
ŠACHAS JAU ŽADA SAU "ATOSTOGŲ” TRUMPAI APLAISTĖ JAV-KINIJOS DRAUGYSTĘ
Kol kas kariai dar remia šachą, bet demonstracijos, 

streikas tęsiasi. Naftos nebeišpumpuojama net tiek, kad 
užtektų vietos reikalams. Nebeturint naftos eksportui kas
dien nustojama 65 mil. dol. O tai buvo svarbiausios val
džios pajamos.

Ankstesnieji prof. Sadiąui mėginimai sudaryti civilinę 
vyriausybę visai nesisekė. Dabar šachas pakvietė jai su
daryti vieną iš opozicijos vadų, teisininką Shahpurą Bakh- 
tiarą. Tas paskelbė, kad tokią vyriausybę jau turi sudaręs, 
tačiau jo paties partija, Tautinis frontas, didžiausioji ša
chui opozicinė partija, kurios narių Bakhtiara buvo numa
tęs kviesti į kabinetą, jį piktai išmetė iš savo gretų. To
dėl abejojama, ar ir Bakhtiarui pavyks naują civilinę vy
riausybę suformuoti. Dabartinė karių vadovaujamoji valdžia 
jau formaliai atsistatydino, tačiau šachas jai įsakė eiti pa
reigas, kol bus sudaryta civilių kabinetas.

Kai kurie stebėtojai įsitikinę, kad Irane nepavyks atsta
tyti tvarkos, kol šachas neapleis krašto (bent laikinai) ir 
kol musulmonų vadas Khomeini nebus įsileistas atgal į Ira
ną. Tuo tarpu pats šachas leido pranešti, jog jis žada vyk
ti “atostogų”, kai tik leis aplinkybes, nors jis nemanąs 
“pabėgti”. Išblaškyti gandams, kad šacho Teherane jau 
nebėra, į jo rūmus buvo pakviesti korespondentai, kurie ga
lėjo jį pamatyti ir nufotografuoti, bet neklausinėti jokių 
klausimų.

Tuo tarpu šacho kone Šimtamete motina jau buvo atskri
dusi į jo sesers prabangius namus Beverly Hills, Californi- 
joj. Ten antradienį vyko 1,000 iraniečių ir šiaip studentų 
sukeltos riaušės, tačiau šacho Šeimos nariai nebuvo su
žeisti, nors ir padaryta žalos jų turtui.

Irane esantieji JAV piliečiai tūkstančiais bėga iš kraš
to. Teherano aerodrome streikuojantieji darbininkai pakeis
ti kariais, tuo palengvinant amerikiečių išvykimą.

* Atstovų rūmų komitetas, 
kuris jau 2 metus tyrinėjo 
prez. Kennedžio ir negrų va
do Kingo nužudymo aplinky
bes ir tam reikalui išleido 
arti 6 mil. dol., paskelbė iš
vadą: tie nužudymai buvo 
sąmokslo darbas, o ne pa
vienių asmenų, bet sąmokslo 
apimtis neaiški. Kad tai bu
vo sąmokslas, jau daug kas 
seniau tvirtino.

* John Gacy iš Dės Plaines, 
III., prisipažino, kad jis per 
4 metus nužudė net 32 jau
nuolius, su kuriais turėjo 
lytinius santykius. 27 lavo
nai jau surasti užkasti po 
jo namais.

* Ugandos prez. Idi Aminas, buvęs boksininkas, sutiko bir
želio mėn. kumščiuotis su žinomu Japonijos boksininku 
Inoki. Mačo teisėju bus sunkaus svorio pasaulio čempionas 
Muhammad Ali.

SAUSIO PIRMĄJĄ

Kasmet Naujieji Metai žada 
Palaimas šitas ir anas,
O regim grįžtančias per ledą 
Seniai pasenusias dienas.

Tas pat tėvynėn senas kelias,
Kovoj prisėtas akmenų,
Tos pačios gundančios mergelės 
Senu mylėjimo menu.

Ir ta pati mintis mažytė
Išminčių žodžiuose gražiuos, 
Jog nežinia net ko prašyti, 
Kai puošnūs metai atvažiuos.

Tiktai kai šuo pusny suloja, 
Gal dar maldauti jį gali 
Įkąsti giltinei į koją, 

,Kad ji sukluptų pakely. . .

Antanas Gustaitis

Diplomatiniu ryšių užmezgimo proga Naujųjų Metų dieną 
JAV atstovo tfoodcocko rezidencijoje Pekine susirinkus 
apie 150 rinktinių kiniečiu ir amerikiečių, v.iceoremjeras 
Teng Hsiao-ping, pakėlęs šampano taurę, pasakė, kad JAV- 
Kinijos diplomatinių ryšių užmezgimas yra istorinis žygis 
pasaulio taikai išlaikyti ir kad jo reikšmė geriau aiškės 
laikui bėgant.

JAV atstovas Woodcock taip pat tai pavadino “didele 
diena žmonijps istorijoje”

Panašiai tas įvykis buvo atžymėtas ir Washingtone, da
lyvaujant viceprezidentui Mondale ir Kinijos misijos virši
ninkui Chai Tse-min, kuris bus paskirtas Kinijos ambasa
dorium kovo 1 d.

O Taiwane prezidentas Chaing Ching-kuo pareiškė, kad 
kova prieš komunistus bus tęsiama, kol Kinijos komunisti
nis režimas bus nuverstas, kvietė vienybėn ir smerkė Peki
no vyriausybę kaip nemoralią ir neteisėtą.

* Filipinų vyriausybė per 5 
metus gaus 500 mil. dol. ka
rinės ir ekonominės pagal
bos už sutikimą leisti jų te
ritorijoje veikti JAV kari
nėms bazėms.

* JAV-ėse pernai padaryta
2 milijonai įvairių operacijų, 
už kurias sumokėta 4 bil. 
dol. ir dėl kurių mirė 10,000 
žmonių. Sį reikalą tyrinėjęs 
atstovų rūmų pakomitis jau 
seniai yra paskelbęs, kad 
daug tų operacijų padaryta 
be reikalo.

* Barbara Williams iš Los 
Angeles pasodinta į kalėjimą 
8 metams už tai, kad ji, į- 
vairiais vardais pasivadinu
si, savo tariamai 70 vaikų
iš L.A. savivaldybės gavo 
net 239,587 dol. pašalpos. 
Ta apsukri moteris ir jos vy
ras turi 3 automobilius ir 
keturių butų namą.

* Azijos pakraščio vandeny
se plaukioja daug laivų su 
tūkstančiais pabėgėlių iš 
Vietnamo ir niekas jų neno
ri priimti apsigyventi.

* Berlyno kalėjime dar sėdi 
vienas Niurnberge nuteistų
jų nacių, 84 metų senis Hess. 
JAV, Prancūzija ir Anglija 
sutinka leisti jam numirti 
laisvėje, bet Sovietų S-ga 
tam priešinasi.

* Arabų kraštams vis keliant 
naftos kainą, kyla susido
mėjimas vis didėjančiu 
Meksikos naftos eksportu.
Iš čia sudaromos JAV naf
tos atsargos karo reikalams, 
iŠ čia gaus naftos ir Izrae
lis. Skaičiuojama, kad Mek
sikos naftos šaltiniai turi 
apie 120 bilijonų statinių, 
tik Saudi Arabijos šaltiniai 
tėra didesni.

* EI Salvadoro partizanai 
paleido pagrobtą Phillips 
b-vės direktorių Shuitemą, 
gavę 4 mil. dol. i

MIUNCHENE MIRĖ INŽ. AUGUSTAITIS
Gruodžio 18 d. Miunchene (Vokietijoje) mirė žymus inz. 

Jonas Augustaitis, gimęs 1897 m. vasario 5 d. Mažučių k., 
Vilkaviškio apsk. Velionis buvo baigęs Berlyno aukštąją 
technikos mokyklą, nepriklausomoje Lietuvoje ėjo Įvairias 
pareigas susisiekimo ir krašto apsaugos ministerijose, kurį 
laiką buvo net geležinkelių valdybos pirmininku. Be to, 
Prekybos institute dėstė transporto kursus. Karo viesulo 
nublokštas j Vokietiją, mokytojavo Kirchheimo ir Schwae- 
bisch Gmuendo aukštesniojoj technikos mokykloj, o nuo 
1950 m. iki išėjo j pensiją buvo lietuvių, o vėliau ir visų 
pabaltiečių ryšininku prie JAV vyr. armijos štabo Heidel
berge.

Minėtinas velionis ir kaip spaudos žmogus. Jis įsteigė 
susisiekimo ministerijos žurnalą “Sąsieką” ir jį kurį laiką 
redagavo, nemažai rašė Lietuvos ir JAV lietuvių periodiko
je.

Politinėje veikloje velionis buvo tautininkų eilėse, 1927 
m. net jų centro komitete, bet jau 1928 m. su jais nutraukė 
ryšius ir spaudoje jų veiklą gano smarkiai kritikavo.

