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Popiežius gina Lietuvą
Praeiti} savaite Sovietų
Sąjungos užsieno reikalų mi
nistras Gromika net dvi va
landas kalbėjosi su popie
žium Jonu Paulium II.

Jie palietė įvairius reika
lus, bet daugiausia kalbėta
apie Katalikų bažnyčios ir
vyriausybės santykius Rytų
Europoje. Anot Vatikano
šaltinių, popiežius ypač susi
rūpinęs Lietuvos katalikų
padėtimi ir tą klausimą spe
cialiai kėlęs. Jis siūlęs pri
skirti Vilniaus arkivyskupi
ją, kurią dabar valdo popie
žiaus delegatas Lenkijoje,

Lietuvos bažnytinei provin
cijai. Be to, Vatikano noras
esąs, kad kiekvienoje iš Lie
tuvos penkių vyskupijų rezi
duotų vyskupas ir kad Lie
tuvos vyskupai sudarytų
valstybinę Lietuvos vysku
pų konferenciją, kokią turi
kiekviena pasaulio tauta, ku
rioje tik yra katalikų
Šitoji Gromikos audiencija
laikome svarbiu Kremliaus
žygiu suminkštinti santy
kiams su Romos Katalikų
bažnyčia. Iš kitos pusės, dar
joks kitas popiežius nėra sie
kęs tiek daug Lietuvos labui,
kaip Jonas Paulius IT.

PREZ. CARTERIO ’ NAUJI PAGRINDAI”
Prez. Carteris sausio 25 d.
pasakė kongresui tradicinę
kalbą apie Unijos padėtį. Jos
pagrindinė mintis — sustip
rinti JĄV ūkį ii pastangas
užtikrinti taiką.
“Pastatykim naujus ir tvir
tesnius ateities pagrindus —
sveikesnio ūkio, veiksmin
gesnio valdymo, politinio pa
sitikėjimo ir pastovios taikos
pagrindus, kad Amerika, ku
rią paveldės mūsų vaikai,
būtų tvirtesnė ir geresnė ne
gu ta, kurioj gyvename”,
kalbėjo prezidentas.
Jis pabrėžė savo įsitikini
mą, kad galima įveikti inflia-

ciją ir nesukeliant atoslūgio
su dideliu nedarbu ir neįve
dant prievartinės valdinės
kontrolės, kvietė mažinti federalines išlaidas.
Kalbėdamas apie užsienio
politiką, prez. Carteris pa
brėžė sutarties su Sovietų
Sąjunga strateginių ginklų
apribojimo reikalu reikšmę.
Jis pasakė nepasirašysiąs su
tarties, “kuri nepadidintų
JAV saugumo, kurios vyk
dymo negalima patikrinti”.
X- Irano šachas planuoja
kol kas pasilikti Egipte.

Veitai Baltųjų rūmų konferencijoj
Sausio 26 d. inžinieriai Brutenis ir Romualdas
Veitai buvo pakviesti ir dalyvavo Baltųjų rūmų
VVashingtone konferencijoje infliacijos reikalu.
Prez. Carterio patarėjas infliacijos reikalams Alfred
Kahn ir viceprez. Walter Mondale savo praneši
muose perdavė administracijos susirūpinimą inflia
cija ir pastangas jai nugalėti. Šios problemos įvei
kimas esąs būtinas ne tik esamo gyvenimo palaiky
mui, bet ir tarptautinių jėgų balanso išlaikymui.
Administracijai esą reikalinga turėti visų Amerikos
sluoksnių pritarimą.
Konferencijoje dalyvavo apie 175 asmenys iš
visos Amerikos, daugiausiai nedideli prekybininkai,
pramonininkai bei profesionalai. Įdomu, kad, be
lietuvių, iš etninių grupių tedalyvavo tik ukrainie
čių ir arabų atstovai.
Ši pasitarimą su dideliu dėmesiu sekė visos Amekoje esančios žinių agentūros. United Press International atstovė kreipėsi ir Į Brutenį ir Romualdą
Veitus, norėdama išgirsti jų nuomones bei pasiū
lymus kovai prieš infliaciją.

Jonas Paulius II Meksikoj
Praeitą ketvirtadienį popiežius Jonas Paulius II
>tskrido Į Dominikonų respubliką, o penktadieni i
Mexikos sostinę, kur jį pasitiko milijonas žmonių,
nepaisydami gana stipraus žemės drebėjimo.
Sekmadieni popiežius atidarė P. Amerikos vys
kupų konferenciją. Joje nemažas dėmesys skiriamas
Bažnyčios santykiams šu marksizmu.
Kai Keleivis pasieks tamstą, popiežius jau bus
sugrįžęs į Vatikaną.

Naujosios JAV-Kinijos santykių politikos čempijonai:
Nbconas, Carteris ir Tengas Washingtone.

* Ispanijoje baskų tero
ristai nušovė buvusį miesto
majorą, kuris buvo paskir
tas diktatoriaus Franco. Tai
šių metų 12 teroristų auka.
* JAV pasiuntiniui Alfre
dui Athersonui per 8 dienas
nepavyko išlyginti Egipto ir
Izraelio nuomonių skirtu
mus, trukdančius vėl susėsti
prie bendro taikos derybų
stalo.
X- Sunkvežimių vairuotojų
streikas Britanijoje smar
kiai palietė krašto ūkį. Kai
kurios ligoninės net paleidžia
namo ligonius, nes negauna
reikalingų dalykų.
X- Prez. Carteris pasigai
lėjo už dalyvavimą banko
apiplėšime 7 metus kalėti
nuteistos Patty Hearst. Ket
virtadienį ji išeina į laisvę.
* Buvęs Texaso guberna
torius, iždo sekretorius, ta
da demokratas, vėliau nu
ėjęs pas respublikonus John
Connally paskelbė kandida
tuosiąs į prezidentus.
% Atstovų rūmų komite
tas paskelbtame pranešime
apie Irano krizę smarkiai
kritikuoja žvalgybą, nepajė
gusią įžvelgti krizės gylio ir
numatyti, kad šachas gali
būti priverstas apleisti kraš
tą, taip pat ir Carterio ad
ministraciją, kuri per daug
pasitikėjo šachu.
* Las Vegase pasnigo.
To gera ten nebebuvo matę
nuo 1974 Naujųjų metų die
nos.
4 Kalifornijoje streikuo
ja žiemos salotų ūkių darbi
ninkai. Jie reikalauja dabar
tinį 1.50 dal. valandinį atly
ginimą pakelti iki 3.75 dol.

4 Prancūzijoje
suimtas
Rytų Vokietijos šnipas. Jis
prisipažino šnipinėjęs 15 me
tų.

TENGO VIEŠNAGĖ AMERIKOJ
Preitą sekmadienį j Washingtoną atskrido Kinijos
viceprcmjeras Teng Hsiaoping. Tai pirmas Kinijos komunistų vado vizitas. Svečią
aerodrome pasitiko viceprezidentas Mondale, valst. sekretorius Vance ir būrys kon-

gresmanų.
Teng viešės 9 dienas. Washingtone jis turės svarbių
pasitarimų su JAV valdžios
atstovais, aplankys Atlantoje Fordo, o Seattle Boeing
fabrikus ir kitas vietoves,

CHOMEINI NEINA I KOMPROMISUS
Irane demonstracijos su
žmonių aukomis nesiliauja
Kariai palaiko Bachtiaro vy
riausybę. Bachtiaras buvo
pasiryžęs vykti į Paryžių ir
ten su Chomeini kalbėtis,
bet pastarasis atsisakė, kol
Bachtiaras save laikys prem
jeru. Žinoma, Bachtiaras į
Paryžių nevažiavo ir yra pa
reiškęs, kad teisėtos vyriau
sybės valdžią perduos tik gy
ventojų išrinktam parlamen-

tui, o ne perversmininkams.

Chomeini sugrįžti į Tehe
raną sutrukdė aerodromo
uždarymas. Dabar earodromas vėl atidarytas. Kada
Chomeini apsispręs sugrįžti į
Iraną, šiandien tik jis težino.
Paskutinėmis dienomis abid
vi pusės — Bachtiaras ir
Chomeni—jau susitarė, kad
pastarojo grįžimas yra įma
nomas.

MIRĖ NELSONAS ROCKEFELLERIS
Praeitą šeštadienį širdies
smūgiui ištikus, mirė 70 me
tų amžiaus Nelsonas Rockefelleris, 4 kartus išrinktas
New Yorko gubernatorium.
Jis tris kartus mėgino, kad
respublikonai jį išrinktų sa
vo kandidatu į prezidentus,
bet nesėkmingai. Kai prez.
Nixonas atsistatydino, jo
vietą užėmęs Fordas velionį
paskyrė viceprezidentu.

N. Rockefelleris vaidino
žymų vaidmenį ne tik res
publikonų politinėje veiklo
je. Jis buvo vertinamas kaip
meno žinovas, turėjo didelę
meno kūrinių kolekciją ir
mirė rašydamas knygą apie
meną.
Velionis buvo vienas tur
tingųjų JAV piliečių. Jo tur
tas vertinamas daugiau kaip
200 mil. dolerių.

