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Turkijos 1 3 miestų paskelbtas karo stovis tris dienas tru
kusioms riaušėms sustabdyti. Jose žuvo 97 žmones, apie 
1,000 buvo sužeista, Kahramanmaras mieste sunaikinta per 
200 namų.

Riaušes tarp dviejų religinių sektų (Sunnis ir Alevis) pra
sidėjo minėtame mieste, kai ten Sunnis sekta mėgino sutruk
dyti dieną prieš tai jų nužudytų dviejų mokvtojų laidotuves. 
Tų sektų susidūrimai nėra naujiena, oer paskutiniuosius 6 
metus juose yra žuvę daugiau nei 1,000 žmonių.

Svarstant parlamente karo stovio įvedimų, pasikeista ne 
tik smarkiomis kolbomis, bet j darbo paleisti ir kai kurių 
atstovų kumščiai.

Demonstracijos už Indira Gandhi
Indijoje parlamento nutarimu suimta buvusi ministrų pir

mininke Indira Gandhi uz tai, kad ji, būdama valdžioje, 1975 
metais sauvališkai ir diktatoriškai sustabdė oarlamento pra
dėtą josios sūnaus prekybos įmonės veiklos tyrinėjimą.

Atsiliepdami Indiros pasėkėjai sostinėje ištisą savaitę 
rengė demonstracijas. 0 Bombėjuje minia, protestuodama 
prieš dabartinio oremjero Desai vizitą, degino ir mėtė ak
menis t automobilius. Demonstruota ir kitur. Policija suėmė 

tūkstančius demonstrantų.

Gandhi jau vėl laisvėje, nes ji buvo pasodinta kalėjiman 
tik tol, kol parlamentas baigs sesija. Tai ir įvyko gruodžio 
26 d. _______________

NAUjųjų. TARYBINIU METU LIETUVA

Se niau mūsų kraštą puošė ir jo garbingų praeitį saugojo 
romantiški piliakalniai, dar protėvių kapų stati koplytstul
piai ir kryžkelių rūpintojėliai, laisvės kovų paminklai ir 
dėl nepriklausomybės žuvusiųjų antkapiai, o Šiandien...
Štai jos tikrovės simboliai!

Zenono Valuntos medžio drožiniai Nuotrauka A. Dilio
iš jo muziejaus Butėnų kaime.

* Šen. Barry Goldvvateris iš
kėlė teisme bylą, siekdamas 
užkirsti kelią apsaugos su
tarties su Tautine Kinija 
nutraukimui.

* Italijoje netoli Palermos 
aerodromo į jūrą nukrito Ali- 
talia bendrovės lėktuvas; is 
129 jame buvusių keleivių 
žuvo 108-

* Darbo unijų vadas George 
Meany pasmerkė diolomati- 
nių ryšių su Tautine Kinija 
nutraukimu.

* Šią savaitę į Taiwanq iš
vyksta delegacija su valsty
bės sekretoriaus pavaduo
toju W. Christopheriu prie
šaky paaiškinti, kodėl JAV 
apsisprendė nutraukti ofici
alius santykius ir tartis, kaip 
palaikyti kultūrinius bei pre
kybinius santykius ateityje.

* Egipto derlingame Nilo 
upės slėnyje pradėta auginti 
daug opiumo duodančios ka
napes.

* Italijos komunistai vėl iš
kėlė “tautinės vienybės vy
riausybės“, kurioje ir jie da
lyvautų, sudarymo klausimą.

* Is Young muziejaus San 
Francisco mieste pavogti 4 
paveikslai, iš kuriąvienas 
Rembrandtas įvertintas net 
1 mil. dol.

* Pietų Korėjos prez. Par
kas paskelbė plačią amnes
tiją, kuri atidarys kalėjimų 
duris 5378 kaliniams, jų tar
pe ir prezidento varžovui 
Kim Dae-jungui.

* Sovietai per paskutines 5 
dienas į Veneros planetą, nu
skraidino 2 erdvėlaivius. Is 
viso ten nuskraidinta jau 9 
erdvėlaiviai.

Teisia vyra už žmo
nos prievartavimą
įdomią bylą sorendžia 

teismas Salem mieste, Ore
gone. Ten 23 metų Greta 
Rideout iškėlė bylą savo vy
rui už tai, kad jis ją mušęs 
ir vertęs turėti su juo lyti
nius santykius.

John Rideout prisipažįsta 
žmoną apstumdęs, bet never
gs jos turėti lytinių santy
kių, o jei ir būtų tai daręs, 
tai būtų elgęsis pagai konsti
tuciją, kuri duoda vyrui teisę 
turėti lytinius santykius su 
savo žmona.

Tai, rodos, pirma tokia 
byla JAV-ėse Ji kelia dide- < 
lį susidomėjimą, jos sekti 
atvyko net korespondentų iš 
užsienio.

Popiežius Jonas Paulius II Kalėdų dieną prieš tradicini 
palaiminimą urbi et orbi — visam pasauliui — sv. Petro aik
štėje susirinkusią 50,00 0 minių pasveikino 24 kalbomis, jų 
tarpe ir lietuvių.

ŠACHUI KIEK MINKSTĖJANT, 

OPOZICIJA LAIKOSI KIETAI
Demonstracijoms su sūkiais “Mirtis šachui” ir žmonių 

aukomis nesiliaujant, šachas jau sutinka šiek tiek aokarpy- 
ti savo galią. 1950-53 metais buvęs vidaus reikalų minis
tras orot. Sadiąi sutiko mėginti sudaryti laikinę vyriausybe, 
kuri pakeistų dabartinę karių valdžią ir veiktų iki kitais me
tais bus sušouktas parlamentas.

Bet politines opozicijos — Tautinio fronto vadas Sanjabi 
paskelbė, kad visi mėginimai išspręsti dabartinę politinę 
krizę ir baigti kruvinus susidurimus yra bergždi, ko! šachas 
neoasitrauks iš savo sosto. Tą patį sako ir musulmonų va
das Khomeini. Todėl prof. Sadiąi pastangos atrodo bevil
tiškos.

Gruodžio 23 d. Teherane iš pasalų.nuŠautas didelės JAV 
naftos bendroves Osco direktorius Paul Grimm.

Del darbininkų streiko naftos beišsiurbiama 700,003 sta
tinių per dieną, o Drieš tai normcliai išsiurbdavo 6 milijo
nus statinių Todėl naftos eksportas sustabdytas. JAV im
portas iš Irano tesudarė 5 Drocentus viso naftos importo, to
dėl tas Irano naftos eksporto sustabdymas nebus sunkiau 
pajaustas, bet kai kurie kiti kraštai (Jaoonija, Izraelis, P. 
Afrika) iš Irano naftos [siveždavo daug daugiau. Jiems tai 
bus didelis smūgis.

DAR PAKANKAMAI NENUSILEIDO
Metų metus su Sovietų S-ga vedamos derybos dėl strategi

nių ginklų apribojimo vis dar nesibaigia. Jau buvo skelbia
ma, kad bereikiajų šalių užsienio reikalų ministrams dar 
kartą susirinkti Ženevoje, ir sutartis bus paruošta Deja, 
praeito savaitę jie ten 3 dienas posėdžiavo... ir ką sutarė? 
Valstybės sekretoriaus Vance pareiškimu, “mums tepavyko 
padaryti mažą pažangą”. Mat, Gromyka paskutinę valondą 
užsispyrė dėl tokių klausimų, kurie atrodė nekėlią jokių 
prieštaravimų.

O Washingtone jau buvo pradėta ruoštis Bręžnevo vizitui 
apie sausio vidurį, nes buvo laukiama, kad Ženevoj pagaliau 
bus baigta dėretis ir bus galima nustatyti dieną, kada Brež
nevas atvyks į Washingtonq jos pasirašyti. Dabar toji diena 
pakibo ore, nors spėjama, kad tai bus po sausio 29 d., kada 
į Washingtoną atvyksta Kinijos vicepremjeras Teng Hsiao— 
P'ng.

Senatoriai gina Petkų
Neseniai grupė JAV senatorių lankėsi Sovietų S-goje ir 

ten kalbėjosi su aukščiausiais pareigūnais. Tų senatorių 
tarpe buvo ir Richardas S. Schweikeris (resp. iš Pennsil- 
vanijos), kuris gruodžio 6 d. priėmė LB Krašto valdybos 
vicepirm. adv. Ant. Novasitį ir dr. Joną Stikliorių.

Senatorius teigė, kad žmogaus teisių klausimas oplamai 
ir taipgi konkrečiai lietuvių klausimas abu buvę iškelti 
tuose pasikalbėjimuose su Maskvos bosais. Specifiškai 
keltas Viktoro Petkaus klausimas. Šen. Schweikerio liudi
jimu, sovietų vadovų reakcija į tas užuominas buvusi kieta 
ir šalta sulig jų laikysena, kad čia esą sovietų vidaus rei
kalai ir kad svetimtaučiams nesg ko į juos kištis.