0 STOCKHOLME - PULK. URBONAS
v

Lapkričio 6 d. Stockholme (Švedijoje) mirė Lietuvos ka
riuomenės pulkininkas Oskaras Urbonas. Velionis gimė 
1892 m. kovo 31 d. Ašmintos dvare, Prienų vis., 1914 m. 
baigė artilerijos mokyklą Petrapily, dalyvavo pirmajame 
pasauliniame kare. Grįžęs į Lietuvą 1921 m., buvo mobili
zuotas Lietuvos kariuomenėn, tarnavo įvairiose atsakingo
se pareigose (jiaskutiniuoju metu buvo kariuomenės inspek
torium), paruošė dvi karininkų laidas artilerijos tarnybai, 
parašė kelis vadovėlius.

1944 m. įsteigus Lietuvos Vietinę rinktine, velionis buvo 
pakviestas štabo viršininku ir sumaniai gynė jos savaran
kiškumą nuo nacių.
Kartu su visu štabu vokiečių suimtas, sėdėjo Salaspilio 
koncentracijos stovykloje, vėliau Stutthofo kacete. Po to 
gyveno Švedijoje, dirbo Stockholmo karo muziejuje, daug 
rašė “Kario” žurnalui.

* Izraelis paprašė JAV sukviesti posėdžio Izraelio-Egipto 
taikos derybų delegacijų vadovus. Egipto atstovas Butros 
Ghali pareiškė, kad nebus taikos sutarties tol, kol Izraelis 
nesutiks nustatyti palestiniečių autonomijos terminus.

* Naujųjų metų dieną Kalifornijoje drebėjo žemė. Drebėji
mas buvo palyginti silpnas, nes tuo metu Pasadenoįe vy
kusiame parade jis beveik nepastebėtos.

* Nuo sausio 1 d. socialinio draudimo mokesčio imama ne 
6.05, bet 6.13 procento. Mažiausias valandinis uždarbis 
2.90 dol. (buvo 2.65 dol.).
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Rusai okupantai, solinis Lietuvos!

AMERIKA VARGO IR SKURDO KRAŠTAS

Tokį Amerikos vaizdą visiems į galvas kala sovietu 
spauda ir visi Maskvos valdovę pasekėjai. Ne kitaip daro
ma ir Lietuvoje, nors ten JAV-ėse “siautėjančiu skurdu 
ir vargu” žymiai sunkiau įtikinti suaugusius, per gimines, 
svečius ir 1.1, turinčius su Amerika ryšį. Kitaip gali būti 
su vaikajs, kurie tokia propaganda maitinami jau net darže
liuose. Štai vienas musę skaitytojas Chicagoje gavo iš 
Lietuvos laišką, kuriame rašoma, kaip jo 6 metę anūkėlis, 
grįžęs iš vaikę darželio, klausinėjas savo tėvą:

“Kodėl musę senelis gyvena Amerikoj? Ten juk žmonės 
neturi ko valgyti”...

DR. K. DOMARKAS KYBARTUOSE

Ilgus metus buvęs Lietuvos kariuomenės 8-to pulko, o 
vėliau divizijos gydytojas Kazys Domarkas dabar gyvena 
pas savo dukterį Rūtą Kybartuose. Jis jau bene prieš porą 
metų peržengė 90 metę slenkstį.

SOVIETŲ “PARLAMENTO” RINKIMAI

Sovietę Sąjungos Aukščiausios Tarybos ir Tautybių Ta
rybos rinkimai paskelbti kovo 4 d. Aukščiausios Tarybos 
rinkimams Lietuva paskirstyta į 9, o Tautybių Tarybos rin
kimams - į 32 apygardas.

“DARBŠTUS PARLAMENTAS”

Nėra pasauly darbingesnię parlamentų, negu sovietiniai, 
vadinami Aukščiausiomis Tarybomis. Jie susirenka per 
metus porg kartę ir per vieną kitę posėdį išsprendžia visus 
klausimus.

Ne kitokia yra ir Lietuvos Aukščiausioji Taryba, kuri po
sėdžiavo gruodžio 12—13 d. Vilniuje. Ir ji per porą dienų 
sugebėjo ne tik priimti 1977 m. biudžeto apyskaitę, išnag
rinėti, kaip vykdomas 1978 m. biudžetas, bet ir patvirtinti 
1979 m. biudžetą ir dar priimti kelis naujus įstatymus. Iš 
tikrųjų, koks parlamentas begali būti darbingesnis?!

O juk komunistai pyksta, kai jų tariamieji parlamentai 
nuvertinami kaip antspaudę spaudėjai ant partijos pakištų 
sumanymų. Tokiam darbui tikrai gal ir dviejų dienų per

Dabartinės Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininkas 
yra R. B. Songaila, jo pavaduotojas akad. Kostas Korsa
kas.

MIRĖ PROF. A. KONDRATAS

Mirė ilgametis Žemės ūkio akademijos (Dotnuvoje) prof. 
Antanas Kondrotas, gimęs 1899 m. gegužės 1 d. Šukionyse.

VLIKo sveikinimas
LIETUVIAI!

Sveikiname jus, žengiant j Naujuosius 1979-tuosius Me
tus.

Praėjusieji metai buvo reikšmingi Lietuvos valstybingu
mo atstatymo 60-tęja sukaktimi. Praėjusiais metais laisva
jame pasaulyje vis dažniau ir garsiau skambėjo balsai už 
žmogaus laisvę. Lietuvoje už jas (už ką? - Kel.) kovojo, 
nežiūrėdami sunkių sąlygų, nepalinkdami po okupanto jun
gu. Pagarba jiems už tai ir sėkmės linkėjimai.

Bet linkėjimų maža. Šiandien laisvųjų lietuvių uždavinys 
yra užtikrinti, kad žmogaus teisių tarpe būtų įgyvendinama 
teisė visiems vykdyti laisvą tautų apsisprendimą.

Junkimės j bendrą darbą. Skleiskime žinią apie Lietuvos 
nedalią. Išnaudokime kiekvieną pasitaikiusią progą ar ga
limybę Lietuvos bylai kelti. Ieškokime svetimųjų pagalbos. 
Ruoškimės tarptautinės politikos lūžiams su viltimi, kad 
per juos pagaliau nušvis Lietuvos laisvės rytas.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Ar skaitytos?
Paguoda, akimirkų kro

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

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k?ų dalykų, čia telpa 
Įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

- M*a«achusotts gyvenan
tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

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

ADVOKATE

STRIMAITYJE

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street

Lynn, Mass. 01901

AlTos suvažiavimo nutarimai
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas (1978. X. 21.) 

Chicagoje priėmė rezoliucijas, kurios buvo pavestos ALT
os valdybai galutinai suredaguoti ir dabar skelbiamos:

1. Suvažiavimas sveikina JAV prezidentą Jimmy Carter, 
dėkoja už žmogaus teisių iškėlimą ir tvirtą laikyseną Šiuo 
atžvilgiu. Taip pat prašo jį iškelti ir savarankiško tautų 
gyvenimo teisių klausimą, kad Lietuva ir visi pavergti 
kraštai Sovietų Sąjungoje galėtų atstatyti nepriklausomas 
valstybes.

2. Suvažiavimas sveikina brolius ir seseris pavergtoje 
tėvynėje, giliai užjaučia jūsų vargus ir kančias, tiki, kad 
jūsų nepalauš okupanto rusinimas ir prievarta, kad jūs įr 
toliau turėsite ištvermės išlaikyti tautinį savitumą.siekiant 
šviesesnio ir laisvesnio rytojaus.

Suvažiavimas nori užtikrinti, kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba, apjungianti gausią Amerikos lietuvių visuomenę, pil
nai jus supranta, jūsų pastangas rėmė ir rems, panaudos 
visas jėgas bei būdus Lietuvos reikalą kelti Amerikos vi
suomenėje, jos vyriausybėje, siekia ir sieks atstatyti Lie
tuvos nepriklausomą gyvenimą.

3. Suvažiavimas sveikina Lietuvos diplomatinės ir kon- 
sularinės tarnybos narius, atliekančius taurę darbą mūsų 
tautos išlaisvinimo pastangose.

4. Suvažiavimas sveikina Vyriausią Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą, džiaugiasi gražiu jo ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos bendradarbiavimu ir linki, kad tų abiejų Lietuvos 
laisvinimo veiksnių, sudarytų panašiu pagrindu, tarpusavio 
ryšiai ir darbai Lietuvos labui būtų dar glaudesni ir našes
ni! I

5. Suvažiavimas dėkoja visoms organizacijoms, kurios 
remia Amerikos Lietuvių Tarybos vadovaujamą Lietuvos 
laisvinimo darbą ir reiškia tvirtą viltį, kad pavergtų brolių 
kančios, okupanto priespauda ir kylantieji tarptautiniai pa
vojai sucementuos visas išeivių lietuvių jėgas bendrai ko
vai prieš pavergėją ir visi išvien sieksime laisvės ir ne
priklausomybės atkūrimo mūsų tautai.

6. Suvažiavimas primena, kad išeivijos lietuviams palai
kant ryšius su pavergtoje Lietuvoje gyvenančiais tautie
čiais reikėtų vengti veiksmų, kurie galėtu pakenkti lietuvių 
tautos pastangoms išlikti ir išsivaduoti is okupacijos ir jo
kiu būdu nepalaikyti sovietinio okupanto propagandiniais 
tikslais išeivijoje organizuojamų parengimų.