VALDŽIOS KRIZĄ ITALIJOJE

Italijoje krikščionių demo
kratų vyriausybė parlamen
te neturi daugumos ir todėl
be komunistų pritarimo ji
negali laikytis. Praeitą sa
vaitę komunistų vadas Berlinguer paskelbė, kad komu
nistai neberems vyriausybės,
nes ji priima kai kuriuos nu
tarimus nepasitarusi su ko
munistais, o kai kurie kr.-demokratų vadai veda nuolati

nę kampaniją prieš komu
nistus.

Prez. Carteris pasakęs
Brežnevui, kad JAV nepar
duos ginklų Kinijai ir Sovie
tų Sąjungai, taip pat ir ki
tokių moderniausios techno
logijos gaminių, kurie galėtų
žymiai sustiprinti Kinijos ar
Sovietų Sąjungos karinį pa
jėgumą.

KELEIVIS

Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
ĮTEIKĖ PREMIJAS

1978 m. respublikinės premijos Naujųjų metų
išvakarėse įteiktos poptei V. Palčinskaitei, kompo
zitoriui J. Juozapairiui. ek^oi i J V. Paukštei, skulp
toriui K. Patamsiui ir vitražistui A. Stoškui.
PAMINĖJO A. VARNĄ

Ir Lietuvoje spauda paminėjo Chicagoje gyve
nančio dailininko Adomo Varno 100 metų sukakti.
PASITRAUKĖ KRIVAITIS

Vilniaus arkivyskupijoj valdytojas monsinjoras
Česlovas Krivaitis atsisakė iš eitų pareigų. Jo vie
ton kapitula išsirinko kun. Gutauską, Aušros Vartų
koplyčios bei Sv. Teresės bažnyčios kleboną dekaną.
Mons. C. Krivaitis daugelio laikomas dideliu val
džios pataikūnu.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Nuo sausio 1 d. iš maisto gaminių begalima siųsti
kavą, arbatą, šokoladą ir panašius gaminius, bet
nebegalima siųsti lašinių, konservų ir 1.1.
GERIAUSIAS ORKESTRAS

Londone leidžiamas britų “The Guardian” gruo
džio 6 d. išspausdino Seppo Heikinheimo straipsnį
apie sovietinę muziką. Autorius, be kitko, užsiminė
ir apie lapkričio mėnesi Estijos sostinėje Talline
surengtąjį šiuolaikinės muzikos festivalį, kuriame
dalyvavo ir Lietuvos filharmonijos kamerinis or
kestras, prof. Sauliaus Sondeckio vadovaujamas.
Apie tą orkestrą straipsnio autorius rašo:
“Taip pat dalyvavo Sauliaus Sondeckio vado
vaujamas Vilniaus (sovietinės Lietuvos sostinės)
kamerinis orkestras, daugelio laikomas geriausiu
krašte.” (Kraštu čia, žinoma, reiškia visa Sovietų
Sąjunga.)
Kaip jau rašėme, Vilniaus kamerinis orkestras
nuo sausio 17 d. gastroliuoja JAV-bėse. Šį savait
galį jo koncertai bus netoli Chicagos — vasario 3 d.
Waukegane, o vasario 4 d. Arlington Heights.
KAIP AUKLĖJA SOVIETINĖJ MOKYKLOJ

“Tarybinis Mokytojas” 1978 m. lapkričio 1 d.
numery rašo, kad Utenos 4-sios vidurinės mokyklos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja komunistė
Albina Žarskuvienė klasės auklėjamojo darbo plane
šalia kitų klausimų didelį dėmesį skiria ateistiniam
auklėjimui. Ji yra numačiusi pokalbį tema — “svar
biausios krikščionių šventės ir jų kilmė”, padės
pionieriams organizuoti satyrinių piešinių ateisti
nėmis temomis parodėlę, trims mokiniams duos
perrašyti žymiųjų žmonių mintis ateistine tematika,
aplankys mokinių tėvus, domėsis kaip dažnai kiti
mokytojai kalbasi su mokiniais ateistine tema.
Minėtoje mokykloje kasmet organizuojamas ate
istinis tarpklasinis konkursas — “Kryžiaus šešė
lyje”.
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UŽKULISIŲ DIDIEJI,

V. ADAMKŲ KVIEČIA
Į LENKIJĄ

DIDIEJI UŽKULISIUOS -

JAV vidurio vakarų regio
no gamtos apsaugos įstaigos
viceadministratorių inž. Val
dą Adamkų, kuris praeitais
metais už iškilų vadovavimą
regionui buvo apdovano
tas aukso medaliu, Lenkijos
mokslų akademija pakvietė
šį pavasarį skaityti dvi pa
skaitas apie Amerikos gam
tos apsaugos problemas.

“IL GORILLA”
Šiuo numeriu pradedame naują skyrių, kuris pasirodys
kiekvieno mėnesio paskutinėje laidoje. Jame skaity
tojus stengsimės supažindinti su dėmesio vertomis as
menybėmis, pateikdami ekskliuzyvesnės medžiagos,
nerandamos kitoje lietuviu spaudoje.

VLIKo VALDYBOS RINKI
MAI BUS KOVO MĖNESĮ

Vyskupo Pauliaus Marcinkaus figūra mums visada rodėsi
kiek slaptinga ir patraukli. Amerikos lietuvių vaikas, anks
ti pradėjęs kopti Vatikano karjeros laiptais ir pasiekęs net
pagrindinės jo finansinės institucijos valdytojo postų, jis
sensacingai atsidūrė pasaulio spaudos šviesoje, kai toji
institucija intriguojančiomis aplinkybėmis 1975 m. prarado
šimtus milijonų ar net daugiau savo investuotų dolerių.

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto tarybos
posėdis įvyko sausio 28 d.
Chicagoje.
Darbotvarkėje
buvo ir naujo pirmininko bei
valdybos rinkimai, bet nu
tarta tą klausimą atidėti iki
kovo mėnesio pradžios.
KO “LAISVĖ” NORI

Brooklyne komunistų lei
džiama “Laisvė” sausio 19 d.
džiaugiasi, kad “Anglijos
Darbo Partijos vykdomojo

komiteto tarptautinė komi
sija šiomis dienomis paskel
bė manifestą, kuriuo turėtų
susidomėti viso kapitalisti
nio pasaulio darbininkai”.
Mat jame reikalaujama,
kad Anglija biudžetą karo
reikalams sumažintų net 25
procentus, kad sustabdytų
naujų atominių ginklų gami
nimą ir kad JAV visus savo
branduolinių ginklų sandė
lius iškraustytų iž Anglijos
teritorijos.
“Kaip būtų gražu ir pra
kilnu, jeigu visų NATO šalių
organizuoti darbininkai iš
leistų panašius reikalavimus
savo vyriausybėms. Ameri
kos organizuoti darbininkai
turėtų būti pirmutiniai, nes
ši šalis vadovauja kapitalis
tiniam pasauliui ir todėl jos
organizuotų darbininkų bal
sas už nutraukimą ginklavi
mosi lenktynių ir ėjimą prie
pilno nusiginklavimo turėtų
nulemiamos reikšmės”.
Taip porina “Laisvė”. Jos
troškimas, kad visi nekomu
nistiniai kraštai nusiginkluo
tų, o Sovietų S-ga su savo
satelitais paliktų apsiginkla
vusi moderniausiais ginklais.
Tikrai tada būtų gražu, bet
visiems aišku kam.

Dar anksčiau jis pagarsėjo ir kaip pop. Pauliaus Vl-tojo gy
vybės išgelbėtojas: 1970 m. Filipinuose jis pastojo kelių
žudikui, su peiliu rankoje prišokusiam prie popiežiaus ir jį
vos nenudūrusiam. Ir štai dabar išgirdome, kad jis saugojo
ir lydėjo ir naująjį pop. Joną Paulių Il-ąjį ką tik pasibai
gusios jo kelionės į Meksiko metu. 0 “kūnsargio” parei
goms vysk. Marcinkus labai tinka, nes tai 6 pėdų 3 colių
aukščio vyras, kurį italai šypsodamiesi vadina “ii gorilla" ...

P. Marcinkus gimė didelėj lietuvių kolonijoj, Chicagos
priemiesty Ciceroj 1922 m. sausio 15 d., taigi, neseniai
atšventė 57-tąji savo gimtadienį. Baigęs seminarija, jis
tapo įšventintas kunigu 1947 m. ir nuskirtas vikaru nelie
tuvių šv. Kristinos parapijon Chicagoje. Tačiau už dvejų
metu jis apsigyveno garsiosios lietuviu šv. Kryžiaus para
pijos klebonijoje, nors pareigas ėjo Chicagos metropolijos
tribunole. 1950 m. Marcinkus išvažiavo Romon studijuoti
Gregorianoje, kur įsigijo kanonų teisės daktaro laipsnį.
Nuo 1952 iki 1954 m. dirbo Vatikano valstybės sekretoria
te ir tuo pačiu toliau tęsė studijas. 1955 m. pop. Pijus
XII paskyrė ji popiežiškuoju kamerlengu ir taip pat apašta
liškosios nunciatūros Bolivijai sekretorium. Sekančiais
metais priskirtas prie apaštališkosios delegatūros Kanado
je. O nuo 1959 iki 1969 m. vėl tarnavo Vatikano valstybės
sekretoriate.
Didelės reikšmės kun. Marcinkaus kilimui turėjo jo susi
draugavimas su pop. Pauliaus Vl-tojo asmeniš'kuoju sekre
toriumi Don Pasąuole Macchi. Pakeltas 1964 m. j prelatus,
Marcinkus tapo popiežiaus asmeniniu sekretorium anglų
kalba raštams, be to, jo nuolatiniu palydovu kelionėse j
New Yorką, Indiją, Turkija, Palestiną, Portugaliją, Kolum-

(nukelta į 4 psl.)

