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Solženicinas
pranašauja karą
Dabar Vermonte gyvenantis rusę rašytojas Solženicinas,
kuris prieš 5 metus buvo ištremtas iš Sovietų S-gos, Brita
nijos radijo bendrovės korespondentui pareiškė:

"Visiškai aiškiai matome, kad artinamės prie pasaulinio
karo, o Vakarų politiniai veikėjai vis save apgaudinėja, sa
kydami, kad einame į detentę. Jie kasmet atiduoda kelias
valstybes komunistams ir nedreba. Kiek laiko jie dar turės
tokių valstybių atsargoje?" — klausia Solženicinas.

Vosorio-Februory 20, 1979

* Prez. Carteris pareiškė
spausiąs kiek tik galima dėl
strateginių ginklų apribojimo
sutarties pasirašymo, bet
tuo pačiu sovietus griežčiau
įspėjo nesikišti į Irano ir In
dokinijos reikalus.

* Pasibaigė Britanijos šiuk
šlių iŠvežėjų streikas, dėl
kurio Londono gatvėse įsi
veisė žiurkės.

Jis, be to, šoko, kad Sovietų S-gos žmonės komunizmą
nugalėjo. Jie neapsikrėtė juo net per 60 metų. "Tarptauti
nio komunizmo triumfo, masinio sielų užkariavimo, apie
kurį kalbėjo ir kurio tikėjosi Leninas ir Trockis, toli gražu
neįvyko". Solženicino nuomone, JAV augina Kiniją tapti
pasaulio nugalėtoju.

* Baltimorės mieste iškritus
nelauktai daug sniego, juo
dųjų kvartaluose prasidėjo
masinis plėšikavimas. Ypač
nukentėjo svaigalų parduo
tuvės.

KINIJA ĮSIVERŽĖ VIETNAMAN

* Streikuoja New Crleans,
Louisiana, miesto policinin
kai. Mieste 600,003 gyv.

Praeitą sekmadienį, kaip buvo laukta, Kinijos daliniai
įsiveržė j Vietnamą. Tačiau apie puolimo apimtį šią žinią
rašant dar tebuvo maža tikrų žinių. Vieni šaltiniai teigė,
kad kiniečiai įsibrovimą sustabdė jau pirmadienį, tačiau iš
kitų sklido pranešimai, jog smarkios kautynės tebesitęsė
ir vėliau. Kalbama, kad kiniečiai įsiveržė 6 ar 10 mylių į
krašto gilumą. Invazijos tikslas buvęs ne Vietnamą oku
puoti, o tik suteikti jam ‘‘kruviną pamoką" už jo ankstes
nius veiksmus prieš buv. prokinietiškąją Kambodiją.

* Siaurinėj Airijoj mirė tur
tingiausias Britanijos žemvaldis, Westminsterio kuni
gaikštis, kuriam priklauso ir
JAV ambasada Londone, išnomuota 999 metams už 1
svarą metams. Velionio vi
sas turtas vertinamas dau
giau nei 1 bil. dolerių.

Sovietų S-ga, žinoma, Kinijos žingsnį sti priai pasmerkė,
dar be to apkaltindama JAV-es, kad jos apie planuojamąją
Vietnamo invaziją jau seniai žinojusios iš paties Kinijos
vicepremjero Tengo lūpų ir tam visiškai nesipriešinusios.
Tačiau prez. Carteris savo paskutinėje kalboje pareiškė
savo principinį nepritarimą Kinijos akcijai, kaip tai yra ir
anksčiau daręs.

* Indijos vandenvne Moldive
salyno pir’atoi užpuolė moks
linės ekspedicijos laivą, pa
grobė elektroninius aparatus
ir kt. daugiau nei 60,000 dol.
vertes.

RIMTAS PAŠNEKESYS MEKSIKOJ

* Egipto ir Izraelio vyriausy
bių įgaliotiniai vėl susitiko
Camp Davido kurorte bandy
ti atnaujinti nutrūkusias tai
kos derybas.

Praeitą savaitę prez. Carteris lankėsi Meksikoje ir susi
tiko su jos prezidentu Jose Lopez Portillo. Priešingai'ki
tiems istoriniams abiejų kraštų galvų susitikimams, šį sy
kį nebuvo pasikeista tik šiltais žodžiais ir ‘‘geros kaimy
nystės” užtikrinimais, o kietai pakalbėta keliais degan
čiais klausimais.
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Chomeini rėmėjai nesusigroja
nei tarp savęs, nei su kitais
Irane vis dar nėra politinės stabilizacijos. Nors Šacho
paliktą Bachtiaro vyriausybę Švariai nušlavė dvasiškio
Chomeini vadovaujama "islamiškoji revoliucija", pačią
jos šalininkų tarpe nėra artimo sutarimo. Pvz., Chomeini
bendradarbiai vykdo šacho generolų egzekucijas, apie ku
rias paties Chomeinio paskirtas premjeras Mehdi Bazorganos nieko nežinąs. Iš kitos pusės, tiek Chomeini, tiek Bazargano siekiamai teokratinei islamiškai respublikai, val
dysimai grynai tik pagal Korano įstatymus, aršiai priešina
si jokios religijos nepripožįstantieji marksistiniai partiza
nai, kurie pereitą savaitę buvo užpuolę JAV ambasadą, po
trumpo susišaudymo išvaduotą Chomeini dalinių.

Tuo tarpu Chomeini nutraukė visus santykius su Izrae
liu, liepė izraelitams Iraną apleisti, o pirmuoju užsienio
garbingu svečiu įTeheroną pasikvietė Arafatą, palestinie
čių teroristų vadą. Chomeini jam pažadėjo savo paramą Iz
raeliui sutriuškinti, o Arafatas džiūgavo, kad "šiandien
Ironas - rytoj Palestina" Kadangi Arafato teroristai yra
rėmę ir treniravę kai kurias kraštutiniųjų Irano partizanų
grupes, manomo, kad vienas iš skubaus Arafato pasikvietimo motyvų bus buvęs noras prašyti jo tarpininkavimo su
taikant Chomeini šalininkus ir besispyriuojančius marksis
tinius partizanus.
Taigi, Irano politinė kryptis ir šiandien dar nėra aiški.

įdomu, kad pranešama, jog buv. premjeras Sapura Bachtioras yra laisvėje. Tačiau nežinomo, ar jis is arešto pa
leistos, or pats pabėgo.-Nežinomo, ne kur jis. O Irano ša
chas, spėjama, Maroke pasiliks ilgesni laika, nes daugelis
valstybių, ju tarpe Prancūzija ir Šveicarija, nenori jo priim
ti, negalėdamos garantuoti saugumo.

* New Yorke širdies smūgis ištiko socialdemokratų veikė
ją Joną Pakalką, o Chicagoįe sunkiai serga žurnalistas
Gediminas Galva.

Portillo, komentatorių žodžiais, išliedamas jau seniai
pritvinkusią nepasitenkinimo upę, prez. Carterio akivaizdo
je JAV-es apkaltino "apgavyste, apsimelavimu, neteisingu
mu, stačiokiškumu” Meksikos atžvilgiu. Carteris į tuos ne
lauktai atvirus priekaištus atsakė tik netiesioginiai ir vi
siškai švelniai. Tačiau pagal pranešimus jis kietai derėjo
si dėl nelegalių emigrantų iš Meksikos į JAV-es antplūdžio
ir dėl prekybinių santykių.

Betgi visvien Carterio ir Portillo susitikimas vertinamas
teigiamai ta prasme, kad jame saldžialiežuvavimas užleido
vietą realistiškam problemų išdėstymui ir pradėtas sudary
ti pagrindas geresniems santykiams ateity. Ameriką domina
Meksikos neišnaudoti alyvos ir dujų rezervai, o Meksika už
šių šaltinių atskleidimą JAV bendrovėms norėtų lygiateisiškesnio traktavimo iš JAV pusės.
* Lyono miestan susirinkusios iš 4 miestų prostitutės de
monstravo prieš Francuzijos parlamente svarstomą įstaty
mo projektą vėl legalizuoti paleistuvystės namus, nes jie
esą "prostitučių pavergimo priemonė". Prostitucijos namai
Pronc’uziįoje uždaryti 1947 m.

* Indonezija pasiūlė pabėgėlius iš Indokinijos laikinai ap
gyvendinti vienoj iš jos salų, kol jiems bus surasta nuola
tinė opsigyvenimo vieta. Šiuo metu vien Tailande pabėgė
lių esą per 130,000, apie 52,000 Malazijoje ir po kelis
tūkstančius Filipinuose ir Indonezijoje.
* JAV-ems atsisakius parduoti Sovietu S-goi kompiuteri,
panašu kompiuteri jai pardavė Britanija.

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS iš
Vilniaus, savo koncertinę kelionę po Ame
rika pradėjęs sausio 17 d. Clorksville,
Tenn., ir vasario 16 d. ją baigęs Union,
N.J., vasario 18 d. išskrido į Vilnių. Su
ruošė per 20 koncertų, ir beveik visur sa
lės buvo pilnos. Tai pati pirmoji koncerti
nė ekskursija, kurią amerikiečių bendrovė
JAV-ėse suruošė bet kuriom muzikiniam
kolektyvui iš viso Pabaltijo.

Nuotraukoje matom to orkestro vadovą,
dirigentą prof. SAULIŲ SONDECKĮ (vidu

ry) kartu su savo buv. muzikos mokytoju
Šiaulių gimnazijoj komp. JULIUM GAIDE
LIU (kairėj) ir su smuikininku prof. IZIDO
RIUM VASYLI0NU.
Plačiau parašysime kitą kortą.