7. Suvažiavimas, pastebėjęs, kad televizijoje ir ameri
kiečių spaudoje keliami nepagrįsti kaltinimai dėl tariamo 
lietuvių koloboravimo su naciais ir šmeižiami atskiri asme
nys, panaudojant prieš juos klastotus dokumentus, tuo im
plikuojant visus lietuvius, griežtai protestuoja prieš tokį 
žemą ir neteisingą informacijos būdą, ir kartu pabrėžia, 
kad lietuvių tauta yra tvirto demokratinio nusistatymo ir ne
gali būti jungiama su bet kokia diktatūra.

8. Suvažiavimas, džiaugdamasis atsakingų JAV vyriausy
bės pareigūnų ir kongreso atstovę prielankumu Lietuvos 
laisvės reikalui, konstatuoja, kad to buvo pasiekta anksty- 
besne vieninga ir planinga mūsų išeivijos veikla, vadovau
jant Amerikos Lietuvių Tarybai. Suvažiavimas skatina ir 
toliau tęsti vieningą, koordinuotą ryšių palaikymą su Wa- 
shingtono įstaigomis, kad nebūtų ten sudaromas lietuvių 
susiskaldymo įspūdis, kas silpnintų visas pastangas, kenk
tų Lietuvos reikalui ir sunkintų mūsų siekimus laimėti pa
ramą Lietuvos laisvinimui.

9. Suvažiavimas pakartotinai dėkoja Amerikos Lietuvių 
Tarybą remiančiai lietuvių spaudai, radijo valandėlėms bei 
lietuvių televizijai už jos darbų rėmimą ir Lietuvos laisvės 
reikalų kėlimą.

10- Suvažiavimas sveikina visus ALTos skyrius, dėkoja 
už skyrių atliktus darbus ir kviečia organizacijų vadovybes 
steigti naujus skyrius, įjuos įtrąukiant paskirai veikian
čius Amerikos lietuvių klubus bei pavienias draugijds.

11. Suvažiavimas, išklausęs Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos pranešimus, dėkoja ypač pirmininkui dr. Kaziui 
Bobeliui ir kitiems valdybos nariams už atliktus darbus, 
pritaria jų pastangoms Lietuvos laisvinimo veikloje ir 
kviečia Amerikos lietuvius šioje veikloje vieningai jiems 
talkininkauti.

12. Suvažiavimas įgalioja valdybą padėkoti už atsiųstus 
sveikinimus ir skirtas suvažiavimo proga aukas.

598-0800
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NUO NAUJŲJŲ METU 

SLENKSČIO

Laikantis seny gerų tradicijų, šį kartę tereikėtų tik svei
kinti “laimingai Naujųjų sulaukus", linkėti “dar laiminges
nių sulaukti" ir pranašauti “didžią ateiti". Bet jeigu visi 
mūsų iki šiol įvairiomis progomis prikalbėti ir prirašyti švie
sios ateities linkėjimai būtų įsikūniję, tai jau gal net ir per 
daug butume laimingi. Lietuva jau būtų nepriklausoma ir de
mokratinė, praėjusių metų kalakutų visi jau būtume valgą 
platesnių etnografinių ribų tėvynėje su Karaliaučiumi imti
nai, mūsų kultūros laimėjimai stebintų pasaulį, mūsų hero
jiški žygiai drebintų žemę, mūsų priešai gulėtų aukštielninki 
pakelės grioviuose, o mes būtume ne tik visi sveiki, bet gal 
ir nemirtingi...

Deja, kaip dar toli šiandien visi šie žavūs vaizdai nuo re
alybės! Tad ar ne geriau butu nuo Naujųjų metų slenksčio 
bent kįek labiau atsigrįžti [save, kruopščiau patikrinti savo 
išsipešiotų sparnų pajėgumų, giliau įžvelgti gyvenamųjų iš- 
eiviškąją tikrovę ir, jei dar galima, susiformuoti bent atitin
kamas išvadas. O toji mūsų šios ir ateities dienos tikrovė 
tikrai neatrodo tokia švytinti, kaip mūsų veidai, pakėlus 
sampųno taurą už Naujųjų metų viltis ir būsimus laimėjimus.
v

Štai, nors pastaruoju metu patriotiškai ir pagraudenančiai 
šūkaujančių garsas kartais net isteriškai padidėja, bet gyvo
sios dvasios išeivijos lietuvių skaičius neabejotinai mažė
ja. Atrodo, kad ir tasai impozantiškasis mūsų milijonas ar 
daugiau jau bus laisvajame pasauly susitraukęs tiktai į vie
nų prieškarinį Šiaulių apskrities miestelį, įskaitant ir jo 
“sauliabrolius", barzdotus vežikus ir išgarsėjusias lengvo 
būdo mergeles.

Taigi iš tokio miestelio labai daug “lietuviškų genijų" 
gal ir nebegalima būtų laukti, nes, jaunajai kartai paskubom 
nutaustant, vyresnioji visuomenės dalis kasmet darosi vis 
bergždęsnė.

Nevertas jokių sveikinimų ir liūdnas faktas, kad pernai 
nei išeivijos dailiojoje literatūroje ir nei žurnalistikoje jau 
nepasiskardeno nė vienas naujas jaunuolis. Žinoma, ir kaip 
tu čia su palūžusiu lietuvišku liežuviu pasireikši!

Be to, vis tiek dar maža paguoda visai lietuviškajai išei
vijai, jeigu per kelerius metus tik du ar trys patriotiniai 
jaunuoliai ir įsiveržia į mūsų politines ar kultūrines veiklos 
priekį, kai per tą laiką jau nužengia amžinojo poilsio net 
dešimt veteranų.

Pridėkime dar, kad ir mūsų jaunųjų mokslininkų smegenų 
produkcijos didžioji dalis tenka tik Šio krašto universite
tams ir amerikiečių visuomenei, o lietuviškoms temoms - 
atliekamo laiko trupiniai.

Pagaliau nėra ilgalaikė išeivijos lietuvybės ateities ga
rantija ir pinigas. Juk taip pat maža paguoda, jeigu paskirų 
mecenatų ar fondų premijomis apdovanosime knygą, kurios 
čia jau niekas nebeįskaitys, ar paremsime laikraštį bei žur
nalų, kurį jau tik maža saujelė entuziastų beprenumeruos, 
doleriais dar pakutensime vis tų pačių pražilusių menininkų 
paširdį ir atgaivinsime jau tik pasenusius tėvynės atsimini
mus O kas bus vėliau?

Tiesa, didelė čionykštės lietuvių kultūros vertybė yra 
praeitais metais baigta leisti “Lietuvių enciklopedija" ir 
“Encyclopedia Lituanica" lietuvių ir anglų kalbomis, bet 
tai jau praeitis, o dabar nė pusės tokios nebeišleistume, 
nors ir esame žymiai turtingesni, negu prieš 25 metus.

Prisiminus, kad ir mūsų politinių veiksnių vežimėlio per
džiūvusios ašys nervinančiai girgžda ir kaista, kad jo diš- 
lius kraiposi ir į dešinę ir į kairę, o vežėčiotoįai dar prieš 
vienas kitą mosuoja botagais ir stumdosi olkunėmis, - ko
kios žavios ateities galime laukti ir kokiais linkėjimais pa
sigražinti?

13

I IMKITE 
IR 

SKAITYKITE
Regis, belieka tik vienas kitą nuoširdžiai klausti: Kq da

ryti? Kokių naujų priemonių dar griebtis, kad mūsų “kom
paktinė tremties masė" dar per greitai nenuslystų į balae? Ir 
ar tokių gelbėjimosi būdų dar yra?

Dėl to su tokiomis tamsiomis mintimis sutinkame šiuos 
Naujuosius metus, nors ir labai norėtume padžiugauti prie 
gausiomis gerybėmis papuošto optimistų būrelio stalo.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
B0 metų Lietuvos laisvė.- ko
broje (1940-1970), parašė 
[Leonardas Šimutis, daug i. 
liustracijų, 500 psl., kaina 
pi 0.00.

Amerikos lietuvių politika, 
parašė dr. K. Šidlauskas, j- 

Įvadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 

Itantinas Račkauskas. 178
Mūsų senolių žodžiai iš 

anapus, paralšė M. Aukštuo- 
llis, 308 psil., kaina $5.00.