X- Sausio 22 d. Brooklyno
“Laisvės” redaktoriui Anta
nui Bimbai sukako 85 metai.
Ta proga jam suteiktas “Lie
tuvos TSR nusipelniusio kul
tūros veikėjo” vardas.
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OPTIMISTIŠKAI
AR PESIMISTIŠKAI?
Malonu kartais ir laikraščiui pasikalbėti su savo skaity
tojais, — pajusti, kad jis savo žodžius barsto ne į tuščią
ir tamsia erdvę, o Į gyvo žmogaus dar neapkurtusią ausį ir
išgirsti skaitytojo balsą, nors ir kritišką, nesutinkantį su
redakcijos nuomone. Tokią progą šį kartą mums pateikia
praeitame numery išspausdintas gerb. inž. Jono Mikalausko
laiškas “Keleivio” redakcijai, kritikuojantis mūsą š.m.
sausio 2 dienos straipsnį “Nuo Naująją metą slenksčio”.
Laiško autorius mums priekaištauja, kad Naujuosius me
tus pasitinkame ne optimistiškais sveikinimais ir paragini
mais, bet pavaizduodami liūdną išeivijos lietuvių nuosmu
kio tikrovę, kad tie visiems Žinomi tikrovės faktai nereika
lingi kartoti, kad net “sunku suprasti, kam, kodėl ir dėl ko
tą pilną pesimistinių minčių straipsnį” spausdiname. To
liau inž. J. Mikalauskas savo laiške išsako ir pluoštą savo
optimistiškų samprotavimą, kuriais, atrodo, turėtą ir mūsų
straipsniai švytėti.

Kadangi esame draugiškai kaltinami beveik juodu irkenksmingu pesimizmu ir lietuviško gyvenimo vaizdavime džiu
gesio stoka, tai viSj dėlto norėtume kiek pasiaiškinti.

Pirmiausia turime pabrėžti, kad čionykščių lietuvių eg
zistencijos ir visuomeninės, kultūrinės bei politinės veik
los tamsiąją tikrovę vaizduojame sąmoningai, nors jos kai
kurie skaitytojai ir nenorėtų regėti. O tų mūsų tikrovinių
faktų tikrai nenori girdėti nutaustantieji, stumiantieji iš
savo pastoges lietuvių kalbą, prarandantieji jaunimą, nusi
grįžę nuo musų tautos politinių problemą, neįvertinantieji
lietuvių kultūrinio darbo ir jo vaisią ir, žinoma, tie, kurie
jau gėdinasi lietuvio vardo.

Bet mes visa tai ryškiname dėl to, kad plačiąją visuo
menę ir jos “optimistiškus vadus” nepaliautų graužusi
tautinė sąžinė, kad skaudėtą, kad žinotume, jog sunkiai
sergame, kad susirūpintume: o gal dar galima gydytis ar
bent atitolinti išeiviškosios lietuvybės mirtį.
Nors ir Šermeniniu tonu Naująją metą sutikime kalbėda
mi, mes vis tiek dar esame pakenčiami “optimistai”. Mes
nė vieno Čionykščio lietuvio dar nelaikome neatgaivinamai
nudž iūvusia saka ir nedrįstume tarti laiško autoriaus žo
džiais, jog — “geriau būtą tas nudžiuvusias šakas sudėti
į laužą, sudeginti ir užmiršti”. Neskubėkime! Juk kadaise
iš tokią lenkiškoje, rusiškoje ar vokiškoje aplinkoje “nu
džiūvusią sakų” atžėlė mums ir Vincas Kudirka, ir broliai
Biržiškos, ir Vilius Storasta-Vydūnas, ir šimtai kitą puoš
nią ataugą, vėliau net vadovavusių Nepriklausomai Lietu
vai.
Tuo labiau “Keleivis” niekad nekerta ir “žaliuojančių
Šaką”, kaip tai kartais įsismaginusi daro kai kuri kita mu
su spauda.

Be to, dar norėtume atkreipti gerbiamo laiško autoriaus
dėmesį, kad mūsų straipsnyje “Nuo Naujųjų metų slenks
čio” pesimistiškai kalbama tik apie išeiviškosios
lietuvybės tikrovę Žvelgiant į čia mums ir mū
sų pačių rankomis siuvamus “smercio marškinius”, juk, ro
dos, nelogiška būtų ramintis optimistišku argumentu, kad,
kaip inž. J. Mikalauskas rašo, - “Maz'a, kad mes Čia mirš
tame, bet Lietuvoje, mūsą tėvynėje, karžygiai gimsta ir
gims kasdien ir kas valandą’’ arba kad — “Musų saulė —
tai laisva Lietuva, pačių lietuvių valdoma ir tvarkoma” ...

Taip, mes tikime ir trokštame Lietuvai laisvės net la
biau, negu kai kurie musų skaitytojai, bet tie “karžygiai
.gimsta” tenai, Lietuvoje, o ne čia. Tad kas nuo šio kranto
atsilieps i tą laiško autoriaus minimą ir išeivijon nukreiptą
Lietuvos broliu ir seserų desperatišką šauksmą: “Kovokite
iki mirties uz lietuvių tautos teises!”, jeigu Cape Codo pa

jūrio smėlyje visi jau styrosime tik “sausomis šakomis”
ar būsime sudeginti kitataučio steikui išsikepti?

IMKITE
IR
SKAITYKITE

Ne, mes linkę tas sausas šakas dar palaistyti nors ir pe
simisto ašaromis.
Nuoširdžiai dėkojame mūsą skaitytojui inž. J. Mikalaus
kui už valandėlę gaivaus pokalbio.
------------------

>

------------------

Henris Kissingeris apie
tarptautinę politinę situacijų
Didžiąją politinių krizių metu visada norima išgirsti ir
buvusią įžymią valstybininkų nuomonę ir patarimai, kad bu
tą galima geriau orientuotis raizgioje klampynėje. Dėl to
Irano vidaus sąmyšio triukšme “Time” korespondentas
Christopher Ogden kreipėsi j buvusį JAV valstybės sekretorią dr. Henri Kissingerį, prašydamas pareikšti savo sam
protavimus šios sunkios politinės padėties akivaizdoje.
Nors ir negalime mūsą ploname laikrašty pateikti visą tą
plačią dr. Kissingerio atsakymų, bet vis dėlto susipažinki
me bent su svarbesnėmis jo mintimis.

Buv. valst. sekretoriaus nuomone, Irano neramumai iš
ryškinę tik nepaprastą tokiai naujai situacijai nepasirengi
mą. Geopolitiniu požiūriu Turkija, Iranas, Pakistanas ir
Saudi Arabija iki šiol buvo barjeras, užtveriąs Šiame rajone
sovietą įtakai kelią, bet dabar yra pavojus, kad šis atspa
rumas gali labai susvyruoti.
Visą pokario metą į Indijos vandenyno pakrantę atsirė
musios valstybės tikėjo, kad JAV yra toje srityje dominuo
janti strateginė pajėga ir kad su Amerika palaikomi drau
giški santykiai garantuoja ir to rajono tarptautinį saugumo
bei jo valstybių vidaus tvarkos pastovumą. Deja, sovietą
įsigalėjimas Afganistane, jų žygis Kubos karių kojomis per
Afriką nuo Angolos iki Etiopijos, įsitvirtinimas Pietą Je
mene ir kiti laimėjimai labai sukrėtė šį pasitikėjimą, suma
žino draugystės su JAV-bėmis reikšmę ir padrąsino JAV
priešus.

H. Kissingeris neabejoja, kad Irano neramumai nėra kilę
šiaip sau spontaniškai, o yra vadovaujami centrinės orga
nizacijos. Jie yra surežisuoti arba Sovietų S-goje ištreni
ruotų agentų, arba padarinys sovietų remiamo pasaulinio
radikalą sąjūdžio, kuris pasiekė ir Iraną. Kadangi krašte
buvo ir pakankamai seną nepasitenkinimo priežasčių, tai
ir religiniai mulos galėjo būti apsukrią sovietą agentų pa
veikti.