Foto: K. Daugėlos
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
“PAVYZDINGAS” PLANAVIMAS
v

Štai ka “Tiesoj” pasakoja Panevėžio konservu gamyk
los agronome Z. Gedvilienė, planavimo skyriaus viršininkė
0. Gvazdauskiene, liaudies kontroles grupes pirm. T. Paskauskiene ir laikraščio “Panevėžio Tiesos” transporto
skyriaus vedėjas J. Šikšnius:

Pernai gamykla buvo pasirašiusi sutartį iš dviejų sovchozų nupirkti 390 tonų kopūstų, o iš maisto pramonės mi
nisterijos atėjo įsakas pirkti 562 tonas kopūstų. Nupirktų
kopūstų gamykla neturi kur dėti. Juos dabar tenka pardavi
nėti latviams ir net rajono kolchozams, kur tais kopūstais
šeriami gyvuliai. Lig šiol su nemažomis išlaidomis jau par
duota 270 tonų, o sandėliuosevis dar tebėra 50 tonų. Tokia
kopūstipė maisto pramonės ministerijos planuotojų komedija
kartojasi kas metai. Konservų gamykla verčiama pirkti ke
liskart daugiau kopūstų negu jai reikia. Panaši istorija ir
su morkomis, kurių gamyklai pilnai pakanka 55 tonų. Pagal
ministerijos įsakę pernai jų teko nupirkti net 222 tonas, o
šiemet, nors morkos dar nepasėtos, gamykla įpareigojama
įsigyti 350 tonų. Pernai taipgi teko įsigyti dvigubai daugiau
bulvių, 11 tonų daugiau svogūnų, negu jų reikia konservų
gamyklai. Burokėlių gamyklai reikėtų kasmet beveik 400
tonų, tačiau maisto pramonės ministerija jų leidžia pirkti
tik 250 tonų“.
Panašiai ten planuoja ne tik ta viena ministerija.
VIENU BOBAKOVU MAŽIAU

“Tiesa” sausio 25 d. rašo, kad sausio 23 d. Vilniuje
mirė “TSKP narys nuo 1940 metų, Didžiojo Tėvynes karo
veteranas, respublikinės reikšmės personalinis pensinin
kas, Lietuvos TSR nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas An
drejus Bobakovas”.

1$ DETROITO
TAIP PAMINĖJOME
NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUKAKTĮ
Vadovaujantis sveika logika,
nepriklausomybės 61-moji
sukaktis turėjo būti atšvęs
ta vasario 18 d., nes tai yra
Vasario 16-jai artimiausias
sekmadienis. Bet šįmet atšventėm vasario 11d. Nors
viešai nekalbama, bet ALTos
trintis su LB dėl aukų rinki
mo privertė paskubinti, kad,
tq dieną atskirą minėjimą
rengdama, LB nenugraibytų
smetonėlės. Jei trintis tęsis,
kas žino, gal kitais metais
nepriklausomybės šventė bus
rengiama... tuoj po Naujų
Metų?

Minėjimas įvyko Dievo Ap
vaizdos parapijos kultūros
centre, vidudienį, tuoj po iš
kilmingų pamaldų, kuriose su
vėliavomis dalyvavo organi
zacijų atstovai bei jaunimas.
Minėjimą rengė, kaip visada,
Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras (DLOCas).

Darbo prezidiumą sudarė
pirm. Raimundas Sakis, vicepirm. Saulius Kaunelis, kun.
Alfonsas Babonas, JAV kongresmanas James J. Blanchard ir "Varpo” žurnalo re
daktorius Antanas Kučys.
Abu paskutinieji maždaug
penkiems šimtams dalyvių
pasakė kalbas.

Kongresm. J.J. Blanchard,
tikrai nuoširdus lietuvių
draugas (jis 1977 m. rudenį
daugiausia prisidėjo prie
jaunimo rengtos demonstra
cijos sėkmės), šia proga ne
turėjo nieko pasakyti, kas
keltų minios ūpą, iššauktų
NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS KONGRESE
ovacijas. Pasidžiaugė gra
Šiemet Atstovų rūmuose Washingtone, Lietuvos nepriklau žia lietuvių kalba, pagyrė
somybės atkūrimo minėjimas įvyko vasario 14 d., o Senate — mergaites, scenoje giedoju
sias JAV himną, paskelbė,
vasario 21 d.
kad vasario 16 d. Kapitolyje
jis ir JAV senatorius Char8,000 LAIŠKŲ VASARIO 16 PROGA
les Percy būsią Lietuvos
ALTos centro įstaiga išsiuntė 437 laiškus JAV kongres
nepriklausomybės minėjimo
menams, prašydama, kad Atstovų rūmuose primintų Lietu
šeimininkai ir pagaliau De
vos reikalus. Tuo pačiu tikslu išsiuntė 100 laiškų visiems
troito lietuviams padovanojo
JAV senatoriams. Vasario 16 d. minėjimo reikalu pasiuntė
JAV vėliavą, kuri vasario
286 laiškus parapijų klebonams ir kitiems lietuviams kuni
6 d. plevėsavo virš Kapitogams, be to, - dar 3,030 laiškų įvairiems vadovaujantiems
lio. Su Šilta šypsena atėjęs,
JAV lietuviams.
šypsodamas ir iš salės iš
skubėjo.
ALTos Chicagos skyrius pasiuntė apie 4,000 laiškų,
A. Kučys iš pat pradžių
kviesdamas chicagiecius dalyvauti Vasario 16 minėjime ir
įspėjo,
jog mintis mėgstąs
Lietuvos laisvinimo darbus paremti.
reikšti laisvai - patiks kam,
ar ne. Ir reiškė! Kaltino
LIETUVIŲ, LATVIŲ, ESTŲ PASITARIMAS WASHINGTONE
kultūrininkus (suprask - LB)
ir intelektualus, kurie neigia
Dr. Kazys Šidlauskas, ALTos pirmininkas, ir dr Jonas
partijų reikalingumą ir klai
Genys, ALTos atstovas Washingtone, vasario 3 d. dalyvavo
dingai tiki, jog išliksime tik
Bendrojo Amerikos Pabaltiečių komiteto metiniame posėdy
per kultūrinę veiklą, Apie
je, kuris įvyko latvių namuose Rockville, Maryland. Posė
vienybę kalba tie, kurie nori
dyje dalyvavo Amerikos Estų Tautinės tarybos pirmininkas
nutildyti kitaip galvojančius.
Juhan Simonson ir Amerikos Latvių tarybos pirmininkas Ja
Lyg Detroito lietuviai nieko
nis Riekstins su savo Pabaltiečių komitete deleguotais pa
nežinotų, ilgoi pasakojo apie
vaduotojais ir kitais to komiteto pareigūnais.
Mindaugą Tomonį, jo pareiš
Šiais metais komiteto vadovybė perėjo iš estų į latvių
kimą sovietų valdžioj, jo su
naikinimą. Vėl apie Šarūną
rankas. Komitetui vadovaus ilgametis jo narys Gunnars
Žukauską ir jo drąsą. Vėl
Meierovics.
apie Virgilijų Jaugelį. Smer
Sekančią dienų ALTos pirmininkas, lydimas dr. Genio,
kė mūsų laikraštininkus, ku
aplankė Lietuvos atstovų Washingtone dr. Stasį Bačkį, su
rie vengia vadinti tikraisiais
kuriuo buvo pasikeista informacijomis apie Lietuvos pasiun vardais ir užuot okupuotos
tinybes ir JAV lietuvių visuomenes reikalus.
Lietuvos jiems esanti tik
Lietuva, dabartine Lietuva,
Lietuvon Bobakovas atsiųstas tik po karo.

ALTos žinios

(nukelto į 6 psl.)
i

(nukelta į 3 psl.)

Du rubajatai
persiškom temom
i.

Kai begeriant Irano šachui karčią laiko taurę paskutinę
Pas mus čia Santvaras Omaro rubajatus atgaivino,
Jau laikas būtų persišką barzdelę užaugint ir tau, Gustaiti,
Ir trenkt bent šimtą rubajatų, po šimts plynių!
II.

Riedėdami raudonais persiškais kilimais, klostos įvykiai
Irane.
Verčia kuliavirsčiom minias vien mostas turbonuoto senio!
Jei jis neleis mum prisiliest prie jo šventos barzdos,
Sustirsim speiguose žiemos, netekę jo alyvos spenio...

STASYS LIEPAS

KAS PARVERTĖ ŠACHO SOSTĄ?
Galingojo Irano Šacho nuvirtimos nuo sosto net JAV vy
riausybei atrodė netikėtas, nes tokiam įvykiui buvo visiš
kai nepasiruošta, ir dabar sulaukta nemalonių rezultatų.
Jam buvo parduoti naujausi Amerikos ginklai ir karinės
svarbos išradimai, kurie dabar gali atitekti komunistams,
staigiai prarasta Irano nafta, prarastas antisovietinis są
jungininkas ir, žinoma, vėl nusmuko Amerikos prestižas
beveik taip, kaip po Vietnamo karo pralaimėjimo. Bet kiti
Irano politikos stebėtojai seniai tokią galimybę nujautė iš
eilės ryškių duomenų, kurie šiandien, nors ir pavėluotai,
linksniuojami spaudoje.
Dabar nurodoma, kad šachas jau seniai prarado kontaktą
su savo liaudimi, ypač žemdirbiais. Jis prarado ryš(_ir su
įtakingais musulmonų dvasininkais - mulomis, nesugebėjo
sukontroliuoti ir savo saugumo policijos, o taip pat ir savo
giminaičių, kurie tesiekė tiktai asmeniško pelno. Šachas,
gaudamas bilijonus dolerių už alyvą, neįveikė ir augančios
infliacijos. Tad visa jo parama teliko tiktai kariuomenė,
kuri lemtingu metu nepajėgė sutramdyti sukilusios tautos,
pavirtusios į nesuvaldomą minią.
Sakoma, kad šioje revoliucijoje didžiulį vaidmenį suvai
dino ir dar vaidina šacho uždraustoji Tudeh komunistų par
tija, kuri į žygi įsjojo ant musulmonų religinio arkliuko, iš
kėlusi mulos Chomeini “šventąją“ barzdą, patraukdama ti
kinčiuosius fanatikus ir net viduriniosios klasės intelektu
alus.