Nors nieko konkretaus šiais pasikolbė|imais nebuvę at
siekta, reikią džiaugtis, kad sovietams aukštų JAV porei- 
gūnų buvo aiškiai pasakyta, kad Amerikos valdžiai rūpi su 
žmogaus teisėmis susiję klausimai ir kad vis dėlto laisva
sis pasoulis atidžiai stebi sovietų elgimąsi bei veiksmus 
ir iš to daro atitinkamas išvadas.

* Mirė Alžyrijos prez. Boumedienne, sulaukės 46 m. amž.; 
jis voldžią buvo perėmęs perversmo keliu 1^65 m., 3 m. po 
to, kai jo kraštas išsikovojo nepriklausomybę iš Prancūzi
jos.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

IMKITE
IR

SKAITYKITE

“SUKILĖLIAI” LAIMĖJO PREMIJĄ

Sovietą S-gos kultūros ministerija su kompozitorių ir ra
šytojų sąjungomis “Didžiojo Spalio 60-mečiui pažymėti” 
paskelbė sceninių muzikinių kurinių bei jų pastatymų kon
kursų. Jame trečiąja premija apdovanota J. Juzeliūno ope
ros “Sukilėliai“ muzika ir libretas, kurio autoriai yra V. 
Mykolaitis-Putinas ir A Liobytė.

Diplomu atžymėti tos operos statytojai Lietuvos valsty
biniame operos ir baleto teatre — dirigentas J. Aleksa, re
žisierius P. Vaitkevičius, chormeisteris A. Krogeris ir dai
lininke R. Songailienė. Diplomų taip pat gavo E. Pfickino 
muzikinės komedijos “Bobų maistas” pastatymas Kauno 
muzikiniame teatre (pastatymo meno vadovas V. Vorobjo
vas, režisierius V. Buturlinas, baletmeisteris V. Vasilko- 
vas, dailininkai V. ir L. Kravcovai, dirigentas S. Čepins
kis, chormeisteris R. Tilvikas.)

MIRĖ AUKŠTAS POLITRUKAS

Gruodžio 7 d. Vilniuje mirė generolas majoras Alfonsas 
Randakevičius, girnas 1919 m. gegužės 1 d. Kaišiadorių 
rajone. Velionis ilgus metus ėjo pottruko pareigas Įvai
riuose kariniuose daliniuose, nuo 1?56 m. buvo “Valstybės 
saugumo komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas”, o vėliau ir pirmininkas, nuo 1970 
iki 1977 m. — teisingumo ministras. “Visuose baruose, L 
kuriuos paskirdavo jLpartija, A. Randakevičius atiduodavo 
visas savo žinias, patyrimą ir energiją“, rašo “Tiesa”, 
todėl ir buvo apdovanotas ordinais ir medaliais.

“MASKVINIO ROJAUS” KERDŽIAUS RAUDA

Sakių rajono Griškabūdžio kolchozo kerdžius gruodžio 1 
d. “Tiesoje” šitaip rašo apie savo “laimingą” gyvenimą:

“Daug sunkesnis kerdžiaus darbas. Kur mėšlas vežamas 
arkliais, kerdžiai renkasi septintų valandą ryto ir pluša vi
sų dienų. Pienvežis ne visur privažiuoja, todėl pieną su 
bidonais tenka privežti prie rampos Paskui su tuščiais bi
donais grįžti į fermas vežti mėšlų. Pradieniui važiuoji 
koncentruotųjų pašarų į malūnų, o tas už trijų kilometrą. 
Kol suvažinėji, ir vidurdienis, o dar laukia Šiaudai, silo
sas ar šakniavaisiai. Ne visuomet pareini ir pietų į namus. 
Ypač, jeigu reikia pakrauti parduoti vežamus galvijus ar 
veršius pervežti į kitą fermą.

Dirbame fermoje kerdžiais trise. Po dviejų dienų, antrą
ja naktį budime, tad trecioji diena - laisva. Bet kokia ji 
gali būti laisva, jeigu dirbame naktimis? Ar nakties poilsį
gali atstoti dienos poilsis? O juk namuose pakanka savų 
ūkio darbų.

Mano nuomone, darbų krūvis fermų darbuotojams turėtų 
būti geriau apgalvotas”.

GELBĖKIME VIKTORĄ PETKŲ

VLIKas skelbia gavęs iš Lietuvos prašymų gelbėti Vik
torų Petkų, kuris Sovietų S-goje ilgiems metams nuteistas 
kalėti. Tame prašyme sakoma, kad išeivija nepadarė V. 
Petkaus reikalu tiek, kiek galėjo Pastangos ji išlaisvinti 
turėtų būti plataus masto, masinės. Šauksmas ji išgelbėti 
turėtų būti girdimas visose katalikų bažnyčiose, universi
tetuose, unijose ir 1.1. Tik taip bus galima jam pagelbėti.

V. Petkaus dabartinis adresas: 600020 g. Vladimir 20, 
Učreždenije OD-1ST^2, USSR.

Tačiau rašant iš užsienio geriau adresuoti šitaip: Mos- 
kva, P.J. 5110-1-OD, USSR.

Lietuvių visuomenė kviečiama kuo skubiau ir kuo gau
siau rašyti laiškus ar siųsti telegramas prez. Carteriui, 
valstybės sekr. Vance, pop. Jonui Pauliui II, savo senato
riams ir kongresmanams, savo dioceziįų vyskupams ir vie
tinei amerikiečių spaudai, prašant jų padėti Viktorui Pet
kui.

įsisąmonink, kad visų lietuviškųjų organizacijų ir pa
čios Pasaulio Lietuvių Bendruomenės didysis ir galuti
nis tikslas yra Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimas tokiose sienose, kurios garantuo
tų tautos gyvybės ir kultūros gajumą ir plėtotę.

Vaclovas Č i ž i ū n a s

Amerikos Lietuvių Taryba,
30 metų Lietuvos laisvė- ko
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug i- 
liustracijų, 500 psl., kaina
$10.00.

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

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

Mūsų senolių žodžiai iš 
anapus, paraišė 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 S 6.00.
, 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 S 4.

Ir nebepasimatėm, Jurgio 
Jankaus 5 pasakojimai, 342 
psl., kaina $7.00.

DAINOS IR SAPNAI
Šiomis dienomis iš spau

dos išėjo Stasio Santvaro 
šeštoji lyrikos knyga, vardu 
"Dainos ir sapnai“.

Knyga 127 puslapiu vir
šeli 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), parakė Viktoras Ka
rosas, 176 psl., kaina S 3.00. 
DAGYS dejuoja ir dainuoja 
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.•

Visi prašomi pridėti po 50 
centų uS knygą persiuntimui.

M. Beginąs apie Lietuvą
1. \ Z" 

“VILNIUS MUSŲ, <

O MES - RUSŲ!’’ ,

Dabartinis Izraelio premjeras Menachemas Beginąs gimė 
Lenkijoje. Ten jis vertėsi advokato praktika ir vadovavo 
žydų jaunimo organizacijai “Betar”. Vokiečiams užimant 
karo metu Lenkiją, jis pasitraukė į Vilniaus kraštų, kurį 
užėmė sovietai ir jo dalį perleido Lietuvai. Vilniuje^. su
ėmė NKVD ir ištrėmė j Sibirą. Kaip Lenkijos pilietis jis 
buvo paleistas iš Sibiro ir priimtas į karinius lenkų dali
nius. Tačiau užuot klausas įsakymo vykti į Artimuosius 
Rytus naciams mušti, jis pasuko į Palestiną, kur 1942 m. 
Įsijungė ir vadovavo pogrindžio kovos sąjūdžiui prieš bri
tus ir arabus.

Jis parašė atsiminimus, kuriuos išsamiai paminėjo Ka
nados “Tėviškės Žiburiai” lapkričio 23 d. Štai pora iš
traukų is ją:

“Ištisus 20 metą lietuviai su ilgesiu į Vilną, senąjį 
Gedimino miestą, kurį jie vadino Vilniumi. Vilna-Vilnius - 
Gaono (žydą išminčius, Talmudo žinovas — Kel.) gimtinė, 
žydą vadinama Lietuvos Jeruzale, po I D. karo buvo užim
tas lenką. Dėlto mažytė Lietuva nutraukė diplomatinius 
santykius ir visus ryšius su didesniuoju savo kaimynu. 
Kaunas (autorius rašo “Kovno”) buvo paskelbtas laikine 
sostine, o tikėjimas, kad Vilnius vėl bus ‘amžinąja Lietu
vos sostine”, buvo skiepijamas jaunuomenėje bei visuo
menėje per mokyklą vadovėlius ir įspūdingus paveikslus, 
kurie puošė visos geležinkelio storis ir viešuosius pasto
tus.