Ir kuo ilgiau JAV-bės atrodys nepajėgiančios sukontro
liuoti šio “revoliucinio” proceso ir leis be efektyvios pa
ramos ir net įvykių reikšmės supratimo susmukti savo
draugams, tuo labiau šis politinis aižėjimas plėsis.
Sovietą Sąjunga turinti būti priversta suprasti, kad san
tykių įtampos atolydis nėra suderinamas su geopolitinės
pusiausvyros griovimu, kad detentė nėra migdomieji milte
liai, o reiškia tarptautinio elgesio santūrumą, nes kitaip tegali kilti nepaprastas pavojus visiems.

(nukelta į 6 psl.)

KAS YRA MIRUSIOJI AR MIRŠTANČIOJI LIETUVA?

Amerikos Lietuvių Taryba,

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

parašė dr. K. Šidlauskas, jvadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.
Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos-

tantinas Račkauskas.
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Mūsų senolių žodžiai iš
anapus, paraižė M. Aukštuo

lis, 308 psl., kaina $5.00.
Amerikos lietuvių istorija,

redagavo dr. A. Kučas, 639
psl., kaina $10.00.
Lietuviškoji skautija, pa

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

mas, parašė Stasys Michelsonas, 127 psl., kaina $2.00.
psl., kaina $2.
Kad Ji būtų gyva, Emili
jos Čekienės-straipsnių rin
kinys, 216 psl., kaina $5.00
Romas Kalanta, parašė
Vytautas Alantas, 116 psl
kaina $3.00.
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. Giriūnas, 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,
PETRAS KLIMAS, valstybi
ninkas, diplomatas, istori
kas, kankinys, parašė dr.
Albertas Gerutis, 318 psl.,
kaina 10 dol.
Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai

na $15.00.
Tai visi tie lietuviai išeiviai, kurie savo pavardes keičia
svetimomis, kurie iš savo pastogių guja savo gimtąją kalbą
ir vartoja dar neišmoktą gyvenamojo krašto kalbą, kurie ne
leidžia savo vaiką į lituanistines mokyklas, kurie neskaito
lietuviškų laikraščių ar knygų, kurie neaukoja Vyriausiajam
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui ir Lietuviu Bendruomenei,
tom dviem svarbiausiom išeivijoj organizacijom, kurios rūpi
nasi Lietuvos išlaisvinimu ir lietuvybės išloikymu, kurie jau
išslydo ar palaipsniui slysta iš lietuviškąją draugiją ir savo
lietuvybę pademonstruoja tik pasirodydami toj ar kitoj tauti
nėj šventėj.
Mykolas Krupavičius

Komunistų dialektinis materializmas ne tik sudarė is ekonominio Markso materializmo tam tikrą srovingą doktri
ną - marksizmą, bet ir dar siauresnę jo atskalą - leniniz
mą. Marksas, Engelsas, Leninas pavirto evangelikais,
“naują, išganingą tiesų” skelbėjais. Tą apaštalų šabloniškiausios mintys cituojamos net pedologijoje, psichiatri
joje ir vis giliausių tiesų pavidalu. Griebiamasi įvairiausių
represijų, kad visiems įskiepyti leninizmo ideologiją ir ap
saugoti piliečius nuo kitokių ne tik idealistinių, bet ir ma
terialistinių bei socialistinių ideologijų.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para

šė Stasys Barzdukas, 258
psl., kaina $6.00.
Visi prašomi pridėti po 50
centą už knygą persiuntimui.
j
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KELEIVIS

ROMANAI
Vytautas Alantas, ŠVEN.
TARAGIS, istorinis roma
nas, 1 dalis. 405 psl., kaina
minkštais virbeliais $5.00.

Šventaragis, II tomas,ro.
manas, parašė
Vytautas
Alantas, 013 psl., minkšti
viršeliai, kaina $8.00.

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

Sunkiausiu keliu,

romu
nas, parašė Jurgis Gliaudą,
251 psl., kieG viršeliai, kai
laida, parašė J. Gliaudą. 40f
na $5.00.

Viena pasauly, romanas,
parašė Danutė Brazytė-Bindokienė, 241 psl., kaina —
$5.00.

Erelių kuorai, romanas,
parašė Petronėlė Orir.taitė.
384 psl., kaina $8.C0.
Vienos
— Tėve, atrodai iyg ir su
si rūpinęs!
— Vedlug to, kad šiandien,
Maiki. mes gruntaunai susifaitinome.

— Kas ir su kuo susipy
kote?

— Taigi, aš,
Bambickas...

Zacirka

ir

— Negali būti! Tokie ne
atskiriami draugai prie gy
vatinės! O dėl ko jūs galėjo
te taip jau piktai susiginčyti?
— Mes šį sykį susirovėme,
Maiki, dėl kveščeno, koks
bus parėdkas mūsų Žemaiti
joje, kai ją išvalnysime, ir
kas jį padarys, kai sugrįši
me i Plungę?

— Man atrodo, kad jūs
jau ne pirmą kartą dėl to
klausimo ginčijatės ir susipykstate. Bet aš labai abejo
ju. ar tu ir tavo draugai Za
cirka ir Bambickas kuo nors
reikšmingiau prisidėsite prie
Lietuvos išlaisvinimo. Tai
turbūt padarys kiti, daug
jaunesni ir gyvenantieji Lie
tuvoje. Be to, jeigu ir būtų
Lietuva išlaisvinta, tai dar
sunku patikėti, kad jūs tada
sugrįšite į tą savo Plungę,
kaip čia gyvendami pasiža
date.
— Aš, Maiki, tai gatavas
čia tau pasibažinti, kad tuočės raidavei važiuočiau na
mo, ba, už savo penšeno do
relį ten gaudamas dešimt li
tų, tada krajuje gyvenčiau
kaip grapas Plateris. Ale Za
cirka ir Bambickas — tai ju
ar raiti Vienas nenorės pa
likti Saubostone plenti snap
so butelių prigrūsto savo
kromo ir trijų hauzų, o ki
tas — savo sūnaus, kuris apsiženijo bagotą ispanką ir
dabar augina dešimt kačių.
Aš taip jiems ir išvirožinau.

aistros

istorija,

romanas, iparašė
Migelis
kaip dabar cicilikinė, ba jo Unamuno, 158 psl., kaina
boisas, katras jau dabar yra $4.00.
vožnas cinas komunistų susaidėje, tada galėtų lengvai RUDENYS IR PAVASARIAI,
pasidaryti ir kitos partijos
prieksėdas. Zacirka norėtų |||-ji dalis, romanas, parašė
tokio demokratiško parėdko. Albinas Baranauskas, 389
kaip Mėsačiūžėje, kur gali psl., kaina 8 dol.
nusipirkti
didele kazioną
Anatolijus Kairys, IŠTI
slūžbą už kyšį, ba jo anūkas
KIMOJI
ŽOLE, 254 psl. ru
jau dabar Lietuvoje daro ge
rą biznį ant valdžios plytų, manas, kaina $5.00.
cemento, cvekų ir kitokio
Abraomas ir sūnus, pre
karpenderių materiolo. Nu.
mijuotas romanas, parašė
o aš atsistojau už lietuvišką
karalių, ba tik tada bus visų Aloyzas Baronas, 206 psl.,
zgada su visais. Be to, sa kaina $4.50,
kau. mano giminės jau da
*
x
bar mokinasi Vilniaus na
va rsiteto skūlėje strait ant
ministerių ir, kada reikės, REMK TUOS PREKYBININ
jau bus gatavai nusipucinę KUS, KURIE SKELBIASI "KE
čeverykus ir galės sėsti į val LEIVIO” SAVAITRAŠTY.
džios krėslą. Ir dar sakau,
kad tada tie Bambicko ir
Zacirkos smart boisai galės
PETER MAKSVYTIS
gauti pas mane patį slūžbą
CaiveBter & Bc'Jdar
— melžti mano giminės ož
ką. kurią bolševikai dabar
49 Chnrch Street
laiko uždarę į kolkozą, o ka
K. Milton, Maaa.
ralius man vėl sugrąžins.
— Visai kvaili jūsų sam
protavimai, tėve. Rimtai kal
bant, kai Lietuva išsikovos
laisvę, tai ją ir valdys tie,
kurie tenai tą laisvę savo
darbu ir kraujo auka grąži
no, bet ne tie jūsų giminės,
kurie dabar tarnauja oku
pantui ir padeda jam spausti
ir apiplėšti mūsų šalį. O tu
už savo nuopelnus net ir tos
savo giminės ožkos iš jokios
Lietuvos valdžios neatgausi.

— Tu, Maiki, jau vėl da
raisi drapiežnas. Neverta
šiandien su tavimi nė šne
kėti. Gut bai!

— Tai ko jums dar ginčy
tis?
— Pirmiausia, Maiki, mes
susifaitinome liežuviais dėl
parėdko, kuris turės būti
mūsų kraiuie po trečios vai
nos. Bambickas vėlina, kad I
valna Lietuva vis tiek būtų

*

-k

Atlieku rlsui pataisymo, remon
to Ir projektavimo darbai H lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir
biznio pastatų, pastai Jūsų reika
lavimo. Saukite visados iū • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675
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(atkelta iš 2 psl.)

biją ir Filipinus. 1968 m. Paulius VI pakėlė ji vyskupu, ki
tais metais paskyrė Vatikano finansinės įstaigos sekreto
rium, o 1971 m. net tos įstaigos pirmininku. Tada tai vysk.
Marcinkus pasiekė ligšiolinės savo karjeros viršūne.

