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72-RIEJI METAI

VLIKO SEIMO NUTARIMAI
Jais Vliko seimas protestuoja prieš didėjančią Lie

tuvos rusifikaciją, kviečia stiprinti užsienyje Lietuvos 

laisvinimo veiklą ir siekti organizacinės darnos.

desnio bendradarbiavimo ir
i y šių su jaunimu ateityje.

10. Seimas dėkoja YLlko
tarybai ir .aidvbai už atlik- • *
tą dalbą, labai vertina Pa
saulines Pabaltiečių Santai-> 
kos ir Tautos Fondo pastan
gas. kaupiant lėšas Lietuvos 
laisvinimui. Ypatingą padė
ką rei. kia Kanados Tautos 
Fondo atstovybės pirminin-i 
kui J. Vaičeliūnui irTorcn-i 
to atstovybės pirmininkui į 

, A. Eiravičiui už Įteiktas 
a p. ies Lietuvos okupa-; ,.tarnbias aukas. Seimas nuo- 
u p:ies paneigimą j širdžiai dėkoja visiems au

ti te.-i.'- i >av itą KUitūią, i ^otojams.
p; ii s rusti i.-\aeiją bei pastan-‘ jj Seimas dėkoja Lietu- 

.oti tautinį lietuvio vos Diplomatinės Tarnybos
nariams, organizacijoms bei

2. bei nąs reiškia gilią pa- asmenim$, žodžiu ar raštu 
ga: pą pavergtiems lietu- seimą sveikinusiems.
\tams. ryžtingai kovojau-1 jo. Seimas dėkoja JAV 
tiems pr.e- sovietinę okupa-ij B Washingtono apylinkės 
e;ją ir už lietuvio asmens j va)dybai. gražiai paruošu-
Ie!ses- ! šiai techniškas sąlygas sei-

3. Seimas kviečia laisvuo-* mo sesijai vykti, 
sius lietu-ius dar aktyviau' 
imtut is i pavergtos tėvynės

\yiiattsii Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto seimas 
1P76 m. g: uodž.io 4-3 dieno
mis Yv aštiingtone. D.U., mi
nėdamas 1AY 200 metu ne- 

a .ti . mvots suka.Kti ii'
b.::’

UUSYs
1KOVO

.ll i

•mas del Lietuvos 
•vusius bei .-iandien 
n us okupanto prie- 
. p: ieme šiuos

nutarimus:

Seimas griežtai protes-

,uv Ui

- -u
būda.

kdsvinimn. vad; vaujamą 
YLI Ko. kuris už Lietuvos 

iv ių tautai siekiant 
timo. reiškia ir 

vykdo ies politinę valią.
4. Seimas prašo \ Liko 

vaidvba labiau išplėšti ir su-

ri’pų. lie' 
■ssi .aisv

•L t i P ’ ” ;i Lietuvos laisvinimo
a. a lis v a; ame pašaulyjc 

u opoje.
Įpareigoja YLI-' 
organizuoti lie

(ELTA)

Mirė Donelaičio 
vertėjas

Gruodžio 12 d. V. Vokie
tijoje mirė literatūros tyri
nėtojas ir vertėjas dr.- Her- 
mannas Budensiegas. gimęs 
1S93 m. birželio 3 d.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu tarnaudamas vokiečių 
kariuomenėje, jis kuri laiką

Secnnd-class postaire paid at Boston. Alassat nusėtu*

JUODOS IR BALTOS PRANAŠYSTĖS
NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖSE
Su naujo prezidento įžengimu į Baltuosius Rūmus 

optimistai linkę įžiūrėti ir JAV atei į daug baltesnę, kai 

pesimistai joje mato ir daug tamsių šešėlių.

Ameri Kiečių spauda, nau- 
Į.iųju .M“tų išvakarėse sver- 
, dama Įvairius politinius li
ek. ritminius taktus. JAV 
aminesnę ateitį Įžiūri gana 

i ’i tingai.
Optimistiniai Jimmv Car- 

t riu -auninkai bando pra- 
m- uiti beveik tik džiugi
ni”' : dienas.

minimai ir pašau.is n lys 
didesni pasitikėjimą Ameri
ka.

Sumažinus federal inius 
mokesčius ir likus 
pinigų piliečių
komuninis gyvenimas atsi
ėjusias daug greitesniu tem
pu.

Laimelių biznis taip pat

daugiau 
k i eilėse, e-

Vi
ypač

o. Seimas 
Ko va.dvbą
tuv ių žmogaus teisių komisi- gyveno vokiečių okupuotoje 
ją ii stiprinti šios srities in-Į Lietuvoje, arčiau pažino jos

Variausiojo Lietuvos Išlaisvinimo seimo. Įvykusio 1976 m. gruodžio 1-5 dienomis Washingtone. 
D.C.. prezidiumas: iš kairės i dešinę sėdi — seimo pirmininkas prof. dr. Česlovas Masaitis. jo i 
pavaduotojas prof. dr. Jonas Valaitis ir sekretorė Vaiva Vėbraitė. Kalba Vliko pirmininkas dr. Kęs- ' 
tutis Valiūnas. Apačioje seimo nariai ir svečiai. Pirmoje eilėje iš kairės i dešinę trečias — Vliko I
pirm. dr. K. Valiūnas, seimo pirm. dr. o. Masaitis, Vliko reikalu vedėjas Juozas Audi nas. krikš
čioniu demokratu atstovas Algirdas Kasiulaitis. Nuotraukos L. Noreikos

VLIKO SVEIKIMU AS

veiklą. ! žmones, pramoko lietuviš-
lekoia lietuvių; kai.

Vėliau jis išvertė Į vokie
čių kalbą Donelaičio Metus, 
kai ką is Dionizo Poškos kū-

, , m ..irvbos. vysk. Antano Bara- 
tira \ l IKo va.dvbą i emu j pau .j.o Maironio. Solomė- 

jos Neries. J. Degutytės ir

aeizę 
6. Seimą 

crgamlzacij 
ėioms tarp 
lič iuose, u. 
vos ’ais-inin

,>■ -■«-

ms. daly.aujan- 
rut inkuose są.iū 
ių indelį Į Lietu 

o damba ir ska t

Vyriausias Lietuves Išlaisvinimo Komitetas Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga sveikina pavergtuosius, i- te ynės 
ištremtuosius ir lais.uosius lietuvius.

Kalėdos, kaip gūžiančios saules simbolis, sav o šv iesa 
ir šilima ilgus amžius stiprino viltį išnyksiant tamsoje ir H

L1J LB sveikina 
Keleivi

I’hi’adelpbia.

t u v .u

belu:
LI B.

as. .abai vertinda- kt luUu 
Al.To-s ir kitu lie-i

Iš lenkuuu. actai bei msti- j IValbos išvertė
Adonio Mickevičiaus Poną

ly 

C • ’ v

uu pastangas Lietuvos, 
vės bylai, pritaiia VLlKeĮ lada-
Uitus .-u ši. mis organiza-. n . i •
u. nuveda o v aidvbai Bene pirmas toksai

au siekti organizacinės 
nos. v patingai JAV-se: atsitikimas

.e l ietuves kiisvi-

•t .
’r.

c r. c ’ 3 v 
-ias

i’.’* T", či’
\ čis’.či’.

Pagal juos. su naujo pre-: dar pagerė.-iąs, nes būsiąs 
idento įžengimu i Baltuo-1 auginamas rekordinis javų 

-ius Lunius visiškai :š'. ’ėsi kiekis, kadangi jų pareika- 
\\ ’ateroate vaiduoklio prisi- lavintas pasauly neribotas.

Dėl to žymiai sumazėsiąs 
bėdai bių s kaičius.

Nesą jokių duomenų, kad 
JAV įsiveltų į kokį naują 
karą Azijoje ar Europoje.

Amerikos vidaus gyveni
me įtampa visiškai išnok
sianti, nes liaušėms ir de
monstracijoms jau nesą to
kių priežasčių, kaip Viepia
mo karas ar rasinė neapy
kanta ir diskriminacija.

Bet tamsesnieji p’arašai 
tuoj pat atkreipia akis ir į 
kitas problemas, kurias var
giai ir Jinnny Carteriui pa
siseks įveikti.

-Ių nuomone, be pagrindi
nės teismų sistemos refor
mų ir griežčiausių bau.-mių 

■'augančių Kriminalinių nusi- 
Į kaitimų ir naujam preziden- 
ne’ous įmanoma sumažinti,

Kaip vertinamas 
Brežnevas

Pa-kutiniuoju metu ” par
tekai" Brežnevą, apkabinė- 

į ię naujais ordinais, pradėjo 
i dar labiau šlovinti. Atrodo, 
ikad iam norima melstis lv- 
. giai taip, kaip buvo tr.el- 
; džiamasi Stalinui. Jo 70 me-j 

i u ui; g;, pasakytos garbi n- 
i tojų kalbos via ištisos patai- 
kavu >> ž džių litanijos, ku
rioms siu a yti reikėjo tikrai 
talentinvų melagiu.

Deia. paaoasti žmonės i 
-i komunistini staba žiūri 
“-•ma skeptiškai. Kaip U.S. 
Nevvs and \Vorld Report ra
šo. Maskvoje rodomo filmo

iI
į mažai kas m na žiūr*’T; 
• -’emo’p strtio jamas 
tose salėse.

La.
r.ia: m. i; i„ 2.. ,i. i E gi plas jungiasi

urnai
šaltyje įvisusias piktybes ir tuomi suteiksiant namamsRe-Vl 
laimę.

Gei biamam 
io Redaktoriui. 

Bonai -I. bolidai.

Brež.nevo gv.enimo labai Į, • , - • i - • ikaip tai nepasiseke ir kitiem 
rezidentams.
Energij; s trūkumas JAV 

j pramonei dar padidėsiąs ir 
j gazolinas dar pabrangsiąs.

Piasiskolinę mit/tai nu- 
' griinsią dar į didesnes sko- 
1 las. jr nekilnojamojo turto 

aP,ejm< kt sėjai padidėsią.
(bganizuojant viešu; sius 

darbus ir mažinant bėdai bių

su Sirija
Arabai. kuriu vra

ir |b 
"tib-

, .. .. , ,lK.-c. i LB t\ia to \ aniv’oa siei-i l'"> nii'.ionų. jau seniai sva-l
Kalėdos, kaip kl ik.-cioniskoio pasaulio ,\ Abl.NEb ;...u, t r;., <-iiiincru k-n J •' 1 j Alna lamstau Keleivio n-l api. u Kią sąjungą, ku-

SAULES šventė, grūdina tikėjimą amžinatve. Į oalvcija >u kaiedu švente-1 i i juos visus sujungtų į ga-
Kalėdos, kaip lietuvių tautos tikėjimas ir tradicija, mis ii perduodu geriau.-iib 

testipiinie jos žygius į laisvę: pavergtojo lietuvio išsiva-Į linkėjimus Naujiems Ne
davimo ryžtą, ištremtojo — ištvermę ir laisvojo — kovos i tams.
pastangas.

Trokštame ir linkime, kad Naujieji Metai, Kalėdų
dvasios veikiami, būtų lemtingi kelyje į lietinių tauto

Kra>to Valdyba, supras
dama spaudi s reikšmę, prie

j | kalėdinių sveikinimų pride-

laisvę ir veiklią Lietuvos valstybinę liepi iklatisomybę.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo

<kaičių. federalinis deficitas 
• galį dar padidėti iki 70 bi- 
! lionų didelių.

Vad.namoji ”vve!fare*‘ 
del viešų apgavysčių ir kitų 
alpos netikslumų prary

sianti milionus dolerių.
Užsienio politikoje deten

tės sapno priedangoje So
vietų Sąjunęa dar labiau pa
didins savo karini pajėgu
mą. pralenks Ameriką nau
jose ginklavimosi srityse, o 
dėl to padidė.' ir sovietų 
.igresingumas.

ingą pa iegą. bet kol kas v i- 
ui tai svajone ir pasilieka.

195,'s m. Egiptas ir Sirija 
iau buv o susijungę į Jungti- 

i ne arabu respubliką, bet po 
i lo metų toji unija vėl i-iro. 
i Kiek vėliau ji mėginta at- 
i gaivinti įtraukiant ir Iraką, 
j bet v ei nepasisekė.

1971 m. buvo sukurta A- 
: "abu le'publiku federacijai 
! :.š Egipto. Sirijos ir Libijos 

■ alstybiu. bet ir ji tebėra tik 
j popieriuje

Dabar Egipto prez. bada-

I da kuklią 25 dol. auką -pau- 
jdos darbui paremti.
. bu tikra pagalba L a-m 
• \ aldy bos vai du

r. Antlriunas,
Yicepit alininkas 

Finansų L<dkalam<

FBI suėmė savo agentą 
Ae terenei.ių įlaibus ir į Moorę ir kaltina jį

\ l IKe ergam- ;nipinėj;-inu SGVietams. Čia 1976 m u-!Uo(1ž.io 16 d. 
įdomu tai. kad patys sovie- 
tai visai netyčia patys savo 

e pe.i.ine ube- ;iiren*a išdavė. Tai ivvko si- 
,i sudarė natūralias’,?.:,.• • i “‘‘P-leme.Kratimams pa
ts i; ip- ečiams bei ^r’e nania- ’KUr gyvena so- 

’ t' da:be slide- vie’ų diplomatai, rastas sto- 
1 ras vokas. Sovietai, bijoda-

ųa: ’ee tęstinumui j ^ai gali būti bamba,
j kaip dabar dažnai esti. pra- 

D\e -ei”.:..' d?iau-: nešė JAV saugumo policijai.
' ši. ta voką atidariusi, rado
i

OUi
ui 'tt’uinti ir plėsti. 
<,>b“ is mane. kad vi-j

Nevv Yorkas,
Komitetas

Mirė Chicagos

• y, • '
a. s v . i.
a.e.ue.i

9. VI

ta

\

i • et uv es

•eini.i- u. 
is: mušti '.luncsz.eš kartos 
l ietuviu Jauninto saiur.- 

- vuitingai padidėjusiu 
mesiu 1 ’etuves laisvini- 
.i <a\ ' kongrese metu P. 
"e’iko'e ir dalvvauiant

SVEIKINIMAS

Kristaus gimimo šventės palaima tesuteikia ramybės /hD’771 fs/ff/.S 

geros valos žmonėms, o Naujųjų Metų dienos teaušta švie
sios, viltingos ir bendruomeniniais darbais prasmingos.

