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VLIKO TARYBA APSVARSTĖ 

DAUG SVARBIŲ REIKALŲ

Buvo įvertinti Washingtone įvykusio VLIKo seimo 

darkai, pranešimai apie rengiamu Jaunimo seminarą, 

apie Mykolo Drungos ir dr. Domo Jasaičio rašomas infor- 

macines knygas, gvildentas Lituanistinių kursų Vilniuje 

klausimas ir kitos problemos.

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinime Komiteto Tarybos 
posėdis Įvyko 1976 m. gruo
džio 18 d. Kultūros židiny
je, Brooklyne. Jame buvo 
pei skaitytas ir patvirtintas 
paskutinio tarybos posėdžio 
protokolas, išklausytas tary
bos pirmininko pranešimas, 
valdybos vicepirmininko 
pranešimas, aptartas VLIKo 
seimas, diskutuota lituanis
tinių kursų klausimas Vil
niaus universitete.

Tarybos pirmininkas Juo
zas Giedraitis, du mėnesius 
dalyvavęs valdybes posė
džiuose. pabrėžė, kad valdy
ba dažnai — kas savaitę ar 
kas dvi savaites— posėdžia
vusi: posėdžiai tinko 2-3 va
landas; klausimai svarsto
mi išsamiai ir sklandžiai. 
Taręs tiumpa žodį pirmi
ninkas pakvietė valdybos vi
cepirmininką Jurgį Valaiti 
painformuoti taiyba apie 
konkrečius valdybos atlik
tus darbus.

J. Valaitis aiškino, kad 
pastaraisiais dviem mėne
siais buvo ruošiamasi VLI- 
Ko seimui, kuris Įvyko gruo
džio 4-5 dienomis Washing- 
tone, D C. Teko paruošti 
darbotvarkę, susitarti su 
prelegentais, paruošti platų 
pranešimą apie savo veiklą, 
parinkti seimui vietą, tartis

sū ~Washingtono Lietuvių 
Bendiuomenės valdyba, ku
ri techniškai gerai paruošė 
seimo sesijai vykti sąlygas. 
Valdyba susitarė su Pasau
lio Lietuviu Jaunimo Sąjun
ga dėl VLIKo ruošiamo jau
nimo seminaro, kuriame bus 
nagrinėjama tema: "Politi
ka ir Lietuva“, susidedanti 
iš šių dalių:

1. Laisvinimo institucijų 
apžvalga;

2. Lietuvos valstybingu
mo klausimo istorija ir šio 
klausimo padėtis šiandien;

3. Laisvinimo uždaviniai, 
viltys ir galimybės;

4. Pavergto ir laisvojo lie
tuvio jaunuolio psichologi
niai bruožai;

5. Jaunimo kelionių Į Lie
tuvą ligšiolinis balansas: a) 
lituanistiniai kursai, b)eks
kursijos, pabuvojimai, vizi
tai;

6. Galimi jaunimo užda
viniai veikloje prieš oku
pantą. #

Seminaras ivvks 1977 m. 
vasario 26-27 dienomis New 
Yorke. Valdyba pageidau
ja, kad VLIKą sudalančios

tanti jaunuoli ir kuo grei
čiau praneštų jc vardą ir pa- 
vaidę.

Pranešėjas paminėjo, kad 
valdyba susitarusi su dakta- 
rantu Mykolu Drunga dėl i 
informacinės knygos apie 
Lietuvą anglų kalba paruo
šimo sąlygų; kad New Yor
ke leidžiami lietuvių ir ang
lų kalbomis Eltos biuleteniai 
dabar spausdinami ir ekspe- 
dijuojami T. Pranciškonų 
spaustuvėje.

VLIKui spaudžiant, dr. 
Domas Jasaitis, senokai Įsi
pareigojęs paruošti veikalą 
apie nacių genocidą ir apie 
žydų padėti Lietuvoje, krei
pėsi i visuomenę, raginda
mas žmones siųsti žinias ir 
dokumentus tuo klausimu. į 
Tokį pat kreipimąsi paskel-’ 
bė ir VLIKas. Atsiliepdami ’ 
Į tai, žmonės pradėjo siųsti j 
laiškus ir dokumentus, lie-! 
čiančius Lietuvos žydus, jų 
nacių genocidą ir jų gelbėji
mo akciją. VLIKas prašo vi
sus, kas tik turi žinių ar do
kumentų šiuo reikalu, neati
dėliotinai siųsti juos VLI- 
Kui.

VLIKo valdyba numačiu-
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Ant, žiemos nasrai jau vėl rūstaudami grįžta.
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint.

Iš Donelaičio "Metų“ 
Paveii».iaG dai k’ J. Pautieniaus

Puerto Ricui siūlo
valstijos teises

Prez. Fordas paskelbė.

Didelio susidomėjimo sei
me sukėlė Aušros ir Jono 
Jurašų paskaitos apie Lietu
vos rusinimą, o taip pat dr.
Domo Krivicko paskaita a- .. 
pie detentę ir jos sampratos, ^ac^ J18 Pa§iūlys kongresui 
Įvairius aiškinimus tarptau- Pripažinti Puerto Ricą 51-ja
tinėje politikoje.

Seimo proga Įvykęs sim
poziumas tema: VLIKo už-

si susitikti pirmą kartą, su daviniai ir sąranga ateityje
nauja JAV LB valdyba, išsi
kalbėti įvairiais klausimais

Pagaliau

kurio moderatorium buvo 
dr. Br. Nemickas. o kalbėto- 

kad jais J. Valaitis, A. Gureckaspranese,
Prano ir Algirdo Bražinskų! ir A. Kasulaitis, ilgai užtru- 
apklausinėjimas "buvo, gruo- ko ir išvadų dar nepadarė, 
džio 16 d. New Yorko teis- Gana išsamiai ir net karš
ine, kur su jais dalyvavo dr. tai buvo diskutuojamas Li- 
Kęstutis Valiūnas ir advo- tuanistinių kursų Vilniaus 
katas. Byla atidėta 30 universitete klausimas. Tas
dienų.

Dėl J. Valaičio pranešimo 
buvo visa eilė paklausimų ir 
pasisakymų. Ypač ilgai dis
kutuotas valdybos susitiki
mas su JAV LB Krašto val
dyba. Pasireiškus įvairiems

klausimas iškilo ryšium
Igno Serafino VLIKui pri
siųstu laišku su IV-sios kur
sų laidos programa. Per dis
kusijas paaiškėjo tarybos 
narių gana skirtingos nuo
monės. todėl išvestinės vie-

72-RIEJI METAI

Didelių streikų 
nelaukiama

JAV valstija.

1967 m. gyventojų atsi- 
klausime už tekią padėti pa
sisakė apie 40', balsavusių.
Visiškos nepriklausomybės 
tenorėjo tik 0.6', balsavu 
siu.

Prieš valstijos teisės su- (įuebeca 
teikimą, aišku, bus Kuba ii 1 
dauguma vadinamojo "tre
čiojo pasaulio“ valstybių, 
nes jos jau ne kartą stegėsi 
per Jungtines Tautas atp.ė;

MIRĖ KONSULAS 

DR. J. J. BIELSKIS

Gruodžio 26 d. Santa Mo- 
nica mieste. Cal., staiga mi
rė Lietuvos garbės konsulas 
dr. Jonas J. Bielskis. Jis lai
kinai palaidotas vietos mau
zoliejuje, c- \eliau bus per
vežtas i Chicagos kapines.

J. Bielskis buvo gimęs 
1891 m. sausio 6 d. Tytuvė
nuose, Raseinių apskr., tad 
jau sulaukė 85 m. amžiaus.

Velionis i JAV atvyko 
j 1908 m. Čia Hartfordo. Ct., 
universitete studijavo natu- 

I ropatiją ir gavo daktaro 
• laipsni. Vėliau studijavo tei
sę Washin,gtono. Nevv Yor
ko ir American universitete 

; Kalifornijoje, kur Įsigijo tei- 
: sės mokslų diplomą.
! Dr. Jenas Bielskis nuo 
i pat jaunystės buvo aktyvus 
i lietuvių visuomenės veikė- 
i jas. Pirmojo pasaulinio karo 
metu jis buvo lietuviu dele
gatas Lozanoje, JAV-se or
ganizavo lietuvių karių le- 

i gi jeną kovoti už Lietuvos 
į nepriklausomybę, darbavo
si Tautos Taryboje, buvo 
'Lietuvos Vyčių sąjungos pir- 
Įmiųink.as ir dalyvavo kitoje 
; lietuviškoje veikloje. Nuo 

. ► 1^24 m. iki 1926 m. jis buvo
o i • ♦ v • v Lietuvos konsulas, o vėliau
Sunkiai sužeisti ras, iki mirties - garbės konsu

las.Povilas Gaučys ir
novai v a a o, .\<<d šiemet, Anatolijus Kairys

didesnių streikų nebus, nors 
beveik 5 mil. darbininkų su
tartys baigiasi šiais metais.
Manoma, kad pavyksią susi 
tarti be streiko.

Galįs būti tik angliakasių 
streikas.

Trudeau įspėjo

Velionis yra iš’eidęs kele
tą informacinių knygų lie
tuvių ir anglų kalbomis ir 
savo metu yra buvęs akty- 

jvus spaudos bendradarbis. 
Jau spausdinant laikrašti, j Jis ii-dabar, nors ir sulaukęs 

gilaus amžiaus, visada da- 
Ivvaudavo Kalifornijos lie-

Gaučienė mirė
I
gauta žinia, kad Chicagoje 
automobilio katastrofoj žu
vo rašytojo Povilo Gaučic 
žmona Emilija, o pats P.
Gaučvs ir rašytojas An; toli-; giniuose.

tuviu tautinėse šventėse ir i- 
vairiuose kultūriniuose ren-

jus Kairvs vra sunkiai

Kanados premjeras Kaminsko teismas
deau Įspėjo, kad, jei Quebe- j 
cas bandytų atsiskirti, galis i ,SYZlf S7*O 25 d. 
kilti pilietinis karas. Jis ra-'

s.u ti Puerto Rica nuo JAV. BelSina sustiprinti propagandą 
; prieš tą nelemtą ka: kuriu 
kanadiečių norą suskaldyti 
Kanada

ningos nuomonės nepasiek-• 
nuomonėms, buvo išsiaiš- i ta. Tam reikalui buvo iš- ‘ 
kinta ir susitarta, kad sis su- j rinkta ad hoc komisija iš 
sitikimas bus tik informaci-! Antano Sabalio, Algio Spe-

rausko ir Reginos Žymantai
tės. Komisija savo nuomone 
pateiks kitam tarybos posė
džiui.

Šiam VLIKo tarybos po
sėdžiui pirmininkavo Juo
zas Giedraitis, Lietuvos Ū- 
kininkų S-gos atstovas, sek
retoriavo Jonas Vilgalvs.

to, yra ir JAV kongrese 
priešingų tokiam Puerto Ri- 
co “prijungimui“, ir reika
laujama. kad tokiam klausi 
mui spręsti turi būti 
tas Puerto Kičo referendu 

1 mas.

Tokio 
id< 

delis
ureng-! padariny

Kanados skilimo 
numatomas ir di- 

krašto ekonominis
nuosmukis.

su-J Dr. .J. Bielskis paliko liū- 
i dinčius žmoną Oną, dukterį 
{Rūta, sūnų Alfredą ir 8 vai- 
i kaičius ir provaikaitį.

Visiems jo artimiesiems 
"eiškiame gilią užuojautą.

Poston Glebe sausio 2 d. 
plačiai rašė apie Bronių Ka
minską. kuris kaltinamas 
dalyvavęs 800 žydų nužudy
me. Jo advokatas Nork o 
skundžiasi, kad jis iki šiol 
negalįs susipažinti su byla 
nes negalįs iš Imigracijos į- 
staigos gauti bylos doku
mentu.

Br Kaminskas esą ugo-

Lietuvių dienos 
Melbourne

Australijos lietuviai kas 
antri m.tai ruošia Lietuvių 
d’e^as. Šiemet i<» buvo 
Melbourne nuo gruodžio 26 
d. iki sausio 2 d.

Tuo metu būna ne tik Įvai
riu meniniu renginiu, bet ir

nis.

Tarybos narys ir buvęs 
seimo atstovas Juozas Au
dėnas pasidalino Įspūdžiais 
iš VLIKo seimo, Įvykusio 
gruodžio pradžioje Wa- 
shingtone. Pranešėjas pa
brėžė, kad šiais metais, kai 
JAV švenčia savo nepri
klausomybės 200 metų su
kakti. buvo tikslinga seimą 
sušaukti šio krašto sostinėje. 
Seimas praėjo sklandžiai. 
VLIKo tarybos ir valdvbos 
pranešimai buvo dalykiški ir 
gerai paruošti. Labai gerą 
nuotaiką sukėlė Tautos Fon
do centro, o vpač Kanados 
atstovybės, pranešimai ir

organizacijos paremtų bent sveikinimai su 26,000
po i i .viena i seminarą vyks- nu.