‘‘Religinių, darbų institutas”' - taip formaliai vadinasi
pagrindinė Vatikano finansų įstaiga. Ji atsirado Pirmojo
pasaulinio karo metu, joje sąskaitas laikė Vatikano admi
nistracija, popiežius, Vatikano pareigūnai ir piliečiai, kai
kurios kataliku institucijos, ir Bažnyčiai artimu asmenų ra
telis. Jos turtas siekė virš 3 bilijonu doleriu, investuotu
i beveik visos Italijos pramonės ir prekybos šakas (pvz.,
turėjo dali Serono firmoje, gaminančioje gimdymo kontrolės
piliules).
Atėjus j valdžią pop. Pauliui VI-tajam, padėtis pradėjo
keistis Pirmiausiai, popiežius patyrė, kad Religinių darbu
institutas neparuošia jokios savo finansinio stovio apyskai
tos, nežiūrint to, kad jo kreditingumas buvo labai geras.
Antra, jis pradėjo įsitikinti, kad dėl infliacijos ir politinės
situacijos nestabilumo Vatikano pinigai Italijoje nebebūsią
saugūs. Trecia, ji gąsdino nuo Vatikano suvažiavimo lai
kų labai smorkiai padidėjusios Bažnyčios išlaidos, įstei
gus nauju brangiai atsieinančiu komisijų ir sekretoriatų.
Ketvirta, kai kurios Vatikano kontroliuojamos bendrovės,
kaip, pvz., miltu ir makaronų Pantanella, ėmė grėsmingai
smukti. Dėl šių ir kitu priežasčių pop. Paulius nutarė Va
tikano finansų politika iš pagrindų pertvarkyti, Religinių
darbu, instituto priešakin pastatydamas savo patikėtinį vysk
Marcinkų.

Pagrindinė Pauliaus finansų politikos gairė - perkelti
milžiniškas Vatikano sumas iš itališkųjų i kitas europietines ir ypač amerikietines institucijas. Tam perkėlimui kon
krečiai įvykdyti jis 1969 m. pasikvietė sena savo požistamą, Milano finansininko milijonierių Michele Sindona, 1959
m. sukėlusį
2.4 mil. dol. tada dar kard. Montini globoja
mai senelių prieglaudai pastatyti.
Iš karto Sindonai - ir Vatikanui — gerai sekėsi. Vatika
nas greitai atsikratė daugelio itališkųjų firmų ir įsigijo in
teresą keliuose paties Sindonos kontroliuojamuose Šveica
rijos ir Liuksemburgo bankuose, General Motors, General
Electric, Shell, Gulf ir IBM kompanijose, kai kuriose ame
rikiečiu lėktuvu bendrovėse ir kt. Tač iau atrodo, kad Sindo
na persitempė ir persikombinavo, nes jau 1973 m. jo finan
sinėj imperijoj pradėjo atsirasti plyšiu. JAV Securities
and Exchange Commission ėmė tyrinėti jo finansines mani
puliacijas, rado juose JAV įstatymu pažeidimų, ir dėl to
Vatikanui kliuvo net 320,000 dol. bauda. Po to pradėjo ro
dyti nuostolius kai kurie Sindonos bankai. 1974 m. jo ope
racijas ėmė tyrinėti ir italu bei šveicaru valdžia, kol 1975
m. buvo uždarytas pagrindinis M. Sindonos bankas - Finabank Geneva, praradęs per 82 mil. dol.
Žinoma, žlungant Sindonos finansinei imperijai, skaudu
smūgi tuo pačiu patyrė ir jam savo pjnigus patikėjęs Vati
kanas. Nežinoma, kiek jis tame biznyje pralaimėjo, tačiau
kalbama apie 10% viso Vatikano turto ir apie daugiau nei
bilijono doleriu suma. Oficialesnieji šaltiniai duoda kiek
mažesnius skaičius.

Nuostabu, kad šioje aferoje vysk. Marcinkaus prestižas,
atrodo, visai nenukentėjo; jis ir toliau pasiliko savo poste.
Matyt, jis dėl Sindonos kracho (arba “iii crack Sindona”,
kaip jis Italijoj vadinamas) nebuvo laikomas atsakingu.
0 koks vysk. Marcinkaus rysys su lietuviškais reikalais?
I ši klausima mums kol kas nepavyko rasti pilno atsakymo,
išskyrus fakta, kad jis yra sv. Kazimiero lietuviu kolegi
jos Romoje patarėjos.

Pabaigai, viena įdomi detale: už savo darbo kaip Religi
niu darbų instituto vedėjas vysk. Marcinkus gaunas ... 6,400
dol. pagrindinės algos.

Tel.: 798 - 2868

(Šiam reportažui ememe medžiagos i s: Malachi Martin, THE
FINAL CONCLAVE; THE BOSTON GLOBĖ; ENCYCLOPEDIA
LITUANICA; LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA.)

Vedėja B. Sviklieni
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St. Santvaro nauja
dovana mūsų literatūrai

Ar skaitytos?
Paguod?, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina
minkštais viršeliais $5.00,
kietais — $5.50.

Stasys Santvaras, RUBAJATAI, Septintoji lyrikos knyga.
Viršelį ir iliustracijas darė dail. Vytautas K. Jonynas. Išleido
Juozas Kapočius 1978 m. Bostone. Kaina 7.50 dol.

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

Dažnai tvirtinama, kad “eilėraščiu poetas išsako
savo jausmus”. Bet kodėl savo? Kodėl ne tetos, bro
lio, draugo, priešo, kaimyno ar bet kurio kito —
tikro ar ypač Įsivaizduoto — asmens? Niekas, tur
būt, nemano, kad piešdamas Moną Lisą, Leonardo
da Vinci piešė pats save; tai kodėl kiekvienas lyrinis
posmas būtinai turėtų būti “savęs išsakymas”?
O vistiek mes labai esame linkę poezijos gabalėli
laikyti lyg veidrodžiu, kuriame betarpiškai atsi
spindėtų jo kūrėjo asmeniškoji siela. Kodėl? Gal
dėl to, kad, nekaip prozoj ar dramoj, lyrikoj pa
prastai nėra įvairių veikėjų, tarp ar už kurių galėtų
autorius išnykti. Pridėjus dar prielaidą, beje, popu
liarią, bet kažin ar pagrįstą, kad geriausiai žmogus
pažįsta tik pats save, taip ir gaunama pažiūra, kad
lyrika savo didžiumoje yra “autobiografinė”, “au
to reportažinė”.
Šis momentas ypač jautrus Stasio Santvaro ne
seniai išėjusios “Rubajatų” knygos atveju, kai ją
imasi aptarti autoriaus geras ir jį gerbiantis drau
gas. Mat, šiuose rubajatuose* yra tokių savotiškų,
asmeniškų, intymių samprotavimų apie gyvenimą,
moteris, mirtį, Dievą ir kitus svarius dalykus, dėl
kurių žmonės, net ir draugai, visada aštriai nesu
tikdavo ir nesutiks, kad labai svarbu būtų žinoti,
ar tuose samprotavimuose kalba pats bičiulis St.
Santvaras, ar tik estetiškai sukonstruotas, tam kar
tui prisiimtinas “poetinis aš”.
Meno ir gyvenimo kritikos kriterijai juk nesu
tampa; poetiniam “aš” galima atleisti ekscesus,
ekscentriškumą ir “originalumą”, jei tik jie menine
prasme pateisinami; o su draugu, pagal draugystės
teises ir įpareigojimą, už tas pačias gyvenimo ydas
jau tektų “rimtai pasikalbėti”. Be to, draugystėje
išryškėja paslaptys ir pasitikėjimai, kurių atsklei
dimas viešumai galėtų reikšti draugo išnaudojimą
ar net išdavimą; todėl, jei to draugo poezijoje
skamba kažkas lyg tai “girdėto” iš jo paties gyve
nimo, tai tą reikia užspausti ir “pamiršti”. Poeto
eilėraščiai turi teisę būti vertinami savarankiškai,
be jokios pagrįstos ar nepagrįstos, kaltinamosios
ar pateisinamosios užuominos į jo paties konkrečiąją asmenybę. Bet kaip tai kartais sunku!
Tad pasižadant visai nesigilinti į problemą, kas
yra tas, kuris save išsako Santvaro rubajatuose,
galime iš karto pastebėti, kad juose jaučiasi bent
keli skirtingi, nors tarpusavy susiję “poetiniai aš”.
Vienas jų — idealistas, kuris savo širdy nešiojasi
tyrų vertybių, ypač draugystės, ilgesį, o gyvenime
regi tiktai purvą ir apgaulę:
Draugystė tai širdžių giesmė, ištikimybei skelbt
sutverta, —
Draugystė nuodėmes atleidžia, nuo kojų velnią kerta.
Kodėl žmogus tą dvasios puotą, tą šlovingą giesmę.
Paverčia į beprasmiškai maurojančių galvijų tvartą?