“Ir kas gali susekti istorijos painiavas? Mažytės tautos 
tikslas, laikytas fantastišku kiekvieno stebėtojo (prita
riančio ar nepritariančio), buvo pasiektas nemažiau fantas
tišku būdu. Lenkija buvo sutriuškinta vokiečių tanką; ko
munistinė Rusija pasirašė su nacine Vokietija draugišku
mo sutartį, pagal kuria Lenkija liko padalinta ketvirtą kar
tą galingą jos kaimyną Vilnius buvo vienas iš teritorinią 
Rusijos laimikių. Lietuva, prisikėlusi kaip valstybė kare 
prieš Maskvą, dabar gavo savo svajonią miestą iš tos pa
čios Maskvos ranką.

“Visdėlto dovanos gavėjai nebuvo tikri jos davėją nuo
širdumu- 1940 m. žiemą, kai buvo džiūgaujama dėl Vil
niaus grįžimo prie savo krašto kamieno, lietuviai sakydavo 
su karčia ironija: Vilnius mūsą, a Lietuva rusą (taip 
paties Begino ir parašyta — Kel.) Tą ramią žiemą, žiemą 
laukimo ir baimės, lietuviai tebesidžiaugė diplomatine sa
vo seno žmogaus prezidento Smetonos išmintimi Ją širdis 
guodė vaizdas savų policininką (juos žydai vadino “metre- 
eighties”) - augštaūgią, apsirėdžiusią spalvinga uniforma, 
dabar matoma ir Vilniuje, ir Kaune”.

Bet netrukus —

“Kai vokiečių tankai sparčiai riedėjo per Prancūziją, 
rusų tankai slinko per Baltijos kraštus. Vietoj vyriausybių, 
kurios “nuomojo bazes”, per naktį atsirado komunistinės 
valdžios, sveikinančios “išlaisvinimą”, atneštą ne sava
rankiškos revoliucijos, bet atžygiavusios sovietinės armi
jos (tai būdingas dalykas ir kituose kraštuose). Taigi, ne
bebuvo sovietinių bazių Baltijos kraštuose - Baltijos kraš
tai tapo Sovietų Sąjungos bazėmis. Tuo būdu išsipildė an
troji dalis ironiškojo posakio, kuris buvo populiarus lietu
viuose Vilnią atgavus. Vilnius iš tikrąją buvo atiduotas 
lietuviams, bet visa Lietuva užimta rusą”.

Toliau M. Beginąs pasakoja, kaip Lietuvos gyventojai, 
jų tarpe ir jis pats, pradėjo gauti įvairius “kvietimus", 
kaip ji tardė enkavedistai, jam besėdint Lukiškių kalėjime, 
kaip j i sugavo 8 metus pataisos lagerio ir kq jis potyrė Si
bire... Šita jo atsiminimą knyga užvardinta “White Nights' 
ir ji anglų kalba išėjo 1977 ir 1978 m. Jos pabaigoje Begi
nąs kalba šitaip:

“Laimingas žmogus, kuris tiki tiesa ir smerkia tironiją. 
Laimingas, kuris atmeta įsitikinimą, kad tironija yra visa
galė. Taip, jis patirs tamsią tardymo dieną ir noktą, sun
kaus darbo noktą, požemio naktą, dvasinės kančios noktą, 
t.y., baltųjų naktą. Visa tai bus jo dalia. Bet ateis diena, 
ir jis džiaugsis saulėto kūdikio juoko spinduliuose”.

Jokio kelio vieškelėlio 
i šilus žaliuosius.
Ar (veiksim, nukoposim 
vargelius piktuosius?

K. JAKUBĖNAS
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KUO TOLIAU,
TUO GERIAU...

Taip visada buvo ir yra Sovietų Sąjungoje. jokio politi
nio nepasisekimo, kurį reikėtų prisipažinti, jokių ūkinių 
nepriteklių, jokio darbininkų nepasitenkinimo, jokio strei
ko. Visur tik neabejotina pažanga. Žinoma, pavyzdingai 
demokratinė ir naujoji tarybinė, arba žodinė, konstitucija, 
tik vis dar trūko kai kurių tarybinio piliečio teisinių įrėmi
nimų, kad jis, iškrypęs iš “tarybinio patriotizmo”, iš ank
sto žinotų, kas jo laukia. O dabar jau ir tas rėmas yra nu
kaltas.

Ir TSSR Aukščiausioji Tarybc dar šiemet išleido tarybi
nės pilietybės klausimu specialų įstatymą, kuris tiesiai 
Įpareigoja sovietinį žmogų mylėti savo “Didžiąją Tėvynę”, 
o jei ne — tai jis gali prarasti ir šlovingąją pilietybę. To
kio straipsnio 1938 metais išleistame pilietybės įstatyme 
dar nebuvo. Kadangi naujieji nuostatai liečia ir okup. Lie
tuvos gyventojus, tai nors trumpai žvilgtelėkime, apie ką 
jie kalba.

Pirmiausia, nuo 1979 m. liepos 1 d. tarybiniai piliečiai 
turės labai budriai dabotis, kad jie elgtųsi tik taip, idant 
“būtų verti Sovietų Sąjungos piliečio titulo nešiotojai”.

Pagal tų Įstatymo “kiekvienas sovietų pilietis privalo 
saugoti Sovietų valstybės interesus, padėti stiprinti Sovie
tų valstybės galybę ir autoritetą ir būti ištikimas savo so
vietinei tėvynei”.

Svarbiausia, — “tam, kuris atliks veiksmus, žeminančius 
aukštą Sovietų Sąjungos piliečio vardą, pakenks valstybės 
prestižui ir jos saugumui, TSSR Aukščiausioji Taryba gali 
atimti sovietų pilietybę.”

Kol kas tokia bausmė buvo taikoma tik disidentams, iš
leistiems bei ištremtiems į Vakarus, ar piliečiams, į So
vietų Sąjungą laisvu noru negrįžusiems. Bet tai buvo daro
ma be atitinkamo bendro įstatymo, tik specialiu TSSR 
Aukšč. Tarybos nutarimu. Dabar jau būsiąs tai bausmei 
“teisinis pagrindas”. Be to, iki šiol dar buvo negirdėta, 
kad sovietinė pilietybė butų buvusi atimta kokiam nors as
meniui, gyvenančiam Sovietų Sąjungoje. Tokie, net ir pra
šydami šios malonės, tos pilietybės vis tiek negalėjo atsi
kratyti. Kaip bus dabar, parodys tiktai to Įstatymo vykdymo 
praktiko.

Atrodytų, kad toksai žmogus, kuris savanoriškai atsisa
kytų “Šlovingos Sovietų Sąjungos pilietybės”, jaujurėtų 
būti priskirtas kategorijai tų, kurie negerbia “Didžiosios 
Tėvynės”, diskreditųpja jos piliečio vardą ir yra nepatiki
mi krašto saugumui. Šitokį, rodos, sovietų valdžia turėtų 
tik išvyti iš Sovietų S-gos. 0 tai būtų geras plyšys emigra
cijai. Bet, deja, reikia manyti, kad asmenims, Sovietijoje 
praradusiems pilietybę, daug artimesnis kelias bus į kalė
jimą bei koncentracijos stovyklą, negu į Vakarus ar kurią 
kitą demokratinę šalį...

Šio proga golime priminti, kad sovietai visus mūsų išei
vius, kurie 1940 metų okupacijos metu gyveno Lietuvoje, 
dar laiko Sovietų Sąjungos piliečiais, jeigu jie tos piliety
bės formoliai neatsisakė ar ji nebuvo atimta. Taigi, norė
dami, kiekvieną mūsų turistą galėtų KGB Vilniuje sugriebti 
už apikaklės ir nuvaryti į kolchozą amerikoniškom rankelėm 
mėžti tarybinių kiaulių tvarto. Visa laimė, kad atvežamas 
doleris dar yra brangesnis už tokį suburžuazejusį “pilie- 
♦l ••• 

Pagal prof. Vaclovo BiržiJkos surinktus duomenis, nuo 1547 
iki 1939 m. lietuviu kalba išėjo nemažiau kaip 26,097 atskirų 
pavadinimų knygos.