Lietuvos atstovas dr. S. A, Pačkis sveikina ', v-h-i'ir .)•• sveikata tokia.il iePiv'u Bendruomenės ta

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai, 
sveikinu visus JAV lietuvius Naujųjų 1977 Metų proga.

Reiškiu gilią padėką spaudai, veiksniams, organiza
cijoms ir pavieniams lietuviams už palankumą ir atodairą 
Lietuvos Diplomatinės ir Konsularinės tarnybos atžvilgiu.

Pradedant Naujuosius 1977 .Metus, linkiu visiems 
sėkmės tiek asmeniškai, tiek žygiuose Lietuvos reikalais.

Mažosios Lietuvos Rezisten-įkad iš Tėvynės mus pasiekią balsai LAISVĖS LIETUVAI 
cinio Sąjūdžio atstovas.

(ELTA) Dr. S. A. Bačkis,
Lietuvos Atstovas

būtų ir mūsų visų vieningas šūkis.

VVashingtonas, 1977.1.1.

a d nesą - pajėgus stoti teis
man.

Tikriausiai deportacijos 
byla vėl bus atidėta.

Pat c id o Is pan i jos
komunistus

L- ,a:.i;; - vyriausybė išlei
do Iš kalėjimo komunistų 
vadą Carrillo ir kitus 6 par
tijos centro komiteto (('hica m- br-
Jie buvo.senosios y aidžios j.... aHvokatas

Išėjęs i pensiją JAV kari
nės žvalgybos generolas G. 
Keegan pareiškė, kad jis yra 
isitikinęs, jog sovietai gink- 

dole-i lavimusi jau dabar yra pra- 
j lenkę Ameriką.

i

DĖKOJAME SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS 
IR VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALĖDŲ IR 
NAUJŲJŲ METŲ PROGA

“KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI, REDAKCIJA IR 
ADMINISTRACIJA

kaltinami
< ganizaciją. į

Carrillo gynėjas, žymus? 
• krikščionių demokratų 
jkėias, sako, kari dabar ta 
I byla nueis Į archyvą, nepa
tekusi i teismą.

rybos bei kitų organizacijų 
suvažiavimai.

t šiemet Lietuvai dienos 
į buvo ba:gt s sausio 2 d. šve
ičiuHamiltono IKanados) 
i Gyvataro šokėjų koncertu.

• Chicagos burmistru 
išrinko Pilandicą

Po Dalev nfrties laikinu 
nr’stiu išrink- 

auvoKatas M. A. Blan-
URŪię slapią Tikrojo burmistro rin

kimai numatyti biržeio 30. 
Nors Dalev gyvas buvo i- 

iu arupiu kaltinamas vi-vei-į vai
sekia'ls nusikaltimais, bet 
miręs jjs ia komas geriausiu 
Chicagos tėvu“.

tokia.il
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PO METŲ KELIONĖS ATSIGRI2US
Įžengus pirmąjį žingsnį į Naujuosius metus, pravartu 

ir Keleiviui atsigrįžti ir pažvelgia į savo paties pėdas vi
suomeninių laukų juodžemyje, smėlynuose ir net sniegų 
pusnyse, kurios per ši laiką palaidojo nevieną gyvą tau
tietį. Juk dera pasitikrinti, ar per daug nešlitiniuota, ar 
nenukieivota iš kelio, vedančio į bendrąjį visos mūsų 
tautos tikslą, nors ir kiek skirtingai vingiuojančio, negu 
kiti tos pačios krypties takeliai.

Šia proga galėtume pasigirti, kad 72 metų amžiaus 
vis dar nepavargstantis Keleivis pastaruoju laiku susilau
kė gerokai padidėjusio visuomenės dėmesio, ką liudija 
kitoje išeivijos spaudoje ir radijo valandėlėse cituojami 
jo straipsniai, redakcijos gaunami laiškai ir žodiniai skai
tytojų atsiliepimai.

Taigi manytume, kad mūsų laikraštis nenukrvpo nei 
nuo lietuvių laisvės kotvos idealų, nei nuo demokratiniųĮ 
principų, nei nuo kultūrinių interesų, o taip pat neužsi
merkė. praeidamas pro mūsų visuomeninės ar politinės 
veiklos negeroves.

Keleivis neužspaudė ir kiek skirtingų nuo jo redak- j 
cijos ar leidėjų nuomonių, kurios kartais buvo reiškiamos 
Mykolo Valiulaičio kolumnoje, skaitytojų laiškuose re
dakcijai ar kai kurių bendradarbių straipsniuose, nes tik

KAIP VLIKAS INFORMUOJA 

PASAULI

(Iš Vliko pirm. dr. K. Valiūno pranešimo Vliko seimui)

Dr. Kęstutis Valiūnas, 

Vliko pirmininkas

NEATSTOVAUJAMOS

EUROPOS TAUTOS '

Europoje yra tautų, ku
rios pačios negali sau atsto
vauti. Tekios neatstovauja
mosios juk yra ir Lietuva, 
Latvija, Estija. Maskva vis 
pasišoka už jas rėkti, kaip

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

J PARTIJOS DOKUMENTĄ JSIGILINUS

Laikas nuo laiko mūsų ti tai jos gali norėti

VLIKo Vaidyba savo informacinę pareigą atlieka 
per Vliko Valdybos Informacinę Tarnybą. Informacinės 
Tarnybos veiklos apimtis yra plati. Informuojami Lietu-

minčių gausumas, įvairumas ir jų branduolių trynimasis vos gyventojai, po visą platųjį pasaulį išsisklaidžiusi išei-
gali įskelti aplinką apšviečiančią tiesos kibirkštį.

Keleivis vengė vien savo reklamai praeidamas ne- 
praustaburniškai rėkauti ir kairėn bei dešinėn spjaudyti 
smala, nes tokių ir be jo yra pakankamai...

Deja, šitaip čia pasigirdami, negalime nutylėti, kad 
ir toksai Keleivis ne visiem patiko.

O nepatiko dėl to, kad jis ir nenorėjo 
patikti.

Savaime suprantama, kad Keleivis nebuvo, nėra ir 
nebus joks IJetuvos okupanto ar vergijos šlovintojų drau
gas, tad iš tos pusės jis gero žodžio ir nelaukia. Bet. gaila, 
į jį kartais gana šnąiriai pažiūri ir vienas kitas čionyštis 
"patriotas“.

visiems

Tai tie, kurie tariasi esą tik jie vieninteliai teisingi ir 
būtinai norėtų, kad Keleivis tik jų vienų nuomonę skelbtų 
ir jai visuose puslapiuose atstovautų.

Kurie, gulėdami lovoje ant stanginai prikimšto do
lerių čiužinio, labai garsiai deklamuoja savo patriotinį 
tekstą, vaidindami, kad tuo būdu lemiamai vaduoja iš 
okupacijos Lietuvą.

Kurie nori. kad Keleivis visiškai tylėtų apie jų ir jų 
vaikų liežuvio ir sielos nutautimą, nes tokios temos pa
žeidžia jų asmenišką "garbę“ ir "visuomeninį orumą“.

Keleivio nemėgsta ir vadinamieji "rimtieji“. —pratu- 
sieji skaityti ir girdėti tiktai spaudos rašeivų nususintą 
nuobodulio šnektą, kuriems kiekvienas kiek spalvingesnis 
ar ašresnių išpjovų žodis tuoj labai skaudžiai užspringsta 
ausyse. Mdt, anot Pulgio Andriušio. — bet kurių šypsena 
nudažytų kalbų klausymas labai mažina rimto piliečio 
autoritetą...

Vis dėlto Keleivis dar ir šių metų pradžioje nenusi
mena ir nesirengia pavargęs sėstis ant pakelės griovio 
kranto. Jis džiaugiasi būriu naujų skaitytojų, liūdi miru
sių ir neprakeikia jo neužsiprenumeravusių, nes tikisi, 
kad ateityje jie dar bus bičiuliški skaitytojų šeimos nariai.

Jis taip pat nuoširdžiai dėkoja savo bendradarbiams 
ir rėmėjams.

NIRŠTA, KAD NEGALI SUGRIAUTI

"Dėl mūsų veiklos, o ypač (Iš Vliko valdybos pirmi- 
dėl paties Vliko, dažnai pa- ninko dr. K. Valiūno prane- 
sisako ir sovietinė spauda, Šimo Vliko seimui gruodžio 
Lietuvoje leidžiama. Krem- 4 d. Washingtcne). 
liui ir jo pareigūnams Vil-
niuje Vlikas yra labai dide
lis krislas akyse. Neseniai 
Lietuvoje okupantas išleido 
knygelę, pavadintą "Išda-

spaudos puslapiuos prašo 
balso ir mūsų politinių par- 

už kokią teisėtai jai pri- i tijų — ar. tiesą pasakius, jų 
klausančią nuosavybę, jeigu likučių — centriniai orga- 

tarptauti- nai. Pagal jų sau patiemstik kuriame norą 
niame sambūryje kas nors 
pajudina jų skaudų likimą.

Tarptautiniuose .Vakarų 
valstybių sambūriuose taip 
pat atstovaujamos partijos 
tik tekių kraštų, kurie yra 
nepriklausomi. O jeigu kraš- 

S tas pavergtas, tai jo nepri- 
j klausomybės siekiančiųjų 
Įsambūrių atstovų maždaug 
niekas nenori žinoti.

•
Europos Ekon. Bendruo

menėje (EEB) šiuo metu y- 
ra atstovaujami devyni kraš
tai, ket, deja, ne tautos, nes 
Briuselyje, tame EEB cent- 
io mieste, yra įsikūręs labai 
veiklus Neatstovaujamųjų 
tautų biuras. Jį sudaro at
stovai kai kurių tautų, kurios 
gyvena EEB priklausančiuo
se kraštuos. Kol kas tas biu-
as kalba, spaudimus daro. 

reikalavimus kelia dešimties

priskiriamą svorį, jie to bal 
so galėtų paprašyti dažniau. 
Kas čia po velnių per parti
ja ar politinis sąjūdis, jei sa
vo programinę ar Šiaip bet 
kokią deklaraciją skelbia 
tik kartą ar du per metus, o 
daugeliu atvejų, net tiek ne! 
Išgvildensime mes šį klausi
mą, brolyčiai, ir dar kaip!

* * *
O pirmiau pasidžiaukime, 

kad bent Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungos 
Centro Komitetas neseniai 
laikraščiams išsiuntinėjo ga
na turiningą ir svarstyti ska
tinantį memorandumą kai 
kuriais mūsų bendrinių or
ganizacijų veiklos klausi
mais. Ilgai nelaukę, norėtu
me į vieną kitą jame išdės
tytą mintį čia pat atsiliepti.

Savo tame memorandume
tautų vardu, bet jame greit | kfik^icnys demokratai, be 
būsiančios atstovaujamos k^a ko, reiškia savo pažiu- 
penkiolika tautybių.

Kuriamąjį to biuro darbą 
atliko ir stipriausiu balsu 
■ame kalba valų nacionalis
tai, kurių kraštutinioji srovė 
norėtų ne platesnę savival
dą iš britų gauti, bet visiškai 
atskirti savo krašta nuo Bri

tapti VLIKo nariais, bet 
tapti tai iš tikrųjų jos n e- 
galėtų jais tapti: 
krikščionys demokratai tm> 
pasirūpins!).

Arba vėl, jeigu esame pil- 
nakraujai. pilnašii džiai. pil
nateisiai lietuviai, nors ir iš
eivijoje gyvendami, tai ko
dėl negalime šio bei to 
VLIKo sąrangoje pakeisti, 
jei reikalinga? Kodėl mes 
esame blogesni ar mažesni 
lietuviai, negu tie, kurie 
VLIKą sukūrė? Jei jie turė
jo teisę formuoti YLIKui 
prigimti bei sąrangą, tai ko
dėl mes jos neturim? Ar dėl 
to, kad nesame tauta, o tik 
tautos atplaiša?

Bet tai juk ta pati pažiū
ra. kurią kartkartėmis gynė 
kai kurie liberalinių ir rezis
tencinių grupių atstovai, už 
tai gavę kaip tik iš krikš
čionių demokratų barti! O 
dabar pastarieji patys skel
bia, kad VLIKas yra "lietu
vių tautos organas“ todėl 
(taigi, todėl!) "nėra skirtas 
išeivijai“.