Telaimina Visagalis mūsų pastangas dėl ilgesnio tau-, trauke 7 I metu amžiaus ( bi
tinio išlikimo ir tesutrumpina pavergtos Lietuvos kančias.

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

KRAŠTO VALDYBA

* k uodžio 2u d. gydy 
d mete siidies smūgis

J“
nu-

... Artimųjų Rytų problemos
to įnici.ny v <i sud.it vt.i U^1?- į ne nebus išspręstos, l>et 
t< ir Sirijos jungtine politi-•

Deia. ir ii ga-į 
prasidės de- j 

rv bos su Izraeliu, kuriose

ne vadovv bė”.
; Ii subyri ti. kai

VI IKo . eime e taip pat pla
nuojant konkrečius darbus

■ mi tu Si imas rrita-iejo atsiimti pinigų ir. žino
mi 'iekti dai giau- • ma. pateko į FBI rankas.

sovietams siunčiamų slaptų 
JAV dokumentų ir dar pa
žadą jų parūpinti daugiau. _ __
Už patarnavimą išdavikas* ,
pra-ė S20iW0 ir nurodė. LINKIME MŪSŲ SKAITYTOJAMS, 
kur ta suma atnešti.

Kita diena tas žmogus at-

BENDRA
DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI
MINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

‘Keleivio’ leidėjai ir redakcija

cagos burmistro Rie 
Da’.ey gyvenimo siūki.

Velionis Uhieagą 
lanka valde 21

bardo I tie du a: abu kraštai tikisi,
i laimėti zt'kirai sau naudos.

savaitę, ................. .. H V OOK ------------- --- -------- net0l‘

ties demokratu Vad; 
ta va dėmėk*atu partin»,e .
bu.o tokia didele, kad jo į liejo į okeaną 7 su puse mi- 
pagalbos nekarta vra pr;be jicno galonų alyvos.

dar labiau įkaitins tarptau
tine atmosferą.

Juodu debesiu kybos virš 
pasaulio galvos Afrikos ra
sinės pri blemos. o JAV pa
šonėje dar smarkiau bruz
dos įvaiiių revoliucinių sąjū
džių kir.'inama Lietų Ame
rika.

„ jjNantucket salos, prie Cape j ,na ė-ia tiktai maža
'Cod. lūžo tanklaivis ir išsi- (|aij? tų aižiosios spaudos 

j;'dėliojimu. Bet mums atro
do. kad "juodosios prana- 

net prezidentai. Bet pa<ku-‘ Praeitą savaitgalį žuvo'šystės” yra daug patikimos
tmmoiu mdu
jau toks sėkminga^.

m bobų 452 žmonės, iš jų 363 ke-’ nė<. nes ir praeityje jos daž» 
į liuose. . ’ niau įsikūnydavo,..
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PER NAUJĄ SLENKSTI 
I SENĄ LŪŠNĄ

Štai, žengiame jau net i 33-sius klajūniškojo gyveni
mo metus. Taigi, vadinamoji "naujoji išeivija“, arba, 
kaip dar kartais pasivadiname — "tremtiniai“, jau sulau- Į 
kė net Kristaus amžiaus. Tad, rodos, kiek daug gyvenimo ! 
patyrimo ir emigracinės tikrovės bei savęs pažinimo per 
tą neramų isterinių Įvykių laikotarpi galėjome Įsigyti! 
O išminties P okštautieji — net a 'Plonis universitetus 
baigti...

* Deja. toje ilgų metų kreivų vieškelių kelionėje atgal 
i laisvinamą Pažadėtąją Žemę buvusieji vargšai ir apsi- 
veikę benamiai teisigijo tiktai svarią materialinių turtų 
naštą, turtingieji — skilvio ligas, o idealistai ir savo tau
tai teisingumo iekotojai — tik dar daugiau priešų...

Gaila, bet .-ia mūsų "brandaus amžiaus“ sukakties 
proga neverta net ko ners linkėti, nes kiekvieneriais 
Naujaisiais metais mes tik pei- naują slenkstį žengiame 
vėl i tą pačią seną erzelio pilną lūšną, kurios Įnamiai 
nuo savo pačių riksmo apkurtę, nuo savimi gėrėjimosi 
magiškame veidrodyje apakę realybei, o išmintingieji — 
jau kalba ir ginčijasi patys su savimi, skerečiedami ran
komis...

Dėl to šiandien. Naujųjų metų išvakarėse, mes drįs
tame pranašauti ir 1977-tiesiems tik tai. kas jau buvo 
pernai, užpernai ir dar anksčiau.

Mes neabejojame, kad mūsų tarporganizacinės rie
tenos dėl sauso politinio kaulo nesibaigs ir po šio 33-j o 
jubiliejaus, nes. matyt, kai kuriems veikėjams asmeniška 
garbė yra svarbesnė už visuomeninę naudą.

Lietuviškoji išeivija ir toliau skils Į du "luomu“: Į , 
autoreklaminius fariziejus ir — "tylinčią laisvės ko votojų i 
ir kultūros darbuotojų Bažnyčią“.

l

1976 m. gruodžio 7 d. suėjo lygiai 25 metai nuo For
tūnato J. Bagočiaus mirties. Netrukus sueis 90 metų nuo 
jo gimimo, nes pa-gal dokumentus jis gimęs 1887 m. sau
sio 19 d. 31 d. Kas Bostone ir net -plačioje Amerikoje 
nepažinojo šio ugningo kalbėtojo, kontroversinio visuo
menininko ir teisininko? Niekas negalėjo ir negali žiūrėti 
Į šio socialistų šulo veiklą indiferentiškai. Visuomenėje 
jis būdavo ar dievinamas, ar niekinamas, vidurinio san
tūraus Įvertinimo nebuvo ir gal negalėjo būti. Bagočiaus 

į veikla buvo intriguojančiai spalvinga. Tebėra daug liu
dininkų, kurie galėtų ir, iš tikro, privalėtų aprašyti šio 
visuomenininko karjerą.

Puošnios rezidencijos plačioje lovoje poilsiaujantis 
vėl mums net a duodamas aiškins, kaip baisiai jis neap
kenčia Lietuvos okupanto ir kokios lemiamos reikšmės 
toji jo neapykanta turi Lietuvos išlaisvinimui.

Vasario šeši< liktosios iškilmių scenose baltagalviai 
seneliai jautriausiais žodžiais vėl graudens tokius pat 
baltagalvius senelius, sėdinčius salėje, aiškindami jiems, 
kada Lietuva atgavo ir kada prarado neprinklausomybę. 
o jų vaikaičiai, už durų gerdami Pepsi-Colą, nekantriai 
lauks tų apeigų pabaigos, kad kuo greičiausiai galėtų 
išneti iš scenos vėliavas ir bėgti savo keliais.

Čia norime kiek plačiau peržvelgti jauno Bagočiaus 
veiklą, jo ""audrų ir varžtų laikotarpi“. Tai apima mažai 
žinomą jo praeiti. Sakyčiau, kad, gaudamas teisininko 
diplcmą 1919 metais, Fortūnatas Bagočius išeina į rimtus 
ir subrendusius visuomenininkus. O prieš tai, iki 33 metų 
amžiaus, jis audringai Įrėžė savo vardą Į Amerkos lietų
jų veikėjų lentą.

, jaunimas ir mi rios poros.
Fortūnatas Bagočius gimė 1887 m. Kretingos apskr., kad jų nebuvo paskaitose?

Neabejotina, kad ir ateinančiais metais savo spau
doje ir renginiuose krikščionys demokratai krikščionins 
tikrus krikščionis, tautininkai tautins tautininkus, o so
cialistai — socialistins senus veteranus socialistus...

Ir kitais metais piktai užrėksime, net nesvarstę, bet 
kurią naują laisvės kovos ar lietuvybės stiprinimo idėją.
nes nieko negali būti daroma kitaip šiandien, negu buvo ~ • «i » • .» -• , ..r, -• ,• v, • 1 ’ * ; cienei 1 kom a ir 2 pamokus“. Bagočiaus liudijimu, pra-
vakar...

.Atleiskite, po Naujųjų metų bus ir šis tas nauja.
Tikėkimės, kad senieji mūsų veikėjai turės progos 

nusifotografuoti su naujuoju JAV prezidentu, kuris gal 
iš naujo pasakys tai. ką buvo sakę kiti prezidentai.

Bet. tur būt. reik mingiau.-ia mūsų veikloje ateinan
čių metų naujiena — tai busimieji nauji ir pagausinti 
sovietų agentai, kurie. Įfiltruoti i mūsų organizacijų va
dovybes ir spaudą, nepaprastai sustiprins mūsų "'patrio
tini nai sumą“ ir kovingumą... "Lietuvos laisvinimui nuo 
fašistų, buržuazinių nacionalistų ir užsienio reakcionierių 
užmačių”...

Taigi — laimingų Naujųjų metų!

NEW YORK. N.Y.

Vienybės sukaktis

. Joks korespondentas iki 
,-iol neparašė Keleiviui, kad 
lapkričio 27 d. Vieny bė su-

Tą laikra-ti Įsteigė Juozas 
Paukšty< ir Antanas Pajau

Namuose irgi ilgai neišbuvo, keliavo laimės ieškoti 
Prūsuose, pėsčias praeidamas Priekulę, Tilžę, Karaliau
čių. Dancigą ir štetiną. Netoli štetino gavo. darbą pas ūki-

jis. Dabar Vienybė priklau-Į ninką, bet čia neilgai dirbo. Poznanėje 1901 ir 1902 m.
so Valerijai Tysliavienei ir 
jos sūnui Juozui

lankė vokiečių Volksschule. Pėsčias nuvyko Į šveriną. kur 
pateko Į ubagyną (Armenhaus). Iš ten atsidūrė Hambur

Ui icio _• o. \ ieii\i’c mi- ...... c.,, ♦;!. --v j
nė gė puo nų renginį, kuria- ujjj* 1 Yra P'.vnas Bagočiaus prasimanymas, kad 19(
me paminėjo savo 99 metų į , - krvnti- ii vra! ni-rodžio mėn. ligi 1901 m. birželio mėn. mūsų keturi
.-.ukakti. Tai seniausias, nors |)i;vu<i ir katalikiška ir so- bkmet’s bu' ęs Rusjos konsulo Tomasevskio Bremei 
ir su pertrauka ir vardą ( jaiKtiška ir liberališka J raštininkas. Tą mitą sukūrė Bagočius. kai vertėsi nota;

io
emene

ir su pertrauka ir vardą (jalj4iška 7r Ya sukūrė Bagočius. kai vertėsi notaru'
krite? .tebeeiną? lietuviu ,,a,tarū«».iū metu — tičji pa-1 Bolone-

ti žino. kurlink vairuoja... i Tx. . , .... , . „„ . . ..
Vienybę nuo pradžios iki! Dirbdamas vokiečių garlaivy Kionprinz VVilhelnū, 

šiol yra redagavę apie 20 i Bagočius atplaukė Į Nevv Yorko uostą 1903 m. vasario
redaktorių. Pinnasis redak-j19 pametė tarnybą, net palikdamas savo algą, ir
torius buvo D. T. Bockaus-; bastėsi Nevv Yorko gatvėse. Čia jam pavogė $8, liko tik 
kas, vėliau ją yra redagavę
tekie lietuviu visuomenės

laikraštis -JAV-se.

Vienybės pirmasis nume
ris pasirodė 1886 m. vasario 
lo d. "\Vienibe Lietuvvnin
ku“ vardu I lymouthe. Pa. 
1893 m. pakeitė varda i 
“Vienvbė Lietuvninku”, o

-ia • p? V,,, plačiai žinomi asmenys kaip ]99< m. persizele i Brooklv- ‘ .... , . . *
K.on ™ -ivuJin,. rtb A- Milukas. J. O. Sirvydas, na. 1929 m. pasivadino tik . , . . . . • .-i” i .. ,.,i„ J-Baltin-aitis ir poetas Juo-V įenvbe n tu<» vardu te- _ ~ , ii i; za< Tvs lava. Dabar ją redabeeina n šiandien, nors ne- •

reguliariai (šiemet teišėjo 
21 numeris).

guoja Jonas Valaitis.
J. K-tis
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JAUNOJO BAGOČIAUS VEIKLA
ALGIRDAS BUDRECKIS

Fortūnatas liagočius

ATOŠVAISTĖS ĮR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS Z 

SKAITYTOJO BALSAS

Nė viena mūsų praėjusių i rinkome jų keletą, tuos, ku
rnėtų ’ kolumna“ taip nesu-Įne. mūsų manymu, patys 
jaudino skaitytojų, kaip to- taikliausi ar šmaikščiausi

VERTA IR MUMS 
ĮSIDĖMĖTI

Kazys Zdanius Austraji- 
joje leidžiamoje ir rašytojo 
V. Kazoko redaguojamoje 
Mūsų Past ,2ėję rugpiūčio 
16 d. rašo apie paskaitas 
Me.fcoiuno iieiuv.u klube. 
Rugpiūčio 1 d. prelegentai 
buvę airių kilmės ispanų ka-

ji, kurioje pažėrėme eilę 
"kankinančių klausimų“

3i’,^ “.Tr ""'n/f1 1 T’daiT'1 (lapkričio 9d.). Iš visų pu- fenros unnersitete vedėjas . 1 , . . ' . .
oro** Hovv-o" G KHre Keleivio“ -draugai,

’ * . skambindami telefonu ar
"Jaune pirmą kai tą, rašo ■ asmeniškai prisiartindami,

K. Zdanius, 'vetimtautis’<iūlė mums savo nuomonę 
mokslininkas aiškina, kodėl»tais klausimais ar net patys 
mes turine možėti savo. sugalvojo naujų. Pasirodo, 
kalbą, ją i iaix\ti ir tebulin- ka(j tokie ar panašūs klausi- 
ti. Ši kartą gii dėjau naujus mai "kankino“ ne mane vie- 
pasiūlymus: dvi kalbas mo-Įną. kad jais užgavome at- 
ką yra gabesni ir geresni pi-į skambią stygą bendrataučių

piečiai. Profesorius davė ei-, dūšioje...
Hę praktiškų -pasiūlymų lie-1
'tuviu kalbai išlaikyti. Svei-1 Tačiau be jokios abejo-
L. ‘ ’ nės didžiausia ir maloniau-
Kuio lietuvių bendiuomenę. j staigmeną mums padarė 
turinčią lietin ių kalbos mo- jLkaitvtojas iš Chicagos, pa- 
kymo galimybes ir pripazi- siraį s gražiu Ando# žcmai 
nimą vidurinėse mokyklo-; Ko
se?