KAIP VAKARU KAPITALISTAI— 

ŠERIA SOVIETINI LOKI

Prekyba ir moralė, matyti, visada buvo sunkiai suderi
nami dalykai, tad, turbūt, ne be reikalo kadaise net Kris
tus, tvodamas viržiu per galvas, išvaikė pirklius iš sina
gogos, kur buvo skelbiamas doro gyvenimo žodis. Žinoma, 
mes čia nesiūlome visus mūsų biznierius užplakti lazdo
mis ar stačia galva suversti į vandenį, bet vis dėlto tenka 
stebėtis, su kokiu uolumu, gobšumo skatinami, jie dabar 
stiprina grobuoniškąją Sovietų Sąjungą — veja Lenino pra
našautą virvę, kuria jie patys ateityje bus komunistų pa
karti.

Sį kartą jau nė neminėsime, kad Amerikos kapitalistai 
apgynė Rusiją nuo bado po 1917 metų revoliucijos, kad 
savo parama išgelbėjo ja nuo Hitlerio pamišėliškos rūsty
bės, kad po antrojo pasaulinio karo dar nubraukė ir 10 bili
jonų dolerių skolos. Tai buvo seniai. Už tai sovietai atsi
lygino, prismaugdami visą Rytų Europą ir užčiaupdami mi
lijonams gyventojų lūpas. Bet dirstelėkime dabar į vadina
mojo detentės laikotarpio biznieriškus rezultatus, kurie ke
lia susirūpinimą jau ir JAV kongrese.

Neabejojama, kad šiuo metu Amerikos parduodami sovie- 
tans moderniški naftos gręžimo ir pumpavimo įrankiai žy
miai atitolins komunistinio bloko pramonės energijos krizę, 
kuri čionykščių apžvalgininkų pranašavimu turėjusi prasidė
ti jau 1980 metais. Šiai Vakarą technologijai įsigyti sovie
tai per penkerius metus skiria net 8 bil. dolerių.

Italą Toljatti bendrovės Sovietą S-goje pastatyti keleivi
nių automobilių fabrikai nepaprastai išplėtė lengvųjų maši
ną gamybą ir krašte pagerino susisiekimą.

Vakarų technologija ir paskolom pastatytas prie Karnos 
upės sunkvežimių gamybos kompleksas, atsiėjęs 5.4 bil. 
dolerių, dirbdamas dar tik 25% pajėgumu, oer dieną išlei
džia 120 sunkvežimių, o 1982 metais jau turėtų jų pagamin
ti apie 150,000 per metus. Tai nepaprastai sustiprins so
vietą ekonomiją ir jų karo mašinerijos judrumą bei smogia
mąją galią.

Moderniausia telefono sistema, kurią Sovietų S-ga dabar 
veržte veržiasi nusipirkti iš JAV, labai pagerintą ginkluotų 
pajėgų ryšius ir jų kontroliavimą karo metu.

Kol kas prez. Carteris, protestuodamas prieš žmogaus 
teisių varžymą, dar sulaikė naujausių kompiuterių pardavi
mą sovietams, bet reikia manyti, kad, pasirašius strategi- 
rių ginklų apribojimo sutartį, ir tų gaminių sandėliai bus 
komunistams atverti. Be to, kai kurią Amerikos neparduo
damų medžiagų sovietai aplinkiniais keliais nusiperka per 
Vakarų Europos gobšių biznierių rankas ar iš Japonijos. 
Sakoma, kad Vakarų mašineriją pagalba Sovietų S-ga pasi
gamina 40% cemento, apie 60% įvairių chemikalų ir plasti
nių medžiagų. Vakarų pagerintomis trąšomis užsiaugina 
apie 30% cukrinių runkelių ir pasididina kitų žemės ūkio 
produktą derlių.

Apie sovietams Vakarų kapitalistų teikiamos industrinės 
paramos dydį galima spręsti ir iš to, kad tik 1977 m. Vak. 
Vokietija Sovietų Sajungon eksportavo savo technologijos 
už 2.5 bil. dol., Japonija gavo 2 bil. dol. vertės užsakymų, 
o dabar Maskvon nuskubėję 350 JAV prekybos ir pramonės 
įmonių vadovų per kelias dienas jau sutarė 10 bil. dol. 
biznį,.

Didelę dalį_Vakarų pramonės gaminių komunistai perka 
kreditan, kurį garantuoja Vakarų valstybės. Tokiu būdu 
Sovietų S-ga iki Šiol jau yra įsiskolinusi Vakarams 20 bil. 
dol., o visas komunistinis blokas — net 60 bil. dol.

JAV kongrese ir administracijoje jau gausėja nusivylimo 
balsai, kad toksai sovietinio lokio šėrimas ne tik nemažina 
jo plėšrumo, bet dar didina jo apetitą ir pavojingą pajėgu
mą.

LIAUDIS IR ŠVIESUOMENĖ

Tautai, kurios liaudis ir Šviesuomenė persiskiria savo 
gyvenimo ir veikimo kryptimis, lemta išgyventi gili tau
tinė drama... Šitas atitrūkimas buvo ypačiai žalingas mū
sų toutai, nes mūsų šviesuomenė (bajorijos valdymo lai
kais) paneigė ne tik liaudį, bet ir pačią tautybę. Dėl to 
lietuviai negalėjo sukurti nei pastovios valstybės, nei 
pilnutinės tautinės civilizacijos.

Stasys Šalkauskis.

Ar skaitytos?
Paguoda, akimirkų kro

nikos 4, I dalis, parr-šė Bro
nys Raila. 428 psl.. kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
Kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų 11 da- 
lis. Be k"‘ų dalykų, čia telpa 
Įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką 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. FledŠns- 
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 $6.0Q«

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

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

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

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

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919—1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 asl..
kaina JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats au
torius

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

Mossochusetts gyventojai 
prie nurodytų kainą prideda 
5 % mokesčiu.

Be to, visus prašome už
sakant dar pridėti po 50 ę 
už knygą persiuntimui.

ADVOKATĖ 
JŪRA STRIMAHnm

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchonge Street 

Lynn, i iass. 01901

598-0800
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- Alo, Moiki!
— SveĄk=s.
— Ale tu šiandien susirau

kęs, kaip devynios pėfny- 
čios. Matau, kad tu visai 
nesidžiaugi.
- O kodėl aš turėčiau jau 

taip džiaugtis?
- Nugi, kibą tu dar neži

nai, kokį gastinčių šiam kra- 
jui ir mudviem abiem su 
Naujais metais pastoravojo 
musų prezidentas?

— Jokios dovanos iš jokio 
prezidento as nesu gavęs ir 
nenumatau gauti.

— Kaip tai ne? Tai ar tu 
nesi šios kontrės cityzenas? 
Nugi, ar tu pereitą nedėlę 
negirdėjai mūsų prezidento 
apznaiminimo, kad dabar tu
rėsime net 900 milijonų nau
jų frentų čainų? Maiki, 900 
milijonų! Kaip man Bambic- 
kas surokavo, tai yra net ke
turis Sykius daugiau, negu 
ant viso svieto gyvena mūsų 
neprietelių sovietskų ruskių.
- O, tai tu, tėve, džiaugie

si, kad Amerika pripažino 
komunistinę Kiniją?
- Tu, Maiki, turbūt, visai 

nsišfigeriuoji, ką tai znočina 
mūsų kontrei? O jau net Za- 
cirka trina delnus, ba, girdi, 
dabar mūsų Amerikoje tai pa
sidarys tikro Amerika..Juk
ir gazietos rašo, kad Cainija 
jau nori būti moderną, kaip 
ir kiti krajai, o mes turėsime 
pasistoravoti, kad ji tokia „ 
greitai pasidarytų. Vedlug to 
mūsų kriaučiai turės čainams 
pasiūti 900 milijonų naujų 
kepurių, 900 milijonų džinsų, 
900 milijonų marškinių ir 
nektaizų, reikės 900 milijo
nų čeverykų, o jų mergom 
dar naktinių Šlebių, ridiku- 
lių, feisui pento, ligi bam
bos ilgumo pančekų... Ka čia 
ir šnekėti! Visa Amerika 
dirbs tris šiltas overtoimo, o 
o gal dar ir mane pašauks 
atgal į Bruklyno kriauČyklą 
siūti čainams j kelnes guzi- 
kų. Tai matai, Maiki, ar ne 
smart mūsų Karteriukos?

— Tėve, visa ši tavo kalba 
tėra tiktai pagirioto žmogaus 
kliedėjimas. Tavo čia mini
mų dalyku komunistinei Ki
nijai visiškai nereikia, nes 
jai pakanka ir savo kepurių, 
ir kelnių. Kinija tenori, kad 
Amerika sumodernintų jos 
fabrikus ar pristatytų naujų, 
kad išplėstų alyvos gamybą, 
sumodernintų žemės ūkį, o 
svarbiausia — jai reikia nau
jausių Vakarų ginklų ir su 
jais susijusių karinės svar
bos išradimų. Jai reikia kuo 
skubiausiai sumoderninti ir 
padidinti savo militarinį pa
jėgumą, kad sugebėtų suduo
ti atkirtį savo pagrindiniam 
priešui Sovietu Sąjungai. 
Aišku, Kinijos draugystė da- 
bcr yra naudinga ir Amerikai 
politiniu bei kariniu požiū
riu, bet už ją tenka ir bran
giai sumokėti.