Tokius įvykius gal jau numatė ir patsai šachas, kuris,
“Time“ korespondento pernai rudenį paklaustas, kokią di
džiausią klaidą jis esąs padaręs, tiesiai atsakė: “Didžiau
sia klaida buvo, kad aš gimiau“. O kita proga Vakarų dip
lomatui pasiteiravus, ar šachą taip pat sunkią valandą gat
vėse sutiktų milijonai žmonių, kaip kadaise Prancūzijoje
De Gaulle^ gautas atsakymas: “Abejotina, ar bent tūkstan
tis iraniečių norėtų veržtis į gatves už šachą“.

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

SEKMADIENIAIS

12:10 - 1:00 vai.

1460 banga is WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
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ŽODIS Į ŠIRDĮ
Poeto HENRIKO NAGIO kolba Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties minėjime So. Bostone 1979 m.
vasario 1 8 d.

Tarytumei ir liko tiktai viena diena metuose. Viena
vienintelė diena, suburianti visas ir visus bendron šven
tėn. Vasario šešioliktoji tebeturi lyg ir magiškų galių, vie
nos didelės šeimos susiartinimo traukų, kai kiekvienas mū
sų jaučia nebe varginančių pareigų, bet tikrų, nenuduotų
ilgesį susitikti su savaisiais, pabuvoti drauge, pergyventi
kartu su visais, ir tais, kurie likę savam krašte, ir bena
miais, išmėtytais po visus kontinentus, tai, kas nebuvo,
nėra ir nebus niekados iš mūsų atimta: tikrą ir gilų tikėji
mų savo žemės prisikėlimu. Tos kelios valandos tad ir te
būna kasmet atnaujinimas aisčių genties kraujo priesaikos,
pažado ir tesėjimo, ištikimybės ir meilės — besųlyginės,
nepraeinančios, neprarandančios nei savo gelmės, nei in
tensyvumo.
Todėl ir kalbantysis jums tokiomis progomis tėra vienas
jūsų, tarytumei bevardis liaudies dainius mūsų istorijos
amžių glūdumoje, tariųs jūsų žodžius, gyvenus kartu su ju
mis šitos vienkartinės šventės jau beveik nei žodžiais nebeapsakoma jungtim. Neateiname į šių mūsų šventę išgirsti
istorijos paskaitų, pamokymų, politinių pasipešiojimų. Tam
yra kitų dienų ir progų. Vasario sės i oi i kta j ai susitinkame,
kad kalbėtume apie savo nuostabius šiaurės namus, Kad
būtume sesuo arti sesers, brolis arti brolio, kad žodžiai,
kuriuos čia tariu už jus, tekėtų į jus ir užlietų jūsų ir mano
karčių kasdienybę, kad plaktų mumyse kaip plačių pavasa
rio vandenų bangavimas, kaip pati gimtosios žemės širdis.

O didelė ir gera mūsų žemės širdis. Gera ir šilta žemė
save. ji augino, augina ir amžinai augins girias ir mūsų
lopšiams, ir mūsų karstams. Ji priima visus, neatstumia
nei vieno, neskirsto mūsų [podukras ir posūnius, iškiliuo
sius ir pažemintuosius. Ji lygiai tokia pati ir turčiui, ir
varguoliui, tam, kuriam likimas davė daug ir gausiai, ir tam,
kuriam lemtis nepaskyrė nieko. Visiems ji atvira, visus ji
vienodai nešioja ir užkloja velėna, kaip viena yra tiktai
motino, ir viena mirtis. Nei motinos, nei žemės gimdytojos
pasirinkti negalime. Negalime jų nei išsižadėti, nebent
krūtinėje nešiotume tik akmenį.

lanų šviesoje žvelgę su nuostaba ir pasididžiavimu j pirmą
lietuviško žodžio rašmenį, kritę už nepriklausomos salies
sapną ir svajonę, kad ji taptų kūnu, ir visi tie, jau laisvi
laisvėje, kėlę iš vargo ir tamsos savuosius, miško broliai,
išmesti turgų aikštėse, susidraskę paskutiniais sprogmenim
savo gimtų girių tankmėje ir slėptuvėse arba kritę nežmo
niškai nelygioje, beviltiškoje kovoje prieš raudonąjį bar
barą. Tepraeina ir tie, kurie arba jau palaidoti neatžymėto
se pakelėse, masiniuose kapuose, arba tebekenčia uždaryti
dvidešimtojo amžiaus gėdos vergų stovyklose, nesuskai
'
tomuose Gulago salynuose, tiktai už tai, kad tiki savo Die
vą, savą žemę ir teisę būti sau žmogumi, laisvu žmogumi,
ne vergu.

Svetimas mums, lietuviams, dantis už dantį, akis už okį
keršto įstatymas, o ločiau, jeigu mes už juos nešauksime
pasaulio atbukusion sąžinėn, Aukštaitijos, Suvalkų ir Že
maičių žemės, Dzūkų ir Vilnijos laukai ir akmenys
šauks.
Skaudus, kartūs šitie mano (ir jūsų) žodžiai. Betgi nie
kas mums mūsų laisvės dovanai nedavė. Nepriklausomybė
nenušvito staiga, paskelbus keturioliką prezidento Wilsono
punktų. Už kiekvieną tos deklaracijos raidę turėjo mirti
šimtai pilksermėgių musų žemės vaikų. Nebus kitaip nei
dabar. Jokia šalis neatgavo ir neatgaus savo laisvės, jei
nebus jos vaikų, pasiryžusių mirti už tą laisvę. Nuosava
mirtim patvirtino laisvės kovotojas Juozas Lukša-Dauman
tas savo knygos pirmajame puslapyje įrašytą prezidento
Thomas Jefferson žiauriai teisingą pasakymą: “LAISVES
MEDIS TURI BŪTI KARTKARTĖMIS PALAISTYTAS PA
TRIOTŲ IR TIRONŲ KRAUJU”.

(atkelta iš 2 psf.)

sovietinama Lietuva. Iškėlė
Nepriklausomybės akto svar
bą, akcentavo, kad tauta no
ri mūsų, išeivijos, solidaru
mo, bet ir vėl pakartojo, kad
apie vienybę daugiausia šneka tie, kurie nesiskaito su
kito nuomone. įbridęs į par
tizanų kraujo upę, suvedė
akistaton dviejų nuomonių
atstovus: PLB seimo narį,
kuris partizanines kovas pa
smerkė, kaip nereikalingą
tautos naikinimą ir okupanto
pykinimą; ir pogrindžio spau
dos rašytoją, kuris tos kovas
teisino, jas laikė naudingo
mis tautos ateičiai, istorijai.
Kalbėtojas A. Kucys, žino
ma, palaikė antrojo nuomonę.
Daugiau kaip pusvalandžio
kalba nė karto publikos ne
buvo pertraukta plojimais ir
tai Detroite berods pirmas
toks atsitikimas. Tik baigus

patriotine fraze (deja, aš jos
čia ne nebegaliu suformuluo
ti), publikos buvo Šaltai,
mandagiai paplota. Tokios
Galingi tebeatrodo engėjai, vergų rankomis tebestatomi
slegiančios, negatyvios, Va
žmonijos gėdos miestai ant amžinai įšalusių Sibiro taigų
gruodo, geležinės uždangas saugoja spygliuotų vielų neuž sario 16-jai absoliučiai ne
matomi plotai ir minų laukai, bet vergų imperijos tinkamos kalbos aš niekada
kris. Tebelaužomos sutartys ir tebesityčiojama iš Die nebuvau girdėjęs. Tiesa,
vo žodžio, Tėvo namus paverčiant galvažudžių lizdais, bet draugai pasakojo, jog pernai
melas bus nugalėtas. Taps žmogus laisvas ir irgi kalbėtojas iš Chicagos
gyvens savo namuos, ir žemė ir žmogus bus kraujo seserys atvirais išpuoliais prieš LB
daugelį papiktinęs, bet, ačiū
ir broliai, jų žvaigždės žėrės jų ramiam miegui, jų saulė
prikels juos rytmečiais, jų ežerai ir jų upės nuskalaus ke Dievui, pernai nedalyvavau,
lionėje pavargusias pėdas, pavasaris užlies jų arimus šiltu buvau iš Detroito išvykęs.
potvyniu naujai sėjai, miestai vėl spindės kaip pasakų pi
Prie akademinės minėjimo
lys, jų marios vėl ridens į krantą geltoną, kaip vidudienio
dalies buvo prikergtas ir li
saulė, gintarą, ir vergija bus nugalėta,
tuanistinių mokyklų mokinių
apdovanojimas už geriausius
patriotinius rašinėlius (man
atrodo, ir ne laiku, ir ne vie
toje). Meninę programą atliko
Galinos Gobienės vadovauja
ma taut. šokių grupė Šilainė
ir Stasio Sližio vedamas
stiprus mergaičių choras.

Argi jau

prieš saulėleidį?