(ar. pagaliau, 
domiausi > A

a smeigs.-tai 1-

čio vardu. Jis net raštu atsa
kė Į visus iš eilės mus ”kan-

i p - • • i kinančius klausimus“ ir darProf. Rime kaloeio apie .... x ,. „TZ , .. . ... 1 1 pridėjo stambią Keleiviuitautiniu grumu issilaižvmą. t1 J .
Jis sakė, kad jų išsilaikymo Paiam^- 
pagrindai >ava kalba. jr rejkia pasakyti, kad 
Tai at.-a.-.y ma.- tiems, kūne Anda žemaitis labai gerai 
mano IietuvisKumą i-laiKyti j savo at?akymais paUikė j 
pei anglų ka. :ą. anų krausįmų dvasią. Vie-

Štai tad Yaiiulaičio klau
simai ir Žemaičio atsaky
mai:

* Kcdėl Amerikos Lietu
vių Taryba pyk:., kai prez. 
Fordas parei kė. kad Lytų 
Europotpe nėra sovietų do- 
mrnacijos, bet džiaugėsi, kai 
jisai -pasirašė Helsinkio su
tartį. kuri tą dominaciją tei
siškai Įfoimino?

Ats. Tcdėl, kad. prieš da
rydamas tą pareiškimą, iš 
vakaro nepasikvietė Tary
bos narių patikrinimui, kad 
jis netiki tuo. ką žada pasa
kyti, kaip tai padarė, j/rieš 
padėdamas savo paiašą Hel
sinkyje.

* Kodėl Lietuvos Ūkinin
kų Sąjungoje nebeliko nė 
vieno ūkininko?

Ats.: Todėl, kad Ameri
koje dėl per brangios darbo 
jėgos žemės ūkiu verstis ne
apsimokėjo.

* Kodėl kai kurie tėvai 
nesiunčia savo vaikų Į šešta
dienines mokyklas?

Ats.: Todėl, kad jie tiki. 
jog Amerikoje Dievas tik 
angliškai tesupranta.

’Taip svetimi vertino mū
sų kalbą ir jos mokymosi

nur kitur gal su juo ir nesu
tiktume. norėtume pasigin

sąlygas *Me’.bourne. Jie net i 7^ b<* kitaiP ir.būti ne^a’
optimistiškai žiuri į musų 
tautinio vieneto išsilaikymą 
Melbouine. Tuo tarpu kai

li. Tačiau daugeliu atvejų 
jis mums atveria akis, ar 
bent jų vieną.

kas iš mūsų mano, kad neuž-1 Kaflan£ri dpl- neužtektu! -tv . •i!trn isb’vvaiN ‘in-Jn kalba“ ‘ Aactangi, neja, neuzteKių * Kas yra Dirvos“ bkirp‘
L • ' ‘ ’ vietos visiems Andos Žemai-i ta«s ir ”Vienvbė<" Girnakirasok. Zdanius. -- ... , , _  ■Lab 11 vieny.unnaiučio surašytiems atsakymams 

išspausdinti (nes tuo atveju -
,, . ; - „į aiškumo dėlei tektų pakar-’,,ps klausia, kur buvo musų L . . . .. - x , ccuntei oart>“ a- ba ietu--...................... 1 toti ir visus klausimus) at- • «t'w miu

•viškai: po rodaxtonaus kėr 
seooocooecoeeoo^oe^meoot de pasilindę milžinai.

DIDELĖ NAUJIENA : * Ko dėl partijų veikėjai
i kalba ir kalba, kad VLIKo

Savo straipsni baigdamas,

Andrejevo parapijoj, Paželsio sodžiuje. Jo tėvas buvo 
grytelninkas. Pats Fortūnatas vėliau rašė apie savo jau
nystės skurdą šitaip:

"Mano tievas gyvena ūkininkaudamas ant 8 deseti- 
nų žemės bova prasta, vo mokeste didele, dėlto ūkinin- 
kistė netik nekela, ali kožno meto puolė žemin ir man 
tievas biednieje...“

Tėvas mirė. jam būnant 6 metų, palikdamas Bago-

atžvilgiu, dėdės kunigo žema moralė ir brutalumas iššau
kė jaunuolio neapykantą prieš klerą. Kun. Mickus turėjo

i c-

Jaunimui būtų* Įtikimiau 
skambėję svetimųjų min-’

Lietuvių litera-; tęstinumas remias senųjų po
turo s istorija, IV

vai kas

tys. Mišrioms poroms būtų 
buvę Įdomu išgiisti. kad dvi 
kalbas moką atėi.ių vaikai J 
yra pažangesni ir anglų kai-1 tomas, 1944-1975 m., parašė 
boje. "Reiškia, norint, kad { Pranas Naujokaitis, 579 p»l., 

geriau mokytųsi ang- kaina $10.
Tai ne tik vertinga knyga, 

bet ir nepaprastai puiki ka
lėdinė dovana, kurią galite 
gauti Keleivyje.

liškai, mokyk ji lietuviškai, 
latvi:kai, estiškai ar kita 
kalba namie ar tautinėse

džios mokslus gavęs Rucavoje. Pozingiuose ir Kuržemėje, mokyklose“, rašo jis. 
kur išmoko šiek tiek vokiškai. Motinos brolis kun. Mickus, 
kuris klebonavo Astrachanėje. |pasiėmė Fortūnatą pas 
save. Dėdė kunigas vadinosi Mickievvicz ir vaidino lenką.
Visur kėlė savo "lenkiškumą“. O vargšas Fortūnatas kitų lietuvių tarpe. Bi ooklyno kuopoje šalia Bagočiaus veikė 
kalbų nemokėjo ir tik lietuviškai prabildavo. Dėdė surik-i dar 9 nariai. Jau tada Bagočius ėmė reikštis, kaip prakal- mokestis“, kurio niekas 
davo: "Mužikas buvai, mužikas ir būsi“. Kaip ir Šliūpo, bininkas. Praktikoje laisvamanių agitacija buvo nukreip- Į privalo mokėti?

*3oooooooooc>cosoooooooooooooooooooooooooooooooooooooor

naka-

Ats.: Gal tai "Keleivio4

litinių partijų bei sąjūdžių 
tęstinumu, o patys nieko ne
daro. kad tos partijos kartu 
su jais pačiais nei-mirtų?

Ats.: Todėl, kad jie tiki 
sugrįžti dar neišmirę.

* Kas yra "frontininkai“?
AtsJ Front in inkai yra 

"Naujienų“ sukurtas baubas 
senosios emigracijos lietu
viams gąsdinti.

* Kas yra "solidarumo 
ne-

Ats.: Solidarumo mokes
tis vra mokestis nario, neeg-

ta prieš dvasininkiją. Bagočius šitaip suprato antikleri
kalizmą: "užpuolimas letuviškų kunigų ir jų pasielgimų

lenkę "gaspadinę“ ir dažnai savo seserėnui aptašydavo! b' apsiėjimų su savo žmonėmis, rinkimo ^pinigų už sakra- • zistuojančio jokiame sąraše, 
antausius. Kai dėdė buvo iškeltas i Odesą, Fortūnatas. men^us - fKs dar Įsijungė i Simano Daukanto vaidybos Ta(j kam ir mokėti, jei ži- 
buvo nusiųstas i Saratovo "minykų mokyklą“. Jis čia ilgai draugiją ir dalyvavo Sibiriokų“ pastatyme. nai. kad tavo doleris Įkris
nebuvo ir grižo Lietuvon pas motina. T . „ A ‘ , b’K j vandenį...

Jaunasis Bagočius linko i socialistus. Jisai jau buvo •„ • . ‘. .. „ : . * Kodėl ne vienas lietuvissuformavęs savo pažiūra i socializmą. Revoliucingai nu- , . . . . . , ..... L . -• • * • 'nedrįsta viekai pasisakyti,siteikęs aštuoniolikmetis Bagočius šitaip samprotavo apie Vori __ i;k«v.,i.^- >
socialinę revoliuciją:

kad jis — liberalas?
Ats.: Todėl, kad nenori 

būti apšauktas komunistu.
v , * Kas yra "liberalas“?

\ ienvbė per savo amžių; L,e j,. gavo “kačergininko“ darbą šiaurės Vokiečių LJoydo j b xab^io> nu< lat eina, ii dėlto tenais turi būti bent kas - Ats.: Liberalas yra žmo- 
1900 Pa(’ai>^a’ norime k-laimėti savo prigimtas tei- :guS< ku,-s mato gyvenimą to-

ses ir permainyti dabartinę valdžios formą Rusijoje. So- kj koks jį tiki uju vra

"...aš turu kreipties prie savo šalies, kur mes kenčia
me carizmo priespaudą, kur kova tarpe šalies gyventojų ,

cialistiška revoliucija, kaip aš ją suprantu savo aprube 
žiuotame žinojime, yra tai sukėlimas iš vidurio, tai yra 
ištraukimas žmonių iš tikėjimiškų prietarų, kuriuos jie 
paskendę, ir sukėlus revoliuciją jų protiškosios pajėgos, 
jų Įtekmingos esybės, gal mes pajiegsime apveikti dabar
tinį politišką surėdymą ir pakelti sociališką revoliuciją“. 

Paklaustas, koks vaidmuo teks Amerikos lietuviams!

* Kodėl, kai tik prašneka 
Kazys Škirpa, visi ji puola?

Ats.: Todėl, kad Škirpa, 
kaltindamas kitus pats save 
užmiršta.

* !f.

„---------- —j„... ,----- ................... .. .... .. . ,. . ,. .. .. „ i j .Su šitokiomis mintimis
$5 ir 3 vokiškos markės. Pragyvenimui iš pradžių teko i?10s i evoliucijos versmėj, Bagočius atsakydavo, palydina saVo mielus skai-
dirbti fabrikuose ir restoranuose. Net buvo nuvykęs dubti | "Daugiausiai mes jiems (Amerikos lietuviams) apie tytojus Naujucsna Metuos-
i ūki bet nepatiko karvių melžimas. L • i n. - - - j* v • i • ,. . na. linkėdami, kad jie butųi um. uev ihjmumi r-ai iu n |tai kaibame. šitie žmones dirba visokiose dirbtuvėse; Vll/. t?.

mes juos aplankome ir mokiname, kadangi vėliaus jie uz- našiausi,
įso; i i Pu,s Rusiją. Jie vra įrankiais, su kūnais mes manome' .kesi Susivienijimo Lietuvių Laisvamanių kuopoje. Tuomet J * Į Kitą savaitę: Krikščionių
dr. Šliūpo laisvamanių Susivienijimas turėjo 150 narių. • )U’ -eanina- i demokratų minčių pakede-
kurie prisirengdavo kalbėtojais propaguoti laisvąją mintį (Bus daugiau) nimas.

z
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VASYL1CNAI KONCERTIOJA NEXV YORKE IR BOSTONE

Rusai okupantai, Žaliu iš Lietuvos!
SENO KALINIO LAIŠKAS

Lietuves pogrin ;\ ,,c staiūama "Austa“ nr. 3 išspaus
dino ši seno dailinu a...-..,;. .< .^alinamiems Lenino įsteig
tose ir Brežnevo iaiKuh;u.-< ^to\ \x\ios>e Nijolei ir Liudui.. 
Nijole, Liūdai,

’ŽLietuv us na;a...\u i,>a.—.tyčios Kronikoje“ perskai
čiau, kad G l’L AG iU - Y . Ci i r * V - ei š ;as gavo dar vieną Lietu
vos laisvės kovų auKą, — tave. Nijoie. Ktoau ir Tavo. 
Liūdai, malones prašymą Lei aidui biežnevui.

Kasau ir Jūsų ita.i..m o .tetos adresus, kurių baise- 
a.utinės 3<$5 10“ bei 3ft5

>. -j > neoyiios. bežadės tiems, 
kurie negirdėjo "Stalinu“ 

<ia nuo Putnios į šiaurę Temnikų 
zKelio pusėse Mordovijos miškai.

.'avo viršūnėmis siekia dangų; 
šaunią žmonių kaulus, o skaro- 

ic.i- ti šiandien teberiogsančius 
ač>. aizgytus.vieių užtvaromis. 

Bokšteliai... buKneūz... UoitSteiiai...
Antai prie pat gt.c/-....u:io unijas bokštelis'. Tartum 

iš baisios pasakos isumtę.- mažina;- puola .pravažiuojanti 
traukini. "3d5 5“ Gilumo .-am. .Antai "spėtas“! Visų kan
kinių gerai žinomas ..-.Mintu“ vadinamas. Baltuoja 
baltas barakas ant nnū u., oe.- Kra.-to. Baltas pravažiuo-

nybes slopia uzsui .nn 
/ 3-4“. Nertaitos saiu...: 
kurie nėra buvę Lot.m; 
ratų dundesio, kai j.e . 
link. Ten abiejose ge. 
Lieknos rauuonus p... ? 
savo šaknimis šiepi., t. 
tomis šakomis masKao; 
niūrius lagerių baiu.m-.

.1-5,

Dr. Vytenis Vasiliūnas

Savo metiniam koncertui smuikininkas Izidorius \ ašy liūnas 

ir piJbistas Vytenis M. Vasyliūnas pasirinko John Baiicchi So

natą Fantaziją lietuviu liaudies melodijomis, Mozarto Sonatą I) 

dur K.V..‘50ti ir Wolf-Ferrari Sonatą G moli opus 1.

New Yorko koncertas Įvyks 1977 m. sausio 7 d., penktadieni.