— Ar tai tu mislini, kad 
mes Čainams duosime aro- 
planų, žagrių, akėčių, priau
ginsime juodų kiaulių ir dar 
turėsime primokėti? No, to 
nebus!

— Mes už tą būsimą “drau
giškumą” jau dabar sutiko
me komunistinei Kinijai pri
pažinti Taivaną, paskutinę 
dar Ciang Koi-šeko išsaugo
tą antikomunistinę tvirtovę. 
Garsiai kalbėdami apie lais
vę, demokratiją ir žmogaus 
teises, mes visas tas verty
bes ir milijonus žmonių pa
tys parduodame į būsimą ko
munistinę vergiją dėl aps
kaičiuotos politinės ir eko
nominės naudos. Taip, kaip 
Amerika atidavė Stalinui Ry
tų Europą, kaip paliko ko
munistams Pietų Vietnamą, 
Kambodiją, Laosą, kaio gal 
vėliau atiduos jiems ir Pietų 
Korėją.

- Maiki, man tokios mislys 
nebuvo atėjusios ne j galvą. 
Net ir Zocirka su Bambicku 
apie tai neužsiminė... Juk 
tai turėtu būti ir mūsų pabaž- 
nam prezidentui smertelnas 
griekas.

- Politikoje, tėve, niekada 
nebuvo nei ištikimybės, nei 
pagarbos tiesai, nei artimo 
meiles, nei jokių kitu, doro
vės principų, o tik savo nau
da. Dėl to visa žmonijos po
litinė istorija tėra tik apga
vysčių, išdavimų, žudynių ir 
sulaužytų sutarčių sąrašas. 
Jį tęsia ir Amerika. Del to 
nereikia stebėtis, kad dar 
neseniai buvusiam draugiš
kam Taivane dabar žmonės 
amerikiečius vadina išdavi
kais ir jų automobilius ap
mėto akmenimis ir supuvu
siais kiaušiniais.

— Su šitokia šnekta tu, 
vaike, man visai suspoilinai 
gerą nastrajeniją. Aš turiu 
būtinai užsukti pas Zacirką 
ir jam visą si biznį išvirozy- 
ti visai kitaip.

ŠIANDIEN - GARBINGI, VAKAR - IŠKRYPĘ...

Visa to dėliai visos Europos jaunuomenės yra aiškiai paste
bimas didelis dvasinis iškrypimas: kas kartą didėjąs nenorma
lumų skaičius, nervingumas, nusižudymai; o be to dorovinis nu
puolimas, ištvirkimas, - vis didėja nusikalstamumai, beidėjiš- 
kumas, nusivylimas ir eilė kitų dvasinio gyvenimo požymių, su 
dvasine krize. To patvaraus, sąmoningo idealingumo, švento 
pasiryžimo bei pasiaukojimo Šiandien jaunuomenėj sunkiau ras
ti - jaunuomenė taip ir ieško lakių įspūdžių, aistringų nuotykių, 
pagaliau, materialinės naudos.

O visa tai matant, Šiandien Europoje iškelta visai gilaus su
sirūpinimo klausimai: kur einame, kas bus iš mūsų jaunosios 
kartos, kokia ateitis mus ir visa žmoniją laukia, kas bus su ta
riamąja kultūra, — ar iš tikrųjų, kaip pranašauja Spengleris, ar
tinasi ‘‘Vakarų nusi leidimas”?!

J. LAUZ i KAS " Ku i turą”] 930 m. 3 nr.)
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393 West Broadway * 
So. Boston. Mass. 02127 |

Telefonas: (617) 268-8764 |

Darbo valandos: *
kasdien 9-5 |
Penktadieniais 9-7 $

šeštadieniais uždaryta |
5 Vedėja — j
X Aldona Adomonienė j
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Seniausias Kanados lietuvių laikraštis 

NEPRIKLAUSOMA LIETI \ A

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

Adresas: Nepriklausoma Lietuva. 7722 George St..

La Šalie, P. H8P ICA Canada
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VVORCESTERIO 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
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“Afijber H^Hday’s”

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
ŽEMIAUSIOMIS RAINOMIS

VIENOS SAVAITES: Maskva /Vilnius/Leningradas |||
z'-ėi Kovo 19 — S725.CC birželio 7 - $859.00

balandžio 11 ir 25 — $795.00 liepos 12 ir rugpjūčio 2 —- $865.00
gegužės 2 ir 9 — $823.00 rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 —- $829.00
gegužės 16 — $839.00 spalir 10 -- $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ :::u:S

birželio 7 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro-
poje: Viena, Miunchenas. Koelnas. Briuselis — $1399.00 O

birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
a®£S:-

H Helsinkis 2 — $1189.00 O

liepos 12 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miuncber.as, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpjūčio 2 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koeinas. Briuselis — $1399.00

rugpjūčio 8 — 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.

;<•

MEMBEB
■
■■GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Trans-Aflanfic Travel Service, Ine.
393 West Broaduray, P. O. Box 116

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

Trans-Atlar.tic Travel Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

Įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS rR ALBINA RUDZICNAS.
Prices aro Lased <>n douhie occupancy and are su-bject to 

chn.ngvs ar.d/or Govc-rnment approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

■

X ■

H
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PRIEŠ 100 VIETŲ GIMĖ 

STEPONAS KAIRYS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vokiečių okupacijos metais, nuo 1941 
iki 1943, ip.rof. S. Kairys buvo VDU Staty
bos fakulteto dekanu. Kartu su 'kitais
VDU Senato nariais pasipriešinęs okuĮpa- 
cinės valdžios kėslams imti studentus į 
„d'artbo tarnybą*4, jds 1942 m. rugpiūčio 25 
d. buvo suimtas ir kelias dienas išlaikytas 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Išėjus 
iš kalėjimo okupantai neatbaidė jo ir to
liau saugoti studijuojančio jaunimo gal
vas. Tuo metu jis ir paskaitose nevengda
vo pasisakyti ir politiniais klausimais. 
Studentai nežinojo, kad po paskaitų jis 
dažnai skubėdavo į slaptus VLIKo posė
džius. kuriuose planavo karui pasibaigus 
atstatyta Lietuvos nepriklausomybę.

VLIKas buvo 'įsteigtas 1943 m. lapkri
čio 25 d. 'Prof. S.‘ Kairys, 'tuo laiku 65 m.
amžiaus vyras, buvo išrinktas šios pogrin
džio organizacijos pirmininku. Po pusės 
metų gestapu: pavyko susekti VLIKą su
darančių asmenų pavardes. Prasidėjo 
areštai. Išvengti suėmimo pavyko tik 
trims, jų tarpe ir S. Kairiui. Jis pasitrau
kė į kaimą, įsigijo J. Kaminsko vardu pa
są ir bandė persikelti per Baltijos jūrą į 
Švediją. Pergyvenęs odisėją, atsidūrė Vo
kietijoje. kur karui pasibaigus vėl buvo 
atgaivintas VLIKas. Proif. S. Kairys-Ka- 
minskas kurį laiką jam pirmininkavo ir 
planavo Lietuvos atstatymą.

1955 m. lapkričio mėn. buvo nutarta 
VLIKą perkelti į J. A. V-bes. Prof. S. Kai
riui. jau persikėlusiam gyventi į New 
Yorką, teko vicepirmininko pareigos, 'ku
rias jis vykdė kruopščiai ir sąžiningai. Pa
galiau jį pradėjo kamuoti iligos. Nepaisy
damas tai, jis rašinėjo spaudai ir redaga
vo „Darbo“ žurnalą.

Draugų paragintas. 1953 m. birželio 
mėn. pradėjo rinkti medžiagą atsimiini- 
mamis rašyti. Pertraukomis tarp ligų ir 
operacijų parašė jų du tomus: „Lietuva 
budo“ (1957 m.) ir „Tau, Lietuva“ (1961
m.). 'Buvo pradėjęs rašyti dar norą daly
kų, ibet, sveikatai pašlijus, to darbo nebai
gė.