Ir, ant viršaus, dar viena 
ironija: juk visos to "ne iš
eivijai skirto lietuvių rautos 
organo“ valdybos ir tarybos, 
visas personalas, visi seimai 
ir posėdžiai vyksta ne kur

ras VLIKo klausimu. Jiems 
VLIKas yra "lietuvių tautos 
laisvas ir autentiškas balsas 
bei jos valios reiškėjas“; jis 
yra "vienintelis vyriausias 
Lietuvos laisvės kovos va
dovas ir vydvtojas pasauli-1 n<)rs Lietuvoje, jos pogrin- 
ne apimtimi“; "tauta pati dvje (kur yra Lietuvių Ka- 
tokias teises jam suteikė jr» taliky Bažnyčios Kronikos 
tokius uždavinius davė“. į leidykla ir Lietuvos Nacio- 

VT . . , , . . ’ nalinis Liaudies Frontas —
Na, suirtame, kad tai sa^te. kad tai ’išeivi-

sybe_; priimkime ir mes jai skfrti„ jr ]ietuvių
pažiūrą į VLIKo pngimtį ir: tautos organai”?). o kaip 

. užduoti. Mums tačiau atro-

vija, VLIKo Taryba, VLIKo seimas. Tautos Fondo nariai 
ir kiti aukotojai, kurie sudaro VLIKo veiklai finansinį 
pagrindą.

Pagrindiniai šaltiniai apie gyvenimą okupuotoje Lie
tuvoje yra Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Aušra ir 
kiti slapti leidiniai. Tai rezistenciniai šaltinia. Tai hero
jiškas mūsų brolių, sesių ir tėvų spausdintu žodžiu lietuvio 
ir aplamai žmogaus teisių gynimas, remiantis Žmogaus 
Teisių Deklaracija ir kitais tarptautiniais susitarimais ir 
net Sovietų Sąjungos konstitucija. Tai labai pavojingas, 
nors nekaltas, lietuvio visokeriopų teisių gynimas, kuriuo 
mes visi didžiuojamės. Be to. tenka naudotis okupuotoje 
Lietuvoje išleidžiamais visų sričių žurnalais ir mokslo 
knygomis ir net laikraščiais. Apsilankymai Lietuvoje ir 
susitikimai su iš ten atvykstančiais suteikia dar pilnesnį 
vaizdą apie padėtį Lietuvoje. VLIKo Valdyba turi pilną
supratimą, kokiose sąlygose gyvenama Lietuvoje ir ko- į tanijos, kaip ir škotai, 
kius nusikaltimus prieš žmogaus teises daro okupantas, i

VLIKo informacijos pasiekia Lietuvą Įvairiais kana- Į Pastaraisiais metais 

Jais, svarbiausiai iš įvairių stočių radijo bangomis
Savaitinėmis lietuvių kalba ELTOS Informacijomis 

užsienio lietuviai informuojami apie Lietuvos gyventojų 
nuotaikas, apie jų pastangas ginti religinių ir kitų žmo
gaus teisių laisvę. ELTOS Informacijos pasiekia spaudą, 
lietuviškas radijo stotis, mūsų diplomatus ir visus tuos, 
kurie remia VLIKo darbą per Tautos Fondą bent 25 dol. 
metine auka. ELTOS Informacijas gauna patys svarbiausi 
VLIKo rėmėjai. Tai Lietuvos laisvinimo darbo rėmėjų 
šeima, kurios nariai aukoja ir aukosis tol, kol mūsų tauta 
atsikratys svetimųjų okupacijos. VLIKo Valdybos Infor
macijos Tarnyba, norėdama patikrinti sklandų nuolatinį 
ir pastovų aukotojų informavimą. ELTOS biuletenių 
spausdinimą ir ekspedijavimą perdavė Tėvams Pranciš
konams Brooklyne. Taip pat perduotas jiems spausdini
mas ir ekspedijavimas anglų kalba ELTOS Informacijų, 
kurių biuletenis leidžiamas kas mėnesį ir kuris pasiekia 
beveik visų valstybių diplomatines misijas Jungtinėse 
Tautose ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse, dalį kongre- 
sininkų ir senatorių, spaudos ir kitų susižinojimo priemo
nių agentūras, bibliotekas, net atskirus profesorius ar 
žurnalistus.

Labai plačiai Italijos spaudos panaudojamos italų 
kalba leidžiamos ELTOS Informacijos, o Prancūzijoje — 
mūsų leidžiamos prancūzų kalba ELTOS Informacijos.
VLIKas finansiniai remia trijų pabaltiečių — lietuvių, 
latvių, estų — grupės Argentinoje leidžiamą ispanų kalba 
informacijų biuletenį. Brazilijoje, taip pat su latviais li
estais, jų pačių lėšomis leidžiamas informacinis biuletenis, 
kuriam VLIKo Valdyba siunčia medžiagą.

Šiais metais išleista ankstesnių VLIKo valdybų rū
pesčiu paruošta dr. Vandos Sruogienės knyga "Lietuvos 
Steigiamasis Seimas“. Knygoje aprašoma apie tą seimą, 

i veikusį sunkiausiomis sąlygomis, besiginant nuo priešų 
! tik ką atsistačiusiai Nepriklausomai Lietuvai. Knyga ski 
1 riama

tas
biuras susilaukia vis dides
nio dėmesio EEB susijungu
iu kraštu tautiniu mažumu, ; , . .

kurios nori ir reikalauja sauii taigi, motervs ir vyrai, 
kultūrinių ir politinių teisių. nfo kurfų įkertini.apsispręskime: arba VU-
Jau seniai jo darbe dalyvau-, Vrivstt™;,, I Kas yra lietuvių tautos su-

įseivijoje:
Taigi, moterys

ja Britanijos =i Kma ir me
CUZljOS karingi bretonai. pareiškime vts.skai
Nuolat su tuo biuru palaiko' Tw» pasa-
ryši ir savo atsto vus i ii siun- į kl“s: F881*®*““ *'
tinėj'a jau daug metu prieš lr •»
Ispanijos režimą kruvinai daranc,« gru’>1« m4stysen<>-

kaip tik
ros tautos tikri nariai, turi
me teisę ji toliau formuoti 
bei reformuoti, aiba mes, 
išeiviai, esame tik žemesnės 
rūšies lietuviai, ir tuomet 
mes neturime net teisės už
imti VLIKo postus (jei tai 
yra autentiškos lietuviu tau-

je, tiek. kiek tą mąstyseną
reikaiauiantieįi “baskai ~irjPaWame apčiuopti, 
katalcnai. Į Bet prieš leisdamiesi į šį _________

v j • vi k 4" ‘svar^ stačiai esminį, klau- ■ organas ir vyriausias jos 
Kadaise Elzasas buvo tik-<sl{ną, trokštame pirmiau pa-|iaisvės kovos vadovas).

sisakyti keliais kitais daly-į . ,
kais. O va, išdėstę savąją A,ua aiba‘
.pažiūrą (ką tik cituotą) į O gal iš viso VLIKo pri- 
VLIKo prigimtį, krikščionys {gimtį reikia kitaip suvokti? 
demokratai prabyla šitaip: Gal iš viso nereikia sutikti

"VLIKas yra lietuvių tau- ,su ta J° kr*ksčionių demo- 
tos organas, jis nėra skirtas kratW formuluota apibrėžti- 
išeivijai, todėl išeivių orga
nizacijos negali norėti ir ne
gali tapti VLIKo nariais, bet

kovoiantieii ir laisvių sau

įas nesusipratimų šaltinis 
tarp Vokietijos ir Prancūzi
jos. Balsų dauguma tasai 
klausimas buvo išspręstas, 
bet dalis jo gyventojų nori, 
kad ta provincija niekam 
nepriklausytų. Prancūzijoje 
dar yra d. i tautybės — lan- 
guodokai ir savojarai. ku
rios, rodos, nenori turėti at
skiru valstybių, bet Neatsto-
vaujamų tau:., biurą užver- > privaI° VUK« remti ir 

čia skundais dėl savo kalbos

mi, kurią citavome pačioj 
pradžioj? Tuo atveju alpul
ių ir toji dilema...

Bet ne- ;ių svarstyklių

KANADOS LIETUVIU 
FONDAS

JAV lietuviai Tautos Fon-Į . ‘. . _* , , , , . f jau vravvstės keliu”, ir josmasklei- , . x ..,9 d an jau pradėjo telkti antrą' .. . 4tie net 40 tūkstančių eg- Kanados lietuviai sunalklnta
zemplionu. Knvgeleie iro- . .7 , ... . ...1 * ♦» J - tuo relka]u vėliau tepradėjo
dinėjama. kad Vliką įsteigė rūpintis, jų yra mažiau, to- 
ir jį kontroliavo nacių ge- dėl ir jų fondas daug mažes- 
stapas, o paskui Vlikas pa- nis: šiuo metu jis turi 693

teisių.

Belgijoje dažnai riaušes 
keldavo flamai ir daugiausia 
vis dėl kalbos teisių. Jie jau
tėsi labai skriaudžiami 
prancūziškai kalbančios to 

3 Į krašto daugumos. Dabar jie 
prisigyvenę tokiąjaunesnėms mūsų kartoms kad jos žinotų, kokia į. n50rs bj«

inta buvo ir kokia graži kėlėsi Lietuva is pamojo tajka jiem nebereikaIin.
pasaulinio karo pelenų.

Jau yra vidurinės kartos inž. Kęstučio Čerkeliūno mente *jr ministerijose* išsi-
v . T * 1111 • • * 1 1 “ • a __ •'

su juo nuoširdžiai bendra-j rėmuose laikysimės kaip tik- 
darbiauti Lietuvos laisvini- tai tos. c ne kitos apibrėž- 
mo darbe. Per VLIKą suda
rančias grupes reiškiama po
litinė lietuvių tautos valia, 
ir to niekas negali pakeisti.
Galima VLIKą sugriauti,

Į bet negalima jo prigimties 
ar jo struktūros pakeisti.
Tai visiems žinotina“.

Pasakyta kategoriškai. Bet 
kokia gaunasi įdomi ironi-

ties.
* *

pamošta 32 puslapių anglų kalba informacinė knygelė 
apie Lietuvą. Tautos Fondas ją išleis dar prancūzų, ispa-

teko į kitu kraštų žvalgybos, narius ir $144,190 kapitalo? nų ir vokiečių kalbomis. Yra susitarta su jaunosios kartos
lankas. Tai nieko nauja. A- Iki šiol jų fondas lietuviš- 
pie bolševikams įprastą me- kiems reikalams iš pelno 
lą primenu tik prabėgomis. yra paskyręs $36.715. 
todėl, kad Vlikas jo priešam
yra nepaimama ir nesu- Pirmasis fondo valdybos 
griaunama tvirtovė, kuri pirmininkas buvo dr. A. Pa
per 33 metus atsilaikė prieš cevičius, dabartinis — H. 
visokias audras ir audreles. Stepaitis, pirmasis tarybos 
Jis atsilaikys, iki Lietuva at- pirmininkas buvo V. Ignai- 
kevos savo laisvę ir nespri- tis. dabar tas pareigas eina 
klausomybę“. j dr. A. Pacevičius.

doktorantu Mykolu Dranga anglų kalba parašyti 350-400 
puslapių encikloipedinio pobūdžio knygą apie Lietuvą. 
Pagal galimybę ji galės būti išleista ir kitomis kalbomis. 

(Nukelta į 3 puslapį)

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE- 

TAI TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ga — palaipsniui jie parla-!ja! Teigiama, jog VLIKas 

"nėra skirtas išeivijai“, nes 
’jis yra lietuvių tautos or

ganas“. tarsi išeivija nebūtų
kovoja, ko nori. Bet pasta
ruoju metu į biurą Įstojo 
Olandijos frvzai.

K-is
La pati lietuvių tauta, 
tiktai išvietinta ar 
i š s i v i e t i n u s i ! Gi jei 

w pripažįstame, kad mes, išei-
Jėga ir smurtu galima su- J viai, esame lietuviai, savo 

tautos nariai (kad ir ne sa
vam krašte gyvenantieji).

< laužyti daugel; žmonių, nes 
; juk ne visi yra herojai..., bet
dar niekad istorija smurtą' 
vimo nelaikė garbe, o smur
tininkų didvyriais.

Bronys Raila

tai kodėl ir "išeivių organi
zacijos negali norėti ir ne
gali tapti VLIKo nariais“?

(Pastaba dėl juoko: nore- kitą kartą.

Dar kartą pacituokime 
trenkiančius krikščionių de
mokratų memorandumo žo
džius:

"Galima VLIKą sugriauti, 
bet negalima jo prigimties 
ar jo struktūros pakeisti. 
Tai visiems žinotina“.

Mūsų nuomone, žinotina 
ir tai, kad jis gali pats 
sugriūti. Bet kaipgi? 
Kokiu būdu? Čia ir yra tie 
esminiai klausimai, kurie 
verti kruopštesnio panagri- 
nėjimo ir kurie ,susiję su 
aukščiau mestu krikščio
nims demokratams priekaiš
tu, kad jie nesupranta ir ne
įvertina savo pačių principų 
praktinių pasekmių.