S vai. vakaro Camegie Recital Hali salėje. K|oncertą rengia Nor- 

man Seaman. žinomas Neu Yorko koncertu rengėjas. Vasy liūnai

nuoširdžiai kviečia Neu Yorko lietuvius atsilankyti i ju koncertą, i ALTOS INFORMACIJA

Įima pareigomis. Dabar pir
mininkaus Paliulionis. Nu
tarta nupirkti Chicago Sa
vings Bank ilgalaikį taupy
mo lakštą $ 1.000 vertės.

Dr. J. Adomavičiui 65 m.

pasisako už Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų laisvę. To
liau savo telegramoje dr. K. 
Bobelis nužymėjo: “Mes tu
rime viltį. kad. Jums vado
vaujant. Amerika bus visų 
tironijos priespaudoje gyve
na n čių j ų nepri klauso my bės 
ir laisvo apsisprendimo troš
kimu galinga rėmėja.“

Giuodžio 15 d. dr. Jonui 
Adoomaviciui sukako 65 m. 
amžiaus. Tai šiuo metu. ga
lima sakyti, vienintelis gy- ALTos 
dytojas. kuris taip uoliai bendradarbiavimas
spaudoje (Drauge ir Naujie-į laisvės siekiant, 
nosei dalinasi naudingomis 
žiniomis sveikatos reikalais.

vardu pažadėtas 
visiem

l.inkėtna. kati jam ir at
eit vie nepritrūktu ištvermės• » » *
-ieje srityje.

Šaulių rinktinės 

susirinkimas i
Visuotinis šaulių rinkti

nės susirinkmas įvyks Šilu
sio 30 d. 2 vai. popiet rink
tinės namuose. Jame bus 
renkama nauja valdyba.

B. B.

Bostono koncertas bus 1977 m. sausio 9 d., sekmadieni. ;{ vai. 1 

popiety .Mažojoje Jordan Hali salėje. Neu Engiami Konservato

rijoje. Huntington Avė. Bostono ir apylinkių lietuviai maloniaijantiems pro salį. Bvi tii. Kurie ten pabuvojo, neužmirš:
to ilgo koridoriaus, maz..c.u kamerų ir keturių karcerių kviečiami pasiklausyti savu menininku, 
kur ant grindų, ant sienų, ant gretų, ant plieninių aštriom
briaunom nugaląstų an\z .inii.il ir ant brezentiniu tramdo
mųjų baltinių-"rubašr.ų“ Mimesėjęs kraujas, laikas nuo 
laiko nuplaunamas .-Ina garuojančiu krauju. Tai "3$5 
10“! Žinau, Liūdim. tą plake mą uuobę. kurioje Tu šian
dien Įmestas po lo na-.r ... .u.-ių ankstyvesnių kančių. 
Kaip šiandien pamenu; -as. drėgnas barakas... ie- 
lėsiais, puvėsiais dvoKum u.im- Kampe matyti kamara-pa- 
lata: ant blakėmis n.;, .,. matų g'iulų eilę metų. Tu gulėjai 
akmeniniame gipso g.< ? e ~a s.Kauuanciu, pertaidymus 
pažeistu nuga i K cl t* i i li. Učt aUV G> netikėjome, kad Tu. Že
maitijos sūnus, taip i:a..i mumsiesi su mirtimi. Bet, kaip 
pasirodo. Tavo ti.u um..- . n \ u ir laisvės troškulys — 
sti/presns už tų sužvik-.'. /Gziurėtojų. režimo viršinin
kų ir kitų budelių u-;.x.. , m..- nepavyko nutraukti Tavo 
silpno gyvybė s s.’.i.o. kau za. vieno kankinio kaulais su
ramstytų griūnančių \X-..o amžius barbarų tvirtovę. Tu 
dar gyvas!

_.wų. Vieni jų nelaisvės metus 
uo\ \ ižose ir Kalėjimuose jau 
p.aueua savo Katorginį gyve- 

eia.'. Kurie iki šiol ištverėte tą 
... j.s, Kurie dar tik pradeda 
ms. Kurie šiandien dai

li IN - i. i

Žinau, dar daug u
skaičiuoja koncentracij
metu desimtuKais;*•
nimą. Tau, Liudai,
baisų Gulago pragarą 
sunkią kalinio daiuzę. 
trokšdami gyvenu ta moję u .uisveje, o rytoj gal pateks 
už grotų, p r i s- i e k 
nio- atodūsio kovosiu . 
rys, greitesnį grįžimą i t \ ynom

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Kalėdinis renginys 

Balzeko muziejuje

rodyti leidimą. Vieni jį dėl į 
to puolė, o kiti gynė.

Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje St. Balzeko ir 
moterų pastangomis buvo 
suruoštas kalėdinis rengi
nys. Jame 4 mergaitės ir 
berniukas pagiedojo gies 
mių. EI Zapolienė paskam 
bino paninu. o visi svečiai 
traukė giesmes ir linksmas 
dainas.

S. Balzekas pranešė, kad 
naujiems muziejaus namam 
jau sulinkta per 66.000 dol

Šv. Kryžiaus ligoninės 

garažas

Kryžiaus ligonine pa- 
4 mil. dolerių vertės 

garažą automobiliams pa
statyti. Jis atidarytas gruo
džio 10 d. ir vysk. V. Bl izgio 
pašventintas. dalyvaujant 
miesto tarybos atstovui K. 
Jakšy. šen. Er. Savickiui ir 
kitiems.

>v
.Matė

Kitoje 69-sios gatves pu-1 
sėje ligoninė nupirko i- 
l’ranckevičiaus dideli trijų

Pasiskirstė pareigomis

ALTos 36-me suvažiavi
me sudaryta Amerikos Lie
tu, ių Tarybos valdyba gruo
džio 10 ii. pasiskirstė parei
gomis. Pirmininkas yra dr. 
K. Bobelis, vicepii miliukai; 
T. Blinstrubas. P. Dargis. I 
dr. K. Šidlauskas, dr. VI. Ši
maitis. dr. J. Valaitis; sek
retorius kun. A. Stasys, iž
dininkas J. Skorubskas. fin. 
seki eterius Eug. Smilgvs, 
protokolų seki eterius A. Pa
kalniškis; nariai; O. Barš
kė’.} te. B. Bučas. T. Kuzie
nė. J. l'akalka. J. Talandis. 
E. Vilimaitė. ALTos atsto
vas XYashinggtone dr. J. 
Genys.

Naujas valdybos narys y- 
ia Petras Bučas, buvęs Tau
tines Sąjungos Chicagos sk. 
pirmininkas. Chicagos uni 
versitete gavęs prekybos į- 

j meniu administracijos ma
gistro lansni

Rumunai nori rysiu 

su lietuviais

,1A V rumunų kongresas 
atsiuntė raštą Amerikos Lie
tuvių Tarybai, pažymėda 
mas. kad jų paskutiniame 
susirinkime nutarta užmegz
ti artimesnius ryšius su Py
tų ir Centro Europos etni
nėmis grupėmis. To siekda
mas. rumunų kongreso pir
mininkas Ale\ander E. Kon- 
nett ir kreipėsi raštu į ALTą. 

Mirus ilgamečiui Kavine
Amerikos Littuviu Tarvbos • •
pirmininkui Martynui Kas- 
paraiėiui. artimieji vietoje 
gėlių ir kitų užuojautų suau
kojo 150 dol. Lietuvos lais
vinimo reikalams. Velionio 
žmona dar pridėjo 350 dol. 
ir atsiuntė ALTai. Nuo ir-

fmis aciu:

Vokiečiai domisi lietuviais

i. ...u i. Muzieiuje buvo surengti ,tv piadeua , - - 'aukštu narna, kuri panaudoskalėdiniu papuošalu kursai.i,-ar kovoja. , . j, , L • ligonines reikalams.J > kuriuos lanke 42o asmenvs. •

zn pergalės arba iki paskuti- 
\e ir uz Jūsų. broliai ir sese-

. . .z,e Nijole, naujai pradėjusi sa-1 

... ą priimk kaip lietuvišką s-.ei-
.....nuo. Priimk uz Tavo pasiau-

... \ę. už Tavo didvyri.-ką žodį iš 
. Priimk iš katorgininko širdies, 
.ę ;>.xo 3-4”. prieš akis sničz — 
P na.- smėlis perone Įirieš ia- 

. auju i- lagerio pabėgusių lie
ji .suvėlė iš sušaudytųjų su per

tu, .un^ta ranka. Kadangi budelių 
. dv,.kia automatai, tai neminė- 

• stebuklingai iš mirties ištrū- 
la tik tiek, kad ne vienas a-u 
.tęsę icginie tuos takus, kur 

: ūnti. tuos topolius, kuiių 
.; Moidovijos lagerį, centri- 

p> 3-4”. ir ten... ten zonos kam- 
' vadinamą. Ten sveikiausią 

. tiinoji mašina” baltai chahi- 
. komis padaro tikrai psic’ni- 

pačiu ir politiškai nepa-

Tad ir Tu, brangi 
vo kančių kelią, tą n 
kinimą nuo buvusio se . 
kojanti darbą ko,o, (ic* L i/ 
teismo salės į rūstų pa.'.

Kai persKaivian . 
telėjoBarasovo >j .. .. 
gėrio vai tus, apzo.' ...; 
tuvių jaunuolių... V.i u. 
verta krūtine ir k’.uko- 
rankose dar tebčra r .... 
siu to nekaltai > z u i 
kusio vaiko vaido, ik.- . 
o daug daug kas 
šiantien Tau tenka . - 
šakes už mirties luz . 
nę ligoninę, uzšifru 
pe spec. izoliati j ių. ' 
protingą žmogekuKą "... 
tais prisidengusių s., k-tų 
niai nepagydomu 1.. . .. 
vojingu...

Pamenu ir tai. k. . 
ga per pu-ynus į šiai;: ę. . 
šiurpūs pasakojimai a k 
dar prieš mus pabūvi .' 
tų iu net neužkastų, a ba 
išvilktųjų.

Viską pamenu. Mo'. i 'imtais (baugų. O todėl Jums 
visiems, esantiems tame ariame Gulago pragare, šau
kiame: Jūs neužmir<i! S Jumis vis;’, lietuvių tauta! Tė
vynės laisvės trokštanei.mks širdimis, ginkluoti teisybės 
žodžiais, mes žengiamo žmgūtinėn kovon už žmogaus 
teisių Dėklai avi jo.' jg . . o: okiimą.

Stiprybės! Dk \a' ’ MeM! Tikėkim*- Tiesos, Taiko.- 
ir Ltisvės peigab-’ Senoli*

g.kau. kur geležinkelis nubė- 
v. gi nda iš kalinių lūpų eina 

k. t.nikoyskij monastyr”. Ten 
baltuoji, kaukolės sušaudy- 

kzų ir lapių iš broliškų duobių

Miesto bibliotekoje papuoš
ta lietuviška Kalėdų eglutė.

Surado nusikaltėli?

Daily News didelėmis rai
dėmis i-spausdino žinią, kad 
Chicagoje surastas A. Lukis, 
kuris 1941 m. Jurbarke šau-

Lietuvių televizijos 

dešimtmetis

lietuvių televizijos 10 m. 
.-ukaktis bus paminėta sau
sio Š d. Alsip Condeorsa 
Mar viešbuty je (122 ir Cice
re gatvių šankių ža). Salėje

dęs žydus. Gyvas liudinin-1 telpa 400 žmonių. Programą 
atliks seniai laukiamas Vi-kas Imivracj. s Įstaigai pa

pasakojęs, kaip tai vyko. 
Kaltinamasis lietuvis nepri- 
sipažįstąs kaltas.

Paskutiniuoju metu žydai 
Miskate ieškoti tokių nusi
kaltėlių. Tiek metų paėjus, 
bet kokiais -dūdininkais“ 
pasirėmus, nesunku ir ne
kaltus žmones apkaltinti.

Blogiausia, kad dauguma 
žydų kaltina visus lietuvius, 
nors jie gerai žino, kad savo 
lankas žydų krauju sutepu
sių lietuvių tėra tik labai 
mažas būrelis ir kad labai 
daug lietuviu, kiek galėda
mi. žydus gelbėjo.

Rūpinasi Sadunaites 

išlaisvinimu

Kongr. Erank Annunzio 
(dem.. Illinois! pranešė A- 
merikes Lietuvių Tarybos 
pirmininkui dr. K. Bobeliui, 
kad jis kreipėsi į Valstybės 
departamentą ir į sovietų 
ambasadą, siekdamas, kad 
butų i-laisvinta Nijolė Sa- 
įlūnaitė. Sovietų ambasado
riui A. Dobrvninui Erank 
Annunzio paraše;

Per ukrainiečių ve 
Miunchene Slavą Stetzko 
Al Ta gavo vokiečių studen
tų pageidavimą atsiųsti jiem 
spaudos apie pogrindžio lei
dinius už geležinės uždan
gos. taip pat kitų leidinių 
apie pavergtąsias tauta?. 
Tuos leidinius jie platins 
>avo kolegų tarpe.

Jiems buvo pasiųstas di
desnis leidinių kiekis.

Iš Bonuos atvykęs V. V o 
kiet ijos parlamento narys 
Herbert Hupka. priklausąs 
jų Užsienio reikalu komite
tui. Silezijos išeivių vokie 
čių pirmininkas, pareiškė 
norą užmegzti ryšius su lie 
tuviais. Chicagoje su juo 
kalbėjosi kun. J. Prunskis.

Disertacija apie lietuvius 

ateivius

Tais Žukauskas iš Ne\v Yor
ko. Gros Binkevičiaus or
kestras. \ i etas užsakyti te-1 “Patyriau, kad 1975 m. 
Ievizijos tel. 77S-21OO ir E- \ . Sadūnaitę už skleidimą 
vans tel. »3»»->*»O(>. Kaina j-laikymą leidinio, pavadin- 
i-smeniui $20. ;o Lietuvos Katalikų Bažny

čios Kronika, nuteista tre- 
Jame bus pagerbtas tele- įįenus metams sunkiuiu dar- 

vizijos įsteigėjas Tolius šlu- hų stovyklos, o pe’Yo dar

Vienintele proga!

Kas iki 1977 m. sausio 15 

dienos užsisakys visus ketu

ris Pr. Naujokaičio Lietuvių 

literatūros istorijos tomus, 

tas juos gaus už $35 (nuo

laidos $5). Pašto išlaidoms 

reikia pridėti $1.25 ir Mass. 

valstijoje gyvenantiems — 

sales tax $1.75.

