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Lapkričio—November 28, 1978

PIRMĄ KARTĄ NET 237 LIETUVIAI KETURIA. 
VALANDAS SVEČIAVOSI PREZIDENTO ROMUOS

Praeitų sekmadieni So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose Algirdas Budreckis, Julius Špokevičius ir Anta
nas Matjoška Bostono lietuvių visuomenei padarė platų 
pranešimų apie lapkričio 18-20 dd. Wasbingtone Įvykusių 
JAV LB Tarybos sesijų ir apsilankymus Lietuvos pasiunti
nybėje ir Baltuosiuose Rūmuose.

Tarybos sesijos posėdžiai ir banketas vyko Shoreham— 
Americana viešbutyje, kurio viršininkas - dr. Vytautas 
Vygantas, American Airlines bendrovės viceprezidentas 
kotelių reikalams. Kaip jau anksčiau skelbta, šeštadienio 
vakaro bankete LB Krašto valdybos atstovai pagerbė pen
kis Lietuvai pr lietuviams nusipelnusius asmenis, įteikda
mi jiems po Žmogaus Teisių Žymenį. Tuos žymenis gavo 
prez. Carteris (per dr. Brzezinskį), Lietuvos pasiuntinys 
Washingtone dr. St. Bačkis, Helsinkio grupės narys polit
kalinys Viktoras Petkus (jo vardu priėmė Simas Kudirka), 
Baltųjų Rūmų pareigūnė Victoria Mongiardo (per kurių eina 
nuolatinis lietuvių ryšys su prez. Carteriu) ir prel. Geno 
Baroni, žymus “baltųjų etnikų” sųjūdžio veikėjas ir įta
kingas patarėjas tautinių gyvenamųjų kvartalų saugojimo 
bei puoselėjimo reikalams. Prie garbes stalo, apsėsto dau
gel io iškiliųjų, paliktos trys tuščios kėdės trims atvykti 
negalėjusiems mūsų tautos milžinams — V. Petkui, Baliui 
Gajauskui ir Nijolei Sadūnaitei.

Sekmadienį po rytinių pamaldų sesijos dalyviai klausėsi 
LB komisijų pranešimų ir diskutavo iškilusius įstatų keiti
mo, švietimo, jaunimo, religijos, politikos ir šiaip visuome
ninius bei kultūrinius klausimus. Ryšium su lituanistiniu 
švietimu pastebėta, jog po eilės nuolatinio kritimo metų, 
šiais metais bendras JAV lituanistinės mokyklas lankan
čiųjų mokinių skaičius nesumažėjo.

Sekmadienio pavakarėj sesijos dalyviai ir Washingtono 
lietuviai buvo gražiai priimti atstovo Bačkio ir p. Bačkie- 
nės nepriklausomai Lietuvai priklausiančiame respublikos 
pasiuntinybės name. Priėmimo oroga dr. Backis atskleidė 
įdomų faktų, jog ne lietuviai kreipėsi i Joną Pauliu II, o 
pats popiežius kreipėsi į lietuvius., prašydamas jam sura
šyti tuos du sakinius, kuriuos jis lietuvių kalba ištarė 
savo įvesdinimo kalboje. Jam juos surašė ir tarti išmokė 
prel. Juozas A. Backis, atstovo sūnus ir Vatikano nuncia
tūros narys. Taip pat pastebėta ir nuotraukoj užfiksuoto, 
kad j vainikavimo iškilmes atvykusioje Lenkijos delegatų 
grupėje būta ir lietuvių, kurie vienu metu, pačiame lenkų 
vėliavų vidury, aukštai iškėlė ir Lietuvos trispalvę.

Pirmadienį lietuviai nuvyko į Baltuosius Rūmus. Buvo 
sukviesta 260 asmenų, o atvyko — 237, jvoirous amžiaus, 
įvairių pažiūrų ir įvairių organizacijų atstovų. Pirmiausia 
[susirinkusius prabilo prezidento asistento pavaduotojas 
Mike Cbanin, kalbėjęs vidaus politikos reikalais. Paskui 
sekė lauktoji dr. Zbignievro Brzezinskio, prezidento pata
rėjo valstybės saugumo reikalams, kalba. Joje buvo paro
dyta daug nuovokos Lietuvos istorijos ir dobartinės padė
ties klausimais ir išryškintos prez. Carterio užsienio po
litikos gairės. Iš jų mums įdomiausia Brzezinskio teigimas, 
kad JAV-es plečia kooperavimų su Vak. Europa, siekia 
skverbtis ir megzti santykius su Rytų Europos (ne Sov. 
Sąjungos) komunistinėmis valstybėmis ir tebelaiko žmogaus 
teisių reikalavimų vienu iš kertinių JAV politikos principu. 
Dr. Brezinskis turėjo savo kalbų nelaiku užbaigti, nes kaip 
tik tuo metu buvo šaukiamas specialus aukščiausiųjų vy
riausybės instancijų posėdis ryšium su kų tik įvykusiomis 
Gvijanos skerdynėmis. (Kaip vėliau paaiškėjo, dėl to ir 
ptezidentas negalėjo su lietuviais pasimatyti.)

Isklausę Brzezinskio (ir jam įteikę prez. Carteriui skirtų 
žymenį, o jam asmeniškai - knygų “Lithuania - 700 
Yeors), lietuvių minia nužingsniavo ligi BaĮtųjų rūmų, kur 
jau laukė prez. žmona Rosalyn Carterienė. Si su kiekvienu 
pasisveikino asmeniškai, o paskui maišėsi tarp gausaus 
mūsiškių būrio, leidosi fotografuojama ir šnekučiavosi. Lie
tuviai pasipylė po visų pirmąjį Baltųjų Rūmų aukštų, ap
žiūrinėjo prabangius kambarius ir jų meno turtus, kalbėjosi 
su Baltųjų Rūmų pareigūnais, vaišinosi kovo ir pyragai
čiais, fotografavosi. Nuotaika buvo gera, pakili; preziden
tienė sudorė lobai nuoširdžios, prieinamos ir kuklios mo-

Lygioi prie? 8 metus lapkričio 28 d- litai p bostoniSkioi demonstravome už Simą Kudirkų, nežino- 
domi ar jis is viso gyvos ir, tur būt, visai nė nesapnuodami šio tragiško incidento laimingo finalo.

Didele demonstracija prieš sovietas
N.Y. Times dienraštis lapkričio 27 d. parašė apie sek

madienį New Yorke įvykusių ukrainiečių demonstraciją, ku
rioje dalyvavo taip pat lietuviai, latviai, estai ir gudai. Jos 
šūkis - dekolonizacija, o tai reiškia - Lauk, okupantai, iš 
Ukrainos, Lietuvos ir 1.1. Demonstracija organizuoto ryšium 
su Pasaulio ukrainiečių kongresu. N.Y. Times rašo, kad 
minėtų tautų atstovai paruošė Jungtinėms Tautoms peticijų 
dekolonizacijos reikalu.

TRUMPAI
Lapkričio 24 d. Bolivijoje 

koriai nuvertė gen. Peredos 
vyriausybę, kuri [valdžių 
atėjo prieš 4 mėnesius, nu
vertus gen.3uarezo vyriau
sybę. Dabar režimo priešaky 
atsistojo gen. Padilla

Nušovė San Francisco majorą
Lapkričio 27 d. buvęs miesto tarybos narys Daniel White 

nušovė San Francisco majorų George Moscone ir tarybos 
narį Harvey Miik.

White pernai buvo išrinktas į tarybų. Lapkričio 10 d. jis 
iš pareigų pasitraukė, bet netrukus pakeitė nuomonę. Tuo 
metu majoras planavo paskirti kitų asmenį, bet pusvalandį 
prieš paskyrimo paskelbimą #bite jį nušovė.

Majoras Moscone buvo labai populiarus, ypač miesto var
guomenės tarpe. Šiltai apie jį atsiliepia ir Bostono majoras 
Kevin White.

Irane vis dar nėra persilaežymo
Irane vis dar neaiški padėtis. Sachas kartoja savo paža

dą vykdyti laisvus rinkimus (kai kraštas aprims), paleido 
politinių kalinių, o kaltinamiems dėl korupcijos ir pabėgu
siems užsienin pagrasino konfiskuoti jų turtų, jei negrįš 
nomo.

Dabartinis premjeros gen. Azhari siūlo valdžių perduoti 
“tautinei vyriausybei”, kuri valdytų iki rinkimų ateinančių 
metų liepos mėnesį, bet iki šiol visa tai nepalaužė opozi
cijos, kuri tebeskelbia kovosianti iki pergalės.

Krašte vis dar vyksta demonstracijos, kuriose yra ir žmo
nių aukų. Nesiliauja ir streikai. Naftos įmonių darbininkai 
dirba, bet, kaip sakoma, atbulomis rankomis. Musulmonų 
vadai paskelbė, kad duosiu įsakymų sunaikinti svarbiau
sius naftos pramonės įrengimus.