To nagrinėjimo imsimės
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Kun. K. Garucko raštas 

Brežnevui

Rašėme, kad Lietuvoje 
komitete, kuris stebės, kaip 
Sovietų S-ga vykdo Helsin
kio susitarimus, yra ir kun. 
Karolis Garuckas.

Mirė okupanto atstovas

Gruodžio 6 d. mirė gen. 
Įeit. Andrejus Bolibruchas. 

■ nuo 1973 metų Pabaltijo ka
rinės apygardos kariuome
nės vado pirmasis pavaduo
tojas.

Įdomu pastebėti, kad jis, 
dar nespėjęs Lietuvos žemė
je sušilti kojų, jau buvo iš
rinktas ne tik Lietuvos ko-

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika nr. 23 išspaus
dino jo ilgą 1975. XII.26 pa
reiškimą Sovietų S-gos ko-, . x 2 .
munistų vadui Brežnevui. įmunlstl! Partijos centro ko 
su nuorašais religinių reika
lų tarybos Įgaliotiniui, Lie-
tuvos religinių reikalų tary
bos Įgaliotiniui ir Lietuvos 
vyskupams, kuriame sumi
nėta daug pavyzdžių, kaip 
valdžios pareigūnai kišasi i 
bažnyčios reikalus, ir prašo
ma: užtikrinti konstitucijos 
garantuojamas teises tikin
tiesiems; užtikrinti visiems Į ;os kariams, 
piliečiams lygias teises lai-;

; miteto nariu, bet ir Lietuvos 
aukščiausios tarybos depu
tatu...

Paminklas okupanto kariam

Prie Šiaulių miesto, už 
Taisos ežero, šalia šelduvės 
piliakalnio, pradėtas statyti 
paminklas Šiaulius „išvada
vusiems“ raudonosios armi-

kytis minties, sąžinės, religi
jos ir Įsitikinimų laisvės pa
gal Helsinkyje pasirašytą 
tarptautini aktą: formuoti 
visuomeninio pasmerkimo 
atmosferą ne prieš tikinčiuo
sius ir Bažnyčią, bet prieš 
visokį blogi.

Kun. K. Garuckas yra 
Ceikinių parapijos, Ignali
nos rajono klebonas, jau tu
rėjęs progos susipažinti su 
koncentracijų stovyklų „ma
lonumais“.

P. Vasinauskui 70 metų

Nepriklausomoje Lietuvo
je išsimokslinusiam agrono
mui Petrui Vasinauskui 
praeitų metų gruodžio 14 d. 
sukako 70 mėtų amžiaus.

Dabar jis yra Mokslų aka
demijos narys koresponden
tas, Žemės ūkio akademijos 
profesorius, nusipelnęs ag
ronomas, išleidęs apie pora 
dešimčių knygų, paskelbęs

Pagerbė dailininką

Šiauliuose gyvena vienas 
iš senųjų liet. dail. Geral- 
das Bagdonavičius, kuriam 
pernai liepos 24 d. sukako 
75 metai. Dailininkas dar ir 
šiandien kuria, savo naujuo
sius kūrinius neseniai rodė 
Vilniuje surengtoje šiaulie
čių dailininkų parodoje.

Vilniaus konservatorija

Joje yra 17 katedrų. 200 
dėstytojų, o studijuojančių 
— per 800.

JAUNOJO BAGOČIAUS VEIKLA
ALGIRDAS BUDRECKIS

(Tęsinys)

Bagočius susirado Vinco Karaliaus spaustuvę, kur 
gtibo leidžiamas pirmeivių „Spindulys“, ii- tapo raidžių 
rinkėju. Be to. jisai iš ”New York Volkszeitung“ ir ”Vor- 
waerts“ versdavo Karaliui žinias iš vokiečių kalbos.

Dėl karšto būdo Bagočius greitai susipyko su Kara
liumi ir pasitraukė iš „Spindulio“. 1905 m. rudeni jisai 
persikėlė Į Pittsburghą. Čia jis suvaidino labai savotišką 
vaidmenį, tapdamas tarsi kokiu lietuvišku „Elmer Gant- 
įy“. Mat, Pittsburghe žvalusis Biagočius susipažino su 
presbiterijonais misionieriais, kurie pasiūlė jam mokytis 
kunigystės, nes pastebėjo- jo iškalbingumą. Kaip tai 
Įvyko?

1905 m. spalio 29 d. Sigmund Byczynsky ir Fortūna
tas Bagočius atvyko Į slovakų presbiterijonų susirinkimą, 
i Prvni Slovanska Presbitemi Cirkev bažnyčią, McKees 
Rocks, Pa. (t. y., Schoenvillėje). Jiedu buvo- išegzaminuo
ti apie jų religiją, jos pažinimą, ir pagaliau pastoriaus 
Francišeko Svachos priimti Į bažnyčią. .

Bagočius gudriai ir vaidyibiškai nudavė „atsiverti
mą“ Į presbiterij-onizimą. Jo „ašarotos maldos“ Į Dievą 
tikrai Įtikino presbiteri jonus, kad stebuklingai Dievas 
išklausęs jų maldų ir atsiuntęs misionierių auksaburni 
skleisti jų konfesijos tarp užmirštų Pittsburgho apylinkių 
lietuvių. Pats Bagočius ašarodamas aimanojo, kad varg
šai lietuviai „neturį protestantiškos literatūros“. Bago
čius kunigui Svachai ir geraširdžiui „Christian Endeavor 
Society“ kunigui Vaclovui Losai pareiškė, jog jaučiąs 
„karštą pašaukimą“ stoti misionierium tarp savųjų. Kun. 
Losa jam parūpino stipendiją studijuoti presbiterijonų 
Pittsburgho akademijoje. Jam buvo duotas ir šalutinis 
darbas: jis dirbo- kaip rinkėjas kun. Losos slaviškai-ang-

nedidelį turiu... Aš einu dabar į Pittsburgh Academy. mo- 
kynuosi angliška j, lotiniškai ir algebros. Einu prieš piet, 
po įpietgi dyrbu slovaniško-i spaustibėj, nes pas (kun.) 
DilionĮ negalėjau, nesutikdamas su jo nuomonėmis... Nie
kur Pittsburghe nėra prakalbų, kad nebučioj kviestas kal
bėti, ir ačiū gamtai, aš gavau gerą Įtekmę ant visų luomų 
Pitssburgho lietuvių. Aš nors kartais ir šventu pasiduo
čiau. dyrbdamas ką terp tamsesnių, bet drauge! Žynok. 
jog tą darau vien iš prievartos arba norėdamas paimti 
dvasią vargšų-fanatikų po savo kontrolę, t. y., iš jų savo 
draugus... Kokiu rūbu aš nebučioj nuo aplinkybių privers
tas dėvėti, bet Jūs neabejokit, šyrds liks visad šyrdžia 
tyro socialrevoliucijonėrio, ir žiednas mano žyngsnis da
rytas, bus žyngsniu skynančiu kelį socialrevoliucijai!“

Na, netrukus buvo paskundimų. kad užuot evangeli
jos jaunas pamokslininkas-pryčeris dėsto socialinę revo
liuciją.. Bet ir Bagočius ne pėsčias: presbiterijonų pasto
riams jis aiškina, kad esąs gabus lietuviškas rašytojas. 
Savo mecenatus Įtikino, kad jiems naudinga leisti lietuvių 
kalba „presbiterijoniškų kningų“. Bagočius liamsi-striam- 
si išverčia knygutę „Tyras krikščionis“, bet parašo lietu
višku žarg-cnu. Pasiskūjnjdė presbiteri jonams sąžiningi 
žmonės, kad Bagočius juos apgavęs. Nutrūksta subsidijos. 
Kai Bagočius negauna stipendijos aukštajam mokslui 
eiti, jis meta presbiterijonizmą.

KAIP VLIKAS INFORMUOJA PASAULI

(Atkelta iš 2 puslapio)

Be abejo, šis Įvairiomis kalbomis leidinys kainuos 
labai daug. VLIKo Valdyba tiki- kad mūsų patriotinė vi
suomenė supras tokio leidinio svarbą lietuvių tautai ir 
Lietuvos valstybei ir todėl padidins Tautos Fondo auko
tojų šeimą nariais ir didesnėmis sumomis. Valdybos In
formacijų Tarnyba ieško ir kitų organizacijų finansinės 
paramos šiam milžiniškam užsimojimui įgyvendinti.

Apie sovietinį genocidą knygą paruošė dr. J. Pajau-

esančių laisvajame pasauly
je. yra prašomi skubiai pra
nešti jų vardus, pavardes ir 
adresus. Rašyti adresu:

Rev. J. Prunskis, Lithua- 
nian American Couneil, 
2606 We»t 63rd St., Chica
go, III. 60629.

Taip pat visi lietuviai, 
kurie patys gelbėjo žydus 
ar turi tikrų žinių apie gel
bėjimą. prašomi raštu paliu
dyti: kas, kada, kokiu būdu 
buvo išgelbėtas su kokiais 
pavojais, pažymint, jei turi
ma, išgelbėto žydo turimą 
dabartinį adresą. Žinias 
siųsti anksčiau pažymėtu 
adresu Į Altos būsinę. Šią 
medžiagą telkiant, bus pa
laikomas ryšys su Vliku.

ALT. Inf.

PASKUBĖKITE!

Dar gavome R. Spalio 

romaną „Mergaitė iš geto“.

Paskubėkite šį romaną 

Įsigyti, nes jo netrukus ne

bebus

liškos spaudos draugijos spaustuvėje. Kadangi kun. Losa f jis, tik. nebaigęs jos redakciniai aptvarkyti, mirė. Knygą

TAUTOS FONDO LJŠOS

Tautos Fondas sukurtas 
Vyriausio- Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto veiklai fi
nansuoti. Jo iždininkas Vy
tautas Kulpa Vliko seimui 
gruodžio 4-5 dienomis Wa- 
shingtone pranešė apie to 
fondo finansinį stovi.

Pasirodo. 1976 m. sausio
daug straipsnių žemės ūkio J1 d. fondo kasoje buvo 
klausimais.

Sukakties proga jam su
teiktas Lietuvos nusipelniu
sio mokslo veikėjo garbės 
vardas.

Dail. J. Kuzmickis baigė 

70 metų

. .Gruodžio 14 d. dail. boras

i $66,242. 40. Per 1976 metus 
i iki lapkričio 30 d. fondas 
į gavo $29,069.84. Iš tos su- 
! mc-s Australijos fondo atsto- 
• yvfcė atsiuntė $3,111.93, 
JAV sutelkta per organiza
cijas, Įgaliotinius ir atskirus 
asmenis $21,325.89. Įvairių 
kitų pajamų (banko nuo
šimčiai, atstovaujamų gra
siu įnašai ir kt.) $4.632.02,

buvo presbiterijonų misijos religijai skleisti kitataučių 
tarpe superintendentas, tai jis dar užmokėdavo Bagočiui 
už presbiterijonų leidinių platinimą lietuvių ir kitataučių 
tarpe.

Atostogų metu 1906 m. Bagočius pardavinėjo tuos 
leidinius ir lietuviškas Biiblijas Philadelphijoje. 1907 m. 
jis dar buvo išsiųstas kalbėti lietuvių ir slavų tarpe Pitts
burgho, New Yorko, Philadelphijos ir Baltimorės apylin
kėse. Sekančiais metais jis platino presbiterijonų leidi
nius Ohio ir Illinois valstijose ir sakydavo prakalbas-pa- 
mokslus.

Kun. Losa taip pat jį pakvietė du kartus per saveitę 
mokyti lietuvius evangelijos, už pamoką mokėdavo $2.50. 
Pamokos vyko- Pittsburgho First Presbyterian Church. 
pas kunigą Alexander. Bagočiui sutikus, greitai pasiplė 
Pittsburghe skelbimai, kviečią lietuvius i „presbiterijonų 
nedėlinę mokyklą. Bagočius su lakia fantazija ir iškalbu
mu ėmė dėstyti „naujo tikėjimo artikulus“. Iš pradžių 
daug lietuvių atsilankė. Paskiau, katalikų kunigui Dilio- 
niui reagavus, nemaža pabūgo „naujos vieres“. Tada Ba
gočius Įtikino kunigus Alexander ir Losa, kad per anglų 
kalbos pamokas bus galima lietuvius priartinti prie pres
biterijonų. Bagočiaus kursai pirmais metais truko apie 40 
savaičių. Iš viso jisai dėstė ^pustrečių metų. t. y., kol lankė 
Pittsburgho akademiją (1905-1908).

redaguoja kitas asmuo. Apie nacių genocidą knygą rašo 
dr. D. Jasaitis. Stasys Dzikas paruošė nedidelį leidinį 
apie VLIKą, kurio rankraštį dabar VLIKo Valdyba 
skaito.