ST. PETERSBURG, FLA. 

įvairios naujienos

• Gruodžio 12 d. buvo su
sirinkęs Jungtinis lietuvių 
organizacijų komitetas, ku
riame dalyvavo 9 organiza
cijų atstovai. į vadovybę iš
rinkti: pii m. K. Kleiva, vi- 
vepirm. V. l’gėnas, sekr. O. 
Galvydienė. Taip kitko nu
tarta pasiųsti padėkos raštą 
JAV ambasadoriui Jungti
nėse Tautose XV. Scrantonui 
ir jo pavaduotojui \V. T. 
Bennettui už jų garbingą 
Pabaltijo valstybių gynimą.

• Gruodžio ĮS d. buvo 
atidarytos atnaujintos Lie
tuvių klubo, patalpos. At
naujinimo darbams nema
žas nariu skaičius aukojo po 
$50 ir $100. o sena narė ir 
viena iš klubo steigėjų D. 
štaupienė nepagailėjo net

* $300.
• Klubo moterys gruo

džio 21 d. surengė Kūčias.
Gruodžio 31 d. klubas 

rengia Naujųjų Metų sutiki
mą. Vž $6 duodama kava. 
Mimpanas. papuošalai, o už 
valgius reikia mokėti atski
rai.

• Žuvautojų klubas sau
sio 11 d. -1 vai. popiet ren
kasi I ietuvių klubo mažojo
je salėje.

• Sauso 13 d. 6 vai. vak. 
Lietuvių klube bus pagerb
tas 70 m. amžiaus sukakties 
proga dail. Antanas Kūkste
lė (gimęs 1906 m. gruodžio 
22 d.). Jo asmenį ir kūrybą 
apibūdins dail. J. Juodis ir 
lašytojas St. Tamulaitis. 
Bus ii- sukaktuvininko kūri
niu parodėlė.

• Altos skyriaus narių su
sirinkimas šaukiamas sausio 
19 d. 3 vai. popiet Lietuvių 
klube.

• Sausio 22 d. 2 vai. po 
pietų Lietuvių klubo susirin
kimas.

• Komo Kalantos šaulių 
kuopa sausio 26 d. 3 vai. po 
pietų Lietiniu klube ruošia 
Klaipėdos krašto išvadavi
mo sukakties minėjimą su 
koncertine dalimi.

į ALTos centro būstinę 
įvairūs asmenys ir įstaigos 
dažnai kreipiasi informaci
jų. Šimtais paivikalaujama 
ALTos leidinio “Lithuania“.
Pastutiniuoju metu kreipėsi 
jau magistre laipsnį turinti 
ir disertaciją rašanti Mary 
1 ynn Sukurs. ieškodama 
informacijų apie lietuvius 
intelektualus savo rašomai 
disertacijai apie Baltijos 
valstybių ateiviis JAV-se.

Tokių pat informacijų
gavo A Binckley iš Ohio.!
Northvestern u-te mokslinį Massachusetts gyvenan- 
darba l ašąs stud. Jim Chess. į <»eji prie knygų kainos pri- 
Omahcs valdinės mokyklos! deda 5C< valstijos mokesčio, 

mokytojas S. Guzallis ii kt. ' Baltas mėnulio miestas, 

Aleksandro Kad/.iaus eilės,

Poezijos knygos
tas. kuris per tą dešimtmetį 
ne-ė sunkiausia Lietuviu tė
ievizijos naštą.

Jei norime tą lietuviškos 
televizijos programą turėti 
ir ateityje, ateikime i jos 
renginį, paremkime jos va
dovų pastangas. T. siutas vi- 
•us dalyvius įamžins 
programoje.

ti eilėms metams ištrėmimo 
i Sovietu Sąjungą.> •

Kaip ius žinote, tas Sovie- 
, tu Sąjungos veiksmas yra 
tiesii gniai priešingas Hel
sinkio konvencijos susitari
mams ir 194$ m. Žmogaus 
Teisių deklaracijai, kurias

JVC abi pasirašė jūsų valstybė, 
labai įvertinčiau, kad ius

Žydai turėtų žinoti, kad 
ir ju tarpe yra tokių, kurie j Tauragė* klubo sukaktis 
sunkiai nusikalto Lietuvai ir
ios žmonėms, bet lietuviai 
iki šiol tu nusikaltėlių dar 
nemedžiojo.

Audra Jaunimo Centre

Ji kilo dėl leidimo rodyti 
i Lietuvoje susuktą filmą. To 
sąmyšio venti an pastatytas 
kuo A Kez\> d;iYe> filmui

panaudotumėte savo įtaką, 
j jog Sadūnaitę butų išleista 
ar. mažiausia, bent jos bvla

Cbicąs<» Tauras*. l.ivw-|{,a„ pe^varstvta". 
viu klubas lapkričio o d. mi-į
nėjo save 20 metų sukaktį.] Carteriui priminė Lietuvą 

Pi e.klientui Jimmv Carte-Buv. Britanijos lietuviu 

klubas

Gen. kons. J. Dauž.vardie- 
nei pageidaujant, konsula
tui perduota 600 egz. leidi-1 Alijošiaus lapai. dr. S.

Aliūno humoristiniai eilėraš
čiai. 87 psl.. kaina $2.25.

Lietuva, graži tėvynė, Ba
lės Vaivorytės eilės. 42 psl.,

ATSIUNTĖ PAMINĖTI k;una $4 00

Toli nuo tėvynės, Petro 
Žodžiai kaip salos. Aalo- Babicko eilėraščiai, 102 psl..

kaina $3 00
Btirg»likos-gev(gikox, Pu- 

vertė dr.

mo- Lithuania“ paskleisti 
kitataučių tarpe.

ALT Inf.

72 psl . kaina $3 00.

nos Vešciunaites eilėraščiai. 
64 psl.. įrišta, kaina $5. Iš
leido Algimanto Mackaus p1 X‘'’gilųaus^ vt

, -i - - iUm-m l'.i.limn Antanas Kukša. 427 psl.. kai*helis pasiuntė sveikinimą. Kn\gų i.enumo ionua>. , A
* 6349 Si-. X: ti .-'ia: A\«•.. Clo- ‘“i minkyt virs Sb.30, kietais

cago BI 69629 į— $7.25

'■iai AI.Tos pirm. dr. K. Bo-

šio klubo valdybos posė-; 
Idvje giuodžio 12 d Tuisi.l i-l .eg’-imai

i

adekcic už io atsiusta te-
A’U'lOh-

inii.il


Fttslapis ketvirtas KELEIVI?. SO. BOSTON . i. ,o. i-». > m. gruodžio 28

ll

kad, kaip tik aš numirsiu.;

Kokių dar nesąmonių? ' LAIŠKAI REDAKCIJAI

Sve.zi. Keleivim -eimininkai.

S-eikinu ir linkiu svei
kiems baigti šiuos metus ir 
Naujuosius metus pradėti su 
piluu aruodu, kuris įgalintų 
Kele.vi diadai žygiuoti per

• s i ta aruodą Įmetu savo 
' 20 bumaską“.

Ka Keleivi skaito, tas 
akių m gadina ir žino vi- 
o pa<anko naujienas.

JKasmauskas 
< 0 molld Beach. Kia.

— Ir linksnių, ir markai-

nų. Tik reikia turėti švino 
motą. Tą šviną prisieina su

tirpdyti Klekintame puode 
ir verdanti supilti į -alto

j vandens bliūdą. Ten beauš- 
damas, jis pavirsta Į viso
kius pavidalus. O iš jų mo’ž-į -isą pasauli, 
na nuspėti visas būsimas! 
dielas? i

— Dai vienas prietaras I

— Ne. Maiki! Tada reikia 
kaire ranka tą šviną išgrieb
ti ir pažiūrėti, i ką jis padab- 
nas. Vienas jo gabalas atro-

Į do, kaip rūtų vainikas, tai 
znoėijas, kad tais metais ap- 

Įsiženysi; kitas atrodo, kaip'
‘tvaiko lopšys, tai znoėijas. i,.. ;, . -i • •, i - ; 1 «<*t oiam:e p,kad vaiko ir susilauksi: tre-.

čias, kaip grabas - tai r,-i -į I;,. ............ ,.
kia: pasistanavyk sau sm,-,-’ ,,.llk;į,v T.-v,. šeimininkei.

; ČH) marškinius.. O aš iširau-1. j„. , j.į,„ jį
kiau toki, kaip du kaina,, n , j.,..,. .... .
man i virozino. kad dar sto-j vene:-o’o ' oune 
vėsiu per metus, viena ko ja
atsirėmęs i šitą, o kita i kita 
svietą.

— Tai tik išlikę senovės 
prietarai, kurie neturi jokio 
moksliško pagrindo.

— Gerai, tada pasakyk.
2, I ką apie smerties adyną sako 

i tavo mokslas?

TEISYBĘ 
BIJOJO SAKYTI

Išiinkus ilt inokrati-ku bu
du naują prezidentu .linuny 
('artėti, -ij krašto žmonės 
turi tikėtis naujų reformų. 
I ez. Fordas nesugebėjo 
duoti tuščių pažadi.!, todėl

i' • i, i

Ką tik gavome

Massachusetts gyvenan
tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

o
Prof. Augustino Volde

maro raštai, 672 psl., kai
liuos rumunus p a laimėjo. ,a Slo.(M).
Jimmy (art.t nmkeje dau-i Julius Janonis, {Mietas il
giau visus -'.nteern,

<ul. Vii:
>aza-

ik\dainas. kad sep-
’eudiucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas. 265 psl..u a i .'

tynis milionų b< ,kai biu ap- kaina $o.00. 
lopius darbam, bedarbiai. Lietuvos Steigiamasis Sei- 
išgirdę toki pu žalą. už. (ar-1 mas- parašė dr. V. Daugi r- 
teri balsavo. No’s abu pre- J 1
dd, miniai k-ndidab-d ;Įis i knyga apie seimą, kuris

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose. spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
p>!.. dau • i’du traeijų. Kny
goje laso apie d) asmenų. 
Kaina $:0.<‘0.

Apsakymai. Marius Kati
liškis, 253 psk. kaina $8.00.

Sukilimas Lietuvos suve- 
renumui atstatyti, dokumen
tine apz.v;.a a. parašė buv. 
Lietuves r.i-oar-ra-tas pa- 
-itu/.i’ v< b- tas minis
teris J :- tijoje Kazys 
Škirpa. ž"? ; 'k, iliustruota,

*1. I'. ’ a s:.5.oo..i,., . Jaitė-Smogienė. Tai vienin-j
Amerikos <i-tuvių istorija.

• lemia ma to .i di k’Į
bi darbiu a"! lenu:

jn1 paruošė Lietuvos konstituci-į rt*daga\o <:f- • Kučas, 639
j ią ir kitus pagrindinius ista-j P5*-, kan i •' 19.50,

id iib;:i< tymus. Veikalas yra gausiai j Pėdos mirties zonoj 
iliustruotas, 261 psl., kaina j ?ibiro kr -ininkės ii

K u r aš dabar stoviu.
Maiki?

Ko <s čia klausimas?
Tu stovi prieš mane. o tavo
kojos at< u i niii.'ios i grindis.

-- Ne. Al iiki. aš dabar
storiu t;o P < 1 \ n-ju kainu.

Ką ? .\r fu esi girtas.
ar dar m ■uakirics sapnuoji!

Nei as giltas, nei a-!
sapniu ju . e vienok viena
mano kt, ia it.b; t inusi i vie-,
ną kaina o aii'.re ji i kita. i

Ai; itaii, kad tu. tėve,;
esi vi"i-i ai aptuisęs.

Ak
1

iki. tai ta,o vištos!
sniege m - m- aii suimti vi-!
sos tei.- \ i u*'. Tu, tur Imt, ne-•
žinai ir i įėjau;i. kad Naujie-<
ji metai jau , isai panosėje, i
o senicj i aip numūčytas|
žydelio !minas, ant visu ke-j
turiu suklupę pakelyje.

I
lai • e• ke įo kalbėt i is ,

pat pra: i/ii . o nes\aičioti!
apie kaz k: kius kalnus.

- Tai
1

iii štuka. Maiki.
11

Naujųjų metų i:raka-;
rėse gaie:um kalbėti rim-
čiau.

Vt
j

•t. a ir atėjau pas
tave pa ism kėti pačiu rim-
čiausiu i ■(•įkalu.

— t) ko. < yra tas tavo
rimčiau." * ’ 1 1Ii i S • fl .

— Smertis

mano gaspadinė išsiims iš! — Niekas jos nežino, ir;
i neverta nė spėlioti.

zonoje 
ir SO-

si< i.ras ,, 3,7 md. moterų $6.50. Į vietiniu kalėjimų kankinės
užima \yių dai’ou-. t ir Adomas Galdikas, daili-; E’eno< Jucm atsiminimai,
policininkų pa eiu-ni per- rinko monografija anglų i 5-11 n i. Kama $10. 
asi m tery-. Inu>•..-ieijos kalba, paveikslų spalvotos Tolimų k ♦-ašt u miražai,

kad ir nespalvotos nuotraukos, t Vos Sam i armėnės kelionės 
iliustruota, 342

ame kra z. tanu šio kaina $15.00. psk. kam-i '-unkštais virše-
tas (leno 3<r;;t :-:zo . kiek- j krašto , viam s;j<i*l:j u\ ų ga- Rudenys ir pavasariai. II bais š;..u kietais —$8.50.

ienam už daibą turi būti! limybe f; f i pa 2-3 anmo- dalis., romanas, parašė Al- Martyna* Mažvydas Vil- 
kamus dai bu-, jei ju neie.i'u. bi nas Baranauskas. 3 U psk.
Užklausti kiliuia-į< - \irsi-, kaina $6.00. . 
ninkai. kud-d jU nedepor- Juodvarniai, pasaka-poe- 

j t ueja iirii valių im i m antim ma, para ė ir iliustravo Pau- 
ntsako. kad koii-nso ne- litis Jurkus, 200 psl., kaina 
kilia įieni< soi ia'd: 'medi- $5.00.

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu- 

i.idu.-f ijo.je ]jo 1912-1945 m. dienoraš-

departamentas ;»
n,opo jo su-jin mil mdeealiu ini'giantu didelio formato 171 psl..