Jaunystėje kovojusiam dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir darbo žmonių gerovės, 
Steponui Kairiui, atsidūrusiam išeivijoje, 
aukščiausias politinės veiklos tikslas buvo 
m-eprilklausomcs, laisvos ir demokratinės 
Lietuvos atstatymas. Paziitraukdumas iš 
‘gyvųjų tarpo, jis paliko jaunajai kartai 
testamentą:

„Tau, jaunime, noriu palinkėti, kad, 
kur (bebūtum pasaulyje, visad, būk ištiki
mas savo (kraštui, mūsų Lietuvai... mokėk 
savo sieloje nuolat išlaikyti gyvą ir veiks
mingą laisvės troškimą sau, savo tautai ir 
savo tėvynei, nenustok ryžto už tai kovoti 
iki pergalės. Tebūnie tie siekimai tavo gy
venamo turiniu. ...nepalaužiamai tikėk, 

‘kad Lietuva bus laisva...“
J. Vilčinskas

Prof. St. Kairys gimė 1978 m. gruodžio 20 d., ne 24 d., kaip rašy
ta pereita savaitę, ši data — pagal senai i^ rusu kalendorių.

Šiandien ir senovės Graikija būtą atsilikusi..*

44 "Iki o * *Sovietiniai propagandistai dažnai tyčiojasi iš nepriklausomos Lietuvos atsi 1 -mo , 
jį priešpastatydami dabartinės Lietuvos “pažangai”. Tačiau iš tiesų pamirštama to 
atsilikimo priežastys: 120 metų besitęsusi rusų caristinė okupacija, pavertusi turtingą 
valstybę į pasigailėtiną užkampį, ir pirmojo karo vokiečių okupacija, visiškai suz ug
džiusi krašto ekonominį gyvenimą. Nepriklausomai Lietuvai teko viską statytis is n°u- 
no, iš nieko susikurti politinę, ekonomine ir net fizinę savo valstybės struktūrą, lo e 
ir 1928 m. pradėtas Kauno vandentiekio tiesimas yra lietuviams pasididžiavimo, o ne 
gėdos objektas.

Nuotraukoje iš 1930 m. matome moteris imant vandenį iš vandentiekio šulinėlio Rotu
šes aikštėje, kai dar nebuvo pravesti vamzdžiai į paskirus namus. Netrukus ir tai buvo 
oadaryta. 0 prieš vandentiekio ivedima reikėjo vandenį imtis tiesiai iš Nemuno. Žemiau 
spausdinome ir oficialųjį Kauno vandentiekio darbų pradžios akra. Vandentiekio staty
mo darbams vadovavo inž. STEPONAS KAIRYS.

čvCtzvo.

ILfeL?
J3. - l-T Hl_-

Si mjj 
, -*-**i. Q>į^

j»oru> o«Azvnu^, .
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Iš New Hoveno L.B. veiklos

Kaip ir visur vasaros metu lietuviškoji veikla sulėtėja, 
bet nesustoja. Nesustojo ir pas mus Reikalui iškilus, bu
vo reaguota ir daroma, kas galima. Petkaus reikalu buvo 
rašomi laiškai, siunčiamos telegramos JAV vyriausybės 
pareigūnams, rinktos aukos Lietuvių Dienoms Toronte pa
remti ir kt. Iš mažos kolonijos Lietuvių Dienose dalyvavo 
Jurgis Kisielius, Ona ir Jonas Girdauskai, Vaiva ir Dzi- 
mas Gustai, Linas Lipcius ir Albina Lipčienė

LB mėnesio (rugsėjo) proga, rinktos aukos švietimo rei
kalams ir tuo pačiu metu BALFui ir Tautos Fondui.

Liūdna, kad kai kurios mūsų gerosios širdys nustojo 
plakusios... Spalio 14 d. vakare amžinam miegui akis už
merkė gražiosios Dzūkijos dukra, mokytojavusi Lietuvoj ir 
čia, nuoširdi bendruomenininkė ir visų lietuviškų darbų ak
tyvi ir dosni rėmėja Genovaitė Židoniene. Jos var
dui [amžinu Lietuvių Fonde keletas asmenų paskyrė savo 
aukas gėlių vietoje. Palaidota spalio 18 d. šv. Lauryno ka
pinėse. Sekanti trečiadienį, palaidota kita ramaus ir mielo 
būdo, Lietuvoj buvusi dantų gydytoja Konstancija Kas
peravičienė. Palaidota Derby, Ct., kapinėse šalia 
vyro Antano, kuris mirė prieš 15 metų.

JAV LB Aštuntosios Tarybos 3-čioj sesijoj Washingtone 
apylinkei atstovavo valdybos pirm. Albina Lipčienė.

Lapkričio 30 d. LB apylinkės valdyba susirinko per
žvelgei praeities įvykiųjr aptarti ateities veiklų. Iždinin
kas—sekretorius Jonas Šaulys painformavo, kad solidarumo 
įnašai surinkti ir atsiskaityta su apygarda ir Krašto valdy
ba. Aukų iš iždo paskirta: ALKAi — 50 dol., “Pasaulio 
Lietuviui” ir “Keleiviui” po 25 dol. Kasoj pasiliko apie 
50 dol. Iš aukų,surinktų specialiai lietuviškam Švietimui, 
kurių 50% galima pasilaikyti apylinkei, pagal apygardos 
pasiūlymų pasiųsta vienintelei Connecticuto LB apygardo
je esančiai Hartfordo lituanistinei mokyklai. Iš viso aukų 
buvo surinkta $134.

Nutarta patiems dalyvauti (ir kitus raginti) Žmogaus 
Teisių savaites užbaigime Bridgeporte gruodžio 10 d. 
savo kolonijos sergančiuosius (Marijona Ramanauskienė 
Ona Norkūnaitė, Vincas Biknaitis) prisiminti atvirutėmis 
ir Kūčių plotkelėmis; Vasario Šešioliktosios minėjimą 
rengti vasario 18 d. ir apylinkes metinį susirinkimų kviesti 
kovo 11 d. tuoj po lietuviškų pamaldų.

Kovo 24 d. LB apylinkės valdyba ruošia Bostono Etno
grafinio Ansamblio pasirodymų. Jo vadovė yra Gitą Merke- 
vičiūtė-Kupčinskienė, mūsų kolonijoj augusi, lituanistinėj 
mokykloj mokiusis, vėliau pati mokiusi, tautinius šokius 
šokusi ir įvairioj kitoj lietuviškoj veikloj dalyvavusi. Ne
kantriai laukiame jos vadovaujamo sambūrio, jau gražiai 
lietuviškos spaudos įvertinto.

ALBINA LIPČIENĖ

SENOS ARBA KITUR 
NEBEGAUNAMOS KNYGOS*

AMERIKA IR AMERIKOS LIETUVIAI, Kazys Gineitis, 
1925 m., 325 psl., kaina 5 dol

AMERIKIEČIO [SPŪDŽIAI LIETUVOJE 1931 METAIS, 

dr Sestokas-Margeris, 1932 m., 429 psl., kaina 5 dol.

LIETUVOS TSR FLORA, redagavo M. Natkevičaitė- 
Ivanauskienė, 3 tomai, iš viso 1450 psl., kieti viršeliai, 
kaina po 5 dol. už tomų

LIETUVOS PAUKŠČIAI, I knyga, prof. Tadas Ivanaus
kas, 1957 m , daug spalvotų ir nespalvotų iliustracijų, 
kieti viršeliai, kaina 12 dol

MEDEGA S. DAUKANTO BIOGRAFIJAI, M.D. Silves
traitis, išleido kun. A.M. Milukas, iliustruota, kieti virše
liai, 128 psl , kaina 10 dol.

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ton-as su žuvusiųjų kautynėse 
bei einant tarnybos pareigas karių, šaulių, partizanų ir 
dingusių be žinios sarąšu redagavo P. Ruseckas, 349 
psl , kaina 15 dol.

ATSIMINIMAI IR MINTYS, I t., dr. Kazys Grinius,
1947 m., 302 psl., kaina 5 do!

ARIONŲ PRISIKĖLIMAS, J. Pronskus, 1930 m , 290 
psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol.

V-
DIEVŲ MISKAS, Balio Sruogos atsiminimai iš Stutthofo 

kone stovyklos, sovietinis leidinys, 537 psl., kieti vir
šeliai, kaina 5 dol.

LIETUVIŠKOS KALBOS GRAMATIKA RAŠYTOJAMS 

IR SKAITYTOJAMS VADOVĖLIS, parašė Petras KriauŠai 
tis, išleido Mauderodė Tilžėje 1901 m., 88 psl., kieti vir
šeliai, kaina 10 dol.