VLIKo Valdybą džiugina, kad kitų veiksnių infor
macijų srityje buvo daug dirbama, kad mūsų Tautos ir 
valstybės problemos ir Lietuvos byla išliktų gyva. Mes 
taip pat džiaugiamės, kad mūsų mokslininkų organizaci- 
jossavc suvažiavimuose svarsto mūsų Tautos svarbias iš
likimo problemas ii- kad dalyvauja savo paskaitomis ir 
moksliniais straipsniais mokslo pasaulyje. Mes duodame 
informacijas kitiems veiksniams ir mokslininkams, mes 
gauname iš jų. Bendradarbiavimas šioje srityje yra pui
kus.

ALTOS INFORMACIJA
Alfos valdybos posėdis i kui. Rašte pažymimi jėzuitų 

Į ir Jaunimo Centro Chicago-
Amerikos Lietuvių Tary- je nuopelnai lietuvybei, bet 

taip pat atkreipiamas dėme
sys, kad Jaunimo Genti e ro-

bes valdyba gruodžio 15 d. 
savo būstinėje Ghicagoje

Kuzmickis sulaukė savo 70 i iš viso pajamų $-29,069.84. 
metų amžiaus sukakties. Jis 
yra vienas Įžymiųjų grafikų, 
dailininkų sąjungos pirmi
ninkas, dailės akademijos 
tikrasis narys, dailės institu
to profesorius............................

Pagerbė Juozą Grušą

Išlaidų buvo $42,344.41. 
Tokiu būdu 1976 m. lapkri
čio 30 d. kasoje liko dar 
S52.967.83.

Kanados Tautos Fondo 
atstovybė Vliko seime Įteikė 
čeki $26.000.

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės 

Orintaitės parašytas roma

nas Erelių kuorai, 384 psl., 

kaina $8.00.

JUK NETURITE?

Beletristas ir dramaturgas: 
Juozas Grušas, kuriam lap
kričio 16 d. sukako 75 me
tai, buvo Įvairiose vietose 
iškilmingai pagerbtas. Tos 
sukakties proga Vilniuje 
respublikinėje biblioteko ie 
buvo suruošta paroda, vaiz
duojanti rašytoje kūrybini 
kelią.

KNYGOS JAUNIMUI

Murklys, apysaka vaikam, 
parašė Antanas Giedrius, 
130 psk. kaina $1.80.

Gyvenimo keliu, mintys 
jaunimui, parašė B. Zume- 
i i.-, premijuotas veikalas, 
212 psl., kaina $3.00. 

i Kiškio pyragai, Jono Mi- 
’’ nelgos eilėraščiai 

70 psl.. kaina $3.50.
Močiutės dovanėlė, —D. 

Lipčiūtės-Augienės eilėraš
čiai. Gera dovana mažie
siems, 72 psl., kaina $4.00.

Gruodžio 14 d. Vilniuje Rūt^\aitvaIas’ ^arū" 
mirė dailininkas Jonas šva- nes eilėraščiai, 24 psl., kaina 
žas. gimęs 1924 m. Mažei-
kiuose. Jis buvo dailės insti- ‘ Birutės rytas, J. Narūnės

Žinoma, ta proga buvo 
kiek „pataisyta“ rašytojo 
biografija ir jo pasaulėžiū
ra...

Mirė dail. J. Švažas

tuto docentas

Pamokslininkas Bagočius labai savotiškai dėstė 
Šventą Raštą savo tautiečiams. Į klausimą, kokiu tikslu 
jis skaitęs lietuviams Bibliją, Bagočius ramia sąžine at
sakydavo: „Idant lietuviai Įsitėmytų žodžius, kadangi 
mano žodžiai buvo vos aštuoniolikos metų vaikino saki
niai. Jūs neturite girtauti aiba nepadoriai elgtis, nepado
riai kalbėti — tai buvo ne mano sakiniai, bet teisių, pro
tingų ir tyrų žmonių sakiniai“. Bagočius pabrėždavo, kad 
galima ir reikia doros mokymą skirti nuo tikėjimo. „Ė- 
■rnau pinigo nuo presbiterijonų, bet už angių kalbos, blai- žydų
vuvo ir apsiėjimo mokymą. — aišinosi Bagočius. „Aš vi- ^gibejimą Lietuvoje bei ati- 
sades stengiausi Įgyti mokslą ir paskui kovoti dėlei soci- 
ališkos revoliucijos“.

buvosušaukusi posėdi, ku-' dymas okupanto kontrolėje 
įiarn^buvo baigtos reda- pagamintų filmų yra suriš- 
guoti suvažiavimo rezoliu- tas su daugeliu negerovių ii 
rijos, perteiktos iš Washing- prašoma ateityje neleisti 
tcno informacijos apie Bra-įtam panaudoti Jaunimo 
zinskus, svai-stytas Vasario Centro, patriotų lietuvių lė- 
16 minėjimo klausimas, ap-, šomis sukurto.
tarti darbai, artėjant Bel
grado konferencijai, nutar-f 
ta pasiųsti laišką jėzuitų! 
vadovybei dėl rodymo filmų 
iš Lietuvos, apsvarstytas lie
tuvių demokratų klubų są

jungos priėmimas i Altą. ap
tartas dokumentinės me-

tinkamos brošiūros ruoši
mas, T. Blinstrubas painfor
mavo apie savo pasikalbėji
mus su Vliko ryšininku.Ką jis dėstė lietuviams? Bagočius toliau aiškino:

"Dauguma jų (lietuvių) yra bemoksliai, ir aš kalbėdavau 
apie menkus dalykus, kurie kurie pagelbėtų darbininkų 
kliasai. kuri neturėjo progos pasimokyti savo tėvynėje“.
Kitaips sakant, jis Pittsburghe dėstė beraščiam lietuviam J fausjįa^ yj Šimaitis,, dr. 
politiškas, sociališkas. ekonomiškas ir pradžios mokslo ' j Valaitis", kun. A. Stasys

į temas. Jis ir kalbėjo apie socializmą. Bet Bagočiaus mo
vai Kams, tyvai nesiribojo vien revoliucionieriaus noro skleisti so- 

čialrevoliuciją Biblijos apsiaustu. Juk jisai dar buvo jau
nas vyrukas, be politinio Įgudimo.

eilėraščiai, 16 psl., kaina $1 00

Posėdžiui vadovavo pirm. 
dr. K. Bobelis, dalyvavo — 
T. Blinstrubas, dr. K. Šid-

A. Pakalniškis, E. Smilgys. 
O. Baršketytė, P. Bučas. T. 
Kuzienė. J. Pakalka, E. Vi
limaitė, I. Blinstrubier.ė ir 
kun. J. Prunskis.

Altos raštas jėzuitams

Altos posėdy nutarus, pir
mininkas dr. K. Bobelis pa-

Greičiausiai mums raktą Į Bagočiaus motyvus duoda 
jo atsakymas J. O. Sirvydui, kuris jį papeikė. Bagočius 
tuomet rašė socialistui šiivydui:

„Esu iškalbus, darbštus ir pasišventęs darbininkas 
sociališkai revoliucijai, bet su savo vos 18 metų amžiaus, Į siuntė raštą lietuvių jėzuitų

Liudijimai apie žydų 

gelbėjimą

JAV spaudoje kaskart 
plačiau rašoma apie žydų 
tragediją Lietuvoje nacių o- 
kupacijos metu. Inkriminuo
jant keletą pavienių asme
nų, drauge neteisingai me
tamas šešėlis visai lietuvių 
tautai. Tikrumoje lietuviai, 
rizikuodami savo laisve ir 
gyvybe, daug nusipelnė gel
bėdami žydus nuo nacių. 
Reikia turėti tuo klausimu 
dokumentinės medžiagos ir 
ją pateikti JAV spaudai ir 
kitiems įtakingiems parei
gūnams.

Kun. dr. J. Prunskis pa
kviestas suredaguoti anglų 
kalba rinkini (knygelę) pa
reiškimų žydų, kurie buvo 
lietuvių išgelbėti.

Vakarus pasiekusieji Lie
tuvos žydai yra prašomi 
siųsti jam tokią medžiagą. 
Mūsų išeiviai, kurie žino to

nupunliusiii finansiškai ir fiziškai, ką-gi daryti? Mokslą j provincialui kun G Kijaus- kiti išgelbėtų I Jetm o> žydu $0 50

Taikos rytas, novelių rin
kinys (15 novelių), parašė 
Jurgis Gliaudą. 229 psl., kai
na $4.00, kietais viršeliais— 
$4.65.

Peilio ašmenys, 3 v. drama, 
Jurgis Jankus, 261 psl., kai
na $4.00.

Sidabrinė diena, 3 v. ope
retė, Antanas Kairys, 155 
psl., kaina $4.50.

Mūsų mažoji sesuo, A. Vai
čiulaitis, 104 psl., kaina mink
štais virš. $2.50, kiet. $3.00.

Anglų novelės, 23 autorių, 
sudarė Povilas Gaudys, 456 
psl., kaina $7.00.

Po angelo sparnais, nove
lės, Alė Rūta, 191 psl., kaina 
$4.00.

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

Amazonės džiunglėse, ro
manas. parašė Jose Eustasio 
Rivera. vertė P. Gaučys. 355 

xaina $6.00.
Vincas Krėvė savo lata

kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psL, kaina $1.00.

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

Lietuviškasis Pamarys,—
Henriko Tome Tamašausko 
Mažosios Lietuvos studija, 
263 psl., gausiai iliurtruota. 
su 71 puslapio vietovardžiu 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

Lietuvis savo tautoje, vai*- 
tvbėie ir visuomenėje, para
šė Stasvs Barzdukas. 258 
psl. kaina $6.00.

Tavo kelias i socializmų. 
Leon Blum, 35 psl., kaina
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Pasikalbėjimas ,7 
Maikio sn Tėvu

O! Sveikas gyvas, tėve! 
Kaip tu baigei senuosius ir 
kaip sutikai Naujuosius me
tus?

— Labai Šauniai. Maflcf atbulas praėjau (pro Zacir- 
Dar ir dabar panašiai gerai 
fylinu.

— Tai kas gi ypatingai 
geią atsitiko tavo gyveni
me?

i — Kas iš to? Aš, Maiki,
— Maiki, as Naujųjų me- prieš Naujųjų metų večeri-

tų išvakarėse biuvajavojau ją ištikimai išsaugojau že- 
velnią ir paklupdžiau ji ant maitišką viežlybumą, penki- 
kelių. nes atidaviau gaspadinei,

_ . „ x , . abu užkandome dar nuo Ka-
— Tur būt, pasigėręs toki ]ė<lų Hkusių sližikų. ir pa

šauną sapnavai. dariau apžadus kitais me
lais gyventi viežlybai.— Ne, Maiki. tai kalbu, 

visai čystą gaivą turėdamas.

— Tai koki velnią tu nu
galėjai?

— Velnią gundytoją. Mai-
ki! Tą, k«>is daugiausia ,j vį,and| nįk.
mums kenkia. I tjes Pg-<au ’ris

i mano ir jos sveikatą bei užf
laimingą mūsų visų sveika
tų ir pasakiau — gana! Dau-

— Nugi, eidamas pro Za- giau gyvatinės per visus 
cirkos saliūną. Matai, miela- metus — nė gurkšnio! 
širdinga misiukė Olga Cibi-
tienė iš Ontario parapijos, — Tai. tur būt, tavo šei- 
Kanadoje. atsiuntė >tau ir mininkė tikrai nudžiugo to- 
n an po penkinę švenčių čė- kiu tavo pasižadėjimu? 
sc palilinksminimui. O kai j

aš nuėjau tos penkinės į| -~Lpačia atsiimti, tai. pasiri' m'shnau J.V.,?lba’ busi
do, kitas Keleivio skaityto- i P*1“”!*- bet ji tik n urnoj0 
. ’ , . . __ , - ranka ir pasakė, kad kitais
jas Mykolas Korsakas via met^s re.įkės mane vežti 
dar kitą penkinę apieravo-1 j Matapaną ant smegenų 
jęs mud .iejų naudai. Tai remont0 Girdi, aš jau dabar 
gali suprasti, kaip mane ra- • blaivas kliedžiu, o vėliau 
guotasis su dviem penkinėm S bus dar blogiau.
pradėjo vilioti i Zacirkos sa-1
liūną atlikti jam savo parei-i — Tėve, aš irgi labai abe- 
gą. i joju. ar tu savo gerus paža

dus ištesėsi.
— Žinoma, tu tą "parei-

— Tai kur gi tu toki vel
nią sutikai?

gą“ ir atlikai?

— Vot, Maiki. šį syki ir

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo tarto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jakušovienės Realtor vadovaujama lietuviška 
įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE 
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707 
T-l. (813)367-1791 

Po darbo valandų — (813) 360-07-14

neatspėja!! Tokie gundymai 
kaip tik pažadino mano dū-
šią ii valią nepasiduoti pek- yaj^^ios pareigūnai Fran
tas sluzelninkui. As, nors jo 
ir už skvernų tempiamas,

kos saliūną, vaikydamasis 
nuo savęs piktąją dvasią 
oble.