Kramtant vitaminų nestokojantį kąsnį, žiūrint į televizi
joje reklamuojamas kasdieninio vartojimo prekes, klausan
tis “krūneriu” doinelią ir trankios muzikos, eiliniam ame
rikiečiui susiformuoja nuotaika, kad JAV-se dabar gyvenamama nesudrumstos taikos dienomis ir tokie pat laikai pa
sitiks mus ir ateity. Na, gal kiek daugiau rūpesčio kelia
tik infliacija ir kylančios kainos.

Tai žvilgsnis iš patogaus ir šilto rezidencijos kambario
vidaus. Bet visai kitaip šio krašto tikrovė atrodo iš lauko
ir didesnio atstumo, akimis ir mintimis aprėpiant valstybės
politines, ekonomines ir moralines problemas. Tą daug pla
Mirtį pasirinkti galėjome. Ir pasirinko ir renkasi mirti
tesnį ir niūresnį vaizdą mums jau seniai piešia JAV didžio
tūkstančiai mūsų brolių ir seserų, vieton pažeminimo, vie
ji spauda, tiktai amerikiečių visuomenė nelabai linkusi į jį
ton išdavystės, vieton vergijos. Juos visus, išėjusius, kaip gilintis.
ir dera šeimos šventėje, prisiminkime pirmiausia. Tepraei
Daugelis politikos kritikų konstatuoja, kad dabartinis JAV
na jų visų eisena: nuo Sibiro tundrų, nuo Altajaus kalnynų,
prezidentas
Carteris esąs per šnekus optimistas, per daug
Azijos neįvardintų dykynių iki Baltijos, iki mūsų persisoti
tikįs savo “žodžio galybe” ir net per daug pasitikįs Dievo
nusių, patogių, amerikiečių ir kanadiečių pačių žodžiais
tariant, pragmatiškų kraštų, kad liudytų mūsų šalies pagalba politiniame ir strateginiame žaidime su bedievišku
kančias ir auką, pasaulio beveik nepastebėtą, ne sovietiškuoju komunizmu, kuris savo veiksmus planuoja vi
filmuotą, nereklamuotą. Nekaišiojame jų mirties kiekvienam siškai be jckio mistikos elemento. Iš tokių “šviesių pažiū
rų” gimsta daug nepagrįstų vilčių, netrukus sunaikinamų
j akis ne vien dėl to, kad esame nerangūs, be>t dėl to, kad
nemalonios tikrovės.
esame žemdirbių vaikai, kurie savuosius laidoja tyliai ir
skausmą kenčia tyliai ir savyje. Tegul šviečia jų veiduosna
Tokio pertempto politinio optimizmo pavyzdžiu nurodomos
ryžtingųjų ir nemirtingųjų šviesa. Tebūna jie su mumis šią ir labai pervertintas ir išgarsintas Camp David Izraelio ir
valandą, nesvarbu kokiu kalinio rubu arba kokios armijos
Egipto susitarimas, iki šiol nedavęs jokių reikšmingesnių
uniformomis jie buvo aprengti. Jie visi žuvo už Lietuvą,
rezultatų ir nepriartinęs Artimuosiuose Rytuose taikos. Pa
tiktai Lietuvą. Ne spalvotą dėmele Europos žemėlapyje,
našiu nepagrįstu optimizmu laikoma ir prez. Carterio žodinė
bet tikrą, rankom ir lūpom paliečiamąsmėlj ir juodžemį, įkova dėl žmogaus teisių, visiškai nepaveikusi sovietų, o
kvepiamą su savo vėju, atsispindintį su savuoju dangum ir tik supykdžiusi Amerikos draugus. Šen. Adlai Stevensonas
savais debesim sustingusiose akyse. Jie žuvo ir už kiek
prez. Carterį šioje kovoje vadina “įžeidžiančiai silpnu” ir
vieną mūsų, žinomą ir nežinomą, tebegyvą, mirusį ir dar už- reikalauja, kad JAV sovietų imperializmui pasipriešintų ne
gimsiantį, kiekvienam mūsų planetos kampe. Jų taip pat ši
tik žodžiais apie žmogaus teises, bet ir savo galingesne
diena. Jie mums liudija mūsų ir mūsų šalies laisvę ir teisę technologija bei pasaulinio masto ekonominiu spaudimu.
gyventi laisviems garsiau ir iškalbingiau už visas buvusias
įvairūs politiniai komentatoriai tiesiai tvirtina, kad Šiuo
ir būsimas chartas, nes kraujo nei suplėšyti, nei išmesti,
metu
Amerika jau nepajėgianti vaidinti pasaulinio demokranei pamiršti neįmanoma.
Tepraeina šiandien jie: kunigaikščių ietininkai, sakali
ninkai ir raiteliai, pilki žemdirbiai baudžiavas nešę ir ba

Detroitas...

(nukelta į 5 psl.)

Aukos buvo renkamos ALTai. Jų salėje, minėjimo me
tu, surinkta virš 4,000 dole
rių. DLOCo v-bos narė ir
ALTos direktorė Elzbieta
Paurazienė, kuri aukų rinki
mui vadovavo, prašė paskelb
ti, kad aukos ALTai bus tel
kiamos visą vasario mėnesį.
ALFONSAS NAKAS

ATLAS PARCEL5 CO.
82 Harrizon Street,
Worcezter, Mass. 01604
Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iA
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.
tinės gamybos ir impartuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be t<J, 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 įsjtiklnuite. VrelėjJM A. Bsh.vrtnski
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nemokyk viežlybumo ir nepeizavok mano frenty! 0
kaip stosis toji tavo pamokslininkaujama visy lietuvnin
ky zgada su visais, jeigu tu
patsai bėgi nuo kiekvieno
žemaičio, katras tau tiktai
pakvėpina po nosim gyvati
nę?

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE
GEROVĖS KOMITETAS
Mieli SLA noriai:
Sį kartą neteks SLA Gerovės komitetui daug ką aiškinti. Už
jos rekomenduojamą sąrašą pasisakė 95% visy balsą, duotą 1978
m. gruodžio mėn. nominacijose... Kur tik SLA veikia, nepaprastai
daug narią pareiškė savo nesvyruojantį pasitikėjimą dabartine
SLA vadovybe ir balsavimo lapeliuose pabrėžė, kad patikimiausiej i kandidatai yra:

- Tėve, eik namo ir išsi
miegok, nes matau, kad tu
dar neatsipagirioįai!

PAUL P. DARGIS..................................... Prezidentas
ALEKANDER CHAPLIKAS..................Viceprezidentas
GENEV1EVE MEILIŪNAS..........................Sekretorė
EUPHROSINE MIKUŽIS............................Iždininkė
CHRISTINE AUSTIN.............................. Iždo globėja
JOSEPHINE MILLER............................ Iždo globėja
DR. DANIEL DEGESYS....................................Daktaraskvotė

Visi gerai suprantame, kad toks pasitikėjimas įsigijamas vien
darbais bei rezultatais. Duodami balsą už dabartinę Pi Idomęją Ta
rybą, mūšy balsuotojai vaizdžiai parodė, kad viršminėti kandida
tai sunkiai ir nuosekliai dirba, keldami Susivienijimo vardą, ge
rovę ir piniginį pajėgumą.

PETER MAKSVYTIS
Carpenter * Bsllder

<*9 Church Street
E. Mllton, Mua.
Atlieku visai pataisymo,
to ir projektavimo darbui ii lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados Iki • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

- Maiki, ar tu buvai praeitą
nedeldienį Lietuvos valnasties apznaiminimo celebreisene Saubostone?
- Buvau, kaip ir visada.

- Ir kq tu gali pasakyti?
- Galiu pasakyti, kad šį
kartą visa programa buvo
daug įdomesnė negu seniau.
Šventes nuotaika ypač pakė
lė puikus pagrindinis kalbė
tojas, svečias iš Kanados,
kokiy seniau čia nesame gir
dėję Be to, gerai, kad pro
gramoje dalyvavo ir mūšy mo
kyklinio jaunimo, kuris į ki
tus vyresniąją renginius re
tai atsilanko.
- 0 man, Maiki, irgi labiau
siai prie dūšios buvo tasai
Plungės žemaitis, kuris šį
rozg pasakė tokį spyčiy, kad
aš net apsiverkiau, ale tik
ne viskq susidėjau į pomietį.
- Jis, tėve, yra ne Plungės
žemaitis, o įžymus mūšy po
etas Henrikas Nagys, gimęs
Mažeikiuose.

- Tai vis tiek jau ne kok
sai suvalckinis, kuris visada
giriasi, kad tiktai jie vieni
Lietuvę išvalnino ir pastatė
ant kojy, o žemaičiai prislin
ko jau paskui prie valdžios
išvirtą kruopy.
— Tėve, Lietuvai iškovojo
nepriklausomybę ir žemaičiai
ir aukštaičiai, ir tavo čia ap
kalbami suvalkiečiai, ir šian- .
dien visai neverta dėl ty nuo
pelną pasidalinimo ginčytis.
Jau ir taip išeivijoje yra per
daug nesantaikos ir tarp ats
kirą tautiečiy, ir tarp organizacijy, kad jy vadai jau ne
begali susėsti ne tik prie
bendro darbo, bet ir prie ben
dro kugelio... Dėl to didesnė
se lietuvių kolonijose jau ne
begalimo surengti ir vieno vi
siems bendro Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo mi
nėjimo, o dar reklamuojamės,
kad kovojame dėl visiems
bendros demokratinės Lietu
vos.