Dažnai šis idealistas, mąstydamas gyvenimo ne
pasisekimus ir prastumus, nepripažįsta vietos to
kiom kasdieniškom ij paprastom tarpžmogiškos
įtampos apraiškom, kaip subtilus nesusišnekėjimas, pustonio skirtumo charakterių nesusiderinimas, kai kurių interesų nesutapimas, momento blo
ga nuotaika ir t.t., o mato tik absoliučias priešin
gybes, tik Gėrį ir Blogį:
* Rubajatai
tai ketureiliai, kurių pirmoji, antroji ir ketvirtoji
eilutė turi tą patį rimą. Kartais rimas gali būti ir eilutės vidury,
kaip pvz., šiame puikiame pavyzdy:

Kiek sykių tu mane jau apgavai, o Laime!
Kiek sykių liūty permirko vilčių javai, o Laime!
Kiek dar tu man rengi patyčių ir kančių,
Kokia beširdė ir melagė man buvai, o Laime!
Garsiausias rubajatų autorius
- persų poetas Omaras Chajatnas, gyv. 11-12 a. po Kristaus. O lietuvių literatūroj Stasys
Santvaras yra pirmas, išleidęs visą rubajatų rinkinį.

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

Kiauros rieškučios, romą
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.
IŠEIVĖS KELIU, apysaka,
parašė Marija Aukštaite,
207 psl., kaina 5.50 dol.

Rūsčiom rudens dienom girdžiu galvoj audrojant
'
maištą:
Kodėl gi laimė, į žmogaus dienas ateidama, taip gaišta?
Kodėl tyriausia meilė būna prakeikta, it paleistuvė?
Kodėl dori darbai klampioj velnių baloj pragaišta?..

Ir taip jį kamuoja blogio egzistavimo faktas, kad
visur klausinėja: Kodėl? o beveik niekada neturi ža
do bandyti į tai atsakyti. Visi žinome, kad žmonės
neklauso Dešimties Dievo įsakymų; tačiau rubajatų
idealistą šis faktas pakartotinai nupurto iki gelmių,
kai kiti jau seniai su tuo yra apsipratę ir tik ieško
teologinių “blogio problemos” sprendimų ar prak
tiškų patarimų, kaip su blogiu pasauly susigyventi.
Tačiau šis idealistas su savo tyrų akių vaiko
“naivumu” turi dabartinio autoanalizės, psicholo
ginės savikritikos, tikrumą tirpdančio kaltės jausmo
ir įvairių “anti-herojų” amžiaus kontekste ir vieną
“nesimpatišką "bruožą: jis retai kada abejoja pats
savimi, retai atsuka moralinės kritikos šviesą į savo
apnuogintą sielą. Jei aimanuoja ir skundžiasi, tai
dažniausiai tik aplinka, gyvenimu, kitais žmonėmis,
— ypač moterimis —

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
ŽEMAIČIU DIDYSIS, istoriobiografiniai pasakojimai apie
vyskupą Motiejų Valančių,
parašė dr. Grigas Valančius,
622 psl., kaina 12 dol.

Iš visų Massachusetts
gyventojų reikalaujama už
sakant pridėti 5% pardavimo
mokesčio.

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

Ei tu, Dieve, viso pilnas,
Kur padėjai plikio vilnas?
Pats pančiaky nenešioji —
Kam tu plikius nupesioji!

Nekartą jau prisiekei man: “Aš myliu, myliu tik tave!”
Ir liejosi tyrų jausmų aliejai virpančia srove — —
Dievaž, bet nėr taip lengva tiesą melo miglose pažinti:
Palikus kančią mylimo širdy, jau gegė šūkauja kitam
kleve!

Bet, antra vertus, tas pats idealistas, kuris pate
tiškais savęs gailėjimosi momentais verkia, kad kiti
pažeidė jo jautrumą, nekartą pats iš didelės širdies
išdainuoja savo gražų jautrumą kitam —, pvz.,
gyvenimo kamuojamai moteriai:
Nė tu jauna! Nė tu graži! Nė tu dora! — man sakė, —
Tik vyram gundyti gudriai pasaldinta baltakė!------O man esi Desdėmona, aptaškoma bjauriu melu,
Gyvenimo audrų neglostyta, nelepinta plaštakė.

ar medžiotojo tykojamam nekaltam žvėreliui:
Tu vaikštai pagiry, žoles ir karklo metūges skabai:
Daili tu man, kaip mergina — grakšti, žavi labai! —
Tik vėpla aš — dar nežinau, kam stirnos gimsta ir
gyvena:
Ar kad žmogaus širdy vešėtų žudymo geismų stabai?

Net ir Dievui autorius papriekaištauja, tik daž
niausiai mandagiai, jokiu būdu ne kaip egzisten
cialistai, niekada neišslysdamas iš geriausios reli
ginės literatūros rėmų, net ir tada, kada posmą
paskanina sarkazmo pipiru:
Dėkoju, Dieve, Tau už laimę ir nelaimę,
Už turtą, riogsantį gyvenimo atšlaime;
Dėkoju Tau už meilės deimantų žaras,
Už piktą pradingimo baimę!

(nukelta į 6 psl.)

KUN. ANT. STRAZDAS

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
AND

TRAVEL INFORMAT10N
\

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

iŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
< kraštus
Pristatymas greitas ir
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

ST. SANTVARO DOVANA..

KELEIVIS
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Apvilto idealisto vieton dažnai stoja smagus,
linksmas, spontaniškas hedonistas:
Net ir rudens metu, net ir senatvėje — nesenti!
Gyventi, tik gyventi! Gimdyt ir turtint gentį!
Tik vieną kartą šiam gyvenime susirenkam, draugai,—
Skubėkim širdis tik vynu ir moterų aistrom kūrenti!
Į erotinę meilę šis poetinis hedonistas vieną kartą
žiūri kaip į saldžią nuodėmę:

Kai tu ateini pas mane, palikus kito guolį,
Būni tokia nuvarginta — šalnų apnuoginta
spanguolė! —
Bet tu ir nuodėmėj esi žavi Dangaus duktė —
Daili, kaip angelė, kuri gal netyčiom į pragarą
nupuolė.

o kitą kartą net kaip Į gyvenimo prasmę —
Kiek daug akimirkų, tų Dievo sodo žiburių,
Pradingo pakelėj tarp klonių ir kalnų gūbrių! —
Ateik, išgersime prancūzų vynuogyno šėlsmo —
Širdy tik meilę — tik tą didį turtą aš turiu!

Aplamai, gausiuose rinkinio meilės eilėraščiuose
itin apstu įvairių reikšmės ir nuotaikos niuansų.
Ir mirtis pasitikama nevienodai: su piktu pasiil
gimu —
Baigiam valgyti vilčių ir patyrimų maistą,
Saulė jau nebšildo, nors ir kaista------Kokia jau čia nelaimė ir kančia,
Jei turime palikt girtuoklių ir gyvačių raistą?

su baime —
Būtis ir nebūtis. Kokia sena ir nusibodusi daina!
Būtis — gal paukščio lėksena, o gal nuskurdus samana.
Mes plušame ir medų kraunam, geliam, tarsi angys,
O štai ir nebūtis — tamsa klaiki ir amžina.

arba su giedriu nepalenkiamo ir neaplenkiamo li
kimo išgyvenimu —
Pamirškime, Bičiuli, šio gyvenimo apskurusį
brūzgyną —
Vyšnių ir pagundiĮ sodai te abu mus apsvaigina!..
Girdi, kaip klonyje pragydo žalvario varpai? —
Tai jau kito giminaičio dulkės keliasi į Dievo
vynuogyną!

Ir taip prie hedonisto prisišlieja epikurikas, iš
mintingai mokantis gyvenimo tiesos:
Valandos ir dienos — iš Sėjėjo rankų byrantys grūdai:
Tokią lemtį, Broli, tu šiame gyvenime radai! —
Tad skubėk į daržines sukrauti laimių ir nelaimių
derlių,
Nes ir nepajusi, kad jau savo laiką praskridai.

Šalia jau aptartų “naivaus” ir jautriojo idealisto
tipų, šalia hedonisto ir jam giminingo epikūro,
šiuose rubajatuose pragysta ir, sakytume, savos
rūšies fenomenalistas, kuris žmogaus esmę mato
svajonėse, netgi iliuzijose:
Žmonės miršta mano knygoj adresų —
Kyla nežinion būriai išgąsdintų žąsų-------Žemė, tarsi vėjų genama, tą patį ratą bėga,
O aš dar vis esu! Vilionėj ir vilty esu!