— Ir kas iš to?

— Negali būti. kad tu ki
tais metais pradėtum pado- 

: riai gyventi!

— Taip, Maiki! Aš, sėdė
damas kičenyje prieš gaspa-

— Tu, Maiki, nepažįsti že
maičių. Mes esame padary
ti kaip iš tinago. ir mūsų

BROCKTON, MASS.

Kūčių vakarą

Gruodžio 19 d. Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos mo
kyklos salėje L.K. Moterų 
s-gos 15 kuopa surengė pa
rapiniams ir svečiams lie
tuviškas Kūčias, i kurias su
sirinko- pilna salė.

Pirm. O. Eikinienė. pa
sveikinusi susirinkusius, pa
kvietė vakarienės progra
mai vadovauti E. Ribokienę.

Raudoną žvakę uždegė 
kleb. kun. P. šakalys, žalią 
— O. Eikinienė ir geltoną— 
lietuviškosios mokyklos mo
kinys Povilas Bizinkauskas

Pasisotinę šeimininkių pa
ruoštais gardžiais patieka
lais, vakaro dalyviai išklau
sė kalėdinių deklamacijų. 
Marytės Bizinkauskaitės 3 
giesmių ir Mano tėviškė, a- 
kompanuojant jos tėvui dr. 
P. Bizinkauskui. Vėliau at
vykęs kcmp. J. Gaidelis pi
aninu visus sujungė Į bend
rą kalėdinių giesmių giedo
jimą.

J susirinkusius trumpai, 
prasmingai Kūčių vakarui 
skirtais žodžiais prabilo 
kun. P. šakalys, kun. Pr. 
Manelis ir sesuo Anunciata.

Kūčiose dalyvavo ii- aukš-

eis Povvers ir Francis Wal- 
len.

Prie stalų patarnavo lietu
viškos mokyklos mokinės 
Rūta Alksnytė, Marytė ir 
Verutė Bizinkauskaitės. tal
kinant rengėjoms A. Sužie- 
dėlienei, A. Juknevičienei, 
O. Eikinienei. M. Jurkštie- 
nei, St. Gofensienei ir E. Ri- 
bekienei.

E. Ribokienė

NAUJI SKAITYTOJAI

Gustavas Pamataitis iš 
Thomhill, Ontario, atnau
jindamas prenumeratą, už
sakė Keleivi metams A. Pa
mataičiui iš Port Colborne, 
Ontario.

J. Valentukevičius iš So. 
Bostono metams užprenu
meravo Keleivi Jozefinai 
Matuzai iš Providence, R. I.

P. Deveikis iš Hot Springs. 
Ark., užsakė Keleivi Jonui 
Grebliauskui Chicagoje.

Dėkojame n'ujų skaityto
jų teikėjams ir sveikiname 
naujuosius skaitytojus.

Keleivio administracija

nei ugnis, nei vanduo nega
li pakeisti. Juk kaip patsai 
kadaise sakei, karalius Vy
ti.utas mus užrašė kaip pa
segą kryžiokams, o mes vis 
tiek išlikome žemaičiais,, 
prie svabadnos Lietuvos 
n.us dvidešimt metų valdė 
suvalskiniai. o mes, kaip bu- 
v ome. taip ir likome žemai
čiai, o šiandien visi komu- 
ristų kankinami mūčelnin- 
kai taip pat yra žemaičiaič. 
kai taip pat yra žemaičiai.

— Gal čia ir yra gera da
lis teisybės, tėve. Bet a5 no- 
įėčiau, kad tu būtum ne tik 
žemaitis, bet ir lietuvis.

— O kas aš esu, Maiki? 
Argi čigonas? Su tokiu ne
mandagiu kveščenu tu ma-i 
ne strait į akis užgauni. Gut 
bai. Maiki! Aš ateisiu su 
tavim pasikalbėti tik tada. 
kai nuo širdies piktumas nu-1 
slinks! Ir dar kaitą gut bai!

Taip buvo išgelbėtas dabar 
žinomas teatrologas

Žydų tarpe ha daug tokių, 
kurie visus lietuvius kalti
na, kad jie ne tik negelbėję 
žydų nuo nacių vykdyto jų 
sunaikinimo, bet esą dar pa-j 
dėję naciams tą baisią niek-1 
šybę vykdyti. Tokių pavyz-f 
džių. kur žydai buvo gelbė-į 
jami, nežymiai tepamini tik 
vieną kitą.

Žinančiam ano meto pa
dėti Lietuvoje y. a ai-ku. kad 
aplamai visi lietuviai kalti
nami be pagrindo, nes už 
mažo- būrelio nusikaltimus 
negali būti atsakinga visa 
.auta. Juk tokiu visuotinu 
prakeikimu teisiant, dar 
šiandien v:sa vokiečių tauta 
tuiėtų sėdėti kalėjime už ka
ro metu jos narių padarytus 
nusikaltimus.. i

Iš tikrųjų vokiečių okupa-; 
cijos metu žydus gelbėjo 
nuo mirties'ar kitaip jiems 
padėjo ne vienas kitas lietu
vis; c jų labai daug, tik nie
kas tų faktų iki šiol nesurin
ko ir nepaskelbė, nes tie, 
kurie net savo gyvybę staty
dami navojun, ryžosi žydus 
ceibėti. ne visada jzra linkę 
savo gerais darbais ar rizi
kingais žvgiais girtis. Bet. 
kai ’au visai lietuviu tautai

v c

yra primetami kaltinimai, 
tai tenka i juos atsiliepti.

Tikėkime, kad žydų gel
bėjimo faktu? plačiau at-į 
skleidžianti dabar rengia
ma knyga ano meto tiesą 
nušvies daug plačiau. Aš čia 
:< kiam pavyzdžiui tenoriu 
tik trumpai papasakoti, kaip Į 
buvo i gelbėtas dabar žy-j 
mus Lietuvos teatrologas 
Ma:ka= Petuchauskas su sa
vo motina.

* * *
1942 metų vasara. Aš a- 

tostogavau savo tėviškėje 
šašaičiuose,, arti žemaičių,' 
Kalvarijos. Tėviškę tada) 
valdė mano sesuo Eugenija1 
Kazlauskienė su savo vyru 
Juozu.

Vieną gražią dieną ten 
atsirado Ruzgienė iš Vil
niaus su M. Petuchauskiene 
ir jos sūnumi Marku. Jos 
man papasakojo šitokią is
toriją.

Samuelis Petuchauskas. 
man bu: m iširau jant Šiau
liuose ir prieš tai buvęs bur
mistro pavaduotojas, Vil
niuje nacių nužudytas. Pe- 
tuchauskienei su sūnumi ap
skrities v I šminkąs Kostas
Kalendra parūpinęs pasą 
Marijos Petrauskienės var
du. ir ji su sūnumi pabėgusi 
iš Vilniaus žydų geto. Svars
tydama. kur rasti vietą pa
sislėpti ir gyventi. Petu- 
(bauskienė apsisprendusi 
pagalbos ieškoti Šiauliuose 
pas mane. Kad aš atosto
gauju. ji nežinojo, todėl at
važiavo i Šiaulius ir, ten ma
nęs neradusi ir sužinojusi, 
kame esu, atvyko i Ša;ai- 
Vus. Aišku. visur pirmoji ė- 
jo Ruzgaitienė, kuri, kaip
vėliau patyriau, savo maža
me bute Vilniuje Žvėryne 
irgi slėpė žydą.

Sužinojęs Petuchauskie- 
r.ės atvykimo tikslą, krei
piausi į savo seserį ir pra- 
š au ją priglausti mano bu- 
v;sio gero padėjėjo žmoną 
ii ts sūnų. nors žinojau, kas

gresia seseriai, jei paaiškė
tu, kad ri slėnia žydus. Ma- 
no sesuo tai]) pat tai gerai 
žinojo, bet be jokio atsikal- 
bėjimo sutiko. Sutarta Petu- 
chauskienę laikyti giminai
te. kurios vyras yra žuvęs. 
Taip buvo pasakyta ir ūkio 
tarnautojams, kurių buvo 
keli.

Aš netrukus išvykau i 
Šiaulius, o Petuchauskienė- 
Petrauskienė su sūnumi pa
siliko šašaičiuose. Gyvena
mųjų namų antrame gal. ji 
turėjo atskirą kambarį, su 
tarnautojais galėjo nešimai 
syti. Jai pačiai nebuvo pa
vojinga sukinėtis tarp sveti
mų žmonių, nors buvo ir 
brunetė, turėjo dideles juo
das akis, bet neatrodė esan
ti žydė, o ir kalbėjo lietuviš
kai be akcento.

Didesnė problema buvo t 
jos 11 metų amžiaus sūnelis. 
Jo tautybę išdavė ne tik iš
vaizda, bet ir jo kalba, ypač 
toji kalba su nelietuvišku 
tarimu. O jis mėgo trintis 
tarp darbininkų, ir po kurio 
laiko mano sesuo aplinki-j 
niais keliais sužinojo, kad 
darbininkai kalba, jog tas 
berniukas vra ne giminiu- 
kės giminaitis, bet slepia
mas žydukas. Neabejotina, 
kad tokios vis plačiau sklin
dančios kalbos galėjo pa
siekti ir vokiečius, kurių 
žandarai gyveno už ketvir
čio kilometro miestolvįe ir 
kartais Įvairiais reikalais 
lankydavosi pas ūkininkus.

Tai sužinojusi, sesuo su
rado Petuchauskiene: Ir jos 
sūnui prieglaudą, dabar ne
atsimenu pas ką, Plungės 
link, labai nuošalioje vieto
je. pamiškėje.

Šiandien negalėčiau pa
sakyk kiek ilgai Petuehaus- 
kienė ten išgyveno, b?t pa
galiau jai vėl teko grįžti pas 
mano seserį, nes. didėjant 
vokiečiu budrumui, pasida
rė nesaugu ir toje nuošalio
je vietoje. Mano sesuo ją vėl 
priėmė, ir tuo būdu ji su sū
numi ten sulaukė karo galo 
ir išsigelbėjimo. Iš šašaičių 
ji išvyko i Vilnių, kur. man 
rodos, tebegyvena.

Jos sūnus Markas, gimęs 
i 131 m. spalio 6 d., yra bai
gę? Vilniaus universiteto 
teirių fakultetą ir Lunačars- 
kio teatro meno institutą 
Mas 'oje, turi meno mokslų 
kand dato lai?- ri. yra buvęs 
Teatro draugijos teatrologų
sekcijos pirmininkas, nuo! 
1960 m. Istorijos instituto 
mokslinis bendradarbis, nuo 
1967 m. menotyros sekto
riaus vadovas, teatro klau
simai? paskelbę' straipsnių 
ir knygų. ,

Matyti, jis užaugo geras 
žmegus, nes, karo audrai 
praėjus, atvažiavo į šašai
čius ir mano seseriai padė
kojo už jo ir motinos išgel
bėjimą. O juk dažniausiai 
už gerą darbą pamirštama 
ir padėkoti, kartais — net 
blogu atsilyginama. Markas 
Petuchauskas -iuo atveju 
bu; o padorus.

* * *

Ne taip seniai Indianos 
valstijoje miręs kalvarijie- 
tis Izidorius Valančius man 
yra rašęs, kad Žarnelės so
džiuje. apie 5 km. nuo Že-

maičių Kalvarijos, gyvenęs 
Juozas Kerpauskis slėpęs 
nevieną žydą, jų tarpe ir se
diškį gydytoją, bet jo laiško 
dabar neberandu ir negaliu 
tiksliau to fakto papasakoti.

Vos prieš porą dienų tesu
žinojau, kad prie žydų gel
bėjimo prisidėjo ir Alek
sandra Bajereienė, tada gy
venusi Telšiuose, o dabar 
Brocktone. Mass. Apie tai 
— kitą kartą.

Jackus Sonda

Vienintelė proga!

Kas iki 1977 ra. 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.

VEIKLŪS DANGĖLOS

Daugėlų šeima jau nuo 
seniau yra pastoviai įsikūru
si Bedforde, New Hamp- 
shire. ir čia labai gyvai reiš
kiasi.

Prieš Kalėdas solistė Sta
sė Daugėlienė vienos savai
tės laikotarpy dalyvavo tri
juose koncertuose, atlikda
ma solo partijas.

Inž. Kazys Daugėla, kar
tais bendradarbiaująs ir mū
sų laikraštyje, lietuvių foto
grafų parodoje, įvykusioje 
lapkričio 19-28 dienomis 
Chicagoje, laimėjo pirmąją 
premiją už nespalvotas nuo
traukas, kur buvo išstatęs 5
padidinimus tema 
kaimo žmonės“.