Amerikos lietuvių istorija, 
I redagavo dr. A. Kučas, 639

i Lietuviškoji skautija, pa- 
Irašė Petras Jurgėla. Tai 
1832 psl. su daugybe iliustra- 
Icijų knyga, kurioje išsamiai 
Įpavaizduota Lietuvos skau- 
Itų veikla nuo 1917 metų iki 
Išių dienų. Kaina $12. Ji yra 
Igera dovana ne tik skautų 
Ibičiuliams.
I Juodojo pasaulio sukili-

psl., kaina $2.
Kad Ji būtų gyva, Emili

jos čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl., kaina $5.00

Romas Kalanta, parašė 
j Vytautas Alantas, 116 psl 

kaina $3.00.
98 eilėraščiai, Tomas Venc-

JUGOSLAVIJOS DISIDENTO
ŽODIS VAKARAMS

Neseniai Vakarų spaudoje pasirodė 1977 m. į JAV atvy
kusio Jugoslavijos žurnalisto Michailo Michailovo straips- j - .
nis, liečiąs Vakarų santykius su sovietais ir iškeliantis ko- |PSkaina $10.00. 
vos dėl žmogaus teisių didžiulę reikšmę. Michailovas nuo 
1965 iki 1974 metų jau net tris kartus buvo Tito įkalintas ir 
7 metus atsėdėjo kalėjime. Jis ypač nukentėjo po apsilanky
mo Sovietų S-goje savo knygoje “Maskvos vasara” parašęs, 
kad "ne vokiečiai yra pirmieji išradę mirties stovyklas, o 
sovietai", ir savo straipsnius spausdinęs Vakaruose.

Dabar jis savo rašiny nuoširdžiai džiaugiasi Amerikos 
laisve, bet čia pat prisimena Sovietų S-goje vykusius disi
dentų teismus, Orlovo, Ščaranskio, Ginzburgo ir Viktoro Pet-jma», parašė Stasys Michel- 
kaus nuteisimų ilgų metų kalėjimu ir įspėja Vakarus nedary- Isonas, 127 psl., kaina $2.00. 
ti sovietams jokių žmogaus teisių klausimu nuolaidų. Pas
kutinieji disidentų teismai tai esančios tik sovietų akiplė
šiškos padtangos įrodyti pasauliui, kad JAV iškeltas žmo
gaus teisių gynimo ginklas nesąs veiksmingas prieš komu
nistinę diktatūrą.

0 straipsnio autoriaus nuomone JAV prezidento Carterio 
paskelbtu žmogaus teisių gynimo principu Amerika suradusi 
tokį ideologinį ir dvasinį ginklų, kuris galįs tikrai persmeig-llova, 136 psl. kieti viršeliai, 
ti komunistinį totalitarizmą, nes žmogaus teisių kėlimas ko- Įkaina $6.00. 
munistiniams diktatoriams esąs pavojingesnis, negu hidro- 
geno ir neutrono bomba.

Bet jis pastebi, jeigu toji kova dėl žmogaus teisių virs 
tiktai Vakarų tuščiais žodžiais, tai galima laukti momento, 
kada bus sprendžiamas ir Vakarų demokratijų likimas, nes 
Sovietų S-gos disidentų sėkmingas likvidavimas tik sustip
rins komunistų partijoje agresyvųjį elementą. !

Michailovas mano, jei komunistai ir toliau brutaliai laužys 
žmogaus teises, Vakarai turėtų viešai atsisakyti Helsinkio ' 
susitarimu ir imtis dar griežtesnės kontrofensyvos. Jie turė
tų nutraukti su sovietais techniškąjį bendradarbiavimų, ne
teikti jiems technologinės ir mokslinės paramos, sustabdyti 
kreditus, kompiuterių, alyvos gręžimo įrankių, kviečių ir kitų 
reikmenų pardavimų. Jeigu JAV-as laikysis tvirtai, tai so
vietai trauksiąsi atgal, kaip Kubos raketų krizės metu, o jei 
ne - tai vienų dienų ir Amerika pasijus, kad jau įkalinta vi
sai kitame pasaulyje. ,

Deja, tai jau ne pirmi disidentų žodžiai, kurių Amerika 
“negirdi"...

DVIGUBO STANDARTO PATVARUMAS

"Jeigu lietuvių tauta gyventų Afrikos džiunglėse, tai 
nors ji būtų pusiau laukinė ir stabmeldiška, Lietuva dabar 
būtų nepriklausoma valstybė...” labai teisingai pastebėjo 
p. S. Lozoraitis savo kalboje.

0 tačiau, kiek man teko sutikti pastaraisiais metais po
litinių pabėgėlių, lietuvių, lenkų, čekų ir kt. - visi jie su 
panieka kalbėjo apie arabų tautas, apie jų norą atsikovoti 
nepriklausomybę.

Dar daugiau: tuoj po karo atsidūręs Paryžiuje, radau ja
me apie 300-400 tautiečių, ir vis ne paprastų, o “inteli
gentų”. Jų tarpe ant abiejų rankų pirštų galėčiau suskaity
ti lietuvius, de Gaulle, o ne Petain šalininkus, lietuvius, 
supratusius prancūzų išsilaisvinimo kovos prasmę.

Neteisinga, kai mus skriaudžia, neduodami tų pačių tei
sių, kaip negrams. Bet neteisinga ir kai mes, patys pasiilgę 
laisvės, kitiems jos nenorime pripažinti.

Teatro vargo keliais, Juo
zo Kaributo atsiminimai, 
191 psl., daug nuotraukų, 
kieti viršeliai, kaina $ 10.00 

Žemaičių Didysis, I dalis, 
apie vyskupą M. Valančių 
Lašo Grigas Valančius, 662 
[psl., minkšti veršeliai, kaina 
K 12.

Didžioji iliuzija, marksiz- 
Imas teorijoj ir praktikoj, 
p tomas, 720 psl., kieti vir
šeliai, kaina $ 15.

i Rekviem, A. Klajūno, Si
biro kalinio dvasiniai išgy- 
Įvenimai, 119 psl., kaina $4.

Ir nebepąsimatėm, Jurgio 
Įjankaus 5 pasakojimai, 342 
Lsl., kaina $7.00.

Stasio Santvaro 
išėstoji lyrikos knyga, vardu 
r’Dainos ir sapnai“.

Knyga 127 puslapių, v'r- 
Lėlį ir skyrių pavaidinimus 
įdarė dail. Julius Špakevi- 
Ičius, išleido Lietuvių Enci- 
jklopedijos leidykla. Kaina 
15 doleriai.
1 Lietuvos ryšys su Amerika
I (su ilgoka santrauka anglų 
įkalba), parašė Viktoras Ka- 
trosas. 176 psl., kaina $ 3.00.
I DAGYS dejuoja ir dainuoja 
iDail. Jokūbo Dagio eilėraš- 
I čiai ir jo skulptūrų nuotrau
kos, 152 psl., kaina $1.00.

Santaka, A. Norimo no. 
Įvelės, 303 psl., Laina $6.00.

Visi prašomi pridėti po 50 
I centą už knygą persiuntimui.

A J. G r e i m a s (1959 m.)
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- O, Maiki!.. Kokia baisi 
yra Dievo koronė, uždėta 
žmogui už visas šio svieto 
marnastis!..

- Kas yra? Ar po švenčių 
tau dar skauda galva?

- No, vaike. Aš per sias 
praėjusias šventes jau pra
dėjau mislyti pilosopiškai 
apie musų žyvasties galę, ir 
mane apėmė toksai smutkas, 
kad ir dabar negaliu atsigau
ti.

- Mūsų visų tas gyvenimo 
galas lygiai ir neišvengia
mai laukia, ir neverta tau 
vienam dėl to liūdėti.

- No, Maiki, visi j Šį svie
tų tiktai lygiai be kelnių a- 
teiname, ale iŠ jo kiekviena 
giltinė visai kitaip išsiveda. 
Vieno dūšių - stačia, su ži
bančiu šlovės vainiku ant 
galvos, prilaikydama jų ranka 
ir dar parodydama pirštu tiesų 
kelių į dangų, o kito — pasi
rišusi virve už kaklo ketur
pėsčia, stumdydama ir dar 
paspirdama kaulėta koja j 
pasturgalį...

- Na, dėl to, teve, nesijau
dink. Tave gal ji išsives 
brangiausios markės automo
biliu.

- Nežinia, Maiki, kas dar
iš mūsų pačių pasidarys prieš 
amžiaus galų. Vot, per Kalė
dų šventes mudu su Zacirka 
nutarėme už visų metų paketų 
aplankyti niursing homėse ir 
ošpitoliuose gulinčius savo 
senus frentus, ir, aš tau 
viernai pasakysiu, abudu net 
apsiverkėme.

— Tai padarėte tikrai gėrę 
darbų, kuris turėtu būti pa
vyzdžiu kitiems.

- Ale, Maiki, kad tu būtum 
pamatęs, kaip senysta ir pri
stojusi kvaraba visai pamaino 
žmogų. Vot, kad ir Zacirkos 
pusbrolis Rapolas, kuris visų 
amžių buvo baisiai drapiez- 
nas bezbožnykas ir sykį per 
Velykas budynėse mums į 
švęsta vandenį pripylė net 

juodo atramento, dabar sėdi 
niursing home ant lovos briai>~ 
nos su ščeslyvos smerties 
rožančium rankose ir jau nė 
akių į mus nepakelia. Kai 
mes jam sakome: "Sveikas, 
Rapolai, halo, kaip tu fylini? 
tai jis tiktai - "Sveika Mari
ja, mylistos pilnoji..." ir 
daugiau nieko. Nu, o tame 
pačiame rūme prieš Rapolų 
stovinčioje lovoje guli toks 

Blažiejus Krapas, kuris nuo 
piemenavimo čėsų dar Plun
gėje visada služino prie al
toriaus, o čia buvo blaivi
ninkas, tretininkas ir zakris
tijonas. Ir kų tu pasakysi! 
Net nusigandau ir atšokau 
nuo jo lovos. Nugi šitas bu
vęs mūsų susaidės geriau
sias kantorius per šermenis, 
dabar užrietęs savo nuogas 
šakalines kojas į dangų, 
nesavu balsu keikia sykiu 
Dievų ir velnių vedlug to, 
kad jam be perstolio gelia 
uodegos kaulų...