{.■j\.-Hsj'įs Sidni s, .dusų kras-i vra šian

teisingai ai lyginama. L ž sa
vo dailia prideramą atlygi
nimą tini gauti ir Tėvo šei
mininke

I aimiinui 1977 metu vi- 
-am Keleivio štabui!

Mykolas Korsakas
tu.

banko visus mano sutaupy-; 
tus penšeno pinigus, nes, josi — Tai tik tu nieko neži-1 
patariamas,, padariau ban- nai, o mano senoviškas prat-1 < ;<i biatn ji Redakcija, 
ke "džoint“ sąskaitą, kad ji kų mokslas viską žino.

— Tai tu tuc savo senoman galėtų nupirkti gyvati-į 
nės, kai aš nepasikelsiu iš 
lovos. Paskui ji lieps išmes
ti į dumpas visą mano ma- 
jontką. — uniformą, kepu-

višku mokslu ir raminkis 
Stovėk, \iena koja atsirė
męs i šio, o kita į ano pašau 
lio kalnus. Tik neužgerk

Keleivis man patinka, y- 
pae nu- d u Maikio su levu 
j asi ka. lieji mus. Tas varg-

, -i,i ‘-t neatsiranda.t< \ a \ įsadn toks susi-

'?• šnlilę ir sapninykus, ku- per šventes ,«„• ,lau>r uyvati-
rie man rodė vieškelį per ši 
gyvenimą Ji lieps išmesti ir 
mano nagradą užsitarnavu
sią pypkę kuri man tiek me
tu davė dvasišką suramini- 

,vp 1 mų. Jau dabar ji sako : kai 
tu numirsi, kad man nė tavo' 
kvapo namuose neliktų, nes 

. O

nės, kad tavo koja nuo :i 
pasaulio nenuslystų.

Tokios valandos, tėve.

Kaip tai niekas? O ją

noti?

Nesąmonė, tėve!

— Ogi, kai stuboje dega

kad tavo šešėlis kristų ant 
sienos. Ir jeigu, į tą šešėlį 
veizėdamas, pamatysi savo

rupines, ateina pas Maiki 
’l as'redavoti“.

Linkulania malonių šven
čiu. id< du levui ir sutini po

— Tuo nesirūnink. Maiki. j pmi-utie. Te\ tii užteks stik-
tai mano asabiška dieta. , lėliui ir kalakuto gabalui.

. r , • - , • i •, . N u nagai (la—Vadinasi, lik sveikas!

— Lik sveikas ir tu. o taip 
pat dėkoju visiems, kurie 
man atsiuntė doleri kitą ant 
tabako ir veliju laimingų 
Naujų metų visiems Kelei
vio sk a i ty t < > j a m s!

KELEVIO RĖMĖJAI

Keleiviui aukojo:

K Sagaitis, Verdun, (hie- 
bec/— $10.

Olga Cibitienė
I ondoll. ( Uit.

-y. k

t Jei biama-ji,
J \ , smiute Ktdeivio skai- 
1 t \ ’o ja. nu iu ji skaityti ir 
! 1977 metais. Linkiu Tams- 
Įteins ištvermes '-tinku darbą 
i (Iiibant

R. Buchiene
iu P ’a.

Po $5: K. Jurgėla, (uilf K, b i\i,, administracijai
Ass., St. Petersburg. Kia..
A. Mineikis, Menden. Ali..
V. Startkauskas, Cleveland,
Ohio. E. Dietrich, Elizabeth,
N. J., J. Pocius, Chicago. U!..
O. ūselis, Dracut, Ala., G.
Kilotaitis, Eganville. Ont..
C. Kruze. Brooklyn. N. Y..
V. Lukoševičius, Hamilton.!
Ont., J. Jurėnas, So. Boston. _______________________

!

Sumeni prenumeratą ir 
kuklia auka.

lbiimkiie mano miošir- 
(izansius sveikinimus Kalė
dų ir Naujųjų Alėtų proga.

Vytautas Oželis
Alaiaitie. (^ac.

I

iMa.
j bet nebus matyti kaklo, tai j Po $3: M. L. Balčiūnas, 
i znoėijas, kad ateinančiais j Detroit, Mi., A. Saladžius 
metais nnkratysi kojas...

Tai tiktai senų prieta-— O kode! dabar tau taip 
čme ir nai ūpo mirtis, kadai tų pliauškalai. 
vi<i lankia mažios ir laimin-1
go> Naujųjų metu ateities? j Ne pliauškalai, o vier- 

į na teisybė, kuri buvo žino- 
Alaiki. mane graužia j ma senovės žemaičiams ir 

rūpesti". Rūpestis, kas bus lietuvninkams, Tą patį va
karą možna sužinoti dar ir
daugiau sekretų.

šiame ir aname sviete, kai 
aš ntimiisiu. Alau atrodo.

r
ST. PETERSBURG BEACH. FLORIDA

J< igu nuriti* įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
inn.'.e \ !><■. maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
bi k ii ' n i i e n ė s Kealtor vadovaujama lietuviška
is|;iįe;i

GULE ASSOC. REAL ESTATE 
»; ;<♦;» Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Fkirida 33707
Tel. (SI3) 367-1791
Po darbo valandą — (S13) 360-0711

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

Romas Kalanta. parašė
Vytautas Alantas, 116 psl., 
kaina $3.00.

MES VALDYSlM PA. 
SAVU. parašė L. Dovydė
nas. I tomas 268 psl., II to- 

: " ;.i nau jai iis< 579 psl., iliustruota, iriš- • ma-2 is psl. Kiekvieno tomo 
k ai’’•) > ’ 6Ū

TRYS IR VIENA. Janinos
Narines atiminimai apie 
i aš;, įo i’i • (' d rielę Petkevi-

Negana to.
V t * 1 ;\ ’ ’ 11 ’ i\ Y 1 ct 1«' 1 i

.s:aslos mašinos išs ūmia iš kaina $15.00. 
darbu nemaža daibininkų.
K iekvienei ia:s nm ais apie 
6 mil. nauju darbuiinkų pri
auga. gi nauju da bu jiems

Abu pi e/idi-u’ iu iai kan
didatai su savo ekonomi
niais patim j iis tuo.- faktus 
žim jo. liet jų m> '■ eibe. o iei 
butu sk< 'be, <•,eii iaimbii a- 
bll butu P’.l almeje.

( gu.-'ilsis deni kraiti prez. 
Roose\ t itas i ■iaiik« si kraš
tą is ekonomines depresijos,' 
; pi upiiidama;- m.ckv ieną be
darbį daibu. Įteikdamas 
kiekvienam po lopeta, sakę 
ir kt.. ir nors su mažu uždai -

Skaitykite 
šias knveas

; Sruogą, Jurgį 
ir Ju ižą švaistą ,171l.: :>aviek:

uis., kaina $3.00.
Afs'tidKnio kareivio už- .• 

: rašai. J "n Januškio atsimi- 
Kclionc aplink pasauli, j n ima: iš 'tScojo pasaulinio

kam ’-bku Europoje, 127 
nsl . k -b--» *2 00.
AJai ūkanose. —•

Juozas Kaributas, 423 psk. 
kaina $5.00.

Sąmokslas prieš žmonija.
informacinė apžvalga. Vilias Vvtaiž'' b”nt.a novelės, iš- 
Bražėnas, 109 psl., kaina' ,;>i<fos T’o- bme 1976 metais, 

'■ įcuū e- :z 376 pd., spaudė 
Liet. K”Nklnpedijos spaUS-

$2 50.
Lietuva caro ir kaizerio n 

guose. Ant. Gintneris, (5.3,’» 
psl., kaina $5.00.

Senasis prūsų teisynas.
biu bedūlinai dirbo, ir tie Prof- p- Pakarklis, 31 p ! 
bedarluai nadej, mr/aieti

t

lepresi i.:.

tuvė. ka *’a $6.00

nrarLi. Kairio l'vpdag),
n t k"’i na 50 e^ntll.

Įd/'Tr»o!rr»tiin ir ko- 
! ( b . Kauskio). 47

p.-r<»;jCą filosofija, para-
"tanas Maceina. 335 
3;f-R (»0.

Md Mikase* laii*

u dirbančiu
ie\V o’ i

kaina 50 centų.
Kryžuorių valstybės san

tvarkos bruožai, prof. J. Pa- 
karklis. 176 psl., kaina $2.00.

Alijošiaus lapai, humoris
tiniai dr. S. Aliūno eilėraš
čiai aktualiom visuomeni-i ka«. p.omšė Jurms Jašinskas, 
nėm temom su Antano Gus-! 60 nsl kaina $1.50. 
taičio eiliuotu įvadu, S7 psl.,* T»-e Bro»bers Domeika; 
kaina - $2.25. į i bido n,» vdėno any-aka, j

si Lietuvių išeivija Amerikoj. n gi u 1 d1 i iš eilė Milton 
parašė Stasys Michelsonas. I šk.u k. -sk.J b» l iet. Knciklo- 
gausiai iliustruota, 509 pd.. j n,.Jiš* t ub ki-i 1976 mo
kama $4.00. t.-ds. 23d n’s.. kaina —$6.00.

R.et šiandien yra Įsigalė
jusi i\U;i t i <3 ir’ ; (langiau 
uždirbti, u mažau dirbti, 
i'aiiar bcd.a'bių p.m.a'i’os y- 
ia didesnes u,*1
a ulai Idai. i b .
b< da: bis i \ \-ras - a žmona I 
imis t vaikus, "auna i? 
\\tdfare i taiy. -■ per metus 
S7.5()ū, Ri paf) a • is darbi
ninkas, per metus d; bda- 

j mas. tegauna i N > !ik $ 
5,500.

Tiek valdininkai, liek po- 
,ijkuoti

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2334 W. 69th St)!it ikiei'iai bijosi 
I ii kią sistemų i: j.i ;>auaikin-i

Parkas anapus gatvės,-—j tu

DOVANA JAUNIMUI

Parkas anapus gatvės,
premijuota apysaka jauni-.Montreal, Que., B. Yasudo- 

\ ich. Pittsburgh. Pa., N.
Mik tėnas, Dearborn. M i.

Po $2: M. Michalovieh.
Salem, N.H.. E. Martišius.
Vrentham. Ma., S. Grigalių-1 Karnavalo aikštėje, nove- 
' ičius, So. Boston. Ma.. Al. ’es- purase Juozas Švaistas

Musu .ieine’. a'' į.i neganiu!. paraše Danutė Blažyte |
Bindokiene, 156 psl.. kaina1 a s vyst\ds kmingai. kol 

$3, 00 , mes ne!iresiui(> pasišventu-
iu ideaž.'Jo

(lecevičius, Cleveland. (>- 
1 io, B. Blaževičių*. Milford, 
•'ei., C. Paul. Centereach 
’I.Y.. B. Bartash, Serbin<r 
Jet, Ma., S. Kovai. Breck- 
ton. Ma., P. Žukas. Quincv. 
Ala., J. Sinkevičius, (\-dge- 
v. Alb., A. Eedronas, Ne\v 

Hyde Park, N.Y.. AL Kli
mas. Brockton. Ma.. K. Pet
rauskai, St. Agathe dės 
Monts.

Po $1: A. Nakutis. St. Pe-

2SI psk. kaina minkštais 
viršeliais $5, kietais- $5.75.!Į

Gabriuko užrašai, apysa-į 
ka. i’ ii iki’ Julija Svabaite- 
Gyliei.e. 13,3 psk. kaina $?».

Mano žodynas, Richard 
Svarių . daugiau nei 1.400 
spalvotu pa\e:kslų iš Įvai.
’ iatisiu sričių ii kiekviena>

■’e pasiprie- 
'bi’.u t dai 1 ’kusiai !»«•- 
darbiu npi upmuno j\ ai kai.

Ad-.. Chat h s P. Kai

Geri žodynai
Anglų-iietuvių kalbų žo 

dynas, Y. B; lavykau nauja
’aida n it' ? ‘.ū0« žodžiųjų turi lietuvišką ir angliški

pavadinimą. Knyga didelio: >90 p.-1 .-.aiu.i $> Jū.
formato, stipriai Įriškta ir Į

, vi i o • kibai patraukli mažamečiamterpbure, rla., J. Savage.,. • .. ... ...»ir naatig tam. Kama $;». ) ).Bridgeport. Ct.
Visiems aukotojams nuo

širdus ačiū.
Musų žvirblis, J. Narūnės

Administracija psk. kaina $1.20

L ietuvių-Anųlų k/tlbų žo 
dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir $lapoo« rsk>. api«

eiliuota pasaka vaikams. 161 27.000 bui.;ių 511 p-d., kai
na $S 00.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.
KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG JDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. ,

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVf. JO METINĖ PRENUMERA. 
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Mooaosoosoosoooooooooooccoaoooooooosssssaw
WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vai. vakaro

WICN 90.5 EM 
E. Meilus

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



KELEIVIS. SO. EOSTON 50 l‘>7>.

Vietinės žinios
4. ČAPLIKUI 70 METŲ

andrui Čapliku 
k;m/.a 70 metu

1 d. Lie;,; 
valdini-.:;; 
sauiirds 
nublcL e 
m. jie .-r 
Aleksam, 
gimna: : s 
džio 2: •! 
toną pas 
Čapliką, 
lietuvi

Čia
moK,.
11K < IS «
Techm, < 
1932 m. . 
inžinh i. 
bėję.- \ it ! 
iki It'.s 
Gilu-;.* b-. 
m<ali v: 
rau! d m, i

Ka
na u i ' 
išėjo i 
-Koman •

me P:! 7 m. sausu 
a je. kur jo tėvas 

.. . Pirmasis pa- 
. as jj su tėvai;- 
Peterburgą. 19 lt 

/ . Į Lietuvą, čk 
a s m kėši Alytau* 
i?, j921 m. gruo- 

ji* atvyko Į Bos- 
'.\o dėdę Petrą 
žinomą Bostone 
įiė ją.

. .'..'s viduriniąja 
.- .e sandra* Čap 
a Į Massachusetts 
■ Institutą ii 
,aue gavo elektros 

dildomą. Padir- 
, kitur, nuo 1935 

metu darbavos' 
m irt •> ėję. su treji 
ranka Antrojo pa
ari- metu.