KONSULATAS IEŠKO

Čekanauskas, Adomas, 
Jonas, Julius ir Juozas, taip 
pat Jono ir Onos vaikai, gy
venantieji Chicagoje.

Čeponis (Cheponis), Ado
mas. gyvenęs Patricia Rd., 
Framingham, Mass.

Cyvas. Petras Stanis, gi-j 
męs 1924 m., gyvenęs 10 j 
Strathomire Rd.. Woreestes,! 
Mass. į

Kacipas, Stasė, gimusi; 
Danilevičiūtė. Jono ir Onos! 
duktė, gimusi 1920 m. šilu- 
voie, gyvenusi Chidagoje.

Losytė, Janina, Vladislo-

CHICAGOJE ”KELEIVJ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI “PARAMOJE“ (2534 W. 69th St.)

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. ,

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA- 

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

OMOOoaooeoooeeooeeoooooooooooaoeooooaooooM
WORCESTER10 LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

2S Skirley Rd., Shrevvsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

MaMMMaaaaooooooooooooooooooooooooooneeMi

v,o duktė, gimusi Vilniuje, 
atvykusi į JAV 1950 m., gy
venusi Great Neck. N.Y.

Masaitis, Jonas ir jo se
suo Masaitytė. gyvenę PStts- 
bui-gh. Pa.

* Senikas. Jonas, senas at
eivis.

Stanciukas, Bronius, in
žinierius, atvykęs į JAV 
1949 n:., gyvenęs Los Ange
les, Calif.

Trainavičius. Juozas, A- 
merikoje žinomas kaip Jos 
Trainor, gyvenęs 1209 So. 
Lake St.. Los Angeles, Ca
lif. 90006.

Ieškomieji a:ba apie juos
žinantieji maloniai prašomi
atsiliepti: ■.- 1••
Consulate General of Lithu- 
ania,

41 West 82nd Street
New York, N. Y. 10024

Ka tik savome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Erelių kuorai, romanas^ 
parašė Petronėlė Orintaitė. 
384 psl., kaina .$8.00.

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

Juiius Janonis, poetas ir
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas. 265 psl., 
kaina $5.00.

Lietuvos Steigiamasis Seimas, parašė dr. V. Daugir-; 
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina

”Mano! — $6.50.
Adomas Galdikas, daili

ninko monografija anglų 
kalba, paveikslų spalvotos 
ir nespalvotos nuotraukos^ 
didelio formato 171 psl., 
kaina $15.00.

Rudenys ir pavasariai, II 
dali?., remanas, parašė Al
binas Baranauskas. 347 psL, 
kaina $6.00.

Juodvarniai, pasaka-poc-
ma. parašė ir iliustravo Pau
lius Jurkus, 200 psl., kainą 
$5.00. •;

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienoraš
tis, 579 psl., iliustruota, įriš
ta. kaina $15.00.
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ALTOS SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI ?av°jŲ jau"™ui N^nkiausomost Lietuvos atkūrimo- atžvilgiu, mėsa nepasitenkinimo įsei-
. ,. , . , . . j -. x . .x . vijos lietuviuose, nesiderina su veiksnių nutarimais 1966

Amerikos Lietu™, Ta.^ tnsdesmrt sestai šuva- m mėn ± aevelan(Je ir 1974 m. lio mėn
ziarimas,,vykęs 1976 m. lapkričio 13 d Sheratal Tower d WhUe New York pnes
viesbutv, 9333 So. Cicero Avenue, Oak Lawn (prie Chi- ■. , • , ,. 7 . . .................................. ’ .. VF i tokių kelionių organizavimą ir ,prašo- įsežvijos orgamza-
cagos). Illinois, priėmė šias rezoliucijas:

1. Suvažiavimas sveikina Nepriklausomos Lietuvos 
Diplomatinės ir Konsularinės tarnybos narius ir linki ge- 
i iausio pasisekimo, vykdant Lietuvos atstovavimo ir jos 
laisvinimo darbą.

• cijų vadovybes, švietimo ir lietuvybės išlaikymo vadovus 
bei pavienius tėvus laibiau derintis prie nuostatų apie 
bendravimą su kraštu, kad nebūtų kenkiama Lietuvos 
valstybiniam tęstinumui ir lietuvių tautos pastangoms iš
sivaduoti iš okupacijos.

11. Suvažiavimas dėkoja JAV lietuvių visuomenei 
už nuolatinę paramą ir kviečia ir toliau- visus suglausto
mis gretomis vieningai remti ALTos pastangas Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti. Suvažiavimas prašo ir atei- 

3. Suvažiavimas su didele pagarba sveikina brolius į ty gausiai veikla ir aukomis remti ALTos vadovaujamą 
ir seses pavergtoje Lietuvoje, siaubingoje Sibiro tremtyje į laisvinimo darbą, šiam reikalui visiems vieningai skiriant 
ir kitur Sovietų Rusijoje, pilnai užtikrindamas, kad JAV
lituvių patriotinė visuomenė tikrai supranta jų sunkią pa
dėti ir yra su jais savo širdimi, mintimis bei darbais. i _ ... , , .

į 12. Suvažiavimas dėkoja lietuvių spaudai, radijo va- 
Suvaziavimas griežtai protestuoja prieš Sovietų Są- i landėlėms ir lietuvių televizijai už nuolatinę paramą Ame-

2. Suvažiavimas sveikina Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą ir linki sėkmingai vadovauti Lietuvos 
laisvinimo kovai.

Vasario 16 cL aukas, kurios sudaro vieninteli 
ALTos vedamai Lietuvos laisvinimo kovai.

šaltini

NATŪRALINIO MAISTO 

VITAMINŲ
PARDUOTUVĖ 

”HELTH WORLD“
Naujai atidaryta 

DORCHESTERYJE

748 Adam* St. (Prie Gallivan Blv.) 

Taip pat turime ir Kilkaus juodos duonos

Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio 9—7 v. 

Tel. 265-8767

^oooooooooooooooeooooooooooooooooeoooeooooooooooc

{RAYMOND E. PELECKASJ

{ GENERAL CONTRACTOR J
i :
t Dengia stogus, deda vandens {
t nutekamuosius vamzdžius, at-J
J lieka namu vidaus ir lauko vi-»
{ su rūšių dailydės darbus. J
{ Įkainojimas veltui. Turi leidi J 
♦ ’ i ma ir draudimą, šauktis va-
» karais tel. 361-Kilti.
«
I.

net sekso'klausimus, tuo su
keldama nepasitenkinimo 
konservatyviuose visuome
nės sluoksniuose. Tačiau 
Betty nesiėmė jokio visuo-

13. Suvažiavimas pilniausiai pritaria Amerikos Lie- menei naudingo darbo.

,j i • . . . < Pat Nixonienė tik iš pa-dmgai dėkoja visiems valdybos nariams, ypatingai jos< . , , • ,
i • • • , • j v • • n v v • • • r •• j .ireigos rodydavosi labdary-
pirmininkui dr. Kaziui Bobeliui, ir informacijos vadovui ’ ;r hini n„

Suvažiavimas randa, kad JAV vyriausybės, atstovų I uį parodytą iniciatyvą, energiją ir pasišventimą, dirbant | traukda'm kai ios nareiea 
rūmų ir senate nutarimai nepripažinti Sovietų Sąjungos Į Lietuvos laisvinimo darbą. . bfidavo a;Kkta Jir Dadarna
okupacijos Lietuvoje ir kitose Pabalti jos kraštuose stip 1 P

jungos okupuotoje Lietuvoje įvestą smurtą, lietuvių tau
tos naikinimą, rusinimą ir teisinį, dvasinį bei ekonominį 
terorą.

rikos Lietuvių Tarybai, už lietusių visuomenės informa- 
vimąmą apie Tarybos atliekamus darbus ir už Lietuvos 
laisvinimo reikalų ryškinimą.

Suvažiavimas yra prislėgtas dėl pavergtų tautiečių
kančių, rūpesčiu ir nelaisvės, tačiau didžiuojasi jų ištver- i . „ ,, , , . ,. . . ......................
me. patriotiniu nusiteikimu ir žvilgsniu į nepriklausomą ! Tarybos valdybos vedamai politinei linijai ir sir-

ateiti.

14. Suvažiavimas paveda ALTos valdybai padėkoti 
už atsiųstus sveikinimus ir įteiktas aukas.

• ALTos Informacija

Rosalynn žengia į Baltuosius 
rūmus

rina visų lietuvių viltis ir yra šviesiu tašku kelyje į nepri
klausomos Lietuvos atstatymą.

4. Suvažiavimas sveikina JAV prezidentą Jerry For
dą ir dėkoja už nepripažinimą Sovietų Sąjungos pasigrob
tų Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių aneksijos. >

-
5. Suvažiavimas sveikina naujai išrinktą JAV pre-I

zidentą Jimmy Carterį ir prašo, kad jis panaudotų visas •
galimas priemones Sovietų Sąjungos užgrobtoms valsty-Į
bėms—Lietuvai ir kitoms — išlaisvinti. ,

. I Apie busimojo preziden-' malonumam, rengdama ma-
6. Suvažiavimas širdingai dėkoja JAV Atstovų Rū-' 1° Carterio. žmonų Į dų ir paveikslų parodas ir

mams ir Senatui už priėmimų rezoliucijų, kuriomis JAV į Jfka?? lr aple -V3' karaimas natines puotas, 

pasisako, kad jos nepripažino, nepripažįsta ir nepripažins ma Tačiau> Raip Wa_ na udy Bird feuvo pirmoji? 
Lietuvos, Latwjo> 11 Estijos smurtiško įjungimo- į Sovietų , shin.Pton AP korespondentė kuri įžengė į Baluosius Rū- 
t>ųjungą. Tos rezoliucijos stiprina pavergtų Baltijos tautų j Marianne Means. Rosalvnn mus su modernių laikų idė- 
dvasią ir daro kaskart prasmingesnę lietuvių ir kitų kovą j Carterienė -pirmosios damos jomis ir aktyvumu. Tačiau 
už tėvų žemių išvadavimą. ' į vaidmenį Baltuosiuose Rū- ir ji nesikišo į politiką: savo

: jmuose supranta daug pla- veikloje koncentravosi į A-
7. Suvažiavimas, apsvarstęs šio meto- tarptautinės : čiau, negu anksčiau prieš ją merikos pagražinimą ir jos

•politikes posūkius, kurie galėtų paveikti Lietuvos ir kitų : buvusios prezidentienės. Jos gamtos apsaugą, šiame dar- 
Sovietų Sąjungos dominuojamų Europos tautų išsilaisvini- j qUpratimu tai turėtų būti J* pasiekė gražių rezulta 
mc pastangas, pakartotinai pareiškia visų Amerikos lie- ’ • • • 1 tu. >.- M
tuvių ryžtą ir toliau kovoti už Lietuvos ir kitų pavergtų
tautų nepriklausomybę.

daugiau, negu vien sociali-)^-

8. Suvažiavimas su džiaugsmu, konstatuoja, kad jau 
12 pagrindinių ir centrinių JAV lietuvių organizacijų sėk
mingai ir darniai bendradarbiauja Amerikos Lietuvių Ta
rybos jungtyje, ir kviečia, kad ir kitos tokios organizaci
jos, kurios to dar nepadarė, taip pat jungtųsi į Amerikos į čiais 
Lietuviu Taryba bendram Lietuvos laisvinimo darbui.

nių reikalų atstovavimas. 
Jungtinių Valstybių konsti
tucija nieko nemini apie 
prezidento žmonos pareigas 
ir privilegijas, tad šioje sri
ty vadovaujamasi nusisto-
vėjusia tradicija ir papro-

Betty Fordienė buvo labai 1 rienė žada sakyti ir Baltuo- 
atvira savo viešuose pasisa- j siuose Rūmuose, ir jos lies 
kymuose. liesdama šeimos ir ‘ ne tik grynai moterų reika-

Ii 1 • V«,«V T“ * 1lūs, bet ir politiką. Ji žada 
organizuoti net savo atski
las spaudos konferencijas.

Kaip ji tai atliks, parodys 
netolima ateitis.

J. V. Sūduvis

ooeooeeeooooeoKoer^

KADA IR KAM PADARĖT
SAVO TESTAMENTĄ

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento forma $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

9. Suvažiavimas pakartotinai konstatuoja, kad JAV 
lietuvių pagrindinių veiklos sričių pasidalinimas yra bū
tinas ir todėl sveikina tas organizacijas ir Lietuvių Bend
ruomenės vadovybes, kurios laikosi to principo ir remia 
Amerikos Lietuvių Taiybos Lietuvos laisvinimo- darbą.

10. Suvažiavimas konstatuoja, kad vaikų vežiojimas 
į okupuotos Lietuvos pionierių stovyklas ir studentų vy
kimas į vadinamus lituanistinius kursus Vilniuje sudaro

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas

TeL 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšią nelaimingą 
atsitikimu.
• Parūpna visu rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• TIOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti

Kad geriau suprastume 
Rosalynn Carterienės užsi
mojimus ir ateities planus, 
bent trumpai pažvelkime į 
buvusių prezidentų žmonų 
veiklą.