- Tokia jau šio gyvenimo 
ironija, tėve.

- Vot, ir aš sakau, Maiki, 
kad senysta rozais taip 
žmogų suronyja, kad negali 
nė atrokuoti, ar čia tikrai 
tas pats. Vedlug to ir mud
viem su Zacirka atrodė, kad 
jau vaikščiojame ne po 
niursyklas, o kitame sviete 
po smerties. ;Anava, buvęs 
bimbininkas Motiejus Zubka 
dabar visų čėsų lenda po 
lova ir keikia Stalinų, kad 
anas sušaudė jo brolį; buvęs 
didelis putrijotinis tautainis 
Šmigelskis, kuris kadaise 
net mane buvo užkeikęs ga- 
zietose, kad nešneku čystai 
žemaitiškai, dabar pats su 
savimi ginčinasi lenkiškai,
o kai jam pasakėme "halo!” 
tai mūsų nė neatpažino ir 
atsiliepė: "Dzien dobry, 
panie Psedzelski!” Nu, o 
vienų kažkokį revarganizuo- 
tq gazietų pisorių tai niurses 
laiko pririštų prie lovos ko
jos, ba tas tuojau maunasi 
ant galvos naktinį puodų, 
apsižergęs mapos kotų dū

duodamas maršų joja per 
visus pliorus ir špyga bado 
žmonėm akis. Neduok Die 
sulaukti ir man tokių čėsų!

- Dėl to, tėve, reikia nuo 
pat jaunystės stengtis gy
venti padoriai, nes gilioje 
senatvėje, kai pasilpsta 
minties ir valios kontrolė, 
išryškėja ir visos užslėptos 
asmenybės ydos. 0 tau pa
tarčiau mažiau gerti, kad 
taip pat per anksti nepras- 
kystų galva...

- Sarap, vaike! Aš ir pats 
žinau, kada ir kiek reikia 
gerti!

Nors taip toli - už okeano 
Matau tave, tėvyne mano! 
Kada ateis ta valanda, 
Kad grįšiu vėl? Kada, kada?..

MOTIEJUS GUSTAITIS

::

H

SLA

: TRANS - ATLANTIC 
TRAD1NG CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais g1-?" • 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA—jau dO metų tarnauja lietuvių visuomenei Ir limokA- 
jo daugiau tuup SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
neriama.

SLA—didžiauala lietuvių frateraalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpų. kuri yra 
pigi, nea.SUSIVIKNUlMAŽ* ueieMto pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta so pone asHono dotarlf 
kapitalų, tid |o apdraada tikra ir Bangi. Klekvfaopp 
lietuvis čia gpli gauti {vairių klasių relkatkagiauslas 
apdraudas nuo f 10C.00 iki 310.000.00.

SLA—jaunimui duoda garų Taupomąją Apdraudę — Ma. 
dovment luauranee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukotojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai. 

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TEKU 
apdraudę: ut $1,000.00 apdraudos tik 33.00 mokes
čio metams.

SLA—AKC1DEN TALI AFDRAUDA naudinga visokiu 
emžiauB asmenims. rekomenduojama lietaviikų 
klubų ir draugijų nariams. Ui 11,000.00 akcldenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 J metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
‘ kuopų veikėjus, ir Jie plačiau paaUUdns apie 
Susivienijimo darbus.

Gosite' ‘spausdintas mforųaacijaa, jeigu 
parašysite:
Ltthuaniau ARtance etf America
107 Weat 30th Street, Naw Yortt, N.T. 10001

*

*

*

*

Tikra prasme palikti Lietuvę — tai įai mirti nutaustant. 
JUOZAS GIRNIUS

birželio 20

liepos 12

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

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

Trans-Atlanfic Travel Service, Ine
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen. 
tara, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
i LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS.
Prices are based on double occupancy and are subject to 

chringes and/or Governmerrt approval

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/Leningradas
Kovo 19 — $725.00
balandžio 11 ir 25 — $795.00
gegužes 2 ir 9 — $829.00
gegužes 16 — $839.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7

‘A’Pber Hdidays
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

— $859.00
— $865.00
— $829.00
— $829.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

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

— Maskva 1, Vilnius 5 it 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— 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 i5 VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

MEMBER



laiškas redakcijai ROMANAI

KELETAS ŽODŽIU APIE PREKYBA IR MORALE
Vytautas Alantas, ŠVEN

TARAGIS, istorinis roma
nas, I dalis. 405 psl„ kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

Skaičiau Jūsų straipsnį “Kaip vakarų kapitalistai šeria 
sovietinį lokį” (Keleivio 1978 m. 50 nr.). Sutikdamas su jo 
pagrindinėmis mintimis ir priimdamas jame pateiktą aktualią 
informaciją, vis dėlto nenorėčiau pasilikti neatsiliepęs į 
kai kurias jame išreikštas prielaidėles. Tos prielaidos nėra 
esminės straipsnio argumentacijai, tačiau jos įdomios pa
čios savyje, nes autorius jomis atskleidžia pažiūrą į gana 
gilius gyvenimo klausimus Su tąja pažiūra ir norėčiau pa
siginčyti.

mūsų politiniams išskaičiavimams nenaudingos paspirties 
Sovietijai. Atseit, klausimas toks: abidvi pusės iš tos pre
kybos laimi, bet kurių laimėjimas yra didesnis ir reikšmin
gesnis? Aišku, kad sovietų: jiems, jau labai stipriems mi- 
litariniu ir užsienio politikos požiūriu, verkiant reikia tik 
ekonominės pagalbos, nes toje srityje jie silpniausi; o Va
karams daug mažiau reikalingi sovietų prekybos doleriai, 
negu kieta ir principinga sovietinės ofenzyvos atrėmimo li
nija.

Šventaragis, II tomas.ro. 
manas, parašė Vytautas 
Alantas. 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

I

“Prekyba ir moralė, matyti, visada buvo sunkiai suderi
nami dalykai, tad, turbūt, ne be reikalo kadaise net Kristus, 
tvodamas viržiu per galvas, išvaikė pirklius iš sinagogos, 
kur buvo skelbiamas doro gyvenimo žodis”.

Mountain Home, Tennessee JOKŪBAS KUPČIUS

Deja, su morale “sunkiai suderinamas” iš viso pats gy
venimas, kaip liudija aplinkybė, kad pasaulyje daug daugiau 
nuodėmingųjų negu šventųjų. Tad ko išskirti prekyba?

O Kristus būtų tikriausiai panašiai pasielgęs ir tuo atve
ju, jei sinagogon savo lovą būtų atsitempusi vedusiųjų po
relė tam, kad šventoje aplinkoje atliktų gražų savo šeimos 
pratęsimo aktą. Mat, net ir ne visiems doriems veiksmams 
sinagoga yra tinkama vieta. Bet kas tuo pagrindu ginčytų 
vedybinės meilės gėrį ir reikalingumą?

Tiesa, autorius neneigia prekybos aplamai, nes tuoj pat 
pasisako, kad “mes čia nesiūlome visus mūsų biznierius 
užplakti lazdomis ar stačia galva suversti į vandenį”. Bet 
ir šiame “nesiūlyme“ jaučiasi lyg tai kažkokia nesimpatija 
biznierių adresu.

0 šia nesimpatija aš asmeniškai negaliu dalintis, ne tik 
dėl to, kad pats esu biznierius, bet ir dėl to, kad bent man. 
aiškūs sekantys dalykai. Būtent, be prekybos negali būti 
gamybos (ir atvirkščiai), o be gamybos nebūtų šioje žemėje 
jokios materialinės gerovės. Taigi prekyba yra esminė mūsų 
civilizacinio lygio sąlyga, ir tuo būdu ji suderinama su mo
rale ne mažiau, kaip tas civilizacinis lygis.

Savaime suprantama, prekyboje, kaip ir meilėje, yra aps
čiai progų ne tik dorai suklupti, bet ir suklupti doroje, tačiau 
kokiame gyvenimo bare tų progų, ypač pastarųjų, nėra!

Veikliu lietuviu negalima laikyti tokio, kuris neskaito jokio 
lietuviško laikraščio.

K. PAKŠTAS

( M*##*#e#**#e**e****e*****e******e****e*e*e*^****e*e***ee*  ̂[
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Laisvės Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iŠ WWEL

1:00 vai.
1460 banga is WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St.. Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

■ >

■

• i'
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South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl.. kuiną minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 
kis, 259 psl., kaina $4.50.