- Tu čia, Maiki, postrin
gauk, kaip tiktai sumislini,
ale tikra nezgada tarp lietuv-

ninky ir žemaičiy atsirado
tik vedlug to, kad nuo ameri
koniško šolderio vieni išsi
pūtė į big Šatus, o kiti liko
tik prastais cityzenais, ku
rie ir krajuje tiktai lašinius
syajuoda duona valgė. Vot,
anq sykį Lietuvninky klube
atsisėdau į pirmąglitą, kad
geriau įspitrinČiau, kas de
dasi ant steidžiaus, o atėjo
kažkoks varganizacijos pisorius ir nustūmė mane nuo
krėslo. Girdi, - eik, seni,
ten j galą salės, ten yra ir
daugiau tokiy tavo frenty, ba
ši vieta yra varvazervuota
šlovingiems ponams!.. Tai
ką? Znočijas, aš jau nešlovingas? Gadem! Mane pažįs
ta ir šlovina visas lietuvnin
kų ir žemaičiy svietas, o ta
ve, big šat, tiktai tavo boba,
kai parneši namo pėdę!.. |r
aš, Maiki, taip perpykau, kad
atsikrankštęs nusispioviau
ant to šlovingo krėslo. Pas
kui nuėjau į pirmą pliorą, kur
prie baro, sutūpę ant ožiy,
visi buvome lygūs petrijotai.
Ir kai ten viršuj kažkokie
prieksėdos vienas kitą liaup
sino spyčiais ir dar čirpino
ant skripky, tai apačioje mes
visi, - ir Sčeslyvos smerties
susaidės maršalka, ir buvęs
lojeris, ir Anupras, katras
pas Bruklyno kriaušius apsi
vogė, ir keturi graboriaus borecai, katrie visada neša nabašninkus, - pasistiprinę
gyvatine, taip užtraukėme
"Lietuviais esame mes gi
mę”, jog bartenderis turėjo
net šaukti policmonq. Vot,
ir pašvilpkite, big Šatai!

— Tėve, visai neturi kuo
pasigirti! Dėl menko nieko
supykęs, pasielgei visiškai
nekultūringai, kaip ir tie ta
vo draugai, kurie, vykstant
ir geriausioms meniškoms
programoms, ne tik nepajė
gia užlipti j trečiojo aukšto
salę, bet dar kelia tokį bai
sy triukšmų, kad padoresni
bijo praeiti ir pro šalį. Nors
jie ir yra "lietuviais gimę”,
bet, matyt, jau nebenori lie
tuviais būt...

- Sarap, boise! Tu manęs

Iš gyvenimo patyrimo mes žinome, kad dabartinė Pildomoji Ta
ryba dirbo ypatingai gražiai sutardama. Visi jos nariai yra teisin-.
gi ir sąžiningi žmonės ir savo pareigas jie atliko kuo geriausiai.

Jie yra pasižymėję veikėjai ir po jy vadovybe SLA yra pasie
kęs tvirčiausios finansinės padėties.
SLA Gerovės komitetas kviečia Jus prisidėti prie mūšy ir iš
rinkti dabartinės SLA Pildomosios Tarybos narius, kurių pavar
dės pažymėtos šiame laiške.

TEL. AN H-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)
OPTOMETRISTB
Valandos:

1979 m. kovo mėnesį parodykite visiems, kad Jums rūpi Susi
vienijimas - dalyvaukite savo kuopą susirinkime. Tad visi pažy
mėkime balsavimo lapęlyje ties minėtu kandidatu pavardėmis
ženkliukus, kaip nurodoma šiame laiške. Tokiu būdu pademons
truosime visiems, kad savo balsus su pasitikėjimu atiduodame
tinkamiausiems kandidatams j SLA Pi Idomąją Tarybą.

SLA GEROVĖS KOMITETAS

nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BRCADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.
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JULIANA ANDRULIONIS, Sekretorė
4018 FRANKLIN ROAD
PITTSBURGH, PA. 15214

1979 M. EKSKURSIJOS

Į

LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITES: Maskva'Vil-iiur/Lcningradas
Kovo 19
— $725 OT
balandžio 11 ir 25 — $795.00
gegužės
2 ir 9 — $829.00
gegužes
16
— $839.90

birželio 7
liepos 12 ir rugpiūčio 2
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26
spali*- IV

—
—
—
—

$859.00
$865.00
$829.00
$829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

4

*

birželio 7

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 di'nns Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas-, Koelnas, Briuselis — $1399.00

' birželio 28

— Leningradas 2. Vilnius ū, Riga 2, Madcva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

liepos 12

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

rugpiūčio 2

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

rugpiūčio 8

— lenūigraaas 2, Vilnius 5, R'ga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ fR TRAKUS, bus lydimos vadovų.
Prie Žiu grupių galima jungtis iŠ V’SŲ AMERIKOS IR KANADOS
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

*

MLM8ER

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOT AS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
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:
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Trans-Atlantic Trayel Service, Ik.
393 West Broadtvay, P- O. Box 116
^puth Boston, M*. 02127, Tel. (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travei Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen.
ttca, jau nuo 1900 metų SĖKMINGAI organizuoja visų eilę ekskursijų
j LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

(•taigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.

Prices are Uaned on duubie occ’ipancy and are subject to
che.ngea and/or Govc-inrreirt approvaL

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos
sutvarkome iškvietimo dokumentus.
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Valst. Departamentas: Vilniaus

okupacijos nepripažinimui!
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos atstovas
Washingtone Algimantas Gureckas -ir advokatas Ernestas
Raskauskassausio 25 d. Valstybes Departamente susitiko
su Baltijos kraštų skyriaus vedėju Thomas Longo ir sovietų
skyriaus pareigūnu Shaun M. Byrnes. Virš valandos užtru
kusi ame pokalby paliesti keli svarbūs klausimai.

KULTŪRINIAI RYŠIAI
Sausio-vasario mėn. JAV-ese koncertavo du kolektyvai
is Sovietų S-gos: prof. Sauliaus Sondeckio vadovaujamas
vilniškis Lietuvos kamerinis orkestras ir šokėjų trupė, ku
rios pagrindą sudaro rusai, bet kurioj dalyvavo dar ir gruzi
nų, uzbekų, ukrainiečių, moldavų, gudų, o taip pat ir dvi
lietuvių šokėjų poros. Prof. Sondeckio v<adovaujami muzikai
gastroliavo “Vilniaus” arba “Lietuvos kamerinio orkestro”
vardu, tačiau įvairiataučiai šokėjai buvo vadinami stačiai
A Festival
of
Russian Dance”,
rusais, o jų pasirodymas — “i.
_______
________
nors tų “rusiškų šokių” tarpe buvo ir klumpakojis.
Į visa tai Gureckas su Raskausku atkreipė Valstybės
departamento pareigūnų dėmėsi. Be to, LB atstovai užklau
sė, ar tokios gastrolės nepakenks Baltijos valstybių ankeksijos nepripažinimo politikai. Pagal LB pranešimą spaudai,

“Baltijos skyriaus vedėjas Longo teigė, kad grupės iš
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių, o taip pat ir iš Sovietų
S-gos, Amerikoje lankosi tik privačiu pagrindu. Amerikos
privati firma, šiuo atveju Columbia Artists, betarpiškai su
sitaria su sovietų įstaigom ir Valstybės departamentas tik
vizas išduoda. Kas kita, kai iš Amerikos vyksta grupė į
Sovietų S-gq ar Baltijos kraštus. Tada neišvengiamai tenka
kalbėti su sovietų įstaigom, kurios tvarko kultūrinę veiklą,
nes privačių tos srities firmų ten nėra”.
Ir dėl to “Longo įsakmiai užtikrino, kad grupių iš okupuotos Lietuvos gastrolės Amerikoje neturi
jokios įtakos Baltijos valstybių aneksijos nepripažinimui,
jam nekenkia ir jo nesilpnina”.

SAULĖLEIDIS?...

532 BILIJONAI DOLERIŲ

(atkelta iš3 psl.)
Prez. Carteris pasiūlė
kongresui priimti tokios su
tijų vado vaidmens ir pati jau tiktai taikstosi prie komuniz
mos kitų metų federalinį
mo suplanuotos politinės situacijos. Šen. Howard Bakerio
biudžetą. Ar įsivaizduojate
nuomone, nesutramdomos Kubos karinės ekspedicijos Afri
šios sumos dydį? Vargu, to koje akivaizdžiai liudija Amerikos įtakos ir ginklo jėgos
dėl štai nors porą pavyzdžių, mažėjimą, o, H. Kissingerio išsireiškimu, - "geopolitinį
kurie padės suprasti, kas
silpnėjimą, kuris jau 1980 metais iššauks pavojingą krizę”.
yra tie 532 bilijonai dol.
Kritikų nuomone, dar prasčiau JAV pajėgumą ir politinį
Jei paimsime tuos 532 bi budrumą atestuoja ir dabartinė Irano revoliucija, susidariusi
lijonus vieno dolerio bank
pavojinga grėsmė ten likusiems amerikiečiams ir net įžei
notais, tai galėsime iškloti
džiantis JAV ambasados ir jos sargybų užgrobimas Tehera
trijų ketvirtadoliąmylios
ne. Irano revoliucija jau pernai labai tiksliai išpranašavo
pločio kelią nuo Nevv Yorko
Pakistano ambasadorius Sahabzoda Jaąub-Chan, bet JAV
iki Los Angeles. Arba, ga
žvalgyba, naudodamasi tik šacho Žvalgybos patarnavimais,
lėsime jais iškloti beveik
neturėjo pakankamo betarpiško ryšio su opozicija ir nenu
visą Delaware valstijos dy
matė būsimų įvykių. Tad, anot Kinijos vicepremjero Teng
džio plotą.
Hsiao-ping, Irano krizė esanti tik “Amerikos neryžtingumo
ir politinės krypties stokos padarinys”.
0 jei jus tq sumą pamė9intumete išleisti, tai jums
Nepaprastu tempu augant sovietų ginklavimuisi ir karinei
1 |os užtektų 10 metų, kas
pramonei, JAV kongresas jau vis menkiau vertina ir prez.
minutę išmokant net po 10,
Carterio siekiamą pasirašyti su Sovietų S-ga strateginio
^00 o erių.
ginklavimosi apribojimu sutartįJSALT II), nes numatoma,
kad ir ji nepažabos sovietų imperialistinių apetitų.
LIETUVIŠKIEM REIKALAM
Bet šių ir kitų priekaištų bei kaltinimų švelnintoįai pri
mena,
kad vis dėlto negalima visų nepasisekimų sąrašo ka
Lietuviu Fondas iš 1978
binti
tiktai
prez. Carteriui po kaklu. JAV politinės iniciaty
metų pelno įvairiems lietu
vos
ir
ryžto
stoka yra jau sena. Jos nebuvo ir Vengrijos su
viškiems reikalams išdalino
kilimo, ir Čekoslovakijos okupa-imo metu, ištvermės pri
73,374 dol., o iŠ 1962-1978
trūko Vietnamo kare, o drąsesnio pasipriešinimo dabar ir
m. pelno išdalintoįi suma
Afrikoje, kurioje šeimininkauja Kubos “karabinieriai”.
siekia 550,051 dol.
►
Žinoma, visa tai susumavus, dar vis tiek netenka laukti
“pasaulio pabaigos“, nes Amerika, kaip buvo, taip dar ir
yra, pati galingiausia militarinė ir ekonominė pajėga, sto
vinti demokratijos fronte, nors ir menkai tejudanti.