Kitus tipus jau esame dažniau aptikę pasaulinėj
(bet nebūtinai lietuvių!) literatūroj; šis “vilionėj
ir vilty esąs” žmogus, išnyrąs daugelyje knygos
puslapių, yra gal būt pats originaliausias, Įdomiau
sias iš visų rinkinio poetinių “aš”.
X-

Poezijos knygoje pasireiškiančių temų, motyvų,
kūrybinių “aš” apžvelgimas dar neatstoja tikros
literatūrinės kritikos. Tokia kritika turėtų leistis į
turinio ir formos santykio bei formos apvaldymo
klausimus, kuriems nagrinėti jau reikėtų specia
listo. Tačiau ir eilinis skaitytojas, doras poezijos
mylėtojas, netruks sušukti, kiek St. Santvaro
“Rubajatuose” yra įtaigių eilių! Šiais laikais dau
gelis poetų jaučia būtinybę būti esoteriški, herme
tiški; jie, rodos, rašo tik patiems sau, kitiems poe
tams, na, kartais ir literatūros kritikams. Santvaras
gi veržte veržiasi iš šio uždarumo —- savo įvaizdžių
pažįstamumu ir simbolių raiškumu, savo klasišku
rimu ir ritmu, savo nuotaiki} ir požiūrių plačiu dia
pazonu. Jo rubajatai — tai tokia poezija, kurią
galėtų pamilti net poetinio žodžio neperpratęs pi
lietis. Apie kiek daug kitų šiandien rašančių mūsų
poetų mes galėtume panašiai pasakyti?
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Žinoma, net 337-nių ketureilių knygoje ne visi
eilėraščiai gali būti savo žėrėjimu lygūs, tačiau
baigdamas norėčiau atverti vieną pačių dailiausių
perlų, kurio nuoširdumui nėra ribų:
Sūneli, bėgai ir nubėgai už nematomų kalnų,
O aš dar vis vilkų ir tigrų tundroj gyvenu! —
Turbūt, man palikai tu savo laiką
Ir kelią pilną žodžių, skaudesniif. neg akmenų...

Tai, mano manymu, visais atžvilgiais tobulas
posmas, kuris turėtų neginčijamai rasti vietos Tomo
Venclovos svajojamoje šimto geriausių lietuviškų
eilėraščių antologijoje.

HENRIS KISSINGERIS.
----------------------------------------------

*

M.Drunga

----------------------------------------------

(atkelta iš 3 psl.)

Bet kaip sovietus būtų galima praktiškai sutram
dyti? Kissingeris sako, kad JAV-bės gali tai pada
ryti tiktai tokia bausme ir jiems- primesta rizika,
kurios sovietai nenorėtų prisiimti. Pavyzdžiui, nesą
jokios abejonės, kad JAV galėtų sulaikyti Kubos
ekspedicines karo pajėgas, siunčiamas už tūkstančių
mylių nuo namų, ar kaip nors kitaip tvirtai užsi
angažuoti. Po 1948 metų komunistinio perversmo
Čekoslovakijoje tvirtu JAV ryžtu sovietai buvo
sulaikyti nuo tolimesnio veržimosi į Vakarus, bet
po dabartinių perversmų Afganistane, Pietų Jemene
ir kubiečių dalinių invazijos Etiopijoje niekas nesukruto ir dabar tai pakartoti.
Po Vietnamo pralaimėjimo šiame krašte yra labai
sumažėjęs tarptautinis dėmesys, tad reikia tautą
įtikinti, kad neapvaldyta politinė krizė gali virsti
visus skaudžiai paliečiančiu kataklizmu. Juk Irano
riaušėse, kurias sukėlė radikalų sąjūdžiai ar sovietų
treniruoti porpagandistai, mes dar esame įvykių
pradžioje, bet ne pabaigoje.
Tad JAV-bės šioje sferoje privalo šaltai ir tvirtai
pareikšti savo interesus, pabrėžti, kad jie bus gina
mi, ir suplanuoti globalinę strategiją abiejų partijų
sutarimu. Irano situaciją reikia išanalizuoti drauge
su Japonija ir Europa. Juk progresyvus griuvimas
provakarietiškų vyriausybių Artimuose Rytuose
ir Afrikoje netrukus neigiamai atsilieps Maroke,
Egipte ir net Izraelyje. JAV-bės turi suprasti tą
pavojų ir jį sutikti disciplinuota strategija, kurios
visi sąjungininkai laikytųsi.
Bet pats Kissingeris pažymi, kad tai padaryti
nėra lengva. O mes taip pat JAV administracijos
politikoje Irano klausimu dar nei valios, nei jėgos
pademonstravimo neįžiūrime. . .

BOSTONO RENGINIU
KALENDORIUS
Vasario 3 d. Tautinės
S-gos namuose dr. J. Skardžiaus-Skardžio paskaita.
Vasario 18 d. 2 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių Pi
liečiu, d-jos salėje ALTos
skyriaus ruošiamas Vasario
16 minėjimas

Kovo H d. tradicinė Balti
jos ir Žalgirio tuntų Kaziuko
mugė.
Kovo 11 d. 3 vai. po pietų
Tautinės s-gos salėje šaulių
rengiamas Lietuvos šaulių
kūrėjo Vlado Pūtvio mirties
50 metų sukakties minėji
mas.

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 trecio
aukšto salėje Laisvės Varpo
pavasarinis koncertas.
Balandžio 29 d. komp. Ju
liaus Gaidelio 70 metų su
kakčiai atžymėti koncertas
Brocktonci North Junior High
School salėje ir banketas
Grįstos 2 restorane.

Gegužės 6 d. sol. Bene
dikto Povil avičiaus rečita
lis So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos III-jo aukšto sa
lėje.

Flood Sųuare
Hardivare Co.
Ba<ninka» N. J. ALEKNA
8Z8 EAST BROAPWA?
fc'OUTM BCSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-414S
Berjamia Mcom Dažai
TopleroH Startoms
Stiklai Langam*

Visokie

reikmenyn

namaau

Reikmenys pluinlaeriam*
Visokia ealežlaa .įniktai

ADVOKATĖ
Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

JŪRA STRIMAITYTĖ
STRIMAITIS & KEHOE

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

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St.,
La Šalie, P.

H8P ICA

Canada

31 Exchange Street

Lynn, Mass. 01901
598-0800

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway

□
□
□
□

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkit*

268-4662

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo
programa Naujojoj Anglijoj,
iš stoties WNSR 1360 b.tnga
• eikia sekmadieniais nuo
1:00 iki 1:30 vai. po pietų.
Perduodama vėliausių pa*,
^aulinių žinių sPiVrauln ir
Komentarai, muzika, dainos
r Magdutės pasaka.
Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkei.,
Biznio reikalais kreiptis į
Baltic Florist gėlių ir Jova
lų krauiuvę, 502 E. Broad«vay. So. Boston. Mass. Tel.
*.68-0489
Ten liaunamas ;,
Keleivis >r yra didelis lietu
viškų kn\ gų pasirinkimas.
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ĮDOMI paskaita
Jono Skardžiaus N.D.A.c.,
paskaita apie Tolimųjų rytų
mediciną, akupunktūrą, na
tūralinio maisto gydymąsi ir
šieu masažą, įvyks vasario
3 d. 7 vai. vak. Tautinės Są
jungos namuose So. Bostone.
Visus bostoniečius malo
niai kviečiame atsilankyti ir
susipažinti su naujos srities
medicina, kuri yra vis pla
čiau vartojama žmonių gy

dymui.
Jonas Skardžius šią sritį
studijavo pas garsųjį MisoKushi ir kitus šios rūšies
specialistus, baigė mokslą
Atlantoj, Georgia, ir 5 me
tus atliko praktiką Belgijoje
ir Amerikoje'. Parašė knygą
prancūzų kalba. Jau dveji
metai, kai dirba med. dr.
James Doyle klinikoje Newtone, Ma., kur yra dar kiti

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIEiTUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak.

Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

LIETUVIŠKI PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)
Kiekvieną ketvirtadieni nuo 5 iki 8 vai vakare yra

■ LINKSMOJI VALANDA”
kurios metu v si gėrimai yra papiginta kaina.
KKi‘,HTSJ'iia i S“-i«?kin,ai v>kstil kiekvieno mėnesio
trecią hi tui tądien, 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.
S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadtvay, South Boston, Mass. 02127

3 prityrę akupunktūristai.
J. Skardžius yra atvykęs
iš Clevelando, jaunas, malo
nus naujos kartos lietuvis,
kuris norėtų įsijungti į mūsų
bostoniškių tarpą. Tad pra
šome dar kartą nepamiršti
šio įdomaus vakaro. Bus ro
domos skaidrės ir J. Skar
džius atsakinės į įvairius
klausimus. Po paskaitos sve
čiai bus kaip visuomet ska
niai pavaišinti. Bus galima
įsigyti ir knygų.

i♦

The Apothecary
_
_

♦

♦

t+

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦
Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytojų re ♦

♦ teptu* Ir turime visus gatavus vaistus.