Sunkiausiu keliu, romu 
nas, parašė Jurgis Gliaudą. 
251 psl., kieti viršeliai, kai 
laida, parašė J. Gliaudą. 40f 
na $5.00. I

Rudenys ir pavasariai. 
I dalis, parašė Albinas Ba 
ranauskas, 350 psl., kaina 
— $6.00.

Rudenys ir pavasariai. T’ 
dalis., romanas, parašė Al 
binas Baranauskas, 347 psl. 
kaina $6.00.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ru 
manas, kaina $5.00.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė1 
Aloyzas Baronas, 206 psl., 
kaina $4.50,

Galų gale, 19 ir 20 a. yra buvę (ir ypač šiandien tebėra) 
sociologų, ekonomistų ir filosofų (Amerikos rusė Ayn Rand, 
Anglijos austras nobelininkas Friedrich von Hayek, Vokie
tijos vokietis Wilhelm Ropke, Amerikos žydas David Fried- 
man ir kt.), kuriems prekyba (taip - prekyba! - tik, žinoma, 

.■laisvoji) atrodė netgi visų visuomeninių ir politinių žmogaus 
santykių tvarką ir teisingumą laiduojančiu modeliu. Tik jų 
balsą buvo nustelbęs marksistinis ir socialistinis teorizavi- 
mas, dominavęs paskutiniojo šimto metų visuomeninę mintį.

v
Šiandien padėtis pamažėle pradėjo keistis.

Žinoma, šiais išvedžiojimais visai nesistengiu priešta
rauti kalbamojo straipsnio pagrindinei intencijai - kelti su
sirūpinimą trumparegiška kai kurių Vakarų biznierių preky
ba su tų pačių Vakarų ir biznierių klasės priešu Sovietų 
Sąjunga. Galėčiau pridurti nebent tai, kad Šioji prekyba 
smerktina ne dėl to, kad ji kenktų Vakarų valstybių ūkiui 
(priešingai, iš jos biznieriai gauna didelį pelną, kuris kaip 
tik stiprina vakariečių ekonomiją), o dėl to, kad ji teikia

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 
(balaSndėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai) 

Kiekvieną ketvirtadienį 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. Broadway, South Boston, Mass. 02127

Mietą* Tautieti,
KAeipiamė* j Ju* pAažydami *kiAti Pao&. Stepono KaiAio 

iA KipAO Sietinio pamink tų *tatymui piniginį, aukų.
Paminktai bu* pa*tatyti *ių metų Audėnų Lietuvių Tautinė*e 

Kapinėje, Chicagoje, iA atidalyti peA MemoAiat Day 7979 metai*.
Pao^.Steponui Kailiui paminktų *upAojektavo aAch.AtbeAta* 

KeAeti* iA inŽ. SAoniu* Ma*ioka*, o KipAui Sietiniai palink
ta* gitio* atmintie* aAch. Jono Kovo pAojekta*. Paminktų iX- 
dė*tymų attiko aAch. SAonė Luk*taitė - Kovienė.

Kaip žinome, švintant Lietuvo* tai*vė* au&Aai, St.KaiAy* 
iA K.Sietini* *tojo ų tai*vė* kovų iA Vat*tybė* kūDiybo* daA- 
bų. 0 užėjo* Lietuvo* netaimėm* okupacijų metu, juodu diAbo 
Aeziztencijoje iA VLIKe.

KAeipiame* ų vi*u* tąutieciu* pAi*idėti *avo auka pAie Jiem* 
paminktų pa*tatymo. Iki *iot *uAinkta tik pu*ė Aeikatingų tė- 
iu, todet Jū*ų pagatba aukomi* yAa tabai Aeikatinga.

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

AUKAS SIUSTI: MR. JUOZAS 
SKORUBSKAS, 1634 SO. 50TH 
AVĖ., CICERO, ILL. 60650.

VISI DOSNIAI PAREMKIME PROF. 
STEPONO KAIRIO IR KIPRO 
BIELINIO PAMINKLU STATYMO 
VAJU!

JUOZAS SKORUBSKAS
Vajau* Komiteto piAmininka*

DR.JONAS VALAITIS
Vykdomojo komiteto pttmininka*

’ Kiauros rieškučios, romą
■ nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orir.taitė, 
384 psl., kaina $8.C0. i

Vienos aistros istorija, 
romanas, iparašė Migelis 
Unamuno, 158 psl., kaina 
$4.00. .

Viena pasauly, romanas, 
parašė Danutė Brazytė-Bin- 
dokienė, 241 psl., kaina — 
$5 no.

NAMAKSY - ZAMM1TO 
Insurance Agency, Ine. 

') 95 Rosemary Street 
: Norwood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732i ; •

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

iŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitu Ir. 
garantuotas 

Prekės parduodamos nuže 
I mintomis kerno mis. 
j Atidaryta darbo dienomis 
I nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak. 

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 yal. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay
| So. Boston, Mass. 02127 
I Tel. 2684X160

tomas.ro
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SENOS ARBA KITUR 
NEBEGAUNAMOS KNYGOS!

BALIO SRUOGOS RASTAI, 6 tomai, išleisti 1957 m. 
Vilniuje, įrišti, kaina 24 dol.

LAZDYNŲ PELĖDOS RAŠTAI, 3 tomai, išleisti Vilniu
je 1954 m., įrišti, kaina 12 dol.

ATSIMINIMAI APIE A. VIENUOLI (rašo 43 asmenys), 
1963 m., 438 psl., įrišta, kaina 6 dol.

BARAS, literatūros ir meno žurnalo 1 nr., 1925 m.,i 122 
psl., kaina 6 dol.

AMERIKIEČIŲ LIETUVIŲ KARIŠKOS ASPIRACIJOS 
XIX AMŽIAUS PABAIGOJE, parašė Vytautas Steponaitis, 
1927 m., 77 psl., kaina 5 dol.

ZltfATAJ SZWENTUJU, TU KURIU WARDAJS ZEMAJ- 
CZEJ UZ VVIS GRIEB WADINTIES, paraše Motejus IVolon- 
czewskis, 1901 m., 160 psl., kaina 10 dol.

KNYGNEŠYS, II tomas, parašė P. Ruseckas, 1928 m., 
318 psl., kaina 10 dol.

VAINIKAI, I tomas, 1921 m., 230 psl., kaina 8 dol.
LENKŲ SĄMOKSLAS LIETUVOJE, parašė M. Šakius, 

1921 m., 94 psl., kaina 3 dol.

KRUVINOS TRAGEDIJOS LENKAMS VIEŠPATAUJANT, 
parašė Balys Astikas, 1 934 m., 80 psl., kaina 1.50 dol.

TREMTIES METAI, Lietuviu rašytojų metraštis, redaga
vo Bern. Brazdžionis, 1947 m.,i607 psl., kaina 5 dol.

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

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.

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

LIETUVOS EKSPORTAS IR EKSPORTERIAI 1930 m., 
D. Gruodis, 151 psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol.

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

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

LIETUVOS TSR FLORA, redagavo M. Natkevičaite- 
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 tomas su žuvusiųjų kautynėse 
bei einant tarnybos pareigas karių, šaulių, partizanų ir 
dingusių be žinios sarąšu, redagavo P. Ruseckas, 349 
psl., kaina 15 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 tik 
siuntimo išlaidas.

LIETUVIŲ KLUBO VADOVYBĖ

Worcesterio lietuvių klubo 1979 metų vadovybėn išrinkti 
šie asmenys: pirm. inž. Eddy Tamulevičius, vicepirm. Vy
tautas Mačys, sekr. Algis Zenkus, fin sekr. Leo Banketis, 
fin. sekr. pov. J. Matulevičius, ižd. Jonas Kasperas, iždo 
globėjas Antanas Savage ir Al. Vieraitis, marš. Al. Bagdis, 
direktoriai: Kazimieras Tagmenas, Jonas Jurkinas, Petras 
Balčius, Algirdas Krasinskas, Jonas Vydūnas ir Julius 
Buckley.

Klubo šeimininkas - Mikas Watson-Voitkevičius.

SUNKIAI SUSIRGO V. MACYS

Ligoninėn atsigulė worcesterietis Vytautas Mačys, Lie
tuvių klubo vicepirmininkas, Sandoros ir kitu organizacijų 
aktyvus veikėjas.

CHICAGOJ MIRĖ DU DAILININKAI

Gruodžio 17 d. mirė dail. Juozas Pautienius, gimęs 1900
v

m. balandžio 16 d. Siaudadūsių. k., Marijampolės apskr., o 
gruodžio 18 d. mirė dail. Teofilius Petraitis, gimęs Ado- 

miškių k., prie Marijampolės, ilgus metus dėstęs paišybg 
Šiaulių mergaičių gimnazijoje.

PRAŠO ATSILIEPTI

Povilas Grenda (Frankfurter Weg 4, 29 01 Oldenburg, 
W. Germany) prašo atsiliepti Vytautų Maskvytį, Hubertą Mu- 
dejią, Tubaitį, Dovidaitį, Martynų Markevičių ir Jonę Susla
vičių.