Eleonora D. Rooseveltie- 
nė, ilgiausiai būdama Bal-Į 
tuosiuose Rūmuose, nors ir 
ne visuomet sutikdavo su sa
vo vyro politika, vengdavo 
daryti bet kokius viešus pa
reiškimus, nes tada dai- ne
buvo vyrų ir moterų lygybės 
įstatymo ir vyraiujanti isto- 

1 rinė tradicija vertė Eleonorą 
pasilikti savo vyro šešėlyje, 
nesimaišant į jo politiką.

Tokios pat tradicijos lai
kėsi ir prezidento Trumano 
žmona, kuri dar mažiau vie
šumoje reiškėsi.

Mamie Eisenhotverienė 
niekada nesirodė viešumoje 
su savo kalbomis, o sociali
niuose pobūviuose tik pa
reikšdavo savo tradicini dė
kingumą — ”Thank You!“

• Jacųueline Kennedienė vi- 
' siškai nekreipė dėmesio į 
j žmonių socialinius pageida
vimus ir savo buvimą Bal
tuosiuose Rūmuose išnaudo
jo grynai savo asmeniniams

fotografija.

Rosalynn Carterienė, įžen
gus į Baltuosius Rūmus, pla
nuoja plačiai organizuoti 
savo, kaip Forst Lady, veik
lą. kuri būsianti reikalinga 
tautiniu požiūriu. Pats Car
teris yra pasakęs, kad jo 
žmona Rosalynn bus pagrin
dinė jo- patarėja ne tik na
miniais reikalais, bet bū
sianti siunčiama su diplo
matinėmis misijomis ir į už
sienį, kur jis pats negalėsiąs 
vykti.

R. Carterienė savystoviai 
ir efektingai dalyvavo savo 
vyro rinkiminėje kompani
joje, ir jos kalbose iškelti 
klausimai rinkėjų kartais 
būdavo geriau priimami, nei 
paties Carterio, kadangi jo 
kalbos turi pamokslini cha
rakterį. Savo kalbas Carte-

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WLYN 1369 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausiu, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

’ Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist geliu ir dova
nų krautuvę, 592 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu-

čooeoooooeGOoooooeooooooooooooooooooeuoeuoooooooooooęj

• CITGO KOKYBĖS 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 {RENGIMAS

FORTŪNA FUEL CO., INC-
470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

DIDELĖ NAUJIENA

Lietuvių litera

tūros istorija, IV

tomas, 1944-1975 m., parašė 

Pranas Naujokaitis, 579 psl., 

kaina $10.

Tai ne tik vertinga knyga, 

bet ir nepaprastai puiki ka

lėdinė dovana, kurią galite 
gauti Keleivyje.

”GARSO BANGŲ“
PROGRAMA

Ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais iš viškų 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 pagrind.nė ir puiki kal
bėtoja—Birutė Vaič j ur gyte.

I PRAUimMO agentcra 

| \Dieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTRIM
S98 Broadvvay 

So. Boston. Ma-ss. 02127 
Te?. AN 8-1761

toeoooeeoooooeoooooooooooooooo
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SLA SVSIVIENinHAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SAVAITRAŠTIS
Nepriklausoma
LIETUVA

išformuoja skaitytojos apie posauUaius Ir
(vykios, deda daug ir įdomių naotmafcų ir atvirai 
apie visus mūsų visuomeninio.? bei kultūrinius klausimos, 
jame rasite (domių skaitytojų laiškų skyrių, kariame lankia
me abipusių pasisakymų ir oaomoaių kiekvieno visiema 
svarbia problema.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška, misų iš

eivijos laikraštis, ieškąs aaojo bendradarbio bei Mėiu. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.
Ad reaaa:

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

SLA—jau 80 metų caraavĮa lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau taip SEPTYNIS MiLJONUS dolerių 
nariama.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinš ergauizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o įeisią 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su puse mHor.o dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti (vairių klasių reikaUnsria usias 
apdraudas nuo 1100.00 iki fiC.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdreudą — £a_ 
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 7 ERJI 
apdraudą: ui f1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metama. •

SLA—AKC1DENTALE AFDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
Ke apdraudos mokestis $2.00 Į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Uthaaalan ARtaure of Aanrlca 
W7W«M3dtb Street, Neir York. N.Y. UMftl
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Vietines žinios
Mirė Ona Ulevičiene

Gruodžio 31 d. mirė ilgai 
vėžio kamuota Ona Ulevi
čienė. Sausio 3 d. ji palaido
ta N. Kalvarijos kapinėse.

Šios veiklios tautietės tik
rai pasiges Įvairios Bostono 
lietuvių organizacijos, ku

rioms ji nepaprastu uolumu, 
jau net .r Sveikatai pašlijus, 
talkino, rengiant pobūvius 
ir kt. reikaluose.

Nelaimės šmėkla šią lie
tuvišką šeimą sekiojo jau il
gą laiką. Velionės vyras mi
rė dar gana anksti, būdamas 
dar palyginamai jaunas ir

darbingas, sūnus žuvo pa
šautas valkatos, eidamas L. 
Piliečių d-joje pareigas, o 
dabar mirtis ir pačią Oną 
Ulevičienę užklupo.

i
Jos dukteriai Birutei Ska- 

beikienei su šeima reiškia
me giliausią užuojautą.

Grižo dr. S. Jasaitis

Dr. Stasys Jasaitis su 
žmona Kalėdų švęsti ii' 1977 
metų sutikti buvo išvykęs i 
Les Angeles, kur gyvena jų 
sūnus Jurgis ir duktė Dalia. 
Praeitą pirmadieni jis grižo 
Į Bostoną, o Laima Jasaitie
nė dar pabuvos Los Angeles 
i’gesnj laiką.

Lankėsi J_ Bubelis

Lietuviškos spaudos dar
buotojas Juozas Bubelis, gy
venąs Philadelphijoje, Ka
lėdų šventes praleido Bosto
ne A. ir A. Gustaičių ir A. ir 
S. Santvarų šeimose...............

. . Ta proga jis lankėsi ir Ke
leivyje, pratęsė prenumera
tą, nepamiršdamas apdova
noti ir Maikio su tėvu. 

Aukojo Vasario 16 g-jai

Vladas Bajerčius iš So.
•Bostono, pratęsdamas pre
numeratą. Vasario 16 gim
nazijai aukojo $6.00.

Naujųjų Metų sutikintu VASYLICNAI KONCERTUOJA NEW YORKE IR BOSTONE

Šį kartą Bostone buvo du 
pagrindiniai rvieši lietuvių 
Naujųjų Metų sutikimai.

Vienas jų— Tautinės Są
jungos namuose, kitas —So.
Bostono Lietuvių Pil. d-jos 
salėje. Abiejuose dalyvavo 1 
daug žmonių, ir jie praėjo 
geroje nuotaikoje.

Sveikino Brazilijos s-ga

Linksmų Kalėdų ir lai
mingų naujųjų 1977 metų 
palinkėjo Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje ”A3ianca“ val
dyba.

Padaryta klaida
Izidorius Vasyliūnas Dr. Vytenis Vasyliūnas

Savo metiniam koncertui smuikininkas Izidorius Vasyliūnas 

ir pianistas Vytenis M. Vasyliūnas pasirinko John Bavicchi So

natą Fantaziją lietuviu liaudies melodijomis, Mozarto Sonatą D

Praeitame numery buvo 
išspausdintos Vliko seimo 
nuotraukos ir parašyta, kad
jas padarė L. Noreika, O tu- dur K.V.306 ir VVolf-Ferrari Sonatą G moli opus 1
rėjo būti L. Tamošaitis. At
siprašome.

8 vai. vakaro Carnegie Recital Hali salėje. Ktoncertą rengia Nor- 

man Seaman. žinomas New Yorko koncertų rengėjas. Vasy liūnai

Argi sunku būtų surasti

vieną naują Keleivio prenu-

mer&torių? O juk kiekvie 

nas naujas prenumeratorius 

-tiprina laikraštį.

nuoširdžiai kviečia New Yorko lietuvius atsilankyti j jų koncertą.

Bostono koncertas bus 1977 m. sausio 9 d., sekmadieni. 3 vai. 

po pietų Mažojoje Jordan Hali salėje, New England Konservato

rijoje, Huntington Avė. Bostono ir apylinkių lietuviai maloniai

kviečiami pasiklausyti savų menininkų.

BOSTONO RENGINIŲ
KALENDORIŲ S

Sausio 9 d. 3 vai. po-piel 
Jordan Hali mažojoj salėj 
Izidoriaus ir dr. Vytenio M. 
Vasyliūnų metinis koncer
tas.

Sausio 13 d. 8 vai. vak. 
Community Center of Bos
ton Izidoriaus ir Vytenio 
Vasyliūnų ir BeveiK Pete> 
son barokinės muzike; kon
certas. ,

Vasario 5 dieną So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Bostono vyrų seksteto 
vakaras.

Vasario 20 d. So. Bostcro 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj 
Altcs rengiamas Lietuvos

nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo 59-sios su
kakties minėjimas.

1977 m. kove 11 d. (pens 
tadieni) 8 vai. vak. First <£ 
Second Church salėje, 66

I
*

v

Marlborough St., esto solis
to Naan Pold koncertas, ku
ri rengia N. Anglijos Baltų 
d-ja

Koto 27 d. 3 30 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa
gėje Minkų radijo metinis 
koncertas ir filmų vakaras.

’ SAUl ĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

Antano Gustaičio satyrinės

ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai

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

bai tinka Kalėdų davanoir.-. 
Kaina $7.90.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
$6. Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS

£XPR£SS CORP.
144 Milbury St.

AORCESTER, MASS.
TeL SW 8-2868

yra .vienintele oficiali ištai
ga Worcestery. Kuri siunčia 
•iuntiniua tiesiog ii Worcea>
terio j Lietuvą ir ki*as Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitu ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinė* 
garny boa medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieni

tas.
Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ

vedžioja. žmogaus — be ydos.

h

Pluod Sąuare 
Hardivare Co.

Sar-Biakas K. J. ALEKNA 
KAST BROAIOTAT 

fc«»UT» SCfeTON. MASS.
/'ELE? ONA S Ari 8-4108

Bai.jfi.siLj Mcore Dažai 
V'oplervR Sianoma

Stiklas Langam*
Vla-'id* reikmenys narnami 

Reikmenys piuzekariama 
'/isr.trU rtiežiea ?a<ktal

Telefonas: A N 8-2806
I

Peter Maksvytis
Carpeater i Bsildsr
<9 Church Street 

MC. Miltoa, Mass.
Atlieka visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbas ii lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, parai Jdsų reika
lavimu. šaukit* rfosdos iki S va
landų vakaro

Telefonas: €98-8675

NAMAKSY - ZAMMITO:!
' Insurance Agency, Ine.

■’ 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732
t

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Dr. Jos. J. bonovan 
lbr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETR1STAS

Valandos:
nuo 9 sai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais neDriimama 
44? BROADVVAY 

South Boston, Maas

-oooooooooaooeoeoeoaoeoooeooooooooa
TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

□ PTOMETRlSTfi 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

i I

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

I

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (VVhist Party) kiekvieną 
t r e č i a d i e n i 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO 

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

S. B. L. P . D. Valdyba 

368 W. Broaduav, So. Boston, Mass. 02127

— —-F—

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. Tet 586-7209

.. .........................................................................................-rrrfffffff J, jjf J

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną* AN 8-602S

Noo I vaL ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius tr seks*.

A

M

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinisįpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS**
460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 32127

Skambinkite 268-2500

Siunčiant SIUNTINIUS Į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
c/o

Trans-Atlantic Trading Co

h
F

BlUtCHIP
SAVINGS

SAVE AT
AGREATER
RATE

790 ” 7h%rateon

708~6%%

A YEAR

4-year term d«xwit 
certificates-SlOOO minimam

A YEAR

2’4-4-year term 
Oeposit $1000 minimam

6.8116^ A YEAR

1-2’4-year temt ifcpmit 
certificatet $1000 minfcnufll

6.00L534”
5.47*. 5^

A YEAR
90-daynotie* 
$500 minimam

AYEAR ' 

regulsr secount

The Federsl reųufstiont SffectTng th’ėse new savings 
certificates allow premature withdrawals on savings 
certificate funds provided rate of interest on amount 
withdr»wn is reduced td the passbook rate (5’4% a year) 
and 90 days interest is forfeited.

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

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 vai. dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metas

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi

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

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764
Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš vVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus! 
plotus! Siuntiniai sudaromi išI 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramouės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- i 
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 nuoialiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei-i 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- Į 
amsite. Vedėjas A. Schyrinski j
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mintomis kainomis.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. rak.
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