DAYTON, OHIO

Vakaras su V. Žukausku

šeštadieni, gruodžio 11 d.. 
Baytcno Lietuvių Kultūros 

Atrodo, užtektų jau ir ši- komitetas suruošė \ akarą 
to ilgo Aleksandro Čapliko p u Vitalių Žukausku“. 

Vėliau iki 1967 m. Alek-; ;ietuvį^cs veiklos sarašo' ‘ „ . ..
sandras tarnavo kaip civili- su<i(iarvt; va;Z(iui kokio Iv- Svento Knyziaus parapi
nis asmuo JAV oro pajėgu gio čia savo tautini turime ! “,k° didelis
aprūpinimo įstaigoje ir iš () reikia dar pridėti, kad jis bur>s
jos išėjo i pensiją. Dabai amerikiečių visuomenėje 
gyvena So. Bostone su sau čia vra plačiai pažįstamas, 
žmona Eleonora Norkūnai- kad ‘lietuviu reikalais daly
te, baigusia Bostono univer-. vau ia delegacijose valdžios 
sitetą magistro laipsniu. Įstaigose, drąsiai šneka ak-
..... , ... tualiais klausimais spaudo*
Inz. AieKsandias Čaph- atstovams ir televizijai. 

xas yra vienas iš gyviausių ir
judriausių senosios ameri-; Taigi, tenka tik apgailės-, 
kiečių lietuvių inteligenti- tauti. kad tokių senosios lie
jos narių, jau anksti Įsiti au-; tu. ių amerikiečiu kartos 
kęs i čionykšti lietuvių vi-i mūsu veikėjų jau maža teli- 
*uomeninĮ sąjūdį ir jame iš- ko. ir inž. Aleksandrui Čap- 
varęs plačią ir gilą vagą. , ūkui jo amžiaus sukakties 

proga nuoširdžiai palin
kėti kuo ilgiausiu ir laimin
giausiu metui

gijai. — jcs vadovvbėie vra 
ėjęs taip 'pat Įvairias parei
gas. šiemet buvo jos direk
toriumi. o 1977 metams yra 
išrinktas pirmininku.

.1,1

Jis priklauso daugeliu lie 1 
tuviškų draugijų ir jose ė j 
ar tebeeina aukštas parei-' 
gas. BOSTONO RENGINIŲ 

KALENDORIUS

viršeliai. Atlaidų pavėsyje, romą* • » *
V“-1>ariŠ.Po^l!!',Abe!liis' Iraymono e. pi-e, kas!

iliustracijų, kieti 
kr.na $12.00.
Mykolo Vaitktus atsimini- 467 psl. kaina $4.00. 
mai: >«• •• -d u- om i Alpis, romanas, autorius J S„ M.n„a . Ba ,.,a. 210 psl. ’ Ra ,!
sl., kaina minkšt. virs. SI.oO, no

5 GENERAL roVljų

jam teko tar- 
laivyne, ii 

a. pa*iekęs Įeit. 
aus laipsni.

karo

e publikos. Kadangi o- 
ras pasitaikė labai gražus, 
tai svečių turėjom net iš to
limesniu vietų: Gincinnati,

psl
kietais — S2.00.

Baltijos gražuolė, (Liepo
ja), 332 psl., kaina minkšt. 
virš. $3.00.

Per giedrą ir audrą. 272
psl., kaina minkšt. virš. $2.50.

Nepriklausomybės saulėje laida, parašė J. Gliaudą. 406

na $5.00.
Kiauros rieškučios, roma-

i Dengia stonus. <!e andeu-, J
♦ nutekamuosius \:ur./d/iu<. ;,į. 
J lieka namu vidaus ir ! :tiko \

nas, parašė Antanas Mustei- jsu ru*'1' dailydės <i..iiHj>. 
kis. 259 psl.. kaina $4.50. *; įkainojimus w:<ui. i m į

Sunkiausiu keliu, roma
nas. parašė Jurgis Gliaudą,
251 psl., kieti viršeliai, kai- į j____

• mą ir draudimą.
} karais tel. ?.B I lt,! o
t■ i

<• • 11.11-

Oxford. Sidnev. Lima. Co-:11918-1940) I dalis, 296 psl., ‘ na $5.00.
lumbus. Prieš programą sve
čiai buvo vaišinami užkan
džiais ir gėrimais, kurių pa
ruošimui vadovavo Mary 
Loti Lastauskienė.

kaina minkšt. virš. $2.50, lij An>to|iju, K.iry., |STI.i ■ oro  ~l l... »    _   _ _ _

Jis vra senas SLA veikė *
jas ir šioje organizacijojt ,
pasiekęs net centro vicepir-' Sausio 9 d. 3 vai. popiei 
mininko vietos. Jordan Hali mažojoj salėj

'Izidoriaus ir dr. Vytenio M. 
Jis taip pat Įžymus San- Vasyliūnų metinis koncer- 

daros šulas, dabar centro tas.
Sausio 13 d. 8 vai. vak. 

Community Center of Bos
ton Izidoriaus ir Vytenio

valdybos vicepirmininkas. 

Amerikos Lietuviu Tarv-

dalis — 278 psl., kaina mink ' KIMOJI ?OL£, 254 psl 
štais virš. $2.50, III dalis — manas, kaina $5.bv.
264 psl., kaina minkšt. virš.
$2.50, kiet. — $3.25.

Milžinų rungtynės, Myko 
lo Vaitkaus atsiminimų
temas. 203 psl., kaina — __________________________
minkštais viršeliais $3.00
kietais $3.50. IšN t OMOJ A MAS Bl TAS

GYVENIMO VINGIAIS ,>rie "L“ Sl- maudykliy Su. 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie Bnslone ni,° *aus,° 1 d- *nu‘»- 

dėkoja Vitaliui ŽU- nėa. 369 psl., kaina . .$3.50 • ^ujamas I aukšte 2-ju kamba- 
kauskui ir šio vakaro inicia-* To paties autoriaus tomą.- i r,¥ ,r v,r,uves von,a m<»dt*r- 
toriui Kultūros komiteto’VI kietais viršeliais $3.75 h«tas.
pirminnkui Petrui žiaukui minkštais $2.50. teirautis tel. 2<>s-2#l l.
už toki gražų ir linksmą ren-* • ■■■«■•»»»»**«• n*n (-!|)
gini. kurio mes ilgai neuž
įniršime. ________________ _______ _____

mai, 176 psl. kaina $2.00 ODAMA VASARY IEI e

WE WILL CONQUER^
THE WORLD

KADA IR KAM PAD ARĖT 

SAVO TESTAM F NT A

Ilgiau kaip pusantros va
landos užsitęsusi V. Žukaus
ko pn grama tiek žavėjo 
publiką, kad ji nenorėjo ak
toriaus paleisti nuo scenos.

Daytono 
lžiai

lietu, iai n uosi r-

Laimutė Markevičiutė- 

Alvarado

Meilė dvidešimtajame 
į amžiuje, parašė Petras M an- 

VIII' l)sb- kaina $o.00. i paruošta, teisėjo Al
' peržiūrėta. ”Smfu\ ■

Tuo reikalu jum- V::C -Ri
dėti teisininko Prano šu!«»

pbonse
, • J

i : t ! S -

i knvga

LIETUVOS VYČIO P£D 
{SAKAIS. Juozo Strolios įdo- 
i mūs 1940-1945 m. atsimini-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su testamento pa- yz L 
Knygos kaina $3.

įamento forma $3..M r :i 
gaunama ir K<-k-Lr, . 
nistracijoje.

bos Bostono skyriuje Alek-j yasv]j(jnų ir Beverly Peter- psl., kaina $5.00.
sandras Čaplikas yra ėjęs j- >on barokinės muziu. ; kon- Lietuvos keliu, inž. Petras 
vairias pareigas, šiuo metu' certas. Lelis, 264 psl., kaina $6.00.
yra skyriaus pirmininkas, o į Vasario 5 dieną So. Bosto- zvngs„įs atgal, Bronius 
Altos centro valdyboje - no Lietuvių Piliečių d-jos Milašius, 17 j psL kaina $2.00 
jau kelintą kadenciją vice- ,alėie Bostono vyrų seksteto Atsiminimai apie juoza
pu mininkas. vakaras. Liūdžiu, Petr. Liūdžiuvient,

v asario 20 d. So. Bostcro o<> , . . nn
A. Čaplikas uoliai veikia Lietuviu Piliečiu d-jos salėj 88„psL.’ kaina Sl °.°- 

įr legionierių orgamzaeijo-i Ajtcs rengiama* I.ietir'os Pns,m,nim« fragmentas, 
je ir nekaltą yra vadovavęs nepriklausomybės atstaty- Kaz>'s Muste,kis< 126 Psl- 
Dariaus postui. ryio paskelbimo 59-sios su- kaina $2.50.

t;- ui kakties minėjimas. Išeivio daua, Juozo Kapa.Jis ilgus metus priklauso 1(t77 m K<»vr 11 d Gmn -• 1 Ki’-n -in-o * • •i;ax: : n r ♦ aOVC 11 d- ’ Pen ' činsko 1950-19<3m. atsimi-didziausiajai Bostono lieui- :a(j;cni) $ vai. vak. First či- njmai, 295 psl., gausiai 
viųoiganizacijai So. Bos- cecond church salėje. 66'i]iustruota, kieti viršeliai, 
tono Lietuvių Piliečių diau- Marlborough St., esto solis- kaina $7.00.

Parduodu vasarvietę l.icht- 
by Liudas lield Park Bay gatvėje. Vra 2 

Dovydėnas. 217 psl., kaina miegamieji, virtuvė, veranda.
SO žingsniu nuo ežero, gera vie
ta žuvauti, maudytis aplink pu
šys. beržai. 10 mvliu nuo M in-

da, 270 psl., kaina $4.50.

ROMANAI

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WLYN 1330 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pieiu.

chesterio. N.IL. 10-15 mvlios Perduodama vėliausi

A T. Sandaros 7-tosios kuopos valdyba ir visi 
s aria 1 iečiai sveikina Keleivio Redaktorių ir visą štabą 
met ų.
ir i:n\.i linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 1977

Keleiviui paremti Sandaros 7-toji kuopa aukoja 25 
dob i ius.

Pirm. Aleksandras Čaplikas 
Ižd. Antanas Andriulionis

Sekr. Bronius Bajerčius

’o Naan Fold koncertas, ku
rti rengia N. Anglijos Baltų 
d-ja

Kovo 27 d. 3 30 vai. po 
iiiietu So. Bostono Lietuviu 
! Piliečiu d-jos III aukšto sa
gėje M inkų radijo metinis 
koncertas ir filmu vakaras.

Steponas Kolupaila, para 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
za.s Danys, 464 psl., daug

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

Šventaragis, II tomas.ro. 
manas, parašė Vytautai 
Alantas, 613 psl., minkšt 
viršeliai, kaina $8.00.

Pagairė, premijuotas ro
manas. parašė Jurgis Gliau
dą, 270 psl., kaina — $4.50.

Naujųjų metų istorija, —
Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas roma
nas. 182 psl., kaina $4.50.

nuo Bostono. Susidomėję prašo
mi kreiptis adresu:

J. Jakaitis, 5145 Sth Line, 
liurby. Ont. LOl* 1E». Canada.

(5i«,•

’GARSO BANGU“ 

PROGRAMA 

Ši radijo programa trans-

• U.Vl-

rrtoad-

.tiįąįų Metu proga sveikina savo mielus klientus

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE.

Z'.l.'l \V. Ilroadway, So. Boston, Mass. 02127

Aldona Adomonienė ir tarnautojai

ALDRICH OIL CO 

Jau 20 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

S o Bostone — Dorchestery — So Shore

LABAI JDOMOS 
ATSIMINIMAI

TAU, LIETUVA, Stepo 
C no Kairio, 460 ^sl., kai 

; na $2.00.
ANTANAS SMETONA 

IR JO VEIKLA. Parašė J 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

DIENOJANT, Kipro Bie
»inio, 461 psl., kaina....$2.0t

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Lietinio, 592 puslapiai, 

............................. $2.00
i Į Neseniai išėjo iš spau- 
{ dos Janinos Narūnės knvga 
^VAIKYSTE. Rašytoja apra- 
s 1 šo savo saulėtas vaikystėm

• CITGO KOKYBES ŠILDYMO ALYVA
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• GALIMA MOKĖTI DALIMIS
• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 

PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO
• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL

NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-
470 Adams Street, Quincy, Ma. 02160 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

t. pa
saulinių žinių san»rai:ka ir 
komentarai, muzika, • -ainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florist ąčli;’ 
nų krautuvę, 502 F.
vvay. So. Boston, Marš. Tel. 
268-0489. Ten -'au-'e.mas 
Keleivis ir yra didelis iietu- 

liuojama sekmadieniais iš į visky knygų pasirinkimas, 
stoties WBUR 90.9 FM
banga nuo 1:30 iki 2;00 vai. 
popiet.

Programoje anglų kalba 
pateikiama klausytojam ge
rai atrinkta ir suredaguota 
lietuvių kultūrinė, istorinė ir 
kitokia medžiaga, verta vi
siems lietuviškai nemokan
tiems pasiklausyti. Valandė
lės pagrindinė ir puiki kal
bėtoja—Birutė Vaičjurgytė.

mm#*****"***"*"'"***" «###/

DRAt-inMO AGLNlCRA 
AtMeka įvairių rūiię 

draudimus
Kreiptu* aenu adresu:

BRONIS KONTRIM 
S98 Broadway

Sw. Boeton. Mass. B2127 
Tel. AN S-F-fl

e*#*#*#*#*********************’

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

dienas. Knyga 164 psl. Kai- 
, na $5.00. Galima gauti pas I 
i visus lietuviškos spaudos1 
i platintojus ir taip patKelei-
vyje.

BALTIC INSURANCE AGENCY 

\ ėdė ja: Reda M. Veitas
TeL 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Maaa.
• Dr audžia AUTOMOBILI t S nuo visų rūšių nelaimingų
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus aekilnsjamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOMNERS’ POLICY gali ttrūginti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

An Immigrants Story, j
by Arėjas Vitkauskas, 192 
psl., kaina $3.75.