Pagrindinio kapitalo fondas turi 1,524,741 dol.

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

LIUKSUSINĖS KNYGOS
Pirkdami kam nors dovaną, atsiminkite, kad graži knyga

O kalbėdami apie “A Russian Festival of Dance” etikete I Viena pasauly, romanas, yra vertinga dovana. Štai kelios prabangiai išleistos kny
gastroliuojančius įvairių rusų komunistų pavergtų tautų šo į parašė Danutė Brazytė-Bin- gos, kurios papuoš kiekvienus namus:
! dokienė, 241 psl., kaina —
kėjus, LB atstovai tvirtino, “jog neleistina klaida, kad lie
LIETUVIU ŠEIMOS TRADICIJOS, parašė Stasys Yla,
! $5.00.
tuviai, ukrainiečiai, gudai, moldavai, gruzinai ir uzbekai
yra įjungti į rusų šokio festivalį, taigi, laikomi rusais. Lon RUDENYS IR PAVASARIAI,
go nurodė, kad kaip tik dėl to, kad gastrolės vyksta priva
|||-ji dalis, romanas, parašė
čiu pagrindu, Valstybės departamentas čia kištis negali.
Albinas Baranauskas, 389
Festivalio pavadinimas priklauso nuo Columbia Artists su
psl., kaina 8 dol.
sitarimo su atitinkamom sovietų įstaigom. Washingtono lie
tuviams teiraujantis Columbia Artists firmoje dėl tokio
keisto ir klaidingo pavadinimo, jiems buvo paaiškinta, kad
tokį pavadinimą esą pasiūlę sovietai. Jei tai tiesa, tai bū
tų naujas, didelis žingsnis atviros rusifikacijos kryptimi,
NAMAKSY - ZAMM1TO
nes anksčiau sovietų įstaigos kitas tautas vadino sovietais*
Insurance Agency, Ine. ■
ne rusais”.
95 Rosemary Street
į

MADRIDAS IR ŽMOGAUS TEISĖS

Į norwooa,
Norwood, Ma. uz
02062
|
Tel. 762-6732

Gureckas ir Raskauskas Valstybės departamento atsto
I
vams taipgi priminė, jog “neseniai JAV LB Visuomeninių
DRAUDIMO agentūra
t
reikalų tarybos vadovybė sužinojo, kad ruošiantis Madrido
«
O!
Atlieka įvairių rūAių
konferencijai Valstybės sekretoriaus padėjėjas Europos
draudimus
reikalams George Vest numato pagrindinį dėmesį skirti
Kreiptis
senu adreso:
Helsinkio akto ‘antrajam krepšiui’ - ekonominiams, preky
bos ir technologijos pasikeitimo santykiams, o žmogaus
BRONIS KONTR1M
teisių klausimus jis nori palikti nuošaliai, nes, atseit,
598 Broadway
toje srityje iš sovietų vis tiek nieko nesą galima laimė
So. Boston, Maas. 02127
ti. Abu Valstybės departamento pareigūnai sakėsi apie tokį
Tel AN 8-1761
savo viršininko planą nieko nežiną. Bendruomenės atsto
mwww«**»ww*»*w»w*»«**<*
vai nurodė, kad JAV LB kiek įmanydama priešinsis, jei iš
tikro būtų ruošiamasi Madride nutylėti grubius žmogaus tei ■****•***♦♦*♦<****<* ****«««^^
sių pažeidimus Sovietų S-goje ir jos okupuotuose kraštuose”. : TRANS - ATLANTIC

i
{

(Bus daugiau)

-•
I;

VVORCESTERIO LIETUVIU
RADIJO VALANDA
Trečiadieniai^ 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

179 psl., kaina 20 dol.
PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS (Šv. Kazimiero lietuvių ka

pinės Čikagoj), tekstas lietuvių ir anglą kalba Jono Dainausko, Birutes PukeleviČiutės ir Leonardo Simučio, nuo
traukos Algimanto Kezio, 252 psl., kaina 20 dol.

PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIU LIETUVA, tekstas
Vlado Būtėno, nuotraukos Algimanto Kezio, 343 psl., kai
na 20 dol.
LITHUANIANS IN MULTI ETHNIC CHICAGO, gausiai
iliustruotas albumas su anglišku tekstu kreidiniame popieriuje, 230 psl. Kaina 20 dol.

►
> Prašome pridėti po 1.00 dol. ui knygą persiuntimui, o Ma
ssachusetts gyventojai dar moka 5% pardavimo mokesčio

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak.

Telefonas: 268*1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA

TRADING CO.

Šeštadieniais ir Sekmadieniais

Siuntinių persiuntimo
įstaiga

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

393 West Broadway
; So^^hoston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

LIETUVIŠKI PIETŪS
i

Darbo valandos:
kasdien
9-5
Penktadieniais 9-7
!
šeštadieniais uždaryta
; Vedėja —
;;
Aldona Adomonienė
*##*#*##****##*# W**###***/ ***#*<♦

(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)
Kiekvieną ketvirtadieni nuc 5 iki 8 vai- vakare yra

•LINKSMOJI VALANDA”
kurios metu » si gėrimai yra papiginta kaina.
Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio
trečią keh irtmlienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadu ay, South Boston, Mass. 02127
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ALTos žinios...
(atkelta iš 2 psl.)

PASKIRTOS PREMIJOS RADIJO VALANDĖLĖM
Jury komisija, susidedanti iš dr. Kazio Šidlausko, Vytau
to Kosniūno, Juozo Skorubsko, dr. Leonardo Simučio ir kun.
Aniceto Tamošaičio vasario 6 d. posėdy ALTos globojamas
premijas radijo valandėlėms vienbalsiai paskyrė: už inter
viu — Vladui Bakūnui iš Los Angeles, už meno programą —
Aldonai Daukienei iš Chicagos, už patriotinę-politinę Gertrūdai ir Povilui Dargioms iš Pittsburgo, už religinę —
Petrui Viščiniui iš Brocktono. Keturias premijas po 250
dol. paaukojo kun. dr. Juozas Prunskis. Jos [teiktos vasa
rio 11 d. per nepriklausomybės atkūrimo minėjimą Chicago
je. Konkursui buvo atsiusta 17 programą iš 9 lietuvišką ra
dijo valandėlią.

NAUJAS LEIDINYS ANGLŲ KALBA

Prof. Algis Mickunas išvertė į anglą kalbą prof. J. Ereto
leidinį “Vom Adam der Europaeer”. Tekstą dar peržiurėjo
prof. Agnesine Dering. Išleidimą finansuoja Antanina But
kuvienė. Leidėjas - Amerikos Lietuvią Taryba.
DR. K. VALIŪNO LAIŠKAS
Pasitraukdamas iš vadovavimo VLIKui dr. Kęstutis Va
liūnas atsiuntė tokio turinio laišką ALTos pirmininko pa
reigas ėjusiam kun. A. Stasiui:

‘‘Atsisveikindamas su VLIKo pirmininko pareigomis, tu
riu malonią pareigą padėkoti Jums ir visai ALTos vadovy
bei už nuoširdą bendradarbiavimą, kurį ALTa parodė man
mano dvylikos metą VLIKui pirmininkavimo laikotarpyje.
Mūsą abiejų organizaciją tikslas yra tas pats ir todėl šią
instituciją bendrai atlikti darbai tarnavo ir toliau turi tar
nauti Lietuvos išlaisvinimui.
*
✓
Dirbkime kaip galima glaudžiau, nuoširdžiau ir paveikiau.
Mūsą sesės ir broliai Tėvynėje tikisi mūsą vieningumo, ryž
to ir darbo, kuris priartins mūsą okupuotai Tėvynei laisvę.

Atsisveikindamas prašau ALTą su mono pasekėjais taip
nuoširdžiai ir artimai bendradarbiauti, kaip tai vyko iki
Šiol”.

BALTIC
TOURS

1979 M. KELIONES | LIETUVĄ,

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA

Nuo devynių iki penkiolikos dienu

• DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje
Geg. 3 - 11 d. ..._.... ........
$849.00
Geg. 10
18 d........................
$849.00
Rūgs. 20 — 28 d..............
$849.00
Rūgs. 27 — Spal. 5 d..............
$849.00

10 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje
Birž. 14 — 23 d......... -(užpildyta)-------- $899.00
11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje
Kovo 8 — 18 d. ................ -...... ........ ....... !.— $779.00
Bal. 19 — 29 d........ ........
$849.00
Geg. 17 - 27 d................
-..............
$849.00
Rūgs. 6 - 16 d............... . ........... . ........... i.... $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 Maskvoje, 5 Londone
Birž. 14 - 28 d.......... ........
$1,359.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE,
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte,
2 Pragoję, 1 Londone
Birt. 14 - 28 d........................
$1,399.00
VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos
via British Airways ir Lot Poilish Airlines
• Vienos dienos ekskursija j Kauną, pusė dienos
Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna
vimai

Dėl daugiau informaciją ir rezervacijoms
prašome kreiptis j:

BALTIC

TOU RS

8 White Oak Road
Nevvton, Ma. 02168
Tel. (617) —969-1190

PASTABA: Paskutiniajame sakinyje dr. Valiūnas turbūt turėjo
minty ne savo “pasekėjus”, o įpėdinius.-

Ar skaitytos?

New Yorko žinios
LDD 7 KUOPA PERRINKO VALDYBĄ
Lietuvią Darbininką d-jos 7-toji kuopa sausio 21 d. susi
rinkime peržvelgė pereitą metą veiklą ir perrinko senąją
valdybą. Tad kuopai ir toliau vadovauja ilgametė pirm. JBronė Spūdienė, vicepirm. Jonas Klasčius, sekr. Antanas Sateika, ižd. Marytė Vasilka ir Valteris Sleivys, iždo glob.
Ona Petrasienė ir Albinas Sakalas. Kuopos atstovai New
Yorko ALToje — Br. Spūdienė ir Jonas Valaitis.

Pranešimus apie pereitą metą veiklą padarė visi valdy
bos nariai. Ateities darbą plane kuopa yra numačiusi su
rengti kasmetinį Dariaus-Girėno minėjimą prie jo paminklo
Brooklyne. Taip pat šiemet bus paminėta kuopos nario
Vinco Kalvelio 10 metų mirties sukaktis Fifi kavinėje ba
landžio 8 d. 3 vai. popiet. Programoje bus ir trumpa pas
kaita. Rengimo komįsijon išrinkti J. Klasčius, V. Zaveckas ir E. Gagiene. Žinoma, jiems talkins ir valdyba.
Tradicinės margučią vaišės įvyks ir šiemet, tik dar ne
nustatyta data. Apie tai bus vėliau pranešta spaudoj, ka
dangi joje mėgsta dalyvauti ir nenoriai. Rengimo komisijon
išrinkti E. Bublaitienė, R. Kundrotienė, Lidija Moruzienė,
Charles Martin ir Lilija Šateikienė. Sekantis kuopos susi
rinkimas įvyks kovo 4 d. 3 vai. po pietą.

Siame susirinkime dalyvavo ir neseniai iš Lietuvos su
grįžę, tenai Šventes savo giminių, artimųjų ir draugą tarpe
praleidę kuopos nariai Ona Jozėnienė, Salomėja Narkėliūnaitė ir Pranas Bručas. Pirm. Br. Spūdienės pakviesti, jie
papasakojo savo įspūdžius ir pavaišino lietuviškais saldai
niais. Pranas ir Ona Vilniuje buvo kūmais. Jie pakrikštijo
Salomėjos sesers anūkėlį - pirma jrošydino jį civilinės
metrikacijos įstaigoje, paskui - šv. Petro ir Povilo parapi
joje. Kaip Lietuvoje įprasta, kūmai saldainiais pavaišino
gimines ir artimuosius Vilniuje, o kas liko — atsivežė į Ameriką. Daugelis susirinkimo dalyvių gyrė lietuviškus sal
dainius, kad jie ne tokie saldūs, kaip amerikoniški.

L.D.D. kuopos šių metų valdyba. Iš kairės sėdi: vice
pirm. J. Klasčius, pirm. Bronė Spūdienė, garbės pirm,
adv. Stp. Briedis. Stovi iš kpirės: sekr. A. Sateika,
iždininkai M. Vasilka ir V. Sleivys, iždo- globėjai O.
Petrasienė ir A. Sakalas.

Paguod?, 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.
iis. Be k‘‘ų dalykų, čia telpa
įdomios studijos apie poetus
Leonų Skabeiką ii Joną Ais.
tj. 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. kieta'is —
$7.25.
Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje
Lietuvoje 1920-1940 (rašo

M & T OIL CO., Ine
641 E Broadvvay

□
D
□
□

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

dr.. VI. Bublys, J. Fledžinskas, 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.

Vienos

aistros

istorija,

romanas, iparašė • Migelis
Unamuno, 158 psl., kaina
$4.00.
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svetimoms kalboms ir tarptautinėms studijoms narė, o taip
pat darbuojasi ir Connecticuto valstijos energetikos sky
riuje ir AABS (Baltų studijų) organizacijoje.

Worcesterio žinios

RADIJO PROGRAMA

Įdėta ir jos su aštuonmete Gitą Dabrilaite nuotrauka.

PRISAIKDINO NAUJA KLUBO VALDYBĄ
Sausio 27 d. šaunaus pokylio metu buvo prisaikdinta Šių
metu LietuviŲ pi liečiu klubo valdyba. Pokyly dalyvavo dau
giau nei 250 asmeny, jų tarpe ir miesto majoras Thomas J.
Early, kuris pasakė gražią kalbų (majoras yra vedąs Ireną
Andriulytę). Pokyliui vadovavo Charles Tagmėnas ir valdy
bos pirmininkas inž. Edvardas Tamulevičius.
v

♦
♦

t

The Apothecary

♦
♦

♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Šių metų valdyba yra šitokios sudėties: pirm. inž. Edvar

♦
Parduodame tiktai vaistas, Upildume gydytojų M
das Tamulevičius, vicepirm. Vytautas Mačys, sekr. Algir
♦
ceptus
ir
turime
visus gatavus vaistus.
das Zenkus, fin. sekr. Leo Bankietis, jo pavaduotojas Juo
♦
zas Matulevičius, ižd. Jonas Kasperas, iždo globėjas An
Jei reik vaistų — eikit | lietnvMkg veisti**.
♦
tanas Savage ir Al Vieraitis, maršalka Vernon Bagdis, klu ♦
Sav. Emanuel L Roseugard, B. S., Beg. Pharm.
♦
bo šeimininkas Mikas Wotson—Vaitkevičius. Direktoriai:
W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Jonas Jurkinas, Jonas Vydūnas, Algirdas Krasinskas, Pe ♦ 384
♦
Telefonu* AN 8-«0M
tras Balčius, Martynas Bankietas, Charles Tagmėnas ir Ju
♦
lius Buckley.
Nuo * vai. ryto iki 8 vai v, išskyrus šventadienius Ir sekau

f

Seniausia lietuvių radijo
•rogrania Naujojoj Anglį io j
iš stoties WNSR 1350 banga
reikia sekmadieniais nuo
1:00 iki 1:30 vai. po pietų.
Perduodama vėliaur.ių pa
saulinių žinių sunirau':? ir
Komentarai, muzika, dainos
r Magdutės pasaka.
Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis j
Baltic Florist gėlių ir Jova
lų krautuvę, 502 E. Broadway, So. Boston. M??s. Tel.
168-0489
Ten raunamai
Keleivi* >r yra didelis lie’uvilku kn\ gų pasirinkimas.

I

UŽ KĄ AŠ BALSUOSIU

SIUNTIMAI | LIETIVĄ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SLA vadovybės rinkimuose kovo mėnesį iš kandidatų į
iždo globėjus aš balsuosiu už Antaną Andriulionį iŠ Bos
tono ir už Christiną Austin iš Chicagos.

LOSMOS P ARC ĖJUS
£XPRESS CORP.

Tikra prasme palikti Lietuvą - tai jai mirti nutaustant.
JUOZAS GIRNIUS

144 Milbury St
ftORCESTER. MASS.

J. KRASINSKAS

Tel.: 798 -2868
-----------------------------------

PLAČIAI APRAŠYTAS VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS
“Worcester Telegram” laikraštis vasario 12 d. laidoje
labai plačiai atpasakojo vasario 11 d. Maironio Parke įvy
kusi Vasario 16-tosios minėjimą, ypač dr. Elonos Vaišnienės kalbą. Toje savo kolboje ji palietė daug politinių ak
tualijų, iškeldama Lietuvos vaidmenį šiandieniniame žmo
gaus teisių judėjime ir guviai bei drąsiai surišdama eilę
pasaulinių įvykių (lenkų kilmės popiežiaus išrinkimas, JAVKinijos santykiai, perversmas Irane) su degančiomis Lietu
vos problemomis. Dr. Vaišnienė savo įdomų <žodį užbaigė
lietuviškai, bet ji pradėjo angliškai, todėl ir amerikiečių
laikraštis jos aktualias mintis galėjo detaliai pakartoti.

*

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

Vedėja B. Svikliena

VYKSTANTIEMS Į JAUNIMO KONGRESĄ

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

Flood Square
Hardioare Co.
■artaiakas N, J. ALKANA
«8 EAST 'BROAD'VA* *
fc'OUT" FJCSTON. M A88.
TELEFONAS AN H-414S
Banjamti Mrort Datai
Topiaron SUnnma
Stiklą* Langam*
Viankle reikmenys namaau
Kclktneny* plomkarlaaia
Visokia
daiktai

393 West Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
-----------------

>
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Straipsnyje pažymėta, kad ji yra prez. Cdrterio komisijos
PROFESSIONAL HELP

PROFESSIONA- HELP

PROFESSIONAL HELP

PROFESSIONAL HELP

PROFESSIONAL HELP

GR0W W1TH US
If you are good, you can afford to be seleetive. You want to work with a winner.
Take a look at Instrumentation Laboratory Ine. (IL) — an international leader in biomedical and analytical instruments.
See if WE are the winner for YOU!