WORCESTER1O LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA 

Trečiadietniaih 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vai. vakaro

WICN 90.5 FM
Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545
Tel. 852-3665

BALTIC 
TOURS

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

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų,
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

JANINA DEGUTYTĖ

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu. 
v< 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 tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinkite. Vodėja.i A. Pchyrinskl

Flood Sąuare 
Hardware Co, 

BaviBinkaa N. J. ALEKNA 
(118 EAST BROADVA? 
fc'OUTM BCoTON, MAS8.
TELEFONAS AN 8-41« 

Btr.jamiu Mcore Dalai 
r-upieroH Sianotna 

Stiklą* Langam* 
Vbv'kle reikmenys namaau 

Reikmenys pluinberlama 
Vtaolde releft** daiktai

Jei moteris myli, ji atleidžia 
visa _ net nusikalti mg; o jeigu 
ne, tai nepastebi net jūsų dory
bių.

H. de BALZAC

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ, 

RYTŲ IR VAKARI) EUROPĄ 

Nuo devyniy iki penkiolikos dienu

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
Birž. 14 — 23 d. ...——(užpildyta) —— $899.00

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

Kovo 8 — 18 d. .............      $779.00
Bai. 19 - 29 d. ......   $849.00
Geg. 17 - 27 d. .....     $849.00
Rūgs. 6 — 16 d_____ $849.00
Spal. 11 - 21 d......... ........   $779.00

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

Liepos 12 — 23 d. ...........................  $959.00
Rugp. 9 — 20 d............ ......................  $959.00

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

Liepos 12 — 26 d. ____________ ____  $1,219.00
Rugp. 9 - 23 d...................   $1,219.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje
Birželio 14 — 28 d. _____________ _ $1,249.00
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d. ____ _____ $1,249.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Miaskvoje, 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 

Biri. 14 - 28 d...................      $1,399.00

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

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

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

vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis J:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road
Newton, Ma. 02168

Tel (617) —969-1190



Vietines 
žinios

BALFUI AUKOJO' •

>

VAKARAS SU JONU KELECIUM

Vakaras su Jonu Kelečium įvyks 1979 m. sausio 13 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Lietuvių Piliečių d-jos 3-čiojo auk
što salėje.

Bilietus galima gauti pas K. Nenortų, 44 Alban St. Dor
chester, Mass. 02124, tel. 825-1832, arba prie įėjimo. Bi
lietų kainos: 6 dol. asmeniui, studentams 3 dol.

Patartina bilietus įsigyti iš anksto, nes vietos salėje 
bus numeruotos. Po vaidinimo bus vaišės ir šokiai. Stalus 
galima rezervuoti skambinant tuo pačiu telefonu.

MANO NUOŠIRDI PADĖKA

Netikėtai atsidūriau Miltono kurorte—ligoninėje. Ačiū vi
siems bendradarbiams ir bičiuliams už lankymų:

mieliems kumams^A. ir J. Januškevičiams, A. Andriulio- 
niui, H. Čepui, A. Čaplikui, Br. Bajerčiui, A. Keturakiui, 
Al. Lileikiui, L. Lendraiciui, G. Razvadauskienei, Al. ir 
P. Moriarty, M. Manomaičiui, “Laisvės varpo” radijo vedė
jui P. Viščiniui, Lietuvių Moterų Federacijos Bostono klu
bo narėms ir visiems Kūčių vakaronės svečiams už bendrą 
sveikinimą su visų parašais. Ačiū So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos ligonių lankymo komisijai (L. Svelnis) už 
aplankymų namuose su dovana ir linkėjimais greit sugrįžti 
j normalias vėžes. Ačiū visiems bičiuliams, telefonu pa- 
reiškusiems užuojautą ir linkėjimus.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

v.

ANTANAS MATJOSKA

KONTRAVERSINIU KLAUSIMU
k u
Sv. Kazimiero parapija Brocktone (kleb. kun. Petras Ša

kalys, vik. kun. Jonas Prūsaitis) leidžia mašinėle rašytą 2 
psl. biuletenį. Mūsų rankose yra jo spalio 29 d. laida. Vie
nas puslapis ir du trečdaliai antro parašyti anglų kalba, o 
likusis trečdalis atrodo lygiai šitaip:

“Visi kviečiami atsilankyte L Bazara. Bus lietuviškų 
valgų ir gėrimų, gražių dalykų ir visokiu stalu it pramogų 
visiems pasidžiaugti ir linksmai praleisti laika. Šiandiena 
Spalio 29ta 12:15 po pietų parapijos saleje. Gailesite jiai 
neatsilankysite.

Malonėkite sugražinti loterijos vokelius šiandiena [mes
dami [pašto dezutei klebonijoje ar duodami kolektoriams. 
Tikimės ne vienas neatsiliks padėti parapijai—jūsi^parapi
jai savo aukomis [silaikyte ir gyvote toliau lietuviškam 
darbe. Lietuviai esame gimė ir lietuviais norime būti. Ta 
garbe gavome užgimė ir neleiskime pražūti.

Norime priminti kad iki šiol nejoki organizacija ateinan
čiais metais neužsake lietuvišku dienu - apvaikščiojant 
lietuvos minėjimus. Dabar dar yra liuosiu dienu. Bet kaip 
bus užimta tada jokiu budu negalėsiu pamanyte. Prašau pra
nešti tiems, kurie nelanko lietuviškas pamaldas ar neskaito 
pranešėja kad privalote užšisakyte datas dabar dėl ateinan
čiu minėjimu ir [vykiu. -Nepriklausomybes Švente ir tt Aš 
iš savęs be organizacijų vadu pranešimo nieko nerengu atei
nančiais metais. Tik...

Moterų Sąjungą rengia Kūčias Gruodžio 17 3 vai pp mo
kyklos saleje.”

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

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

Kovų 4 d. tradicinė Balti
jos ir Žalgirio tuntų Kaziuko 
mugė.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LOSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP.
144 Milbury 

tfORCESTER. MASS.
Tel.: 798 -2868

Vedėja B. Svikliena

1

Parodžius šių “gromatų” keliems lietuvių kalbos reika
lais susirūpinusiems asmenims, vienas jų sušuko: “Ar be
galimas d[desnis lietuvių kalbos niekinimas!" L*0' antras 
atsakė: “Žinoma! Pasižiūrėk tik [bet kokią 18 a. lietuviš
kų katalikiškų maldaknygę". O trečias pridūrė: “Jei jau 
kalbėti apie niekinimų, tai čia būtų ne tiek mūsų kalbos, 
kiek mūsų bendrinės r a š y b o s niekinimas. Kalba, kad 
ir netobula (o apie stilių geriau nė neužsiminti), daugmaž 
tarmiška (o tai nesmerktina), tik rašyba jau visiškai analfa- 
betinė”.

PETER MAKSVYTIS
Car*eater & BaiMsr

*9 Church Street
K. Miltou, Masu.

Atiteku visus pataisymu, ramos- 
to Ir projektavimo darbus U lau
ko ir viduje, gyvenamą namu ir 
Manio pastatą, pagal JOsą reika
lavimą. Saukite visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

Katro teisybė? O gal dalinai visų?

Lietuvių negarbei tenka pripažinti, kad naujųjų ateivių 
tarpe atsiranda tokių, kurie piktinasi Amerikos unijų reika
lavimais pagerinti darbininkų gerbūvį; jų nuomone, darbi
ninkų unijos yra nereikalinga institucija.

Juozas Liūdžius (1956 m.)
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MIRĖ M. MASALSKIENE

Josephine Yusas iš Flo
ridos 100 dol. Ona Vilėniš- 
kienė, Aldona Andriušienė 
ir Julija Leščinskiene po 
30 dol. Kazys Bačanskas, 
Antanas Matjoška, Antanas 
Januška ir Juozas Stašaitis 
po 20 dol. Viktoras Kubilius 
15 dol. Petras Grinkevičius, 
Bronius Paliulis, Jeklė Bo- 
gušienė ir Kazys Šimėnas 
po 10 dol. Lucija Baranaus
kienė 6 dol. Viktoras Bak
šys ir Jonas Valiukonis po 
5 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū. Valdybos vardu

A. Andriulionis

Gruodžio 13 d. Cape Code mirė Monika Petniūnaitė-Ma- 
salskienė...

Velionė paliko dukteris Veronikų Rūtenienę Cape Code, 
Antaniną Deikienę Stanforde ir Leonardų Kilikonienę Chi- 
cagoj ir sūnus Antanų, Jurgį ir Romų Lietuvoj.

Artimųjų pritarimu ir pageidavimu vietoj gėlių LB apyl. 
valdyba rinko aukas Lietuvių Fondui ir tokiu būdu jame į- 
amžinta Masalskienės atminimas.

Aukojo:^ LB Cape Codo apyl. 15 dol. Po 10 dol.: E. įj. 
Ambrozaičiai, J.R. Bagdonai, E.l. Jansonai, V.G. Jančaus- 
kai, C.l. Mickūnai, A. Mickūnienė ir S.E. Mineikos. |Po 5 
dol.: J.M. [Biliūnai, E. Bliudninkas, E. Krasauskas, S. 
Kontrimas, F. (Mandeikis, J. (Šilimas, P.S. Šlapeliai, M. 
Pūkštys, L.A- Vieškalniai. Po 2 dol.: J. (Gudukas, H. Kon- 
tautas. Is" viso suaukota 134 dol.