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

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

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

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PREMIJA

Sudarius Liet. Rašytojų Draugijos premijos komisija Ka
lifornijoje, nuo šiol autoriai bei leidėjai prašomi 1978 m. 
literatūrinių knygų po 5 egz. siųsti premijos komisijai šiuo 
adresu: Bernardas Brazdžionis, 1106 Lime Place, Vista, 
CA 29083. Pagal LRD valdybos posėdžio (š.m. gegužės 
13 d.) nutarimų, pavasarį paskelbtų spaudoje, premijai 
knygos turi būti gautos iki 1979 m. sausio 31 d. (ne iki 
1978 m- gruodžio 31 d., kaip klaidingai spaudoje buvo aa- 
skelbta šį rudenį). Premija bus paskirta iki ateinančių 
(1979) metų kovo 10 d,

AUSTRALIJOS “TALKOJ” JAU MILIJONAI

Melbourno lietuvių kooperatine kredito draugija “Talka 
indėlių jau turi per pusantro milijono. Asmeninių paskolų 
išduota apie 900,000 dol. ir įkeičiant nekilnojamąjį turtų - 
apie 220,000 dol Pernai palūkanų už indėlius išmokėta 
104,800 dol. Viso labo pajamų turėta 144,735 dol., gryno 
pelno liko 20,235 dol.

Draugija savo skyrių turi Adelaidėje.

O DAR DAUGIAU KANADISKEJ “TALKOJ”

Hamiltono (Kanadoj) lietuvių kolonija nėra gausi, bet jų 
kooperacinio banko “Talka” balansas jau siekia net 12 
mil. dol. Indėlių bankas jau turi 10 mil. 353 tūkst. Per šių 
metų 10 mėnesių pelno liko 73,928 dol.

1979 METŲ KALENDORIUS

Jau gavome “Nidos” išleistą kasdien atplėšiamą sieni
nių kalendorių. Kaina 5 dol. Paskubėkite įsigyti, nes gau
ta nedidelis kiekis.

BALTIC
TOURS

PETER MAKSVYTIS
Carpeater & Bcildaz

*9 Chnrch Street
E. Miltou, Maaa.

Atlieku visos pataisymo, ramoa- 
to Ir projektavimo darbus U lau
ko ir viduje, gyvensim} namą ir 
biznio pastatų, pastai Jūsų reika
lavime. Saukite visados iki t va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

| TEL. AN 8-2124

|Dr. Amelia E. Rodd
? (RUDOKTUTfi)
| OPTOMETRISTI 
| Valandos:
j nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
| Trečiadieniais-—uždara
Ė 445 BRCADWAY
| SOITTH BOSTON. MASS.

1

Elood Sąuare 
Hardware Co.

gavtainkaa N. J. ALEKNA
8Z8 KAST BROAX><VAT 
fcOUTF BOSTON. MASS. 
i'ELEfONAS AN 8-4148

BanjamLi Mrore Dažai
TvpJeros Sianoma

Stiklas Langams
Visokie reikmenys namaau 

Reikmenys piorekeriama 
Visnarie rsiežim 4a<kta(

NAMAKSY - ZAMMITO 
■ Insurance Agency, Ine.

95 Rosemary Street 
• Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

i

Piktumu meilės neigysi.

1979 M. KELIONĖS | LIETUVĄ, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPĄ

Nuo devynių iki penkiolikos dienu

• 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

10 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje. 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje 
Biri. 14 - 23 d.......... (užpildyta)........ — 5899°°

11 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:
8 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje

Liepos 12 - 28 d. ____________________ $1,219.00
Rugp. 9 - 23 d. ____________________ $1,219.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
A ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje
Birželio M - 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 
Birt. 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._____ __ _______ ___  $1,399.00

VISOMS KELIONĖMS {SKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos 

via British Airways ir Lot Polish Airlines
• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos 

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

vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis j:

BALTIC TOURS
8 WHite Oalc Road 

Newton, Ma. 02168 

TeL (617)-969-119O
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Vietines
žinios

AKTORIUS JONAS KELEČlUS BOSTONE

VakarJ»Jonu Kelečium įvyks 1979 m. sausio men. 
13 d., šeštadieni, 7 vai vak., Lietuvių Piliečių D-jos 3- 
čiojo aukšto salėje.

Programoje: Samuel Becketto “Paskutinis Kraopo įra
šas’’, Pulgio Andriušio “Neįleido“ ir Kazio Binkio 
“Kriaučius Motiejus”.

EGLUTĖ ROTUŠĖJE

Nuo gruodžio 11 d. Bostono 
rotušėje (City Hali) stovi 
Skaučių Zid inio gražiais lie
tuviškais papuošalais aprė
dyta Kalėdų eglutė.

IR DAR VIENAS FOTOGRAFAS

Vietinėse žiniose buvome paminėję Perkūną Krukonį, 
laimėjusį Chicagos Lietuvių Foto Archyvo septintoje pa
rodoje pirmą premiją už spalvotas nuotraukas. Toje pačio
je parodoje dar dalyvavo bostoniečių kaimynas iš Bedfor- 
do, N.H., inž. Kazys Daugėla. Jis, baltai—juodų nuotraukų 
kategorijoj laimėięs pirmas premijas 1976 ir 1976 metais, 
šįkart buvo pakviestas garbės svečiu. Jam buvo be konku
rencijos užleista viena parodos saiės siena, kurioje buvo 
iškabinta apie 20 baltai juodų padidinimų Tenka pažymė
ti, kad mūsų abu fotografai Krukonis ir Daugėla taipogi tu
ri sudarę ir įvairiomis progomis rodę spalvotų skaidrių rin
kinius.

KULTŪROS KLUBO SUSIRINKIMAS

Jis įvyks sausio 27 d. 7:30 vai. vak. So Bostono Tauti
nės Sąjungos namųsalėje. Programoj dalyvaus Lituanisti
kos Instituto suorganizuoto akademinio Lietuvos istorijos 
veikalo ruošėjai—istorikai iš įvairių JAV vietovių. Prof. 
dr. Juozas Jakštas skaitys paskaitą, kiti istorikai atsaki
nės į klausimus.

Visi kviečiami dalyvauti.

PELNINGIAUSIAS MENUO

Gruodžio 21 d. buvo paskutinis šių metų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos susirinkimas, kuriame fin. sekr. 
Adomas Druzdis pranešė, kad lapkričio mėnesį pajamų buvo 
23,340 dol. ir pelno liko net 6,614 dol. Tai bene sėkmin
giausias šių metų mėnuo.

Longinas Sveinis perskaitė kontroles komisijos protoko
lą. Naujųjų metų sutikimo komisijos pirm. Arnoldas Plevo- 
kas painformavo apie tą renginį ir ragino kuo gausiau jame 
dalyvauti.

Rinkimų komisijos pirm. Juozas Bakšys perskaitė gruo
džio 10 d draugijos vadovybės rinkimų protokolą. Rinki
muose, dalyvavo 216 narių Pirmininku išrinktas Aleksan
dras Čaplikas 187 balsais, vicepirm. Danielius Averkc 
202 b., sekr. Antanas Matįoška 200 b., fin. sekr. Adomas 
Druzdis 195 b., ižd. Algis Mitkus 201 b., marš. Vytautas 
Ivaška 185 b., direktoriais: A. Plevokas 145 b., Gediminas
Ivaška 136 b., Birutė Mitkienė 127 b., Stasys Griganavi- 
čius 126 b., Antanas Andriulionis 120 b., Vytautas Jurgė- 
la 114 b ir Juozas Lubinas 104 b. Kandidatai: Joseph 
Casper, Anna Lane ir Beneventūros Tautvaiša.

Į kontrolės komisija išrinkti L. Sveinis, Antanas Januš
ka ir Andrius Keturakis, kandidatu liko Joseph White.

Beveik visoms pareigoms tebuvo po vieną kandidatą.

Jane ir Vladas B a j e r č i a i sveikina visus 

gimines, draugus bei pažįstamus šv. Kalėdų

ir Naujųjų Metų proga.

Rinkimai parodė visišką narių nesidomėjimą draugijos 
reikalais. Joje yra per 1,000 nariuko rinkimuose tedalyva
vo 216- Tokio mažo skaičiaus niekada nėra buvę. Pav. per 
nai balsavo 317 (ir tai jau buvo skundžiamasi mažu balsa
vusiųjų skaičiumi), užpernai 436-

oMUS SUKLAIDINO
Mūsų bendradarbis klaidingai pranešė, kad miręs Juozas 

Brazdžiūnas buvo Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas. 
Iš tikrųjų jis tebuvo tarnavęs JAV kariuomenėje.

r ♦♦
$ 1$ The Apothecary
♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
į Parduodame tiktai raistas, iėpildome gydytojų
♦ eeptus ir turime Tisus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit { lietuvišką vaistinę.
8av. Emanuel L. Roseugard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadaay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną* AN 8-«0t»

U Nuo I vaL ryto Iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir
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N & T OIL C0.. Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA

šeštadieniais 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 metu visi gėrimai yra papiginta kaina.
Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 

trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.
S. B. L. P. D. Valdyba

368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

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

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

Kovo 4 d. tradicine Balti
jos ir Žalgirio tuntų Kaziuko 
mugė.