• Prez. Carteris smarkiai kritikavo ČIA veiklų Irane, nes 
ji visiškai nenumatė tenykščių dabartinių įvykių

• Kinija turi bilijonų gyventojų ir tas skaičius labai didė
ja, todėl imamasi visokių priemonių, kad šeimoj nebūtų 
daugiau kaip du vaikai.

terš įspūdį (anot J. Špokevičiaus, savo apranga daug pa
prastesnės už mūsų damas). Viso lietuviai Baltuosiuose 
Rūmuose išbuvo net keturios valandas.

Sį priėmimų išsirūpino JAV LB Krašto valdyba, ypoč vi- 
cepirm. Rimo Česonio pastangomis.

•Didžiausioji JAV plieno 
b-vė, vykdydama prezidento 
pageidavimo nepakelti kainą

daugiau kaip 5.75%, nuo 
sausio mėn. tepakels plieno 
kainą 3.2%.

• Kubos diktatorius Fidelis 
Castro sutiko išleisti į JAV 
3,000 politinių kalinių.

• Iš Sovietą S-gos galingojo
Politbiuro pasitraukė Mzu- 
rovas, kurio vieton Įėjo 
Brežnevo globojamas Cher- 
nenko.

•JAV finansų sekretorius
Blumenthalis, aplankęs 4 
naftų eksportuojančias vals
tybes, pareiškė, kad galima 
laukti naftos kainos pakėli
mo 5—7 procento.

• Jau nuo 1970 m. Jungti
niu Tautą Švietimo, Mokslo 
ir Kultūros organizacijoje 
UNESCO, kurioj dalyvauja 
146 valstybių atstovai, ko
munistai ir taip vadinamojo 
Trečio Pasaulio atstovai 
veikia ta linkme, kad būtų 
pasisakoma už valstybinę 
spaudos kontrolę. Laimei, 
jiems nepavyko: lapkričio 
24 d. UNESCO priėmė nuta
rimų, kuriame apie soaudos 
kontrolę nė žodžio.

• New Orleanso mieste Ku
Klux Klanas surengė paradą 
kuriame dalyvavo apie 125 
asmenys, jų tarpe ir jų vy
riausias vadas Duke.
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Okupuotoj e Lietuvoje
• a

Rusai okupantai, ifdin ii Lietuvos!

DAVĖ IR DRIBTELĖJO

Garbingą Marijampolės miestą komunistai pakrikštijo
Kapsuku, tai yra, jų “dievaičio” Vinco Mickevičiaus spau
doje vartotu slapyvardžiu.

Be to, jie miesto centrinę Vytauto gatvę pavadino Čer- 
niakovskio vardu, Basanavičiaus aikštę - K. Požėlos, Kau
no gatvę - dar kito komunistu vado, Angariečio vardu ir pa
galiau dar viena gatvė pavadinta nieko bendra su tuo mies
tu neturinčio visų budeliu budelio Dzeržinskio vardu.

GALIMA GROŽĖTIS IR AKMENIMIS
Z

Kretingos apskrityje, 12 km. nuo Skuodo, 15 km. nuo 
Latvijos sienos yra senas, pirmą kortų kryžiuočių raštuose 
paminėtas Mosėdžio miestelis, kuriame 1895—97 m. kamen- 
doriaudamas kun. Juozas Tumas-Vaižgantas įsteigė ir re
dagavo Tilžėje spausdinamų ir slaptai Lietuvoj platinamą 
“Tėvynės Sargų”. Kuo nors kitu Mosėdis neišsiskyrė iš 
kitų žemaičių miestelių, kol jame neapsigyveno žmogus, 
sugebėjęs jį išgarsinti net už Lietuvos ribų.

Štai kų rašo praeitą vasarų Mosėdį aplankęs žmogus:

“Mosėduje nebuvau buvęs. Galvojau, kad tai menkas, 
nuskurdęs miestelis. Pasirodo, jis nuostabus, yra ko pasi
žiūrėti. Ekskursijos važiuoja viena po kitos.

Per patį miestelio centrą eina kelias, kurio vienoje pu
sėje ant kalnelio gražūs nauji namai, kitoje pusėje didelis 
tvenkinys, kuriame plaukioja gulbės ir antys. Prieš tvenki
nį kalnelio šlaitas apsėtas gražia veja, joje išdėstyti įvai
raus dydžio ir pavidalo akmenys. To viso nemačius, gali 
paabejoti, kokį grožį gali suteikti akmenys? Bet kai tie ak
menys skoningai ir išmoningai išdėstyti, tikrai susidaro 
labai įdomus, savitas vaizdas. Net prie kiekvieno namo yra 
akmenų dekoracija.

Kitoje miestelio dalyje — įdomus naujas parkas, daug vi
sokių medžių ir krūmų atmainų, keli tvenkinėliai' su juose 
plaukiojančiomis žuvelėmis ir paukščiais.

Visa tai padaryta gydytojo Into entuziazmu ir iniciaty
va”.

LIETUVOS POGRINDŽIO LEIDINIAI

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos eina nuo 1972 m., 
Aušra nuo 1975 m., lapkričio mėn., Dievas ir Tėvynė nuo 
1976 m. rudens, Tiesos Kelias nuo 1977 m. sausio mėn., 
Rūpintojėlis nuo 1976 m. gegužės, Lietuvos Balsas ir Var
pas (steigimo laikas nepažymėtas) ir Aušrelė - nuo 1978 
m. vasario men. (vietoj saugumo užsmaugto Laisvės šauk
lio).

IR ŽYDAI UŽ NIJOLĘ SADŪNAITĘ

ALT-os biuletenis rašo, kad JAV senatorių delegacijai 
ruošiantis vykti į Maskva, “ukrainiečių, latvių, lietuvių, 
žydų atstovai atsilankė į šen. Adlai Stevensono jstaigą 
Chicagoje. Šioje delegacijoje pas senatorių dalyvavo Ame
rikos Lietuvių Tarybos vicepirmininkas dr. Kazys Šidlaus
kas ir Edv. J. Šumanas. Jie painformavo apie lietuvių rū
pesčius ir įteikė surašą išskirtų lietuvių šeimų, kurių nariai 
buvo kreipęsi į ALTų pdėti ju artimiesiems gauti leidimų 
atvykti iš Lietuvos.

Pažymėtina, kad žydams atstovavęs Adam Simms savo 
rašte paprašė, kad jis Maskvoje keltų ir Nijolės Sadūnaitės 
išlaisvinimo klausimų.

GERA DOVANA KIEKVIENAM I
Prano Čepėno “Naująją laikų Lietuvos 

i s t o r i j o s” I t., visiems lietuviams brangi knyga, gra
ži dovana kiekviena proga. įsigydami pirmąjį tomp, padėsi
te išleisti antrąjį istorijos tomą. Kietais viršeliais, 560 
psl. Kaina 15 dol. *

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

Jų galima gauti ir Keleivio įstaigoje.

NE KAINAS, 0 JU
KILIMĄ, MAŽINTI

Praeita sykį, rašydami a- 
pie infliaciją ir prez. Carte- 
rio planų jai pristabdyti, kai 
kur netyčia truputį “pagra
žinome” realybę.

Pavyzdžiui, rašėme, kad 
pagal prezidento pageidavi
mų “didžiosios kompanijos 
privalėtų nepakelti savo ga
minių kainų daugiau, kaip 
pusę procento virš 1976-77 
metų vidurkio”. Jei toks bū
tų prezidento noras ir jei 
kompanijoms jį pasisektų iš
pildyti, tai būtų tikrai retas 
įvykis JAV ūkio istorijoje, 
nes tik pusės nuošimčio me
tinio kainų pakilimo jau se
niai nesame matę! Ne, pre
zidentas siūlė ne tai, kad 
firmos neviršytų .5%kainų 
pakėlimo ribos, o tik tai, 
kad šių metų kainų kili
mas būtų bent .5% mažes
nis nei praėjusiais dviem 
metais. Kitaip tarus, prezi
dentas siūlo ne pačias kai
nas, o jų infliacijų 
(atseit, kainų kilimą) pri
stabdyti puse procento.

Neaiškus ir mūsų sakinys 
kad “vyriausybė ypač kreip
sianti dėmesį į ligoninių 
kainas, kurios neturėtų pra
šokti 2% padidėjimo, lygi
nant su 1976—77 metų kainų 
vidurkiu...” Prezidento pa
siūlymas ne tai, kad ligoni
nių kainos nepadidėtų dau
giau nei 2% uz praėjusių 
dviejų metų vidurkį, o tik 
tai, kad šiųmetinis tų kainu, 
kilimas būtų bent 2% ma
žesnis už praėjusiųjų dvie
jų metų kainų kilimų. Taip
gi ir gydytojai, advokatai ir 
kiti profesionalai raginami 
ne savo honorarų nekelti ar 
net sumažinti, o tik šiek 
tiek prilaikyti tų honorarų’ 
kilimą.