20 years of IL grovvth:

Grovvth that’s not about to stop:

Personai grovvth for you:

• IL s annual sales reached more than $66 million in our first 20
years . doubled tn the lašt 5 years . . . we re olose to $40
million in the past half year, alone.

• $200 billion were sper-* in IL's largest market, the health-care
field, iri 1978 — a market less affected by recessions than
most.

• We have grown to 1200 employees in Massachusetts, over
1900 internationally.

• We do not depend on government spending for research.

• Our new Andover. Mass. facility will create new opportunities
in 1979.

• lt all means employment stability and personai growtb ai IL.

IL f«wards Ils people with excellent pay and frlnge beneflts
PLŪS special encouragements for individuali, Including ..
• ln-house training to improva your skilia. Tultlon relmburse
meni program for contlnuing formai educatlon.
• Promotion from withln; |Ob posting pollcy.
• Prlde that vvhat you do is helping to sava people’s lives.
• Affirmalive aelion program provldes equal opportūnlty for
everyone.

• Our own strong R&O constantly creates new IL markets.

Do you ųualify for one of these openings?
R&D MACHINISTS

You will be responsible for machining one-of-a-kind
metai and plastic parts for our Research and Development Engineers.
These parts are used in the original
eąuipment model and are developed from sometimes very
rough sketehes.
Our successful candidates will have
all-around Machinist capabilities including complicated set-ups and normally will have a minimum of five
years' Machinist experience.
First shift opportūnlty.
THIN FILM TECHNICIANS
IL has a uniąue capability in thin film filter development and manufacture.
In this interesting environment,
you will be operatihg and maintaining vacuum deposition
systems to produce optical interference filters and
operating a recording spectrophotometer to characterize
optical filters.
You should have’ three to four years'
experience in this field including experience in produeing filters with half bandwidths betvveen 0.9 and
14.0 nm.
You should also have experience produeing
blocking type filters.

SENIOR MOLDMAKERS
We have an extensive injection molding operation which reąuires much
in the way of original moldmaking plūs the repair of existing molds.
Your experience should be strong with a variety of metais used in
moldnfaking and you are most likely a top moldmaker in your present
situation.
First shift opportunity.

PRODUCTION MACHINISTS

You vili be making small (25 to 100 pcs.) produetion runs of small
parts used in our medical instruments.
You should have at least two
years' expei?.ence on all machine shop eąuipment (millers, lathes,
gritiders, etc.) and be capable of doing your own set-ups.
Experience
with plastics and metais would be helpful.
We have opportunities
on all shifts.
_
...

u

Together we vvill grovv.

Coli John Kess
861-0710 Ext. 1104

Instrumentation Laboratory
113 Hartvvell Avenue/Lexingtun. MA 02173
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Vietines
žinios

SUTAUPYKITE KURO
BUTAS NUOMAI

Cambridge gerame
rajone išnuomojamas 4 kam
barių butas pirmame aukšte.
Teirautis telefonu 352-2475

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”)
ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

BOSTONO RENGINIU
KALENDORIUS

Vasario 18 d. virš 200 Bostono ir apylinkių lietuvių So.
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos salėje atšventė 61 m. ne
priklausomybės atstatymo sukaktį. Pagrindinis minėjimo
punktas - dr. Henriko Nagio iš Montrealio dramatiškai per
teiktas žodis, savo poetišku emocionalumu bei retorišku
įtaigumu pastebimai išsiskyręs iš visos virtinės ta proga
girdėtų prakalbų. Jį spausdiname šiame nr. savo vedamuo
ju.

Minėjimų su Ant. Gustaičio ir kitų talka rengė ALTos
Bostono skyrius, kurio pirmininkas Aleksandras J. Chaplikas ir iždininkas Edmundas Cibas jį pasikeisdami šeimy
niškai pravedė. Susirinkusius lietuvius ukrainiečių vardu
sveikino Orest Szczudluk, latvių - Osvalds Akmentins.
Massachusetts gub. Kingo ir Bostono mero White’o prokla
macijas perskaitė Irena Veitienė, o Bostono miesto tary
bos - trumpai minėjiman atsilankęs tos tarybos narys Raymond L. Flynn, savo sveikinime aar pažymėjęs, kad jojo
vaikai lanko Šv. Petro lietuvių parapijos mokyklą. Iš anks
to paruoštų ir susirinkimo užplojimu priimtų rezoliucijų per
skaitė taip pat I. Veitienė. Vėliavas įnešė ir išnešė Stepo
no Dariaus posto ir lietuvių organizacijų uniformuoti vė
liavnešiai.
Meninėje dalyje gražiai pasirodė trijų amžiaus grupių
Bostono tautinių šokių sambūris, vadovaujamas Ivaškų,
Bostono lituanistinės mokyklos komp. J. Gaidelio vedamo
mokinių chorelio maža dalis (kitų dėl nežinomų priežasčių
neatvežė tėvai) ir keli mažieji deklamatoriai, paruošti mok.
P. Kalvaitienės ir pristatyti mok. dr. M. Girniuvienės, o
itin skambiam finalui - sol. Benediktas Povilavicius, pa
sigėrėtinai atlikęs tris dainas (Gaidelio, Gruodžio ir Stuko),
užtarnautam gi bisui - Udrio ariją iš V. Klovos “Pilėnų”.
Solistui akompanavo prof. Jer. Kačinskas.
Minėjimui pasibaigus,vyresniesiems programos atlikė
jams ir spaudai buvo suruoštas jaukus priėmimas posėdžių
kambaryje. Vaišinta saldžiu šampanu, užkandžiais ir kava.
Priėmimui maloniai ir energingai šeimininkavo skyriaus se
kretorė Felicija Grendalytė, talkininkaujant A. Chaplikui
ir E. Cibui.

Minėjimo metu pravestas tradicinis aukų rinkimas. Jam
vadovavusio skyriaus iždo globėjo Antano Andriulionio
pranešimu, pačioje salėje aukų surinkta 1,400 dol.

Pilnos žinios apie visas aukas bus paskelbtos vėliau.

SOUTH ŠUORE - 848-6000
BOSTONE

Kovo 4 d. 3 vai. po pietų
Tautinės s-gos salėje šaulių
rengiamas Lietuvos šauliu
kūrėjo Vlado Pūtvio mirties
50 metų sukakties minėji
mas.

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO
TARNAVIMAS

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

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ

Kovo 11 d. 3 vai. popiet
First & Second Church salė
je, Marlborough St., Baltų
d-jos ruošiamas latvių smui
kininkės Rasmos Lielmane
koncertas.

LENGVOS ISSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS

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

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

Balandžio 1 d. Liet. Tau
todailės instituto rengiama
plataus masto gintaro paro
da su B. Saldukienės iš Washingtono paskaita.
Balandžio 22 d. So. Bos
tono Liet. Pil. d-jos trečio
aukšto salėje Laisves Varpo
pavasarinis koncertas.
Balandžio 29 d. komp. Ju
liaus Gaidelio 70 metų su
kakčiai atžymėti koncertas
Brocktono North Junior High
School salėje ir banketas
Cristos 2 restorane.

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

*

-Gegužės 13 d. Tautinės
s-gos namuose Moterų fede
racijos rengiamas Motinos
dienos minėjimas.

Minėjimo dienos rytų šv. Petro par. bažnyčioje vyko iš
kilmingos pamaldos už Lietuvos laisvę, o dvi dienas anks
čiau 12 vai. Bostono miesto rotušėje prie JAV ir Lietuvos
vėliavų A. Chaplikas sugiedojo solo Amerikos ir, lydimas
susirinkusių lietuvių, Lietuvos himnus, o dr. Algirdas Budreckis nulaikė prakalbų

Lapkr. 11 d. First & Second
Church salėje Baltų d-jos
ruošiamas dr. Vytenio Vasyliūno vargonų koncertas.

KULTŪROS KLUBO SUSIRINKIMAS

ADVOKATĖ

Kultūros Klubo susirinkimas bus vasario 24 d. 7:30 vai.
vak. Tautinės s-gos namuose, 484 4th St. So. Bostone.
Programoje ev. kun. dr. Algirdo Jurėno, Maine universiteto
filosofijos profesoriaus, paskaita.

JŪRA STRIMAITYTfi

Visi kviečiami atsilankyti.

STRIMAITIS 8. KEHOE

31 Exchange Street

Lynn, Mass. 01901

BALTIC R E A L T Y & I N S U R A N C

E

/S

< 5-"...$5

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS
BANKE, ar jo l'ilialėje, ir įsitikinkite, kų
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
tekliu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno
SOUTH BOSTON SAVINOS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus 4r kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

598-0800

A G E N C Y

Vedėja:

II e d a

M. V e i t a a

Tel. 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

MASTFR ELEt TRICIAN

Industrini — Rcsidential

(South Boston;
Savings Bank'
THE LEADER

— (’ommercial —
New and Old Work
I’ree Esi imatės
Call

( baries A. Galinauskas
2G5-I090

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT
MAIN OFFICE
460 West Broadvvay
South Boston
9 AM t .l'JOPMMondu/ ihru Friday
Sdturday 10 AM to 1 PM
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM
Mon.. Tuos . Wed.-& Fri
■:iurs. 8 30 AM to 7:30 PM
baturday 8 30 AM to 12 Noon