Savanorio ir kontražval- 
gybininko atsiminimai, pa
rašė Jonas Demereckas. 200 
psl., kaina minkštai* virše

H iiais $4, kietais — $5.
Likimo audrose, Vlado 

Vailionio romanas iš parti
zanų gyvenimo, 344 psl.,

h kaina $7.00.
I Vienas mažas gyvenimas, 
Henrikas Lukoševičius, 192

5AVA11 RA5T 1S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota Manytojo* apie paaaultalus ir Metaviiki 
įvykius, dedu aaug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pai 
apie visus mūsų visuomenini*' baf kultiriniua kiausimua, 
jame rasite jdomių skaitytojų laiikų akylių, kariams lauki* 
mo abipusių pauisakymų ir nuomonių kiekvieno italėms 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LEn VA“ yra dlnamflka. mūsą lt 
eivijos taiknaAtta, leftkąs nauju bendradarbiu bei įdėta, vt 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymų 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle. P.Q. H8P IC4, CANADA

3LA—jau 80 metų tamada lietuvių visuomenei ir išmokė 
jo daugiau kaip SEPTINIS MIUONUS dolerių 
nartam*

SLA—didžiausia Sėtuvių fraternalinš erganizarijs — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje paėa*pų, kun yra 
pigi, net,SUSIVIENIJIMAS neteko pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta su puse mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraada tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis ėta gali gauti fvalrių klasių retkaUngiau$*tas 
apdraudas nuo $100.00 Iki SIv.900.0C

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudė — Ea. 
dowmeut lasarance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukitojo mokslo studijoms i.* gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 1K R SI 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metam. . . V n T -7

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenima rekomenduojama lietuviškų 
klabu ir draugijų aariama. Už $1,000.00 akcidenta- 
Ms apdraudoe mokestis $2.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumole lietuvių kolonijų. Kreipkite* 
į kuopų veikėjus. Ir tie plačiau paaiškins aoie 
Sastvteijime darbus.

Gausite spausdintas infoi-mseijss, jeigu 
paraiyafte:
Lftbaanlan Antante ef Amerfea
$•7 Weat 301h Street, Nevr Verk. N.Y. 10M1

1

tomas.ro
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turimas apdraudas ar nau- neitis, S. Liepas, H. Bričkus, 
jai apskliausti. Br. Mikoniž, V. Kubilius,

Atvykdami i ši specialų T. Stankūnaitė, A. Baika, K. 
susirinkimą, atsiveskite ir Šimėnas. L. Lendraitis, L.

Manomaitis. E. Cibas, A.

SVARBU 308 KUOPOS 

NARIAMS

Visi SLA 308 kuopos na
riai ir tie, kurie jau esate iš
mokėję savo apdraudas. esa
te kviečiami i labai svarbų

J,Jums susirinkimą, kuris j- 
A. Čaplikas skrenda Į Peru Auka Vasario 16 gimnazijai, Vyks 1977 m. sausio 16 d.

, 1 vai. popiet So. Bostono
Jonas Mikalauskas, 

ratęsilanias Keleivio pre- 
nuniciatą. Įmokėjo ir \ asa- 

16 gimnazijos rėmėjų 
u: eli > mokesti S12.

So. Bcstono Lietusių 1 i- 
' jos ateinančių metų i 

pirmininkas ir Įžymus Įvai- i

lių kitų lietuvišų organizaci
jų vadovybių narys inž. 
Aleksandraas Čaplikas sau

sio 3 d. į-skrenda i Peru 
valstybes sostinę Lima. Nu
matęs grižti sausio lo d.

Prieš pat Kalėdų >ventes 
iis buvo užsukęs ir i miwi

liečiu

įstaiga paspausti ran.to? 
va bičiuliams.

sa-

Lietuvių Piliečių d-jos pa
talpose, kambary už baro.

M. Klimas Matulaičio 
namuose

i\Iika< Klimas iš Brockto- 
n,t aosiuvveno

Kuopos finansų sekreto
rius Povilas Jančauskas pa
darys pranešimą apie SLA
specialų papiginto apsidrau
dimo vajų, kurio lengvato
mis gali pasinaudoti kuopos 

Matulaičio į nai iai, jų šeimos, padidi-

savo draugus bei pažįsta
mus, kurie norėtų savo ir 
šeimos narių gyvybes ap
drausti. nes kitos tokios ge
ros progos niekada nebesu
lauksite,

P. Jančauskas,

SLA 398 kj». fin. sekretorius

AUKOS BALFUI

Monkevičius.
Po $5: V. Bakšys, J. Al-Į 

donis, L, Baranauskienė, K. j 
Yvanauskas, -J. Kačinskas, 
S. Baltušis, A. Puskepalai
tis, Č Kiliulis. J. Vizbaras,! 
N.N. ‘

Balfc valdyba nuošrdžiai „ 
dėkoja visiems aukotojams. į 
švenčių įproga prisiminu-! 
siems savo vargstančius bro-!

Bostono Balto skyriui nuo nus lietuvius, ir linki links-1 
spalio 1 d. iki giuodžio 1 d. mų Kalėdų Švenčių ir lai-! 
aukojo: 1 mingų Naujųjų Metų. i

So. Bostono Lietusių Pi- Bostono Balfo Valdyba
>eimiiu namuose Putname. J nant turimas apdraudas ir j jįečiu d-ja — $59 

J. Leščinskienė -

T. Stankūnaitei. B. šakenie- 
nei, A. šimėnienei, E. Šid
lauskienei S. Stanaitienei, 
J. I Ipienei. A. \ akauzienei, 
O. Yilėniškienei, E. Žičkie- 
nei. o ypatingai — Onai 
Merkienei, subūrusiai mūsų 
mielas moteris Į taiką ir ne
šusiai visą "intendantūros“ 
naštą ant savo pečių.

Dar kartą visiems ir vi- 
.- ms, bent kuo prisidėju
siom?' prie mūsų šventės ge- 

I resnio pasisekimo, tariamo* 
i nuoširdų AČIC, AČIŪ...

Skyriaus valdyba

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame L 
V.S-gos "Ramo. e“ Bostono 
skyriaus surengtame nepri
klausomos Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 58 metų su
kakties minėjime meninę 
dali atlikusiai dramos akto
rei Alek.-andiai Gustainie
nei.. pagrindini žodį taru

siam kia. Antanui Rugiui, 
.programos vadovui Jonui 
Vizbarui, (’hica'/oje vyku
sios tautinių -okių šventės 
filmą pademenstra? tįsiem 
G., A. ir V. Ivaškam, keltu
vą aptarnavusiam J. .Jonai
čiui, bare patarnavusiam R. 
Paikai ir mūsų mielom po
nioms už suneštas gausias 
maisto gėrybes ir dainų ir 
paslaugu patarnavimą prie

’ SAUl ĖS ŠERMENYS“

Tai visai nesenta: išleistas
Antano Gustaičio Satyrines
ir humomstinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai

; iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, li.

9
j bai tinsią Kalėdų dav anom y
Kama $7.00.

Sveikino J. ir N. Rasteniai

Julė ir Nadas Rasteniai 
atsiuntė 8 didelių puslapių 
sveikinimą, kuriame yra ke
li Nado Rastenio eilėraščiai.
ienas jų — Lietuva tik vie-' 

na, — išverstas į anglų ir ru
sų kalbas.

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio Įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
$6. Paštu nesiunčiame.

aimant naujas, o taip pat! 
į ir visi lietuviai, kurie pagei-j 
; dauja apd rausi sa vo ir arti- • 

La.-eme. kad Statler vie - mųjų gyvybes.
bučių savininkas tą viešbu
ti uždare. Dabar tą pastatą Apdraudos iki $2990 «pri- 
nupirk : B. Saunders iš New imamos be sveikatos tikrini- 
5 ' kuriam pi įklauso Le-i mo nariams nuo 1 iki 79

įpley Sųuare vieš-jmetų amžiaus su 45'< nuo
laida nuo pirmųjų metų mo
kesčiu ir 10D nuolaida liku
siems

Statler vešbutis veiks 

kitu vardu J Rasys $25.
$39.

bute: A.
i u-

Link'me malonių kelione?
Įspūdžių 1

Argi sunku būtu surasti

vieną naują Keleivio prenu

meratorių? O juk kiekvie 1
Į > iešbutis jau galės pradėti

n., naujas Prenumc..torw,!u.iktj ki;u var(|u _ Park 

stiprina laikraštį.

Po $29: A. Andriulionis, 
A. Matjoška. J. Jurėnas, J. 
Stašaitis. A. Andriušienė, J. 
Janu kevičus.

bufeto ir stalu 
Andriulionienei. A. A 
šienei, J. Pajerčienei. O 
Bartašiūnienei E. Juciūtei

n<>\ i 
bilda Patalpų atnaujini 
mui naujasis sav ininkas ski
lias apie 1 milionus dolerių. 
Tikimasi,. kad kovo mėnesi

19 metų.

Januška, O. 
Br. Kriščiu- 

V. Izbickas, J. 
Augo nis, A. Ma-

i :aza jote

S m u 1 kesnių informacijų 
gausite susirinkime ir galė
site ten pat padidinti savo

Po $to: A.
Vilėniškienė. 
kaitienė, V.
Sonda, i 
Žiulis.

Po $10: T. Bogušienė, P. 
Kaladė. P. Plekšnys, K. Ba- 
čanskas. J. Tuinyla, H. Gi-

F. Karoriem 
rio i. A. Kabinta 
raitienei. A. I 
B. Martinkienei

I. K .ntau

COSMOS PARCELS
tas.

Senas par vii sta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio be Sakos, o 
žmogaus — be ydos.

1 L či 1
r r 

->i. i

A T 
.*1 .

ai-
omenei, 

N( rkū-
nienei, G. Razvadauskienei.

^5=

EKPRESS CORP.

144 Mi’bury St. 

A'ORCESTER, MASS. 
Tel. 5W 8 2868

yra vienintelė oficiali i»t»»- 
(a VVorcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Wortes

terio į Lietuvą ir ki*as Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal

bam* lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkmgaL

Cia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis. 

Vedėja B. S viki ienė

L

Flood Sųuare 
H ordinare Co.

S*?*aiak«* ii. J. ALEKNA 
EasT BttOAn<VAT 

t.iUP* BGoVoN. MASS.
. ELEI-CINAS AN H-414S

M«cr*s Dažai 
’/opfejoK Sienom*

Slikias Langams
Vts-’id* ieik*nt-oya namam 

Eelk/nsnyi* niitirbarisma
teiktai

Peter Maksvytis I
Caraeater 4fc B.'Jder
A9 Church Street 

kfi. MilUm, Ma
AUMra visai pataisymo, rai 
to ir proiektaMmo darbas ii 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jksų reua- 
larimr^ Saukite visados Iki S va
landų vakare,

Tekioms: €98-8979

NAMAKSY - ZAMMITO : 
Insurance Agency, Ine. 1 
95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokitelą. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

xaa>»»eetf

Telefonas: A N 8-2806

ll)r. Jos. J. bonovan
i ą-

į|£r. J. Pas ak ar nio
l p a d i n i s 

OP TOMEI RISTAS
į Valandos:
Į nuo 9 t« rvto iki 5 vai. vak 

Tredridieniais nepriimama 
447 BROABWAY 

South įkišt on, Maas

Mzi

I
larl
lan

an
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rndd
(RUDOKIUTS)

OPTOMETKISTI
Valandos:

! nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara *

445 BROADWAY 
! SOUTH BOSTON. MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
oooocosoaez>soec30oioosoB«oooee<oeoor

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistua, išpiloome gydytoją ra 
eeptus ir turime visu* gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuviškų vaistiną.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

381 \V. Broadway. tarp E ir E gatvių. SO. BOSTONE.

Telefoną. AN 8-4024

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. v_ tšatvrus šventadienius tr aekm.

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 ral.

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Brockton, Maas. 02402. Tei. 586-7209

.....................rrtftrttrtnttttrttft

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 Wesk Broadvvay, South Boaton, Masa. 02127 
Skambinkite 268-2500

RATE

•ffectiva
rateon

ŠAME AT

AYEAR

4-ycar term depotit 
Ctrtificates-SIOOO minimum

M & T OIL CO., Ine. 208^,6^
z H 2A Ueposit $1000 mMmura

AYEAR

641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662

6.8R6,r AYEAR

,-2%-yeM temt dipmtt 
certif icatm $1000

60(^5% 
5.47*-5b%-

AYEAR
9Odavn<MiW 
$5001

AYEAR 

rasite amount

The Padarai ragutations affectlng thtea ntw ravingi 
cartificates allow premature withdrawals on savingt 
certificate funds provided rate of interest on amount 
withdrawn is reduced td the passbook rate (5X% a year) 
and 90 days interest is forfeited.

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi

kalbėti ir lietuviškai 
Turtas (Assets) yra virš $274,000,000

SOUTH BOSTONO LIETI VIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055

— SKAM LIETI VIšKA PICA

— KOKTU VAKARAI (\Vhist Party) kiekvieną 
trečiadieni 8 vai. vak. užkandines kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAE. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

S. B. L. P . D. Valdyba 
368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127

Siunčiant SIUNTINIUS Į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
c o

Trans-Atlantic Trading Co
393 West Broadway, P.O.B. 116 

So. Boston, Maas. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

mit:, a-*,
ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347 
Tiesiai iš IVorcesterio siun-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION 

(VAIRIAUSIAS DOVANASčiam įvairius siuntinius į Lietu.

u ,ki‘us 1RusijO8 valdom‘“! i$ BOSTONO J LIETUVĄ
plotus! Siuntimai sudaromi iš i
vietinės gamybos medžiagą, ap- į ir kitus Rusijos okupuotus
avo, maisto ir pramonės gami- 
nią. Turime vietoje įvairią vie. 
tinas gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
ma maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per

kraštus
Pristatymas greitas b 

gara lituotas
Prekės parduodamos nura
mintomis karnomis.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

tam tikras įstaigas atsikviesti j Kitomis valandomis pagal 
gimines čia pas save į svečius susitarimą telefonu.

389 w. Bro.dw.y 
Patarnavimas atliekamas grei- JT
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- Boston, Mase. 02127.
kiasita. Vedėjas A. Schyrinski j TaL 2684X168 .