Prezidento ir kitų susirū
pinusių krašto vadovų tiks
las Šiandien yra ne kainų 
sumažinimas (tai būtu d e- 
f I i a c i j a , ir vargu ar iš 
viso bet kokiomis priemonė
mis atsiekiamas dalykas), o 
tik jų infliacijos 
numušimas nuo esamųjų 9- 
10% iki kokių 5—6%.

PETER MAKSVYTIS
Careeater & BciMev

<9 Charch Street

S. Milte., Mete.
Atiteku viena pataisymo, tema
to Ir projektavimo darbas H len
ko ir vMeJe. gyvename name k 
Manto pastote. perai Jotą reua- 
lavim*. Senkite visados Od S ve- 
lando vakaro.

Telefonas 698-8675

'•«aaae*eeiMe*aaaeoe«**»*a**e**eM
| TSL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTft) 

OPTOM ETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara
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SOCIALISTAI PRIEŠ 
SOfl^Tlj KOLONIALIZMĄ

Lapkočio 3-5 dd. voncoutrery, Kanadoje, buvo Socialis
tų Injern^įonBlo XIV-tasis suvažiavimas, įkuriame dalyva
vo Į/LietiMNS Socialdemokratų Partijos Užsienio delegotū- 
ros.nariai d^lonas Valaitis ir Juozas Skorubskas.

o Antrojo pasaulinio karo atsikūręs Socialdemokratų ,n- 
nacionalas, 19$Krnetų Frankfurto deklaracijoje griežtai 
sisakęs prieš konH^stinę diktatūrą ir rusišką kolonia- 

izmų, tų principų neaĄįsako ir toliau už juos kovoja.

Plačioje trijų dienų programoje, kurioje buvo svarstomos 
įvairios pasaulio ekonominės ir politinės problemos, vieną 
dienų buvo paskirta žmogaus teisių klausimui

Estų socialdemokratų partijos pirmininkas išeivijoje Jo- 
hannes Mihkelson, kalbėdamas visų trijų Pabaltijo valsty
bių, lietuvių, latvių ir estų vardu, specualioj rezoliucijoj 
iškėlė šių kraštų okupaciją, šioše tautose vykdomus žmo
gaus teisių pažeidimus ir Pabaltijo valstybių teisę į nepri
klausomybę.

Panašias rezoliucijas įnešė vengru ir čekoslovakų soci
aldemokratų atstovai išeivijoje. Lenkų socialdemokratų 
atstovas savo kalboje iškėlė kylančių lenkų tautos opozi
cijų prieš vietinį komunistinį režimą ir sovietinę okupaci
ją

v-
Siame socialdemokratų suvažiavime dalyvavo atstovai is 

67 valstybių, atstovaudami Europos, Siaurės Amerikos,
Pietų Amerikos, Australijos, Azijos ir Afrikos kraštams.

Suvažiavimui pirmininkavo buvęs Vakarų Vokietijos prem
jeras Willy Brandt. Atstovų tarpe buvo visa eilė dabartinių 
ir buvusių premjerų, žymūs skaičius plačiai žinomų politikų 
iš Europos, Vidurinių Rytų, Azijos ir kitų kontinentų.

ALTOS INFORMACIJOS

KNYGOS; LABAI TINKAMOS DOVANOMS 
ŠVENČIŲ PROGA

Pirkdami kam norsdovanų, 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 ko
pinės Čikagoj), tekstas lietuvių ir anglą kalba Jono Dai- 
nausko, Birutes Pukeleviciūtės ir Leonardo Simučio, nuo
traukos Algimanto Kezio, 252 psl., kaina 20 dol.

PEhhSYLVANIJOS 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 kolba albumo formos kreidiniam po
pieriuje, gausiai iliustruotas spalvotais ir juoda-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.

ANGLŲ NOVELES, sudarė Povilas GouČys, 459 psl., 
kaina 7 dol.

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

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

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

• NERAMIOS DIENOS, paraše Jonas Matulionis, paskutinio 
karo metų išgyvenimai, 579 psl., kaina 15 dol.

VITOLIO RAUDA, J.l. Kraševskio poema, vertė Povilas 
Gaučys, 286 psl., kaina 6 dol.

Prie nurodytų kainų pašto išlaidoms pridedama 80 cen
tu. Massachusetts gyventojai, be to, dar turi pridėti 5% 
“sales tax”.
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AR ESAME DĖKINGI?

Manome, kad praėjusios Padėkos dienos ir kad artėjan
čių Kalėdų švenčių proga pravartu ir Jokia tema pasikalbė
ti. Juk dėkingumas yra sena dorybė. Žmogus jau nuo žiliau
sios senovės dėkodavo savo dievams už įvairias malones 
ir šokiu, ir maldomis, ir įvairių žygių apžadais, net iškep
davo jiems ant aukuro vištų, ožį, o kartais ir gyvų žmogų, 
vis tardamas ačiū už karo laimėjimus, už lietų ar giedrų 
dangų, už gera derlių ir bado ar ligų atitolinimų bei šeimos 
pagausėjimų. Dėkojama ir šiandien. Pavyzdžiui, amerikie
čiai, arisimindami pirmųjų piligrimų įveikta bado grėsmę, 
dabar iš “dėkingumo” papiauna ir suryja net milijonus ka
lakutų, sulaukusiu tikrai nedėkingo likimo...

Bet ar esame pakankamai dėkingi žmogui? Sį kartų teno
rėtume paklausti: lietuvis lietuviui, to dėkingumo tikrai nu
sipelniusiam? Bent saviems geradariams ar visuomeninei 
bei kultūrinei veiklai kartais paaukojusiems kone pusę ar 
daugiau savo amžiaus?

Žinoma, negalima tarti, kad mes juos visus už geruosius 
darbus jau būtume akmenimis apmėtė. Bet vis dėlto...

Savo buvusius “sponsorius”, daugiausia senosios išei
vijos jautriosios širdies atstovus, patys tvirtai įsidiegę šio 
krašto materialinėje gerovėje, jau beveik visiškai užmiršo
me. Su kai kuriais net susipykome. Ir tai vadinasi - ačiū!

Na, o atsigrižkime į tuos šiandien jau negailestingo lai
ko “išskryninguotus” lietuviškojo gyvenimo aktyvistus. į 
tuos, —

kurie čia mus kadaise organizavo, kūrė ir išlaikė spaudų, 
rašė ir gyvu patriotiniu žodžiu graudeno apsnūdėlius;

kurie savo karšta politine veikla nors ir už jūrų marių 
rėmė Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę;

kurie rodė dosnumo pavyzdi, išsižadėdami ir savo kąs
nio;

kurie dabar net giminių užmiršti dūsauja į tuščių erdvę 
pro niūrių prieglaudos namų langus;

kurie, ligų palaužti, patys savo jėgomis jau nebeišlipa 
nei iš lovos ir nebeprislenka nei prie to lango į pasauli

ir kurie telaukia jau tiktai eilės i “vėlių suolelį” ..

PO FANATIKU SAVI
ŽUDŽIU TRAGEDIJOS-

Daugiau kaip 900 religinių Amerikos fanatikų, paveiktų 
jų “apaštalo” Jim Jonės, kolektyvinis nusižudymas Gvija- 
nos džiunglių uždaroje gyvenvietėje išryškino ir skaudžių 
šio krašto visuomenės ligų, dabar sukėlusių visuotinįsusi- 
rupinimų. Deja, gal jau ir per vėlai.

Mat krašte, kur net užkietėję kriminalistai sveiki išlenda 
pro įstatymų plyšius, o pamišėliai ir maniakai gali naudotis 
neribota savo “idėjų” propagandos laisve, šalia šviesių 
mokslo židinių ir didžiųjų religijų jau seniai pridygo ir gau
sybė įvairių Indijos, Korėjos ir Afrikos “pranašų” sektų, 
burtininkų šventyklų, tamsuolių mulkinimo organizacijų, 
naujų dievų kūrėjų ir velnio garbintojų. Tokiame rasių, pri
mityvumo ir kultūros daigų mutinyje gudrūs ir savo mene iš
sitobulinę apgavikai, pasilypėję virš tamsios minios ant ko
pėčių, tuo pačiu metu skelbia pasaulio atgimimų ir jo pabai
gą, kaukdami, spiegdami ir draskydamiesi marškinius, įvaro 
savo pasekėjams masinę isterikų, o dėl didesnio efekto 
“gydo” nepagydomus ligonius ir, jeigu reikia, net “prike
lia iš numirusių”. Iš to, žinoma, patys susikrauna kvailių 
milijonus dolerių.

Dar blogiau, kad šitokie fanatikai ar^ukciai kartais įsi
siurbia net į krašto politinį gyvenimą. Štai ir nusižudžiusių
jų fanatikų vadas buvęs metodistų kunigas Jim Jonės kadai
se buvo šliejęsis prie prez. Carterio rinkimų kampanijos, 
rasęs laiškus įžymiems dabartinės vyriausybės nariams ir 
gavęs jų mandagius atsakymus, o 1976 m. spalio mėn. su 
Rosalyna Carteriene net pietavęs San Fransisco restorane, 
žadėdamas remti dabartinės valdžios “naują moralinį toną”

0 dabar esama žinių, kad minėta “idealistų” fanatikų 
sekta rengusis pagrobti atsakingų vyriausybės narį, pagal 
Mafijos metodus atskilusiems nariams grasinusi mirtimi ir 
gal kai kuriuos net nužudžiusi. Be to, FBI jau tyrinėja, iš 
kur yra ki lęs Gvijanos savižudžių kolonijoje rastas auksas, 
stambi dolerių suma ir daugybė Sočiai Security čekių tų as
menų, kurių jau seniai nebuvo gyvųjų tarpe.

Jim Jonės “religinis socializmas”, skelbęs žemėje visuo 
tinę meilę, visų rasių ir luomų lygybę, tik vėliau pridėjęs, 
kad žemiškam rojui reikia ir baimės, tad savo pasėkėjus te
rorizavęs, įvairiai baudęs ir gal net žudęs, Gvijanoje baigė
si baisia savižudybe, palikusia tamsią dėmę ir Amerikos 
veide, šiandien psichologai ir psichiatrai, lyg norėdami už
glostyti šią JAV visuomenėje atsivėrusią žaizdą, bando 
aiškinti tokių masinių savizudysčių priežastis ir randa jų 
keletą.

Bet jie dar gerai atsimena, kaip uoliai kadaise darbavosi 
Alte, Balfe, Bendruomenėje ar kitose organizacijose. Kaip 
ten pirmininkavo jų susirinkimuose, sųžiningai ėjo sekre
torių ar iždininkų pareigas, dainavo ir giedojo choruose, 
vaidino, platino bilietus, šlavė sales, sustatinėjo mums 
kėdes, rinko aukas fondams, dalyvavo patriotinėse demons
tracijose ir net vidurnaktį atsiliepdavo j kiekviena visuo
menės suktelėjimų.

Tokių yra visur. Tokių turime ir Čia Bostone, dabar šir
dies ar kitų ligų užsklęstų tarpe keturių sienų. 0 ar dabar
tinė gyvųjų, sveikųjų ir “iškiliųjų" generacija bent “kala
kuto diena” juos prisimena? Ar bent trumpu laiškeliu orga
nizacijos jiems už viso tai padėkoja?

O gal dar per anksti? Vėliau... Graboriaus koplyčioje... 
Kai jie patys jau nebegirdės nei mūsų užuojautos žodžių ir 
neberegės nei mūsų krokodilo ašarų...

Kartais žmonės nusižudymą laiko kilniu veiksmu tam tik
rose aplinkybėse. Nurodomo, kad, pvz., 79 m. po Kristaus 
Masadoje apsupti 964 žydai nusižudė, nenorėdami pasiduoti 
priešui. Panašiai 1944 m. masiniai šoko j okeaną skandin
tis japonai, amerikiečiams užimant Šaipano salą. Galėtume 
pridėti, kad dėl tokios pat priežasties susidegino ir mūsų 
Pilėnų gynėjai.

v
Zudomasi, ir praradus viltį gyventi pagal savo įsitikini

mus. Dėl to 17 amžiuje nusižudė apie 20,000 Rusijos senti
kių. Valdžios persekiojami ir savo vadų įtikinti, kad jau vi
siškai priartėjo pasaulio galas, jie, pasirėdę baltais drabu
žiais, vieni susidegino, o kiti gyvi užsikasė i žemę.

Savanoriškai mirti ryžtasi ir specialiai indoktrinuoti ka
riai, o taip pat ir “perplautos galvos" religininkai, kurie 
tikisi po mirties garantuoto laimingo gyvenimo. Pastarųjų 
tarpan galėtume (skirti ir fanatiškus musulmonus, kuriems, 
žuvus kare su kreivatikiais, Mahomedas buvo pažadėjęs ku
pina įvairių žemiškų malonumų pomirtinį rojų.

Primindami dabartinį 900 amerikiečių fanatikų nusižudy
mą, turime pažymėti, kad ir jaunosios kartos lietuvių tarpe 
jau esama Jim Jonės, Moon ir panašiu “misionierių” fana
tiškų sektantų, palikusių savo šeimas ir artimuosius, skel
biančių naujus tikėjimus, gyvenančių jų komunose ir aprū
kusio stiklo akimis ieškančių gyvenimo prasmės...

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., 

La Šalie, P. H8P 1CA Canada

... -i.. - . .8. ............... . —■ i
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LEIDYKLŲ IR AUTORIŲ 

DĖMESIUI

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premijai 1978 metų li
teratūrines knygas draugijos 
valdyba prašo atsiųsti iki 
šių metų gruodžio 31 d. Rei
kalinga net 5 egzemplioriai. 
Adresas: Lithuanian Writers 
Association, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DETtOITO ŽINIOS

PRISIMINS Z.

Z. ARLAUSKAITĘ

Aktorė, režisierė, Detroito 
Dramos mėgėjų sambūrio 
steigėja ir vadovė iki mir
ties, Zuzana Arlauskaitė- 
Mikšienė j amžinybę iške
liavo 1973 m. spalio 2 d.
Nors jauna būdama Lietuvos 
valstybiniame ir kituose te
atruose sukūrė daug pirma
eilių rolių, jos veikla išei
vijoje, Detroite, laikytina 
svarbiausia.

Čia, į minėtą dramos sambūrį 
subūrusi scenos entuziastus, 
kartu diegė jiems ir scenos, 
ir lietuviško žodžio meilę. 
Organizacijoms, kurių pa
kviesto spektaklius rengė, 
palikdavo pelną iki paskuti
nio cento. Pagal partinę 
spalvą - socialdemokrate, 
buvo ir kelių kitų kultūrinių 
bei patriotinių organizacijų 
garbės nare.

Mirties penkmečio proga 
Z. Arlauskaitei prisiminti, 
buvę Dramos mėgėjų, sambū
rio nariai gruodžio 3 d. kul
tūros centre rengia popietę. 
Vietoj prakalbų jie ruošiasi 
vaidinti scenos veikalų iš
traukas ir deklamuoti poezi
ją. Popietės tikslus laikas 
bus paskelbtas dienraščiuose 
ir per lietuviškas radijo 
transliacijas.

TRUMPAI

S.m. gruodžio 9 d., šešta
dienį, kultūros centre ruo
šiama Danutės Zilevičienės 
turimų dailės kūrinių paroda. 
Atstovaujami įvairus žanrai: 
grafika, medžio skulptūra, 
audiniai (lovatiesės) ir kita. 
Skaidrėse bus parodyta pa
vergtos Lietuvos dailininkų 
kūrybos. Parodos pradžio - 
7:30 vai. vak.

Gruodžio 16 d. kun. Algi
mantas Kezys, S.J., rodys 
filmą ar filmus apie įžymiuo
sius lietuvių kultūrininkus 
Ta pačio proga Elenutė Bra- 
dūnaitė publiką supažindins 
su Amerikos Lietuvių Bib
liotekos leidyklos leidiniais. 
Pradžia irgi 7:30 vai. vak

Abu kulturinius vakarus 
ruošia LB Detroito apylinkė.

(nukelta į 6 psl.)
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- Ar tu, Maiki, eisi decem- 
bėrio 3 dienų į cikiopedijos 
pabaigtuvių surum-burum 
Saubostone?

- Eiti tai eisiu, bet ne į. 
cikiopedijos, o į “Lietuvių 
Enciklopedijos“.

- Visai nevozna, kaip ji 
ten vadinasi, bile tik žinai, 
apie ką šneku. Bet ar tau 
bus negaila praspendyti 15 
dorelių?
- Tėve, kartais praleidžia

me menkesniems reikalams 
dar daugiau ir dėl to nede
juojame, tad kodėl Šiam re
tam kultūriniam įvykiui turė
tume būti šykštus?

- Aš, Maiki, irgi norėčiau 
pasėdėti su visa ponstva 
vienoje glitoje, ale dabar 
jau nežinau, kaip bus.

- Neturi pinigų?

- Ne tas biznis, Maiki! 
Dorelių tai galėčiau iki pen- 
šeno ir iš gaspadinės pasi- 
žičyti, tik man ta viso cik- 
iopedija dabar ne prie dū
sios... Kai pas Bambicką
ją visą ant vieno ir ant kito 
šono pavarčiau, tai ir jam 
pasakiau, kad no gud!

- 0 ko tau joje trūksta?

- Well, kaip čia tau išvi- 
rozinus... Joje, Maiki, yra 
surašyti visokie svieto pra- 
jovai, visokie karaliai, po
pai, generolai ir pisoriai, 
ale ko reikia, tai ir nėra... 0 
kas tokią.daugybą tų bibliją 
subudavojo?

- Tai daugelio išeivijos 
kultūrininkų darbas. Pagrin
diniai šių enciklopedijų re
daktoriai buvo prof. Vaclo
vas Biržiška, dr. Juozas 
Girnius. Pranas Čepėnas, 
dr. Jonas Puzinas, dr. Vin
cas Maciūnas, Antanas Ben- 
dorius ir Simas Sužiedėlis, 
kuris suredagavo anglų kal
ba “Encyclopedia Lituani- 
ca’’ 6 tomus. Be to, jų kūrė 
ir labai daug įvairių antrinių 
redaktorių, skyrių redakto
rių ir bendradarbių, o jos 
leidėjas yra Juozas Kapo
čius.

- Nu, znočijas, tai labai 
dideli mokslinčiai, ale iš- 
kada, kad aš jų nė vieno ne
pažinojau ir jie patys ma
nąs niekad neužšnekino. 0 
aš jiems būčiau papasako
jęs apie tokius nusidavimus 
ir asobas, ką būtinai reikėjo 
įdrukavoti, ir būtų visiem 
interesna. Dabar viskas tas 
išgaruos iš žmonių pomie- 
ties ir nueis į orapultį.

— Tėve, nejuokauk! Kuo gi 
jau tu galėjai papildyti “Lie
tuvių Enciklopediją“?

— Pirmiausia, vaike, tenai 
nieko nėra gruntaunai išviro- 
zyta apie mane. Nieko nėra 
išdrukavota, kad aš ilgus 
metus buvau Sčeslyvos smer- 
ties susaidės prieksedas ir 
paskui maršalka, kad smar
kiai vajavoįau su cicilikais, 
kad anais senovės čėsais 
net tris rozus išmušiau Ke
leiviui langus ir akmeniu ne
tyčia pataikiau net ir tau į 
nosį. Nieko nėra ir apie tai, 
kaip mudu susipykome, kaip 
tu mane išvadinai škaplieri
ninku ir šventakupriu, o aš 
tau prie visos parapijos akių 
įspyriau į užpakalį. Znoči
jas, visai nėra senų čėsų 
Saubostono kultūrno gyveni
mo istorijos. Ciklopedijoje 
daug prirašyta apie boksi
ninką, Šarkį, bet nė vienos 
litaros nėra ašie mano sene
lį Jokūbų, kuris dar prieš že- 
natvą įsibėgėjęs peršokdavo 
per dvieigį veršį, plikom 
rankom ištiesdavo padkavų, 
per veseilių užkel Javo ant 
stogo bričką, o, supykęs ant 
mergų, vienų roza nustūmė 
nuo pamatų visą jų svirną. 
Niekur neradau ir politično 
nusidavimo apie mano mo
čią, kuri per ciciliku revo- 
liušeną po savo plataus un- 
daroko kvoldais pakovojo 
juodašimčių gaudoma caro 
uriodninką ir tuo išgelbėjo 
jo gyvastį. 0 kur sudėtos 
tikros žinios apie Žemaiti
jos razbainyką ir svieto ly
gintoja Blindg, visu razbai- 
ninku karalių? Tai ko verta 
ta visa tavo ir tavo daktaru 
ciklopedi ja?

— Teve, aš jau matau, kad 
tu neturi jokio supratimo, ko
kios žinios enciklopedijai 
tinka. Tokių aoie sove ple- 
pėtojų ir niekų pasakotojų j 
enciklopedijos bendradarbius 
siūlėsi ir daugiau. Jeigu vi
sa būtų buvę išspausdinta, 
tai šiandie švęstume ne En
ciklopedijos, o 36 tomų sap
nininko pabaigtubes. Geriau 
nė nekalbėkime.

- Nu, jeigu bijai teisybės, 
tai tylėkim.

ATLA5 PARCELS CO.

82 Harriaon Street, 
Worce>ter, Mau. 01604 

TeL 798-3347
Tiesiai ii Worcesterio siun

čiam įvairios siuntinius į Lietu, 
vę Ir lutus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramones gami
nių. Turime vietoje įvairią vie. 
tinus gamybas ir importuotą 
prokią iž kitą kraitę visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją 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. Atsilanką įsiti
kinsit*. Vod-isv A. Srhyrinskl

STAMBI AUKA AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI

Amerikos Lietuvių Taryba gavo 500 dol., kuriuos testa
mentu buvo palikęs Providence, R.I., Lietuvių klubo narys 
Zigmas Cilcius.

KELEIVIS - GERI IR NEBRANGI DOVANA

1979 M. KELIONES Į LIETUVĄ, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA

Nuo devynių iki penkiolikos dienų

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE 
> ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Miaskvoje, 5 Londone 
Birt. 14 - 28 d.____________________ $1,359 00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE k ČEKOSLOVAKIJOJE:

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

Birt. 14 - 28 d.____________________ $1499.00

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

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

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

vimai

Dėl daugiau informaciją Ir rezervacijoms 

prašome kreiptfc į;

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 

Newton, Ma, 02168

TcL (617) —969-1190

BALTIC
TOURS

• DIENOS - LIETUVOJE * RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

Geg. 3 - 11 d.___________________  $849.00
Geg. 10 - 18 d.--------------------------------- $849.00
Rūgs. 20 — 38 d. ------------------------------- $849.00
Rūgs. 27 - Spal. 5 d............. ........................$849.00

M DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE 
* DANIJOJE:

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

11 DIENŲ LIETUVOJE * LENKIJOJE:
• naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Kovo 8 - 18 d. . ............ ........... .... . ..... $779.00
Bal 19 - 29 d........................ ................ .....  $849.00
Geg. 17 - 27 d ....... $849.00
Rūgs. 6 - 18 d ..... $849.00
Spal. 11 - 21 d. ______ __ ______ _ .. ... $779.00

12 DIENŲ — LIETUVOJE k LENKIJOJE:
8 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.___________________  $1419.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE 
k ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje. 5 Romoje
Birželio 14 — 28 d___ _______________ $1,249.00
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d. ___________ $1449.00
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PRIEŠ KETVIRTĮ ŠIMTMEČIO KRIKŠTIJOME ENCIKLOPEDIJĄ, 
O ŠIANDIEN ŠVENČIAME VISU 42 TOMU PABAIGTUVES!

Prie enciklopedijų kūrybos prisidėjo daugelis rankų.
Štai tik kelios jų. Kairės viršuje matome ENCYCLOPE
DIA LITUANICA 1971 m. redakcijos posėdį. Sėdi i5 k.: 
A. Landsbergis, vyr. red. S. Su žiedeli s, leid. J. Kapo
čius ir A. Kučas; stovi: J. Jakštas. J- Puzinas ir V. 
Rastenis. Redakcijon vėliau įsijungė A. Vasaitis.

Viršuj dešinėje: leidėjas Juozas Kapočius.

Apačioj kairėje: prof. Vaclovas Biržiška, nebaigtosios 
kauniškės Lietuviškosios Enciklopedijos vyr. red. ir 
vienas pirmųjų bostoniškės Liet. Encikloped. redaktorių.

Apačioj dešinėje: Vaizdelis iš Lietuvių Enciklopedijos 
Leidyklos krikštynų 1953.XI.8., t.y., lygiai prieš 25 m.

IŠ CHICAGOS PADANGES

MIRĖ ANTANAS NAKAS

Teisininkas, muzikas-pedagogas, dailininkas Antanas 
Nakas, širdies smūgio ištiktas, mirė lapkričio 20 d. šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

Velionis buvo gimęs 1904 m. Liepojoje. Baigęs Vytauto 
Didžiojo universiteto teisės fakultetų, vertėsi advokato 
praktika, bet kortu mokėsi muzikos ir 1940 m. baigė konser
vatorijų. Išėjęs joje ir pedagoginių dalyku, kursų, įsigijo 
muzikos mokytojo diplomų.

Atvykęs 1949 m. j Cbicagų, įsteigė fortepijono studijų, 
aktyviai dalyvavo muzikos gyvenime ruošdamas savo moki
nių koncertus ir rašydamas spaudai muzikos klausimais.
Be to, sukūrė per 20 veikalu fortepijonui ir keliolika dainų. 
Reiškėsi ir kaip dailininkas, yra surengęs kelias savo kū
rinių parodas. Dalyvavo tautininkų bei neolituanų kultūri
niame ir socialiniame gyvenime.

ĮSIGYKITE KITUR NEBEGAUNAMAS SENAS KNYGAS!

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

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

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

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

PROBOTSIUN ŠEŠĖLIAI, parašė Vydūnas, 1908 m., 182 
psl., kaina 12 dol.

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

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

TRANS-ATLANTIC !

TRADINGCO.
' t '

Siuntinių peraiuntiaaO 
įstaiga

393 West Broadway jį 
: So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764 <1

Darbo valandos: 
kasdien 9-5 
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
i Vedėja —

L
 Aldona Adomonienė j
eeeeeMMeeeeeeeMeeeeeeMeee***

7MASTER

IndHstAal Remontai

PAGERBS DAIL. A. VARNĄ

Gruodžio 2 d. Tautiniuose namuose bus akademija-ban-
ketas dail. Adomui Varnui, kuris sausio 1 d. sulauks 100 
metų, pagerbti. Banketo vedėja - BALFo pirm. Mari jo Ru
dienė.

MIRĖ ADOLFAS ORVYDAS

Lapkričio 12 d. Cicero miestelyje staiga mirė motemati 
kas Adolfas Orvydas, gimęs 1899 m. Šiauliuose, pradėjęs 
mokytojauti 1921 m., buvęs Joniškio ir Alytaus gimnazijų 
direktorius, Regensburgo ir Scbeinfeldo lietuvių gimnazijų 
inspektorius.

SEMINARAS IR PASKAITA
Glenview aukšt. mokyklos studentoms kun. J. Prunskis 

pravedė du seminaru apie Lietuva; Lietuvių karių veteranų 
s-goje Ramovėje laikė paskaitų apie pareigas Lietuvai; 
atstovaudamas ALTai pasakė sveikinimo kalba Latvijos 
nepriklausomybės oaskelbimo 60 m. sukakties minėjime ir 
atstovavo ALTai žmogaus teisiu komiteto posėdy Chicagos 
miesto centre

RADIJO PROGRAMOS VASARIO 16

Lietuvių radijo valandėlės, kurios nori iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos gauti i juosteles įrašytos medžiagos Vasorio 
16 dienos proga, prašomos tuojau apie tai pranešti ALTos I 
centrui, pažymint kokia kalba juostelės pageidautu: lietu
vių ar anglų.

ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI, Frank Lavinskas ir A.J. *•
Banišauskas, 1952 m., 208 psl., kaina 8 dol. -

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

LIETUVIŲ ARCHYVAS: BOLŠEVIZMO METAI, paruošė 
dr. J. Prunskis, 1942 m., 436 psl., kaino 15 dol.

LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE, parašė V. Rastenis ir

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

LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA, E. Volteris, 1903 m., 
247 psl., kaina 30 dol.

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

UŽ LAISVĄ LIETUVĮ, parašė kun. M. Voladko, išleista 

1970 m., 409 psl., kaina 5 dol.

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

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

JAU NEBETURIME sekoncių anksčiou skelbtų knygų: ‘Ga
dynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje", “Lenkų apaštalavi
mas Lietuvoje”, ‘‘Lietuvių tauta senovėje ir šiandien - 
I ir II” ir ‘‘Zemaicziu vyskupyste " } “Dainos", “Ccro 

kalėjimuos" ir ‘‘Didysis soonininkas”.
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STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street 

Lynn, Mass. 01901

598-0800

NAMAKSY ZAMMITO į
Insurance Agency, Ine. « 

i 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732
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Detroito...
(atkelta iš 3 psl.) 

ORGANIZACIJŲ CENTRUI

35-RI METAI

Lapkr. 12 d. Bronze Wheel 
restorane buvo paminėta De
troito Lietuvių Organizacijų 
centro (Dloco) 35-rių metų 
gyvavimo sukaktis. Minėji
mų atidarė dabartinis pirm., 
adv. Raymondas Sakis. In- 
vokacijų kalbėjo šv. Antano 
parapijosjdebonas kun. Ka
zimieras Simaitis. Programos 
vadovė Vitalija Vaškelytė 
perskaitė visų mirusiųjų 
Dloco veikėjų pavardes ir 
dalyvius paprašė susikaupi
mo minute juos pagerbti. Po 
to prie garbės stalo pakvie
tė visus buvusius ir dabar
tinį Dloco pirmininkus. Jiems 
Izolda Černiene prisegė po 
gėlę, o Kazys Sragauskas 
nufotografavo.

Iškilmių kalbėtojas, buvęs 
pirm. dr. Kazys Karvelis 

pradžioje priminė, kad Dlocų 
įsteigė 1943 m. lapkričio 14 
d. senosios lietuvių emigra
cijos veikėjai. Šiaip susi
skaldę, karui siaučiant, Lie
tuvai vergaujant, jie pamiršo 
skirtumus ir nuo tos dienos 
ėmė vieningai veikti. Karo 
metu Dlocas tuojau pasižy
mėjo amerikiečių tarpe, kai 
sutelkė didelės sumas dole
rių karo bonais ir JAV avia
cijai padovanojo du trans
portinius karo lėktuvus, pa
vadintus ‘‘American Lithua- 
nians of Detroit”. Pradedant 
1944 m., kasmet iki šiol ren
gia Vasario 16-sios minėji
mus, telkia lėšas Lietuvos 
laisvinimui ir jas atiduoda 
Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Glaustai papasakojęs apie 
Dloco praeities ir dabartinę 
veikla, pagvildenęs JAV ir 
Sov. Sąjungos politikę, į 
Dloco ateitį dr. K. Ka rvelis 
pažvelgė labai optimistiškai

Kadangi gražios idėjos ne
sensta (o Dloco idealas - 
laisva, nepriklausoma Lie
tuva), tik sensta jomis gyve
nų žmonės, tai linkėjo jis 
Dlocui jaunų jėgų ir našių 
darbų tiek politinėj, tiek 
kultūrinėj srityse.

Meninę programų atliko 
sesutės Regina ir Kristina 
Butkūnaitės, podainuodamos, 
gitara sau pritardamos, ke
letu lengvų dainelių bei 
Windsoro meraaičių ansamb
lio Neries šokėjos, pasok-

damos keletu tautinių šokių. 
Vakarienės metu visų laikų 
grojo orkestras. Po vakarie
nės buvo šokama

Sukaktuvininkų Dloca. ras

r
♦♦♦♦

♦♦♦
♦♦♦♦♦♦
♦♦
J♦♦

jos. Vakarienės metu pasa
kyta keletas svei.kinimų gy
vu žodžiu. Visi dalyviai, ku
rių buvo apie 120, gavo 120 
psl. sukaktuvinį leidinėlį.

ALFONSAS NAKAS

D.L.O.C.O IR L.B.
VEIKĖJŲ PASITARIMAS

JAV LB Detroito apylinkės kvietimu 1978 m. spalio 26 
d. Dievo Apvaizdos parapijos klasėje buvo pasikalbėjimas 
tarp LB apylinkes valdybos atstovų A. Rugieniaus, dr. V. 
Majausko, dr. K. Kebjio ir DLOCO centro valdybos atsto
vų adv. R. Šakio, S. Simoliūno, E. Paurazienės ir B. Briz- 
gio. Pokalbio tema — Vasario 16-tosios minėjimų rengimas 
ir jo metu renkamų aukų paskyrimas.

LB atstovai reikalavo, kad Detroite tie minėjimai būtų 
rengiami abiejų organizacijų vardu, kad aukos būtų nukreip
tos ne vien į ALTa , bet ir į LB, pagal laisvų kiekvieno 
aukotojo pasirinkimą. DLOCO atstovai atsakė, kad LB jau 
automatiškai įeina DLOCAn ir negalima jos išskirsti virs 
kitų organizacijų, kad LB jau ir taip turinti įvairių lėšų 
šaltinių, kai ALTa verčiasi tik iš Vasario 16-tosios minė
jimų metu surinktų aukų.

Nepriėmė LB atstovų siūlymo, DLOCininkai taip pat ne
priėmė ir sekančio bendruomenininkų siūlymo, būtent. Va
sario 16-tosios minėjimo metu aukų nerinkti, o jas rinkti 
prieš ar po minėjimo, kaip kas išmano.

Pasikalbėta ramiai ir rimtai, bet be pasekmių. Klausimas, 
ar dar bus tuo reikalu susitikta, paliktas atviras.

■

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., Shrewsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665
►*****#*****e*ew********#****#**#***##*#*»*****#*****«****i

: j
J B The Apothecary ♦
« LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE Jf Parduodame tiktai vaisina, iipildome gydytojų re ♦

f ceptus ir turime visus gatavus vaistus. f
♦ a♦♦♦♦♦

Nue 9 vaL ryto Iki 8 vaL v„ išskyrus iventadienlt

Jei reik raišty — eikit t lietuviška vabttag. 
Bav. Emanuel L. Boeengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE. 

Telefono. AN 8-6026

BALTIC R E A L T Y & INSURANCE 

A G E N C Y

Vedėja: Reda M. V e i t a s 

Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtai 

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

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiema parduoti ar pirkti namas.

i ♦ ♦
SUTAUPYKITE KURO 

IKI
tu sveikino keletas JAV se- « $u NXUJy LABA, NA$IU (“ENERGY EFFICIENT“) ė 
noto bei kongreso narių ir J z
įvairios lietuvių organizaci- ♦• . __ ė *i vunc ncfivi mALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SKORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO 
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS

AP-

♦♦♦
t
♦♦♦♦♦♦
t
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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 nuc 5 iki 8 vai vakare yra
“LINKSMOJI VALANDA”

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

Jrcčią ketvirtadienį 8-tą vaL vak. Nariai dalyvaukite.
S. B. L. P. D. Valdyba

368 W. Broadvvav, South Boston, Mass. 02127

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

VIENOS SAVAITĖS — KAINA NUO $725.-

■is

kovo 19 
balandžio 11 
balandžio 25 
gegužės 2

gegužės 9 
birželio 7 
liepos 12 
rugpjūčio 2

rugpiūčio 8 
rugsėjo 19 
rugsėjo 26 
spalio 10

DVIEJŲ SAVAIČIŲ - KAINA NUO $1045.-

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

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie iių gfupių galima jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 Weat Broachaay, P.O. Box 116 

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

Trans-Atlantic Traval Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių 
agentūra, jau nuo 1980 metų SĖKMINGAI organizuoja visų eUg 
ekskursijų į LIETUVĄ ir j kitas pasaulio Salia.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽI0NAS

Prlcas are based on double occupancy and ars subjact to changea 
and/or Government approval.
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Vietines
žinios

DARBININKŲ D-JOS SUSIRINKIMAS

Lietuvią Darbininką d-jos susirinkimas bus gruodžio 3 d. 
2 vai. popiet So. Bostono Lietuviu Piliečių d-jos ptalpo- 
se. Visi nariai kviečiami dalyvauti.

V. Aluza, 
sekretore

LIETUVIAI TARPTAUTINĖJE ŠVENTĖJE

Tarptautinis institutas gruodžio 6-10 dd. Hynes audito
rijoje rengia 9-tqja tarptautinę Šventę, kuria aplanko kelios 
dešimtys tūkstančiu žmonių. Lietuviams joje atstovaus 
Tautiniu šokiu sambūris (šoks šeštadienio vakare), Baltic 
Enterprises bendrove ir Ina Nenortiene.

GRAŽIAI PAMINĖJO LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ATKŪRIMO SUKAKTI

Iki šiol Lietuvos kariuomenės atkūrimo minėjimą Bostone 
kasmet suruošdavo LKV Sąjungos “Ramovės” Bostono 
skyrius. Šiemet, ramovėnams pasiūlius, šj renginį suorga
nizavo Naujosios Anglijos lietuviai šauliai-šaulės. Vy
riausiuoju rengėju buvo Jono Vanagaičio šaulių kuopa, va
dovaujama inž. Juozo Stašaičio.

Minėjimas lapkričio 19 d. pradėtas pamaldomis lietuvių 
parapijos bažnyčioje S%> Bostone, o pagrindinė Lietuvos 
kariuomenės 60 metu sukakties minėjimo dalis buvo atlikta 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos namo III-jo aukšto 
erdvioje salėje. Čia tos šventės rengėjai pateikė gražių 
naujovių, ypač scenos išpuošime: jos galinėje sienoje nuo 
lubų iki grindų ištiesta didžiulė Lietuvos trispalvė; jos 
viduryje - Lietuvos Vytis, iš abiejų pusių papuošta Šaulių 
Sąjungos ir LKV S-gos “Ramovė” žymeniais. Prieš vėlia
vą - aukštokas aukuras, apdengtas lietuviškų raštų audi
niu ir jo viduryje lietuviška juosta. Ant aukuro vazoje — 
raudonų gėlių puokštėje — žvakė. O aukuro papėdėje - di
delė baltų chrizantemų puokštė.

Žiūrovų salėje taip pat naujiena: vietoje įprastinių kė
džių eilių, baltomis staltiesėmis apdengti stalai, papuošti 
gėlių puokštėmis. Ir daug tamsios melsvos spalvos šau- 
liška uniforma pasipuošusių vyrų ir motery, jų tarpe ir gau
sus tautinius drabužius dėvinčių lietuvaičių būrys.

Minėjimas pradėtas tik kelių minučių pavėlavimu (ir tai 
ne dėl rengėjų kaltės), tuo sulaužant gėdingų “lietuviško 
punktualumo” įprotį - nuolatinį ir ilga uždelsimų pradėti 
renginį skelbtu laiku.

Šventę atidarė inz. J. Stašaitis, pasveikindamas Lietu
vos savanorius-kūrėjus ir visus į iškilmes gausiai susirin
kusius.

Įnešus Lietuvos, Amerikos ir lietuviškų organizacijų 
vėliavas, inž. J. Stašaitis pakvietė i scenų vyriausių am
žiumi Bostono savanorių-kūrėjų lietuvių skyriaus pirminin
ką Povilą Janavičių uždegti ant aukuro esančių žvakutę, 
skirtų prisiminti lietuvius karius ir partizanus, žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Po to N. Anglijos šaulių rinktinės 
kapelionas tėv. Rafaelis Šakalys, OFM, sukalbėjo atitinka
mų maldų. Komp. Juliui Gaideliui akompanuojant, buvo su
giedoti Amerikos ir Lietuvos himnai. Tęsdamos iškilmių 
programų, inž. J. Stašaitis jautriu žodžiu pasveikino iškil
mėse esančius Lietuvos kūrėjus savanorius, kviesdamas 
visus lietuvius juos gerbti ir mylėti. Jų pagerbimui minėji
mo dalyviai atsistojo ir, lietuviškos vienybės ženklan ran
komis susiėmę, sugiedojo maldų — “Marija, Marija...”

Iškilmėse esantieji Lietuvos savanoriai alfabetine eile 
buvo iškviesti į scenų, kur kiekvienam tautiniais drabu
žiais pasirėdžiusios lietuvaitės prisegė po baltų gėlę. Tie 
pagerbtieji buvo: Antanas Bartašiūnas, Stasys Griežė—Jur
gelevičius, Povilas Janavičius, Silvestras Kontautas, Ka
zys Merkis, Juozas Liutkonis, Vyčio kryžiaus kavalierius 
dr. Julius Jakulis, R.l. valstijoj gyvenantis dr. Juozas 
Kriaučiūnas ir Kazimieras^rapuolenis. Čia pat už lietu
viškų ir šauliškų veiklų “Saulių žvaigžde” buvo apdova
noti: Julija Grauš,ytė-Emerson, Povilas Tyla ir Stasys 
Augonis. Jiems tų žymenį prisegė N. Anglijos šaulių rink
tinės vadas Algirdas Zenkus.

Jis pasakė ir pagrindinę kalbų, kurioje priminė kariuo
menės svarbų tautai išsilaikyti ir būtinų reikalų mažes
nėms tautoms susiburti į didesnius federacinius vienetus, 
norint atsispirti agresyvių kaimynų piktoms užmačioms. 
Kėlė mintį, kad besilankantieji dabartinėje Lietuvoje vežtų

ten ne vien daiktines dovanas, bet ir lietuviškų pasitikėji
mų bei laisvės vilti keliančio peno. Baigdamas ragino išei
vijos jaunųjų kartų ruoštis ir kariškai, kad, momentui atė
jus, galėtų dalyvauti Lietuvos vadavime.

Lietuvos kariuomenės atkūrimo minėjiman susirinkusius 
sveikino Amerikos Legiono St. Dariaus posto atstovas Juo
zas Jrepenskas, Bostono ramovėnu sk. vicepirm. mjr. Ka
zys Šimėnas ir savanorių vardu dėkodamas St. Griežė—Jur
gelevičius. Buvusi Sibiro kankinė Elena Juciūtė buvo pa
kviesta užgesinti ant aukuro degančių žvakutę. Tuo oficia
lioji minėjimo dalis buvo užbaigta.

Meninę programų atliko Brocktono lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos mišrus choras ir Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūris. Choras padainavo 8 dainas. Jam dirigavo komp. 
Julius Gaidelis, pianinu akompanavo jaunuolė Vida Bede- 
rytė. Choristas Kaminskas padeklamavo Bernardo Brazd
žionio eilėraštį. Ivaškų vedamo Bostono tautinių šokią 
sambūrio 6 šokėjų poros pašoko 3 šokius. Kiekvieno šokio 
reiškiamą minti trumpu žodžiu pateikė vyriausioji sambūrio 
vadovė Ona ivaškienė, o akordeonu šokiams grojo Edv. 
Meilus.

Po programos atsilankiusieji vaišinosi šaulių ir ramove- 
nų ponių suaukotais ir jų pagamintais įvairiausiais skanės
tais ir šoko geros muzikos lydimi. Daugelis laimėjo vertin
gų dovanų loterijoje. Visam minėjimui labai sumaniai vado
vavo inž. J. Stašaitis.

Minėjimas buvo įvairu^, gerai aganizuotas, neištęstas, 
užtat nenuobodus. Publikos buvo pilna salė.

J. JASINSKAS

IŠEINA ST. SANTVARO RUBAJATAI

Lietuviu Enciklopedijos leidykla leidžia poeto Stasio Sant- 
varo rubajatų (tam tikro pobūdžio ketureilių) knyga. Tai bus 
septintoji jo poezijos knyga.

PADĖKA

Nuoširdi padėka visiems, o ypač mieloms kūmai Aleksan
drai Daukantienei ir Juzei Matjoškienei, iškėlusioms vai
sęs mano nepaprasto gimtadienio proga pagarsėjusiame žu
vies patiekalais Jinzny’s Harborside restorane.

Buvau nustebinta staigmenos. Platus ilgas nuo sienos 
iki sienos stalas, papuoštas gėlėmis... Garuojantis šampa
nas... “Ilgiausių, sveikiausių metų” daina... Kitų žmonių 
stalai man nerūpėjo, mačiau aplink tik savo bičiulius: A. 
ir J. Janus, O. Eitienę, A. ir J. Liutkonius, Genę Razva- 
dauskienę, E. ir V. Dausus, 0. ir A. Andriulionius, A. Va- 
kauzienę, J. ir A. Matjoškas, A. ir P. Moriarty ir savo vai
kus su jų palyda.

Sveciavomes ilgai, po vaišių buvo atneštas gražus tortas 
su degančiom žvakutėm nuo krikštasūnio. Ir vėl linkėjimai. 
Buvau gausiai apdovanota. Sujaudinta tariau padėkos žodį.

Į namus gėlių atsiuntė J. ir A. Šalnos, Šiltus sveikinimus 
su dovanomis L. Adomkaitienė ir Ona Nevierienė, kūmai 
S.K. Radvilai iš Chicagos didelį raguotį, gavau dovanų ir 
is Lietuvos.

PRAKSEDA JAKUTIENĖ

REMKITE KELEIVĮ!

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis ipiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S kambinkite

268-4662
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Ar skaitytos?
Paguoda, akimirkų kro

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

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da- 
iis. Be k'*ų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skibeiką ii Joną Ais
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

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

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

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

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

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

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

Napoleonas. Baltija, Ame
rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl, įrišta, kaina $6.00,

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

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

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

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

PETRAS KLIMAS, valstybi
ninkas, dip4cftnatas, istori
kas, kankinys, parašė dr. 
Albertas Gerutis, 318 psl., 
kaina 10 dol.

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919—1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 psl., 
koma JAV 9.UU dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats au-‘ 
torius
IŠEIVĖS KELIU, apysaka, 
parašė Marija Aukšfaite,
207 psl., kaina 5.50 dol.

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.
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Vietinės žinias
ATSIMINKIME VARGSTANČIUS BROLIUS

JAV lietuviai, patyrę, kad tūkstančiai jų brolių ir seserų 
buvo karo audrų nublokšti j Vokietiją, Austrija ir kitur, o 
dar daugiau išvežta i koncentracijos stovyklas tolimoj So
vietų S-gos šiaurėje, įsteigė fondą jiems šelpti — BALFą, 
kuris jau yra suteikęs mūsų vargstantiems milžinišką pa
galbą. Ji tebeteikiama ir šiandien, nes varge paskendusių 
lietuvių Sibire, Lietuvoje, Lenkijoje ir kitur ir šiandien te
bėra daug. Jiems pagalba būtina.

BALFas jos tegali suteikti tiek, kiek mes, čia jau gro
žiai įsigyvenu, jį remiame, kiek lėšų mes jam sudedame.

Bostono BALFo skyrius lėšų telkimo vajų paskelbė nuo 
spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taigi beliko vienas mėnuo, o 
dosnių rankų iki šiol dar nedaug tesulaukta.

Todėl dar kartą šaukiamės į Jus, mieli ir mielos tautie
čiai, - visi iki vieno nors maža aukele orisidėkite prie le
sų BALFui telkimo. Laukiame ir iš anksto dėkojame.

Aukas siųskite BALFo skyriaus iždininkui kun. A. Bal- 
trushunui, St. Peter’s Porish, 50 Orton-Mcrotta Way, So. 
Boston, Mass., 02127, arba įteikti Keleivio įstaigoje.

BALFo sk.

- DALYVAVO SUVAŽIAVIMUOSE

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuvės.

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

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

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

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta. ”Suduvos“ išleis
ta knyga

200 DOLERIŲ LIETUVIŲ FONDUI

A.A. savanorio kūrėjo Juozo Valicko atminimui įamžinti 
Lietuvių Fondui aukojo: po 25 dol.: J. Stašaitis ir K. Šake
nis; po 20 dol.: So. Bostono Liet. Piliečių d-ja ir L.K.V.S. 
“Ramovė” Bostono sk.; po 10 dol.: P. Vilutis, A. ir J. 
Motjoškos, G. ir B. Mickevičiai, E. Valiukonienė, J. ir A. 
Liutkoniai, B Paliulis, A. Keturakis, A. Vakauziene ir O. 
ir A. Šležai; po 5 dol.: M. Vaitkevičiene , T. Janukenas ir 
P. ir J. Tylai; po 2 dol.: Stella Šnekutis it T.A. Janavičius; 
1 dol.: N.N.

Velionio seimos ir Lietuviu Fondo vardu visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoju.

B. PALIULIS, 
LF atstovas

KALĖDINE VAKARONĖ - KŪČIOS

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

I. SIRUTAVIČIENĖ DAR LIGONINĖJE

Irena Sirutavičienė iš New England Medical Center ligo
ninės perkelta į Massachusetts Rehabilitation ligoninę 
(125 Nasbua St., arti North stoties).

Lilija ir Gediminas Ivaškos praeitą savaitgalį, dalyvavo 
lietuvių tautinių šokių vadovų suvažiavime Chicagoje.

Mykolas Drunga, Pasaulio Liet. Jaunimo S-gos politinės 
komisijos narys, prieš tris savaitgalius dalyvavo ir skaitė 
paskaitą Kanados Liet. Jaunimo S-gos suvažiavime Toron
te. Paskaitos tema - pasiruošimas atkirsti sovietų propa
gandą 1980 m. Maskvoje [vyksiančių olimpinių žaidynių 
proga.

JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAI

1979 m. liepos men. Europoje įvyks Ketvirtasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas. Jaunimas tarp 18 iki 30 metų, 
kurie norėtų kandidatuoti į Bostono lietuvių atstovus, pra
šomi iki š.m. gruodžio 5 d. susižinoti su Marium Ziaugra, 
tel. 1-784-8491, Gyčiu Žiaugra, tel. 323-8278, Gintaru 
Subačių, tel. 1-545—4026 arba Jonu Jakučiu, tel. 825-8816

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $5, su tes

tamento foi-ma $3.50. .Ti yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

Brangiam Broliui

DIPL. INŽ. VLADUI 

Lietuvoje mirus,

dipl. inž. KAZĮ DAUGĖLĄ ir dipl. inž. FELIKSĄ 

DAUGĖLĄ Lietuvoje, jų šeimas, gimines ir artimuosius

nuoširdžiai užjaučiame.

Juozas ir Irena 
Rasiai-

>00000000000000000^*

Montrealio Lietuvių Studentų Sąjunga
mielai kviečia visus studentus į

XV TRADICINĘ

ŽIEMOS STOVYKLĄ
1978 m. gruodžio 27 — 1979 m. sausio 1 d.

L’AUBERGE DE LA PERDRI£RE VIEŠBUTYJE,
ST. DONAT, QUEBEC

Stovyklos programoje — slidinėjimas, įvairus 
žiemos sportas ir pramogos

Stovyklos kaina — S 93. Įmokėjimas $ 50, kuris nebus 
grąžinamas po gruodžio 10 d. Informacijų ir jmokdjimų 

reikalu teirautis:
THOMAS MURAUSKAS 
6834 Pierre Gadois

arba

Montreal, Quebec
Conodo H1M 2X9 

(514) 259-8725
ooooBeoBoaoooaoBeei

Regina Kudžmaitė 
5045 Bossuet 

Montreal, Quebec 
Canada H1M 2M3

(314) 230-4318)

| DRAUDIMO agentūra I
• 4
; At<ieka įvairių rūšių «
į draudimas

» Kreiptis senu adresą* 
f BRONIS KONTR1M ? 

{ S 98 B road wa y
1 So. Boston. Mass. 02127 :•

Tel AN 8-17Ū1
* >*♦********»♦***#******>#♦♦♦♦*#>♦»

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
LOSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTER, MASS.

Tek: 798 - 2868 •
Vedėja B. SvikJieni

RADIJO PROGRAM A

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
ii stoties WNSR 1380 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:0O 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 į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay. So. Boston, Msss. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis »r yra d:de!is lietu
viškų knygų pasirinkimas.

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

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 į 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

ALUMS THE LEADER ’

ALFRED W. ARCHIBALD P HES IDE N T

MAIN OFFICE 
<60 Wa»t Broadway 
South Boston
9 AM te 3 30 PM - 
Monday thru Friday
Saturday 10 AM to 1 PM 
208-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
7<0 G«lliv»n Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon., Tues . Wed. & Fri. 
rhurs. - 8 30 AM to 7.30 PM
Saturday 8 30 AM to 12 NoonL k