SVEIKINO

Naujųjų Metų proga “Ke
leiviui" atsiuntė sveikinimų 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
"Alianca”

Cape Codo apylinkė nuoširdžiai dėkoja visiems už tokį 
prasmingų vėlionės prisiminimų aukomis Lietuvių Fondui 
(o ne gėlėmis, kurios už poros dienų nuvytę išmetamos) ir 
reiškia gilių užuojautų visiems velionės giminėms ir arti
miesiems, o ypač nuoširdžiai užįaučiam ir kartu liūdim su 
mūsų vos tik prieš porų mėnesių Cape Code įsikūrusiais 
kaimynais Rūteniais.

(ed)

1979 METŲ KALENDORIUS

Jau gavome "Nidos” išleistą kasdien atplėsiomą sieni
nių kalendorių. Kaino 5 dol. Paskubėkite įsigyti, nes gau
ta nedidelis kiekis.

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

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.

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

Skambinkite

268-4662

f

P

♦ i
B The Apothecary ♦ 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE Į 
Parduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytoją n T

t
♦
♦
♦t
♦
♦
♦ eeptus ir turime viaui gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit | lietuvišku valstlag. 
Bay. Emanuel L’ Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

I ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonai. AN 8-«0M

6 384 W. Broadvvay, tarp E

i _Į 4 Nu® f vai. ryto iki 8 vai. v, išskyrus šventadienius (r sekas.

Į .
t.

^»#*v**»******»**#*«v*#***»v****»*<’

TEL. AN 8-2124 

;Dr. Ame/ia E. Rodd 
(RUDOKIUT8) 

OPTOMETRIST1 
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
I SOUTH BOSTON. MASS.

-1

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., 
La Šalie, P. H8P ICA Canada
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Vietinės žinios
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TURININGA KŪČIŲ VAKARONĖ
Kalėdinė vakaronė—kūčios sutraukė pilną tautininkų na

mų salę. Gražiai puošti stalai bei lietuviškais šiaudinu
kais apjuosta eglutė darė šventiškų nuotaiką. Moterų Fede
racijos pirmininkė EI. Vasyliūnienė prabilo j susirinkusius, 
pabrėždama musų lietuvių išsiblaškymą pasaulyje ir jų pa
pročių svarbą mūsų tautinei sąmonei palaikyti. “Mes esa
me viena šeima, ar mes norime to ar ne. Kūčios yra viena 
iš svarbiausiųjų mūsų šeimos tradicijų, kurias mes ir 
švenčiame šiandieną“. Buvo priminta kūčių prasmė ir jų 
kilmė iš pirmųjų krikščionių “agapes” ir net iš mūsų prieš
krikščioniškųjų laikų. Buvo pabrėžta meilė ir geri jausmai 
savųjų tarpe. Sekė malda už mus, gyvenančius Amerikoje, 
už tuos, kurie švenčia Kalėdas Lietuvoje, ir už lietuvius, 
kurie rengia savo kūčios iš trupinių - Sibire.

Sulaužę plotkelį, susirinkę valgė paruoštus valgius, ku
rių buvo apsčiai. Kada nutilo indų skambėjimas, prasidėjo 
meninė dalis.

Rasa Čepaitė, Hingham konservatorijos mokinė, paskam
bino pianu du dalykus: Bėk, bėk ir 3 variacijas tema Mir- 
gėk, žvaigždute. Po jos 12 metų Gregory Dausa, pažengęs 
mokinys, paskambino Liszto etiudą opus 1 nr. 4, George 
Gershwino Rhapsody in Blue ir Beethoveno “Fur Elise“. 
Abu pianistai buvo palydėti ilgomis katutėmis. Aleksandra 
Moriarty paskaitė laiško iš Lietuvos, įdomiai parašytą, tuo 
pratęsdama lyg tiltą tarp vaikų iki profesionalo menininko. 
Benediktas Povilavičius atliko: Budriūno “Miegužėlio no
riu”, Stankūno “Upelis”, Dvorzako “Grįžtant namo”, Žer- 
mono arija iš Verdi operos "Traviata” ir bisui Mozarto kū
rinį. Solisto galingas balsas klausytojams buvo mielas gir
dėti.

MOKYKLOS KALĖDINE

EGLUTĖ

Bostono Lituanistinės 
mokyklos kalėdinė eglutė 
buvo gruodžio 17 d. Progra
mai labai vykusiai vadova
vo mok. Zita Krukonienė. 
Pirmiausiai pasirodė mok. 
Paulinos Kalvaitienės vado
vaujami mažiausieji, po jų 
sekė atskirų skyrių pasiro
dymai ir pabaigai komp. Ju
liaus Gaidelio vadovaujamas 
mokinių choras, kuriam visi 
ypač karštai plojo.

Programai užsibaigus, pa
sigirdo Kalėdų senelio Šū
kavimas. Visi vaikai sujuda 
Senelis tiek daug dovanų 
atnešė, kad vos pro duris 
galėjo įeiti. Vaikai šoko 
jam padėti nešti dovanų 
maišus ir nepasitraukė nuo 
jo, kol visos dovanos nebu
vo išdalintos.

Tas Kalėdų senelis šie
met buvo Romas Veitas, su
gebėjęs patraukti vaikų dė
mesį ir išlaikyti su jais ryšį, 
iki pat galo.

Mokyklos tėvų komitetas 
reiškia padėką So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-įps rei
kalų vedėjui Algiui Smitui 
už parodytą nuoširdumą eg
lutę ruošiant.

♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ ♦ 
t♦
i

SUTAUPYKITE KURO

IKI 30%

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”)

ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000

BOSTONE 436-1204

FORTŪNA FUEL C0., 1NC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO 
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS

AP-

REMKITE KELEIVĮ!

Kūčios nebūtų vertos savo vardo, jeigu susirinkę negie
dotų. Todėl visi kartu užtraukėme mūsų tradicines giesmes. 
Solistui akompanavo ir giesmėms pritarė amerikietis David 
Haas, profesionalas pianistas ir mokytojas.

Susirinkusiųjų tarpe buvo asmenų, švenčiančių savo gi
mimo dienas. Jie buvo prisiminti bent kuklia kortele ir “Il
giausių metų” sugiedojimu. Vakaronės dalyviams buvo 
duota proga ir savo laimę išmėginti. Vienas laimingųjų buvo 
inž. Antanas Kriščiūnas, laimėjęs pusmetinę šukuoseną.

Vakaronei besiartinant prie galo, buvo padėkota visoms, 
kurių darbo dėka kūčios buvo suruoštos: vyriausiai šeimi
ninkei M. Lendraitienei, jos padėjėjai A. Moriarty, taip pat 
Andriulionienei, Jakutienei, Stankūnaitei, Rasienei, Ulpai- 
tei, Simanavičiūtei ir visoms kitoms, kurios ruošė valgius 
ir juos pristatė laiku į salę. Padėka buvo išreikšta ir Ul- 
pienei'už kalėdinių žaislų pagaminimą iš siaudinėlių.

Susirinkę mėgsta paklausyti, bet mėgsta ir pakalbėti. 
Todėl buvo pakviestas svečias iš Lietuvos tarti žodį. Jis 
sujaudino daugelį iš mūsų. “Grįžkit,broliai,Lietuvon”...: 
Mes supratome. ;

Sv. Petro parapijos kleb. |<un. A- Baltrushūnas, kuris at
vyksta kasmet į ruošiamas kūęias, ir šj kartą tarė kelis 
žodžius. Toliau kalbėjo adv. Salnienė, J. Kapočius, A. 
Gustaitienė, J. Sonda, Br. Galinis, St. Minkus, A. Lileikis, 
dr. P. {Kaladė, J. Stašaitis. A- Moriarty padėkojo vyrams, 
kurie “įsijungė” į moterų federaciją: P. Zičkui, J. Bak
šiui, A. Andriulioniui ir L. Lendraičiui, už visokeriopą pa
galbą ruošiant parengimus. Ji neužmiršo ir sergančio L.B. 
apylinkės pirm. Ant. Matjoškos, kurio žmona yra mūsų val
dyboje. Jam susirinkusieji pasirašė ir nusiuntė sveikini
mą.

s.s.

0. J.
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įCŠititles A. Galiųauskas '
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I DBAUimMO agentūra 
AtUeka įvairių rūšių 

draudimas 
t Kreiptis senu adresu:

Į BRONIS KONTR1M
S98 Broadway

| So. Boston, Mass. 02127
J Tel AN 8-1761

BALTIC R E A L T Y & INSURANCE 

A G E N C Y

Vedėja: Reda M. Veitas
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtą) 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namas.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
ii stotie* WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniai* nuo 
1:00 iki 1:30 vaT. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių-santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Mągdulės pasaka.

Šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltič Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

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

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

►
k

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

Žmones, kurių nemėgstame, 
stengiamės įtarinėti.

FRIEDRICH NIETZSCHE

MAIN OFFICE
460 West Broadway 
South Boston
9 AM te 3.30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM
Mon., Tues., Wed. & Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon
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