♦
♦
♦

Bostono Mot. Fed.
Klubo valdyba

♦♦

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaiitiną.
Bav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

♦
♦

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

Telefonai. AN 8-ŠOM
Nuo I vai. ryto iki 8 vaL v. Išskyrus šventadienius Ir sekas. J

Į

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t
ATLAS PARCELS CO.
82 Harriton Street,
Worceiter, Ma««. 01604
Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.
tinęs gamybos ir importuotų
prekių iŠ kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsįtillimite. Vedėjaa A. Fchyrinski

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

SUTAUPYKITE KURO
IKI 30%
SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”)

ALYVOS DEGIKLIU
SKAMBINKITE ŠIANDIEN:
SOUTH ŠUORE - 848-6000
BOSTONE

į
♦♦į
♦♦
♦
t♦
♦♦
♦♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦
|

436-1204

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

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO APTARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ
LENGVOS IŠSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS

i

Seabrook’s

Featured Races...
For Groups Of 40 Or More

Per Person

<-ArfV

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPĄ

Nuo devynių iki penkiolikos dienu

4; o

1

s oę AO o<
9e°P

BALTIC
TOURS

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ,

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje
Geg. 3 — 11 d. _________________
Geg. 10
18 d. _______ _____ ___
Rūgs. 20 - 28 d............
Rūgs. 27 — Spal. 5 d..........—.......... —

ęs.oO'O'

ęz.oac
£/ee
t *ace
the

• DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:

$849.00
$849.00
$849.00
$849.00

10 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

and V*'

tos.

11 DIENŲ LIETUVOJE 4 LENKIJOJE:

* ooe’^’"5®00''3

, s <300- &
c*',ts i

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje
Birt. 14 - 23 d. ----- (užpildyta)--- -----

j

ęeao<'°°*‘ G

6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje
Kovo 8 d- 18 d. __ .......
Bal. 19 — 29 d. __ .............
Geg. 17 — 27 d..... .......
Rūgs. 6 — 16 d..... .......
Spal. 11 - 21 d. ....... ........

$779.00
$849.00
$849.00
$849.00
$779.00

12 DIENŲ - LIETUVOJE 4 LENKIJOJE:

6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje
Liepos 12 - 23 d. ____________ __
Rugp. 9 — 20 d.________________

$959.00
$959.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE IR LENKIJOJE:

For information
Number 284-4222
SEABROOR
c/o

Bok

218

Caii o
'
n - A- °Ur Boston Toli Free
rxS3) 474*3065 or Mail To
£REYH°UND PARK

s

TarmV
eabrook, NH 0374

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 Maskvoje, 5 Londone
Birt. 14 - 28 d....... . ........
$1,359.00
15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE,
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte,
2 Pragoję, 1 Londone
Birt. 14 - 28 d. ................ ........
$1,399.00
VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos
via British Airways ir Lot Potish Airllnes
• Vienos dienos ekskursija | 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

NAUJ
A
BOSTONO
APYGARDOS
Vietinės žinios VALDYBA

1/30/1979

5/8

Alkos muziejaus praplėtimo išoriniai darbai buvo
baigti, kai lapkričio mėn. 15 dieną buvo baigtas
dengti stogas. Po to buvo sudėti langai, durys ir
naujasis pastatas karidorium sujungtas su senuoju.
Dabar dedamos lubos ir bus tęsiami vidaus įrengi
mo darbai. Šiuos darbus buvo galima atlikti lietu
vių visuomenės nuoširdžių aukų dėka.
Iki šiol jau aukojo: 1 asmuo 6000 dolerių.
I _ 5000, 1 — 2000, 15 po 1000, 1— 700, 1— 600,
II po 500, 1 — 400, 14 po 200, 108 po 100, o kiti
po mažiau. Nežiūrint šių gražių aukų, vistiek dar
reikėjo pasiskolinti 18,000 dol. apmokėti kontraktoriui už iki šiol atliktus darbus.
Alkai paaukotą sumą galima atskaityti nuo mo
kesčių. Už savo darbą bei statybos priežiūrą nė
vienas direktoriato narys neima jokio atlyginimo.
Informacijoms ir aukomš muziejaus adresas:
ALKA, P.O. Box 608, Putnam, CT 06260

LANKĖSI
A. RAMANAUSKAS
Penktadienį mus aplankė
Augustas Ramanauskas iš
New Haveno, Ct. J Bostoną
jis buvo atvykęs dalyvauti
savo žento inž. Vytauto Iva
nausko tėvų vedybinio gyve
nimo 50 metų sukakties iš
kilmėse.

NAUJI SKAITYTOJAI

F. Andriūnas, Wyncote.
Pa., Rita Bagdonienė, Hvannis Ma., F. Mandeikis, Cenlerville, Ma., V. Ivanauskas,
Mattapan, Ma.

---------- -—

ų

Sausio 11 d. Carney ligoninėje mirė Antanas
Monkevičius. Jis buvo gimęs 1896 metais liepos 10
dieną Kelmėje. Į JAV atvyko 1949 m. Gyveno 68
Welles Avė. Dorchestery, Ma. Buvo jautrus visiems
lietuviškiems reikalams. Dosniai rėmė BALF ir
ypač siuntiniais Lenkijos lietuvius Seinų apylin
kėse. Lietuviška spauda ir kultūriniai parengimai
jam buvo arti širdies. Tautiniuose ir labdarybės
reikaluose didelė parama ir paskatas jam buvo jo
žmonelė Bronė.
Pašarvotas buvo Lubino laidotuvių namuose.
Čia sausio 14 d. atsisveikinta su velioniu. Atsisvei
kinimo žodi BALFo ir Lietuviu bendruomenės
vardu tarė K. Šimėnas. Sekančią dieną po pamaldų
lietuvių parapijos bažnyčioje, gausaus būrio buvo
palydėtas i Forest Hill kapines.
Po laidotuvių dalyviai buvo pakviesti j Blinstrubo
svetainę pietų, kur dalyviai pabendravo pasidalin
dami mintimis apie velioni Antaną ir su likusia
nuliūdime jo žmona Brone, kurios sveikata taip pat
pašlijusi. Paskutiniu laiku turėjo net kelias sunkias
operacijas ir be pašalinių paramos negalėtų išsi
versti. Nuoširdūs ir rūpestingi kaimynai J. Stašai
čiai ir A. Jonuškai jai mielai talkina.
Visi jos kaimynai, draugai ir pažįstami reiškia
jai užuojautą ir linki stiprybės, o velioniui Antanui
tebūna lengva šios šalies žemelė.

* Sausio 28 d. Worcestery įvykusiame LB Bostono
apygardos atstovų suvažia
vime išrinkti į apygardos
valdybą: Juozas Kapočius.
Apolinaras Treinys ir Daiva
Izbickaitė, o dar du narius
pasirinks tas trejetukas. Su
važiavime dalyvavo Bostono.
Brocktono, Cape Codo ir
\Vorcesterio apylinkių atsto
vai.

ALKA JAU PO STOGU

---------------

A. A. ANTANAS MONKEVIČIUS

VYKSTANTIEMS Į JAUNIMO KONGRESĄ

Dėl papigintų skridimų Į Europą IV Pasaulio
Lietuvių Jaunimo kongreso metu
kreipkitės Į
TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE INC.

į»

K. Šimėnas

DRAUliiMO AGENTŪRA
*
AtUeka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

393 West Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127

BRONIS KONTR1M

Telefonas: (617) 268-8764

598 Broadway
So. Boston, Mass. 02127

'--------------

---------------

*
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8-1761

»
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‘Aiubcr Holidays”
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1979 M. EKSKURSIJOS

Į

LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITĖS: Mask*':'Vil nc/Lcningradas

Kovo 19
balandžio 11 ir 25
gegužes 2 ir 9
gegužės
16

—
—
—
—

$725 0-.'
$795.00
S82S.CO
$839.00

birželio 7
liepos 12 ir rugpjūčio 2
rugsėjo 19 ir ngsčjo 26
spatic iU

—
—
—
—

$859.00
$865.00
$829.00
$829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

4
i

birželio 7

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Europoįe: Viena, Miunchenas-, Koelna Briuselis — $1399.00

birželio 28

— Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
’ N- Helsinkis 2 — $1189.00
— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, K.oėlnas, Briuselis — $1399.00

liepos 12

rugpjūčio 2

»
*

i
4
4
4
4
4
4
į

4

— Maskva 1, Vi.nius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koeinas. Briuselis — $1399.00

rugpiučio 8 — leningrauas 2, Vilnius 5, R<ga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00
VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ f»< TRAKUS, bus lydimos vadovų.
Prie šių grupių galima jungtis iŠ V’.»ų AMERIKOS IR KANADOS
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

*

MLM8ER

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS --

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

4
4
:
4
4
4
4

Trans-Aflanlic Trayel Service, Ine.
393 West Broadivay, P. O. Bos 116
Sįįputh Boston, M* 02127, Tel. (617/ 268-8764
Tram-Atlantic Trsvel Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tam, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų
| LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

latalgai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.
Prices aro Lased on doubie occtpancy and are subject to
changej and/or Govcrnrnent approvaL

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

4
4
I

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką
reiškia būti vadovu banku sritvje. SOUTH
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymu leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansiniu 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
tenkintu skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ,
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston
Savings Bank
THE LEADEA
ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT
MAIN OFFICE
460 West Broadvvay
South Boston
9 AM f. 3 3OPMMonduy Ihru Friday
Suturday 10 AM to 1 PM
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM
Mon , Tues . Wed. & Fri
i.'iurs 8 30 AM to 7:30 PM
baturday 8 30 AM to 12 Noon