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

Balandžio 22 d. So. Bos
tono Liet. Pil. d-jos trečio 
aukšto salėje Laisvės Varpo 
pavasarinis koncertas.

‘ DKAUuiMO AGENTŪRA 

At’ieka įvairią rūšių
; draudimas
Į Kreiptis senu adresu:

{ BRONIS KONTR1M 
S98 Broadway

» So. Boston, Mass. 02127
i TeL AN 8-1761 
i >

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuviu radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 13S0 banga 
veikia sėkmadieniais nuo 
1:00 iki 1 :30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių-santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

MASTER ELEUTRieJAjų

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iŠ WWEL

12:10 - 1:00 vai.

1460 banga i s WBET

Vedėjas t’EIRAS VIŠČINIS

Inuustna)ReaMentbS 

*-Uommerąfct —

Free Estimates
can

UbaHes A. 'Gatipauskas 
265-4890

173 Arthur S*-. liroekton, Mass. 02402. Tel. 586-7203

SU NTINIAIJ LIETUVĄ
LOSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 

Tel.: 798 - 2868 
Vedėja B. S vikiiena
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Vietinės žinios
SANDARIECIŲ PRIEŠKALĖDINIS SUSIRINKIMAS

A.L. Tautinės Sandaros So. Bostono 7-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyko So. Bostono Lietuviu Piliečių 
d-jos patalpose gruodžio 17 d. Atidaręs susirinkimą, pirm.
A Čaplikas kvietė visus vienos minutės atsistojimu pa
gerbti mirusius sandariečius.

Kuopos vicepirm. VI. Bajerčius pasveikino susirinkusius 
Sandaros centro vald. pirm. P. Dargio ir Sandaros laikraš
čio red. Gr. Lazausko vardu, perduodamas jų telefoninius 
linkėjimus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Sekret. Br. Baįęrčiui perskaičius praeito susirinkimo 
protokolą, pirm. Čaplikui pasiuliuszbuvo balsavimo būdu 
paskirta iš kuopos kasos sekančios aukos: ALTos Bosto
no skyriui — 130 dol.. Sandaros redakcijai — 100 dol., šv. 
Petro parap. bažnyčiai - 50 dol.. Keleivio redakcijai - 
25 dol. ir Minkų vedamai radijo programai — 25 dol.

Po pinigų paskirstymo pirm. A. Čaplikas pasiūlė visiems 
sandariečiams ALTai aukoti bendrai vienu sąrasu ir pats 
pirmutinis oaaukojo 100 dol. Po jo kas kiek išgalėjo auko
jo ir visi kiti; rodos., tą pat dieną surinko net 350 dol. Bet 
tai da- ne viskas: sausio mėn. per susirinkimą ir vėlybus 
renkamos aukos. Praeitais metais, kuopos pirm. A. Čapli
kui vadovaujant, tokiu būdu sandariečiai sudėjo apie 1,000 
dol.

Vėliau buvo renkame kuopos valdyba. Pirm. perrinktos

A. Čaplikas, o sekretoriauti toliau atsisakius Br Bajer- 
ciui, išrinktas ir sutiko vienus metus pabūti sekretorium 
VI. Bajerčius. Finansų sekr išrinkta Anna Lene, kasinin
ku A. Andriulionis, iždo globėjais Br. Bajerčius ir M. Dap
kus.

X
Po susirinkimo visi dalyviai žemutinėje salėje vaišino

si danės Bajerčienės padarytais sumuštiniais (sendvičiais), 
kurie visiems labai patiko. Be to, kas norėjo, iš užkandi
nes užsisakė picų, alaus ir stipresnių gėrimų. Tai buvo 
gražus šventinis pabendravimas.

Sandaros 7-tos kuopos valdyba dėkoja So. Bostono Lie
tuvių^ Piliečių d-jos valdybai, o ypatingai vedėjui Algiui 
Smitui už malonų suteiktą patarnavimą

VLADAS BAJERČIUS

RUBAJATAI

Jau gavome St. Santvaro 
septintąją lyrikos knygą, 
“Rubojatai”, iliustruota V. 
K. Jonyno. Neeilinio turinio 
ir gražios išvaizdos knygos 
kaina - $7.50.

PARĖMĖ KELEIVĮ

Po 25 dol.: New Haveno, 
Waterburio ir Worcesterio LB 
apylinkės ir LB Bostono apy
garda;

Po 20 dol.: LB. East St. 
Louis apylinkė, Feliksas 
Kontautas;

Po 10 dol.: M Ramonai- 
tis, Warrior Run, Pa., B.

Blaževičienė, Milford, Del., 
J. Lukėnas, London, Ang
lija, J. Baltrėnas, Hunting- 
ton Park, Cal., C. Liutikas, 
Sydney,'Austraii ja, K. Šimė
nas, Dorchester, Ma., J. 
Gimbutas, Arlington. Ma.}

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SUTAUPYKITE KURO $

IKI 30% J
SU NAUJU, LABAI NASI'J (“ENERGY EFFICIENT”) $♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SKORE - 848-6 000 

BOSTONE - 436-1204

FORTŪNA FUEL CO., INC-
I)idž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 30 metų

24 VALANDAS ALYVOS 
TARNAVIMAS

DEGIKLIO AP

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKEJIMO SĄLYGOS

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

t
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

DAINAVO TELEVIZIJOJE

Bostono Etnografinio ansamblio narės Gitą Kupčinskie
nė, Zita Krukonienė ir Aldona Lingertaitienė gruodžio 21 
d. dainavo per televizijos 4-tą kanalą 5:30 val.vak. žinių 
programoj.

Girdėjusieji praneškite savo atsiliepimą televizijos sto
čiai. Juo daugiau stotis gaus palankių atsiliepimų, tuo ji 
bus prieinamesnė lietuviškoms programoms oteity

4-tojo kanalo atstovas Ken Tucci kreipėsi į Mykolą 
Drungą dėl lietuviškų kalėdinių giesmių pademonstravimo 
ir is net trijų pasiūlytų galimybių pasirinko Bostono Etno
grafinį Ansamblį.

INŽ. BR. GALINIS KALIFORNIJOJ

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir A.chitektų S-gos valdy
bos narys inz. Bronius Golinis sąjungos reikalais išvyko į 
Kalifornija Grįš po Naujųjų metų.

PERSKAITĘS “KELEIVĮ” - DUOK Jį KITAM.

B ‘ L T I C R E A L T Y & INSURANCE 

A G E N C Y

\ ėdė ja: Reda M. V e i t a 4 

Tel. 26S-6030

597 E- Broadway, So. Boston, Mas*.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 
alsi! ikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turto! 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• ;10ME0WNERS* POL1CY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Po 5 dol.: A. Juodzevi
čius, Chicago, III., A. Yfhite, 
Kevvanee, III., J. Burinous- 
kas, Baltimore, Md.,
P. Mekšrūnas, Montreal, 
lue., E Austras, Melrose, 
Ma., R. Cbenkus, Hazleton, 
Pa., B. Svikla, V/orcesfer, 
Ma., S. Griganavicius, So. 
Boston, Ma., A. Leveckienė, 
Westwood, Ma., V. Stankaus- 
kas, Cleveiand O., G- Krau
zė, Brooklyn, N.Y.;

Po 4 dol.: P, Žilaitis, 

Grand Rapids, P. Barbieri, 
Oakville, Ct.;

Po 3 dol.: P. Gaidelis, To
ronto, M. Michaiowich, Sa
lem, N.H., E. Sirutis, La 
Mėsa, Cal.;

Po 2 dol.: A. Poškus, Ro- 
cbester, N.Y., P. Moleckcs, 
Hillside, N.J., B. Micpovi- 
lius, Brockton, Ma., P. Au- 
siejus, Avon, Ma., T. Pau- 
iaitis, Downsville, Cnt., V. 
Lukoševičius, Hamilton,
Ont.

Po 1 dol.: B. Dapšys, So. 
Boston, Ma., A. Baranaus
kas, Lake Park, Fla.

Visiems aukotojams nuošir
dus ačiū.

ADMINISTRACIJA

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worce*ter, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš iSorcesterio 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 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarp.ininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsitl- 
Linute. A. J>hyr:nskl

REMKITE KELEIVĮ!

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, 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
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 j 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujanti.

South Boston 
Savings Bank

“41IMKS THE LEADER"

ALFRFD W. ARCHIBALD PRESIDENT

MA!N OFFICE 
460 Wesl Broadway 
South Boston
9 AM te 3 30 PM - 
Monday thru Friday 
Saiurday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivar ?tvd.
8.30 AM to 5 33 PM 
Mon. Tues Wed. S Fri. 
rhurs -8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon




