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PIRMI PREZ.1ARTERI0 ŽlNGtyl AJ 

TI KRITIŠKAI

Jg pAskelbtąriamnestija pasislėpusiems nuo karinės 

tarnyboalaba^mpykino karo veteranus, o taip pat su di

deliu nusivylimu buvo sutikta ir tikrųjų dezertyrų, iš ka

riuomenės pabėgusių, kurių ta amnestija neliečia. Pašai

piai spaudos palydėti ir prez. Carterio žodžiai apie ”visų 

atominių ginklų panaikinimą žemėje“.

Po i.kilmingų inauguraci
jos ceremonijų, paradų ir 
šokių naujajam prezidentui 
Carteriui jau atėjo ir daibo 
dienos, kurios turės išryš
kinti jo naujas idėjas, joms 
Įkūnyti galimybes ir paties 
prezidento gabumus ar ne
sugebėjimus. Naujojo pre
zidento šalininkai ir prieši
ninkai dabar stebi, kaip jam 
seksis pagyvinti krašto eko
nomini gyvenimą, spręsti 
užsienio politikos proble
mas, išlaikyti krašto gyny
bos pajėgumą ir bendradar
biauti su kongresu.

Pirmasil Carterio prezi
dentinis žingsnis jau susi
laukė gana piktos kritikos.

Mat, kaip ir buvo žadėjęs, 
pirmiausia jis paskelbė am
nestiją. ar, tikriau, “nusi
kaltimų atleidimą“ visiems 
Vietnamo karo metu pasi
tepusiems nuo karinės prie
volės. Šis jo žygis ypač pik
tai buvo sutiktas daugiau nei 
2 milionus narių turinčios 
karo veteranų organizacijos 
ir aplamai karinių sluoks
nių. Tekia besąlyginė am
nestija slapukams palaikyta 
Įžeidimu visiems kovų da
lyviams, kovose sužeistie
siems ir ilgus metus ken- 
tėjusiems priešo nelaisvėje. 
Del to Georgijos valstijos 
legionierių konvencija nu
balsavo išmesti Carteri iš 
legionierių posto be teisės 
kada nors i ji sugrįžti.

Kariucmetaės vadovybė 
Šią amnestiją sutiko kaip di
deli smūgi kariuomenės dis
ciplinai (iabar ir ateityje.

Sakcma, kad kareiviai 
pradės patys pasirinkinėti. 
kuriame kare dalyvauti ar 
nedalyvauti, o gal net ir ku
riame fronte, tuo labiau, 
kad dabar JAV turi savano
rių kariuomenę.

Deja, prezidento amnes
tija buvo nepalankiai sutik
ta ir tos amnestijos lauku
sių. Šie tikėjosi, kad ji pa
lies visus kariuomenės de
zertyrus. iš jes pabėgusius, 
o čia kalbama tik apie kari
nės prievolės neteisėtai iš
vengusius. neatsiliepusius Į 
šaukimą ir pasislėpusius. 
Bet tokių yra tik nežymi 
mažuma, o visi kiti, kurių 
prezidento "atlaidai“ neap
ima. yra tikri dezertyrai, 
tiesiai pabėgę iš kariuome
nės. .Jų klausimas gal dai
lius spręstas kada nors vė
liau.

Taigi išreklamuota amnes

tija džiaugiasi tik maža jos 
palaimintųjų grupė.

Pašaipios kritikos susilau
kė ir prez. Carterio pareiš
kimas atominių ginklų klau
simu, kur jis tarp kitko pa
sakė:

“Mes 
žingsni i

Dabartinis 39-tasis JAV prezidentas Jimmy Carter

Altos telegrama
valst. sekretoriui

Naujam valstybės sekre
toriui Gyrus Vance dr. K. 
Pcbelis pasiuntė sveikinimą 
Amerikos.Lietuviu Tarybos 
vaidu. Drauge padėkojo už 
jo pareiškimą, kad Carterio- 
Mondale užsienio politika 
bus paremta žmogaus teisių 
ir žmogaus kilnumo saugoji
mu.

— Jau laikas, — pareiškė 
Altos pirmininkas savo tele-

JAV SEKA HELSINKIO SUTARIMŲ 

VYKDYMĄ

Sudaryta speciali komisija tuo reikalu apklausinėjo 

aukštus valdžios atstovus ir kitus liudininkus. Jai liudys 

ir lietuvių teisėms ginti komiteto atstovai.

Mondale išvyko J U
politikos aiškinti

Sausio 23 d. vicepreziden
tas Mondale i skrido i pir-

t Jau seniai via sudaryta 
/■JAV kc misija Helsinkio su

sitarimų vykdymui sekti. Ji 
gana ilgai snūduriavo ar jos 
veikimas buvo Kissingerio 
specialiai pristabdytas, kad 
per daug neužiūstintų sovie-grameje. — kad JAV vy

riausybė užimtų tv irtesnę li
niją prie- tuos, kurie nepai i aiškinti. Jis per 9 dienas ap-: jau surengė apklausinėji-

mus, kurie liete ekonominio, 
ir komercinio bendradarbia-

mą kelionę naujosios JAV i tų. Bet dabar, sausio 13. 14 
administracijos politikos! ir 17 dienomis, toji kt misiia

so žmonių teisių, 
naudojimą, plėsdami kolo 
nializmą.

mnkys 5 Europos valstybes 
ir Japoniją.

šiemet žengsime 
mūsų pagrindini 

tikslą — panaikinti visus a- 
tominius ginklus žemėje“.

Tai yra laikoma labai 
naiviu samprotavimu. Kaip 
tu panaikinsi visus atomi-j 
nius ginklus žemėje, kai jais: 
dabar pagrindinai remiasi
ne tik Amerikos, bet ir Va-i 
karų Europos gynyba, kai 
vis tobulesnių ir galinges
nių tos rūšies ginklų gami
nasi ne tik JAV, bet ir So
vietu Sąjungą bei kiti kraš
tai?

Tad gal teisingai pataria
ma prez. Carteriui saugotis 
“Jahovos komplekso“,—Įsi
tikinime. kad tik jis vienas 
yra teisingas ir galingas, tuo 
labiau nepradėti daryti ste
buklų. nes galis labai skau
džiai suklysti...

Altos pasiruošimai 
Vasario 16-lajai

Amerikos Lietuvių Tary-i 
ba ryšium su Vasario 16 mi
nėjimais painose atitinka
mus raštus JAV 
ir Atstovų rūmų 
Altą sudarančių 
organizacijų pirmininkams, 
savo skyriams, parūpindama 
jiems rezoliucijų, spaudos 
pranešimų tekstus.

Radijo valandėlėms iš
siunčiamos Į juosteles Įrašy
tos programos lietuvių ir 
anglų kalba.

Čia talkininkavo ir stu
dentiškas jaunimas: angliš
ką tekstą paruošė ir Įkalbė
jo

senato ir 
nariams, 
centriniu Buvęs JAV prezidentas Gerald Ford

Ta proga jis tarsis ir eko
nominės konferencijos su
šaukimo ši pavasari reika
lais. Toje konferencijoje ža
da dalyvauti pats JAV prez. 
Carteris.

Didelės riaušės 
Egipte

Dėl prekių kainu pakėli
me Egipte kilo didelės riau
šės, Kelios dešimtys žmonių 
žuvo. keli šimtai yra sužeis
tų ir suimtų.

Kainų pakėlimas sulaiky
tas. Prez. Sadatas prašo ki
tų iš aliejaus praturtėjusių 
arabų valstybių pagalbos 
bent 10 bil. dolerių. Kol kas 
pažadėta tik maža dalis tos 
prašomos pagalbos.

Valdžia dėl riaušių kalti- 
lininkas Liubarskis pranešė. na komunistus ir jų simpati-

Lietuvių išgelbėtu
žydų adresai

Žinantieji adresus laisvą- 
ii pasauli pasiekusių žvdų. 
kuriuos lietuviai išgelbėjo 
nacių okupacijoje, prašomi 
pranešti kun. J. Prunskiui, 
Lithuanian American Coun- 
cil. 2606 VVest 63rd St., Chi
cago. III. 60629.

Medžiagą apie lietuvius,
f kurie gelbėjo žydus, siųsti 
dr. D. Jasaičiui, 220 N. Se- 
venth Avė., Mount Vernon, 
N.Y.

Neramumai sovietų 
kacetuose

Ką tik iš koncentracijos 
stovyklos išleistas sovietų 
kosminių tyrinėjimų moks-;

kus, kurie buvę vadovauja
mi sovietų agentų.

-2,—2? T* '*■' x ■ -

Labai gerai pavykęs Sudužo sovietų
Dirvos balius lėktuvas

Kai]) mums telefonu iš Ore sprogo sovietų lėktu- 
Clevelando pranešė, sausio vas TU-104, mėgindamas 
22 d. ten rengtas Dirvos nusileisti Alma-Ata aered- 
laikra čio balius sutraukė tcme (Azijoje). Oficialiai 

ta nelaimė slepiama, bet ne
žuvo

.. . . .. T. .dideli skaičių puošniu sve-
. Šiaurės Amerikos Lietu-, h;I?bai ^ai vį0. Jo oficialiomis žiniomis 

vių Studentų Sąjungos at- .....Z____ apie 90 žmonių.
stove Altcs valdyboje Ofeli
ja Baršketytė.

Liet. demokratai 
Alte

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. dr. K. Bobelis pa
siuntė raštą Lietuvių Demo
kratų Lygos pirm. St. Ralze- 
kui, -Jr.. dėkodamas už jų j
organizacijos 
Altos sudėti.
kad Altos tikslas yra Atlan
to chartcs dvasioje siekti 
Lietuvai laisvės.

St. Balzekas, Jr.. dabar 
yra Altos valdybos narys.

meninę programą labai sėk
mingai atliko iš Bostono at- 4 1 . • , > _. . Abortu įstatymasAntanas v .vvykęs rašytojas 
Gustaitis ir jaunas muzikas 
Danielius Gendrikis.

' Svetimšaliams 
žinotina

Neturintieji JAV piliety- 
! bės iki sausio 31 d. turi už-

Įsijungimą Į Į pildyti pašte galnamą kor- 
pabrėždamas. telę ir ją pasiusti prilipdžius

13 centų ženklą.

To neatlikę yra baudžia
mi. Tad ar nepamiršom šios 
savo pareigos?

Italijoje
Italijos atstovų rūmai pri

ėmė abortų Įstatymą, bene 
liberaliausią Europoje. Pa
gal ji ne jaunesnė kaip 16 
metu metel is gali pati viena 
apsispręsti daryti ar neda
ryti abortą ne vėliau kaip 
per 90 dienų, neštumtr pra
sidėjus.

Krikščionių demokratų 
partija ir Vatikanas tam i- 
statymui labai prie inosi. JĮ 
dar turės priimti senatas.

vimo plėtimą, preky bos kliū
čių šalinimą, laisvesni pra
leidimą ekonominių infor
macijų, tarptautinių preky
bininkų daibo sąlygų geri
nimą ir panašius reikalus.

Buvo apklausinėti komer
cijos sekr. E. L. Richardso- 
nas. valstybės departamen
to pasekretorius Ch. Robin
sonas. iždo dept. pasekreto
rius G. Parsky. AFL-CIO 
sekr. L. Kiikland ir kiti pre
kybos ekspertai.

Po šio vyks kiti apklausi
nėjimai žmogaus teisių, e- 
migracijos, informacijos ir 
kultūrinių vertybių ir dai bu 
pasikeitimų reikalais.

Vliko via sudarytas Lithu
anian Human Rights komi
tetas. kuriam vadovauja dr. 
I). Krivickas. Altai komite
te atstovauja dr. J. Genys.

šis komitetas liudys apie 
sį^įįtų vykdomus Helsinkio 
pažadų laužymus Lietuvoje.

kad sovietų kacetuose poli
tiniai kaliniai vis garsiau 
reikalauja žmoniškesnių są- 
lygų, skelbdami bado strei 

i kus. atsisakydami eiti i dar- 
{bą. Spalio 30 d. buvo pa
skelbtas vienos dienes strei
kas politinio kalinio die • dira Gandi paskelbė Daria- t • • __ _ »• , 1 ar politiniu požiūriu. Apie

pazJ metl- rinkimus kovo mene-i kokja nore žmoaaus tfcisių
SI.Retu.los partijos, susijun-|ir |aj,vių galantiją $<nieti: 
ffusics 1 Liaudies partilit. su-1 njams piliečiams nėra nė 
daro rimta opozicijų. Ji, kai- į ka|1)()< HliejinKai. pa5taru„.

ju metu kova su teisių » eika- 
lautojais ir kitais disidentais

. -• 1 • 1 , visame sovietu bloke dar la-įos remeiu. daugelis ir kan- . . . . •
biau sustiprinta, o ypač pa- 

i didėjo nersekiojimas Čeko
slovakijoje. kur nepaprastai

’ Indijoje žudoma 
demokratija

Indijos valdžios galva In-

! Kaip žinome, Sovietų Są
junga laikosi tik tų Helsin- 
; kio susitarimų punktų, ku
rie jai naudingi ekonominiu

r.ai

Jo žodžiais, politiniai ka
liniai pamažu susijungė ir

J dabai sudaro pajėgą, su ku-. įjna (;an(]j kar] žudanti In-j
diioje demokratija, kad ten 
tūkstančiai Liaudies parti-i

j ria ir administracija negali 
’ nesiskaityti.

Puošni prezidento
inauguracija

.JAV naujojo prezidento
1 Jimmy Carter inauguracijos 
iškilmės buvo pakankamai 

i blizgančios, kaip jos ir ki-
tu metu būdavo. Be tradici-

■ nes priesaikos, sveikinimo ir 
atsisveikinimo kalbų, dar 

'buvo ilga eilė priėmimų, ba-

didatu i parlamentą, tebėra 
kalėiimuose.

Šmidtas kaltina 
R. Vokietija

bijoma Dubčeko šalininkų 
atbudimo ir kokio galimo 
pei versmo, kuri vėl reikėtų 
sovietams mal inti ginklu.

Vakarų Vokietijos kanc-i 
leris šmidtas reichstage kai-i 
tino Rytų Vokietiją dėl Hel
sinkio susitarimu nevykdy-i se^ti komitetas, Į kuri Įeina 
me. Užuot mažinus Rytų- na poetas Tomas Venclova, 

lių. kur gana elegantiškai j T akaių Įtampa. Rytų V okie-1 P( e.e Ona 1 uka.iskaitė ii 
šoko ir pats prez. Carteris. 'rija ją rik didinusi. į kt.. ko. ka> dai nesuimtas,

J į nors valdžia ir grasinančia

Lietuvoje sudarytas Hel
sinki . susitarimu vvkdvmui

Atskilai verta pažymėti,! 
kad parade Pennsylvania 

; A\ e. apie pusantros mylios 
' Carteris ėjo pėsčias, tuo pri- 

■ vertęs ir kitus žygiuoti pės
čius. ko seniau niekad nebū-

Apie 100,000 Rytų Yokie- akim i ji žiūri 
tijos gyventoju yra padavę j 
prašymus išsikelti i Vaka- į Reikia tikėti'

Sovietu Sąjungos 
tės iškils aikštėn

kad visos
apgavvs-
Belnrado

rus, bet leidimo neduoda
ma. Be to. neseniai R. V o-,
kietijos piliečiams net už-j kenferencijoie Helsinkio su

drausta laikytis Vakarų Vo-į^imų vykdymui patikrin- 
da\o. Matyt, jis norėjo ii i kietijos ambasadoje. )ri. Ta konferencija Įvyks s.
čia pabrėžti savo originalu-’ Į m. birželio mėnesi, ir jeje
mą ar demokratines pažiū-‘ Tokie i vykiai daugiau pri-dalyvaus visų Helsinkio su
las. Bet tas Įvykis sudarė jo: mena -aliojo karo laikus 1 >itarimus pnsirašiusių vals- 
apsaugai didelę problemą, 'negu Helsinkio "detentę“. 'lybių atstovai.
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Jonas Glemža. vasario 1 d. mininlis savo amžiaus 90 m. sukakti

UŽ KRISTŲ, AR UŽ BARABĄ?

Praeitos savaitės pirmadieni Utah valstijoje po ilgų 
teisminių manevrų buvo sušaudytas mirties bausme nu
teistasis žmogžudys Gari Marš Gilmore. žmogžudys, ku- j 
ris, jau paleistas sąlyginiai iš kalėjimo, apiplėšimo tikslu 
šaltai nužudė du studentus, dar garsiai samprotaudamas 
kad gali žudyti, kol esi nepagautas. O kadangi dabar ilgui , 
metus kalėti jam jau nepatinka, tai pats primygtina’ pra
šęs. kad ji sušaudytų...

Mes nesame jokios mirties šalininkai. Nelinkime jos Į 
jokiam ga!važTWT2tU užpultam šio krašto nekaltam pilie
čiui ir nė žmogžudžiui, kuris visuomenės labui geriau būtų 
negimęs. Bet tenorime tik konstatuoti, kad žudiko Gil
more Įvykis šiame krašte beveik atgaivino aną biblinę 
problemą: už Kristų, ar už Barabą?

Ir — minia ir ši kartą pasisakė už Barabą...

žmogžudį atkakliausiai gynė Įvairios humanistinės i 
organizacijos. Krašto spauda, televizija ir radijas smul
kiausiai lydėjo žudiko paskutines dienas. Perteikė vaiz
dus ir žodžius demonstruojančių geraširdžių prie kalėji- t 
mc. Papasakojo, kokie buvo žudiko paskutinieji žodžiai. 
Pavaizdavo, i kurią pusę nusviro sušaudytojo galva. Te
levizija perteikė net užkietėjusio žmogžudžio draugo 
jausmingą šūkį: "Mirė herojas!.. Mirė herojiškai’..“ Ir 
kone apsiverkė kai kurių valstijų gubernatoriai...

Šia proga su gilia užuojauta visi prisiminė, kad JAV 
kalėjimuose dar yra apie 350 nuteistų mirti galvažudžių, 
ir visas kraštas sudrebėjo dėl jų likimo.

Deja, ilgi šia proga, niekas iš tų geraširdžių nė iš 
tolo neprisiminė tų kriminalistų nugalabintų nekaltų žmo
nių, kurių yra žymiai daugiau negu 350, nes kai kurie už
mušė, papiovė. pasmaugė ar nušovė net po 5 ar 8. Niekas 
nepaskaičiavo, nei kiek dėl jų piktos rankos liko našlių ir ' 
našlaičių, kiek tėvų prarado savo brangius šeimos narius.
Niekas. Tarsi tokio likimo tiems 
Televizija net jų kapų neparodė. 

Bet žmogžudžio — verkė...

sritį, kuri ji seniai viliojo — i kc-operaciją. 1925 m. jis 
buvo pakviestas Į Lietuvos Žemės ūkio kooperatyvų są
jungą, kur vadovavo jos skyriui. Po poros metų Glemža 
jau Pienocentre, kuris buvo Įkurtas kooperatinėms pieno 
perdirbimo bendrcvėnT*^pjungti, kad jos galėtų sparčiau 
savo veiklą plėsti ir tobulinti ir savo gamybos produktus 
pelningiau parduoti viduje ir užsienyje.

žuvusiems ir reikėjo.

Tai bu vo begalinės svarbos reikalas. Buvo meta 
da Lietuvos ūkininke svarbiausios pajamos buvo grūdai 

O, kad šio krašto žmonės būtų tokie pat jautrūs vi- ir arkliai, bet tie laikai pasibaigė. Geresnė ateitis atrodė
siems diktatūrose ir okupacijose nuteistiems ir be teismo 
sušaudytiems ar nukankintiems kovotojams dėl savo poli
tinių ar religinių Įsitikinimų, visiems, siekusiems savo 
kraštui demokratijos, laisvės ir nepriklausomybės!

Ne. tų niekas čia taip neaprauda. Jų mirtis nėra "sen
sacija“. nes jie toli ir žūsta pasaulyje kone kasdien.

Bet Barabo — tai gaila... Labai gaila...

PLAČIOS IR GILIOS VISUOMENINĖS 

VAGOS ARTOJAS

(JONO GLEMŽOS 90 METŲ SUKAKTIES PROGA)

žmogus visuomenės yra gerbiamas ne dėl to, kad jis 
ilgai gyveno. Tai joks nuopelnas. Daug svarbiau, —koki 
indėlį gyvendamas jis Įnešė Į visuomenės lobyną. Juo tas 
lobynas kurio žmogaus labiau praturtinamas, tuo ir tas 
žmogus didesnės pagarbos vertas.

Tuo požiūriu ypatingai išskirtino dėmesio yra vertas 
Jonas Glemža, šiuo metu gyvenantis V. Vokietijoje ir 
vasario 1 d. pradedąs šioje žemėje keliauti 91-sius metus.

šis Šiaurės Lietuvos sūnus (gimęs čipėnų valse.), bū
damas dar Mintaujos gimnazijos mokinys, jau dalyvauja 
slaptoje lietuvių mokinių kuopoje. 18 metų studentas — 
pasineria 1905 m. revoliucijos bangose, organizuodamas 
darbininkų ir kumečių streikus: 1906 m. vasario 19 d. da
lyvauja su kitais Šiaulių kalėjimo užpuolime, norėdamas 
išlaisvinti politinius kalinius; netrukus ir pats patenka j 
i kalėjimą ii- gauna Vilniaus teismo skirtą bausmę— 1 me 
tus ir 3 mėnesius kalėti.

ka-

pieno gaminiams, bet kiek toli gali pasiekti pavienis ūki
ninkas? Todėl ir kilo mintis juos sujungti Į pieno perdir
bimo kooperatyvines bendroves. Bet ir atskira bendrovė 
savo gaminių sėkmingai neparduos, sakykim. Londone, 
kur buvo didžiausias jų pareikalavimas. Todėl 1926 m. 
buvo Įkurtas ir nuo 1927 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Pie- i 
nocentras.

nebuvo eksportuojama.

Be sviesto Pienocentras organizavo ir kiaušinių eks
portą. Už juos. pvz.. 1938 m. gauta 7.S mil. litų (3.4' < vi
so eksporto). Jis vėliau ėmė eksportuoti ir vaisius ir 1938
m. Kaune pastatė 500,000 litrų produkcijos sulčių fab- j reikšminga), esant ten žemam pragyvenimo standartui

• • • •
i Taigi, nerimsta 90 metu jaunuolis ir šiandien! Į mu. Jie gerokai primena .re-

‘ ...................... Ivflhucljbs meto Rusijos
Savaitraščio skiltyse neįmanoma išsamiai apžvelgti > moiksleiviu tarvbu reikala-

Išėjęs i laisvę, J. Glemža išvyko i Petrapili, ten tar
navo ir mokėsi komercijos institute, kuiį baigė 1915 m.

Pirmajam pasauliniam karui prasidėjus ir 
čiams skverbiantis Į Lietuvą, tūkstančiai lietuvių traukėsi 
nuo ugnies i Rusijos gilumą. Daug jų atsidūrė ir Petrapily.
Jiems gelbėti buvo Įsteigtas Petrapilio lietuvių komitetas j ,onas G,cmza P3* s*'0 

pabėgėliams šelpti. Jos sekretoriumi matome J. Glemža. i bendradarbi A. Reventą 

J. Glemža nepriklausomoje Lietuvoje

vyzdžiu užkrėsti bendradarbius. Daugelis bijojo jaunes-

buvusi

New

Yorke 1967 m. rudeni. Tada jis

j buvo atvykęs i JAV. ir jam bu

Karui pasibaigus, jis grįžta Į Lietuvą, mobilizuoja
mas i kariuomenę ir paskiriamas kariuomenės intendan
to padėjėjų. Jam pavedamas kariuomenės aprūpinimas
maistu ir apranga. Tas pareigas jis pavyzdingai ėjo ke- ma,on'<*<- nes šypsosi ne tiktai 

lerius metus.

vo suruoštos 80 m. sukakties 

pagerbtuvės. Jos. matyti, buvo

sukaktuvininkas (dešinėje), bet 

ir Lietuvos gen. konsulas Ani-Krašto gyvenimui pasukus Į normalias vėžes. J.
Glemža galėjo iš kariuomenės pasitraukti ir pereiti Į kitą <-etas Simutis.

Nr 4, lo77 m. sausio 2o u.

! SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
Keleivyje galima gauti 

Jono Valaičio parašytą apy
saką

JAUNAMARTĖ.
Turinyje: Suvalkijos kai

mas, ūkininko sodyba, jo. 
buitis su vestuvinėmis apei
gomis, dainomis ir kt. Kai- nas Erelių kuorai, 384 psl., 
na — 84.00. kaina $8.00.

M. VALIULAITIS

NAUJAS ROMANAS į Dėl p. M. Valiulaičio atos-
Ką tik išėjo Petronėlės| togų jo šiai savaitei skirtas 

■Oiintaitės parašytas romą- rašinys redakcijos buvo 

gautas pavėluotai ir todėl 

nebespėtas išspausdinti.
Kel red.

1 niųjų konkurencijos, o J. Glemža, priešingai, visur, kiek 
galėdamas, i atsakingus darbus traukė jaunimą ir jau tū
lė jo nevieną, kuris vėliau būtų ji pakeitęs.

J. Glemža nemažą vaidmenį vaidino ir kitose cent-
1 rinėse kooperatinėse ir nekooperatinėse organizacijose.

Okupacija tą jo taip naudingą kraštui veiklą nu
traukė.

J. Glemža Vokietijoje

KOKIŲ LAISVIŲ NORI
JAV MOKSLEIVIAI?

Nors ir yra sakoma, kad 
Amerika — laisvių kraštas, 
bet tų laisvių čia reikalauja
ma dar vis daugiau, žmonos 
reikalauja "nepriklausomy
bės“ nuo savo vyrų. vaikai— 
nuo tėvų, o nusikaltėliai — 
"imunitete“ prieš valdžios 
Įstatymus... Tad nenuostabu.

Karo viesulo nublokštas Į Vokietiją, J. Glemža nesė
di rankas sudėjęs. Jis dirba LB Vokietijos Krašto valdy- 

■ beje. nuo 1958 iki 1965 m. spalio 1 d. Vliko Vykdomosios kad ir vidurinių mokyklų 
! tarybos pirmininkas, sugebąs gražiai derinti sklandžiam Į mokiniai, paveikti tokio 
daibui ir labai skirtingas pažiūras. Jis ir Lietuvos Sočiai- > "laisvės sąjūdžio” ir dar pa- 
demokratų partijos Užsienio delegatūros atstovas, daly- agituoti suinteresuotų ele- 
vauja Baltų taryboje. Tarptautinėje 'laisvųjų profesinių 
sąjungų egziiės centre. Vidurio ir Rytų Europos socialis
tų partijų unijos konferencijose, o taip pat Socialistų in
ternacionalo kongresuose: 1953 m. Briuselyje, 1955 m —
Londone, 1957 m. — Vienoje, 1959 m. — Hamburge. 1961 

i m. — Romoje, 1963 m. — Amsterdame. 1964 m. Briuse-■ je* 
lyje. Jis taip pat dalyvavo poroje Vikietijos socialdemo
kratų partijos suvažiavimų. Visur jis priminė komunistų 
pavergtos Lietuves reikalą.

mentų iš šalies, siekia Įgy
vendinti ir savo "Bill of 
Rights“. štai. 'keletas tokių 
reikalavimų, kurie skelbia
mi Cambndge, Mass., išleis
toje mokinių proklamacijo-

Daug jėgų turėta mielo sukaktuvininko. Bet atėjo 
laikas, kad jų pradėjo stigti. Siaurėjo ir J. Glemžos veik
la, bet ji vis dar nenutrūko.

Jau minėjau, kad jis visada sielojosi jaunimo reika
lais. Tuo tikslu jo sumanymų buvo sukurta Labdaros d-ja,

Ten pirmiausia reikalau
jama žodžio laisvės mokyk
loje.

Teisė? organizuoti be jo
kių leidimų miNegus ir de- 
morvtraci |as mokykloje ir 
jos ribose.

Teisės kurti mokinių or
ganizacijas. kurių tikslai ir 
idėjos yra nepriimtinos mo-

kurios svarbiausias rūpestis—remti besimokantį lietu- kvklos administracijai.
viškąji jaunimą. Ypač didelės draugijos paramos susilau
kė lietuvių jaunimas Lenkijoje. J. Glemža pats buvo nu
važiavęs i Seinų kraštą ir ten susipažino su lietuvių pade- mams mokykloje likviduoti, 
timi. Tuo jis "serga“ ir šiandien. Lapkričio 17 d. man ra- Teisės patiems mokiniams 

; šytame laiške jis tarp kitko štai ką sako: kontroliuoti mokyklos spau
dą be jokios administracijos

■ "Mane gyvenime jau metų eilę didesnių pakeitimų i cenzūros.
_ . . . . neįvyksta Keičiasi, geriau pasakius, tik tiek, kiek aš pats i Teisės leisti ir platinti mo-
Tada buvo lo6 pieno bendrovės, kurios tepaganuno; ka naujo sugalloju vis ir trūksta laiko, ^loje neoficialią mokinių

802 tonas sviesto. 1939 m. tokių bendrovių jau buvo 176.; Dabar daug ,ajko paima punsko lietuvju moksIeivija. spauda.
ir jos pagamino 19.936 tonas sviesto. Lietuvos ūkininkam • Taf darbas plečiasi> tam da,.bu; nesunkį eiti normalia Mokinių ir mokrtojų veto 
anuomet pieno pajamos buvo svarbiausios. j vaga bet vis pasitaiko vienokių al. kitokių trūkčiojimų iš i P.rieS mol\v.kk-' admi-

anos pusės. Ten ortodoksinis komunistinis lietuvių ele-■ to-Zn-nUict
mentas ir jo pasekėjai atranda, kad parama ir globa iš

Draudimo naudoti polici
ją bet kokiem? nesusi prati-

Mokinių streiko teisės. 
Teisės atsisakvti pagerb

ti valstybinę vėliavą.
Teisės prie pasirinktos 

aprangos dėvėti ženklus, 
ant rankovių raiščiu? ir ki-

Koki vaidmenį Lietuvos ūkyje suvaidino Pienocent
ras, rodo šis pavyzdys: 1927 m. Pienocentras i užsieni iš-.
vežė sviesto 553 tonas ir už ii gavo 3.9 mil. litu. o 1939 m. j buržuazinio nacionalistinio pasaulio gali neigiamai veik 
išvežė 17.308 tonas ir gavo 41.5 mil. litų. Taf sudarė net i “ lr todėl nepalaikytlna, kiti gi lietuviai,_ ir komunistai,
20'. viso Lietuves eksporto. Jokios kitos prekės tiek daug* Param3 laiko labai įeikalinga. čia dar prisideda oficiali 

; Įtaka iš Vilniaus sferų. Tenykščių žmonių ryšys su Vii-’
nium artimas. Mokytojai važinėja Į Vilnių Į kalbos kur- j tus politinės bei moralinės 
sus. licėjų baigę ir nepatekę i Lenkijos aukštąsias mokyk- • ideologijos simbolius.
las, rūpinasi patekti i Lietuvos mokyklas. Bendrai imant, t Kiekvienas mokint? turi 

1 turėti teisę tik patsai kont
roliuoti savo gyvenimą.

Tai tik dalis tu reikalavi-

materialiniu požiūriu paramą nėra sunku duoti (o ji labai '

Pienocentras revoliuciją sukėlė ir vidaus rinkoje, 
ją aprūpindamas aukštos kokybės pieno produktais, steig
damas savas krautuves ir užkandines.

i VzPridėkime dar, kad Pienocentras save akcijomis ir 
pajais dalyvavo kitose organizacijose: Sodyba, Valgis, 
Maistas, Lietuvos Muilas. Lietuvos Baltijo
mės Bankas, Linas ir kt.

taip didžiai šokotos J. Glemžos veiklos, bet negalima pa- 
i likti nepaminėjus, kad sukaktuvininkas nėra svetimas ir 
mūsų spaudai. Jis yra rašęs nepriklausomos Lietuvos laik
raščiams ir žurnalams, jis yra prikišęs pirštus prie spaudos

Llovdas. že-

lr viso šito anais laikais naujo milžiniško darbo prieš- j

vimus. Bet šiems "laisvių 
kovotojams“ patartina būtų 
pastudijuoti dabartinės So
vietu Sąjungos moksleiviu

darbininkų kooperatinės bendrovės "Raidė“ Įsteigimo, jo į turimas "teises“ ir "laisves“, 
iniciaty va 1961-67 m. Londone buvo leistas Darbininku i ^ad jie geriau žinotų, kokių
Balsas, o 1971 ir 1972 m. — žurnalas Mintis. ! jauktų ju vaikai,

kai. jeigu ?ios moklsleivijos 
J. Glemžos sumanymu buvo paruošta ir 1972 m. iš- dalies laukiama valstybinė 

aky nuo pat pradžios iki svetimųjų okupacijos stovėjo į leista knyga "Žemės ūkio gamybinė kooperacija nepri- santvarka būtų Įgyvendinta 
Jonas Glemža. Aišku, jiš vienas nebūtų galėjęs tų darbų Į klausomoje Lietuvoje 1920-1940“. Nemažą jos dalį para- j Amerikoje.

, . . . .... šė pats J. Glemža. Tai labai vertingas leidinys, išsamiai I
.Įveikti. Jam daug kas padėjo. Bet jis buvo vadovas. su_ pavaizduojantis, kokių didelių laimėjimų buvo pasiekta j LAIŠKAS REDAKCIJAI 

vokie- gebąs ne tik veiklos.gaires nusmaigstyti., bet ir savo pa- (žemės ūkio kooperacijos srityje ir kokios didelės reikšmės ; (;erf)ianijejj 

's_ tai turėta krašto ūkiui.
Pratęsiu prenumeratą, už-

į Tą knygą už $10 galima gauti ir Keleivio administ- j sakau metams Keleivį Juo- 
i racijoje. į dagalvienei Kanadoje ir pri-
; ’ dedu centeli mašinoms pa-
. Be to, 1975 m. Actą Baltica išspausdino (vėliau ir
1 atskirai išleista > J. Glemžos parašyta konkrečiais duome-
; nimi? pagrista 68 psl. studija apie susovietinto? Lietuvos

tepti, kad jos negirgždėtų. 
Linkiu Keleivio tvarkyto

jams ištvermės tęsti darbą 
toJ, kol Lietuva bus laisva 
ir Keleivis gale? laisvai ke
liauti laisvos Lietuvos ke
liais ir keleliais.

Ilgametis Keleivio skai
tytojas

S. Šakys
|Wall Township, N.J.

žemės ūki — Die Landuirtschaft Sowjetlitauens 1960-
1970“.

Taigi, po tokių turiningų ir mūsų tautos gerovei pa
aukotų ilgo gyvenimo metų. gerbiamam sukaktuvininkui 
tegalima tik palinkėti giedrios nuotaikos ir geros sveika
tos dar ilgai ateičiai.

J. Sonda
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' Okupuotoj e Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

LENKŲ ŽURNALAS APIE LIETUVĄ

Paryžiuje leidžiamas lenkų žurnalas „Kultūra“ 1976 
m. lapkričio numerio skyriuje „Lietuviška kronika“ (red. 
E. Žagiell) duoda tokių žinių:

Į Lietuvą atvyksta vis daugiau ir daugiau rusų. ku
rie pradeda užimti vis daugiau ir daugiau vietų geležin
keliuose. milicijoje, pašto Įstaigose, butų ko-ntrolės įstai
gose ir naujai steigiamuose fabrikuose.

Yra išleistas labai suktas Įstatymas: leidimą butui 
mieste gali gauti tiktai tas. kas turi ten darbą, o darbą 
gali gauti tiktai užsiregistravęs miesto gyventojas. Tos 
taisyklės neliečia importuojamų rusų, kurie iš karto ap
rūpinami butais.

Iš provincijos atvykęs lietuvis užsiregistruoti tegali 
išimties keliu arba per suktybes. Vienas lietuvis, atkalė jęs 
Sibire, gavo leidimą, apsigyventi, kur norįs, išskyrus Lie
tuvos respubliką. Apsigyveno Kaliningrade (Karaliau
čiuje), iš kur tik žingsnis i Kauną. Tačiau ne ilgam. Buvo 
smarkiai nubaustas už apsigyvenimą Lietuvos respub
likoje.

Kaimuose rusų nebedaug. Padėtis ten tokia. Yra kol- 
chozininkai — žemės ūkio darbininkai - baudžiauninkai. 
Bet ir jų tarpe yra aristokratų, kurie gyvena pasiturinčiai. 
Tai kai kurie administracijos darbuotojai, ypač tokiose 
vietose, kur galima uždirbti iš šalies. Tam tikri specialis
tai. kaip traktorininkai, uždirba daug, bet retai užtinka
mose Vakaruose sąlygose, pavyzdžiui, skubių darbų laiku 
dirba 12 valandų per dieną, septynias dienas savaitėje. 
Arba melžėjos, dirbančios nuo keturių ryto iki astuonių 
vakaro (su pertraukomis), gyvulių šėrikai, kurie, pasitai
ko, turi tiktai 30-40 laisvadienių per metus.

Jonas Glemža V. Vokietijos veikėją tarpe, kai jis buvo pagerbtas 
S0 m. amžiaus proga. Iš kairės i dešinę — LB Vokietijos krašto 
valdybos pirm. J. Valiūnas, Jonas Glemža, J. Norkaitis ir J. Kai-' 
rys.

Lietuvių kova už tikėjimą esanti glaudžiai susijusi 
su kova už krašto nepriklausomybę. Toki nusistatymą val
džia laiko antisevietiniu. Lietuvos teismuose dabojama, 
kad teisminiu požiūriu bylos e iga būtų tvarkinga. Teis
muose niekuomet neminima religija, o kaltinama politi
niais nusižengimais.

Toliau aprašoma Lietuvos Katalikų Bažnyčios padė
tis, vyskupų ir kunigų stoka, sovietų pastangos verbuoti 
kunigus kolaborantus ir kt.

A. Martin pabrėžia lenkų darbininkų riaušių svarbą, 
nes sovietai biją, kad panašiai gali būti ir jų respublikose. 
Kalantos susideginimas 1972 m. Kaune parodęs, kad jau
noji karta nerimsta, o pavergtose tautose auga nepasi
tenkinimas. Išlaikyti jas savo valdžioje tegalima bruta
lia jėga. *•

„MERGAITĖ IŠ GETO“

. . Paskubėkite įsigyti šitą R. 
Spalio romaną, nes jo netru
kus nebebus.

Kaina $5.00.

VVORCESTER, MASS.

Iš lietuvių klubo gyvenimo

Šių metų klubo valdyboje 
tik keturi yra atvykę iš Lie
tuvos. o visi kiti jau čia gi
mę ir augę lietuviai. Valdy
bai pirmininkauja Petras 
Balčius, vicepirm. Jonas 
Karpičius, sekr. Vytautas 
Mačys, ižd. Jonas Kasperas. 
fin. sekr. Leo Bankietas. o 
jo padėjėjas Juozas Matule
vičius, iždo globėjai Anta
nas Salasevičius ir Albertas 
Vieraitis. marš. V. Bagdis.

t

Direktoriai— Antanas Ta
mulevičius, inž. Edvardas 
Tamulevičius, Alg. Zenkus, 
Stasys Kvedaras. Edvardas 
Račkus, Alfredas Plitnikas 
ir Edvardas Kupstas.

Sausio 29 d. 6 vai. vak. jie 
bus prisaikdinti. Šitų iškil
mių dalyviai moka po $5.

Klube kiekvieną s ekma- 
dienį 3 vai. popiet vyksta 
beano žaidimai. Jų pelnas 
bus paskirstytas narių vai
kų stipendijoms.

VOKIETIJA

Mirė AI. Makutėnas

V. Vokietijos lietinių so
cialdemokratų d-ja neteko 
gero nario ir sąmoningo so
cialdemokrato Aleksandro 
Makutėno-.

Sausio 6 d. jis palaidotas 
Mending miestelio kapinė
se. Laidotuvėse dalyvavo du 
draugijos valdybos nariai— 
Petraitis ir Kiužauskas.

Velionis buvo kilęs iš 
Kauno Žaliakalnio. Jis gimė 
1924 m., karo-metu prievar
ta pateko į Vokietiją, kur 
pasiliko ir po karo. Liko
žmona ir 3 metų dukrelė.t

Mielas Aleksai, tegu Tau 
būna lengvos gražiosios Ei- 

Įfelio kalvelės ir šlaitai.
Proletaras

Yra grupinių gyvenviečių, bet jų koncepcija yra ki
tokia Amerikoj ir kitokia Sovietų Sąjungoje.' Lietuvoje 
trobos tebėra išmėtytos, o grupinės gyvenvietės — toli 
viena nuo kitos. Kartais gelbsti sunkvežimiai, bet labai 
dažnai darbininkas rudeni, rytą ir vakarą, tamsoje kas
dien turi klampoti per purvyną keletą kilometrų, skirian
čių jo gyvenvietę nuo darbovietės.

Vėliausiomis žiniomis, dėl krizės sovietų žemės ūky
je sustabdytas žemės ūkio - pramonės didesnių gyvenvie
čių steigimas.

Baigdamas knygos „Lituanie“ apžvalgą, Žagiell pa
cituoja ištrauką iš Aus tralijos Mūsū Pastogės, kur. anot 
jo, ra?omą: „Skaičiau visas spaudoje pasirodžiusias KLBi 
Kronikas, ilgą eilę metų privačiuose laiškuose iš Lietuvos» 
gaunu žinių apie tenykšti gyvenimą ir religijos praktika
vimą. Nei tos atsitiktinės informacijos iš krašto, nei pri
vatūs laiškai man nesudarė Įspūdžio, kad Lietuvoje Baž
nyčia ir tikintieji būtų persekiojami... Perskaitęs Andre' 
Martin knygą, buvau ne tik sukrėstas, bet ir Įtikintas, kad 
religija, ypač katalikų, yra sovietų organų ne tiktai var
žoma ir kontroliuojama, bet ir sistematiškai persekioja
ma, tikslu sunaikinti tikėjimą ir Bažnyčią“.

V. Zenkevičius — „užsienio

(ELTA)

AUSTRALIJA

« reikalų ministras“
1940 m. du žemaičių dvarininkai anketoje para?ė. 

kad jie giminiucjasi su po 1863 m. sukilimo ištremtuoju 
L. Janavičium (Proletarczyk). Vienam, atsižvelgiant i 
taip užsitarnavusį dėdę, palikta 30 hektarų. Kitas, kaip 
kilęs iš nepataisomų lenkų maištininkų šeimos, deportuo
tas. Toks interpretacijos nevienodumas pastebimas ir po 
•karo. Pirmaisiais pokariniais metais 1863 m. sukilimas, 
kaip revoliucinis judėjimas, buvo toleruojamas. Bet da
bar sukilimas yra išbrauktas iš istorijos, kaip ir viskas, 
kas vyko Lietuvoje prieš 1917 m. Kalbėti apie Nepriklau
somą Lietuvą, Didžiąją Lietuvos Kunigaikštystę — yra 
tabu. Vilniaus etnografiniame muziejuje yra daug senų 
žemėlapių, bet lankytojams prieinamas tėra vienas, vaiz
duojantis Vytauto laikų Lietuvą, siekiančią toli už Dniep
ro. Tai sukelia dideli pasipiktinimą muziejuje besilankan
čių sovietų inteligentų tarpe, nes jie nėra susipažinę su 
tikrąja istorijos raida ir nenori žemėlapiui tikėti, o kar
tais net skundžiasi Maskvai, kad eksponatai klaidiną so
vietų lojalius piliečius.

Mirė Keleivio skaitytojas

Kova dėl Civic Center

Grupė politikierių suma
nė pastatyti Civic Center, 
kuris atsieitų per $15 milio- 
nų. Trys miesto tarybos na
riai, kūne yra prieš* tą sta
tybą, sulinko 20,000 para
šų prašymui, kad klausimą 
spręstų visi turintieji teisę 
balsuoti.

Balsavimas bus vasario 
15 d. Namų savininkai jau 
ir taip yra apkrauti dideliais 
mokesčiais, todėl visi turėtų 
balsuoti prieš tą statybą.

E. Žagiell apžvelgia prancūzų rašytojo Andre Mar
tin knygą „Lituanie“. Pamini, kad lietuvių spaudoje buvo 
jau keli atsiliepimai apie si leidinį. Sako, kad knygos au
torius pastebi, jog Lenkija esanti Vakarų tvirtovė, kur 
Bažnyčia sėkmingai atsilaikė prieš komunistų spaudimą. 
Lietuva tai avanpostas jau kitoje sovietų sienos pusėje. 
Nežiūrint spaudime, tas avanpostas tebesilaiko tvirtai. 
Lenkų pasipriešinimas palaiko lietuvių dvasią, o lietuviš-1 
kasis prisideda prie Vakarų saugumo. Prancūzas autorius 
pastebi, kad, priešingai lietuvių - lenkų paaštrėjusiems 
santykiams emigracijoje, krašte tarp tų dviejų tautybių 
yra vieningas bendradarbiavimas, bent tarp tikinčiųjų.

Kauno dvasinėje seminarijoje yra 10 vietų. Jeigu 
lenkas iš vilniškės mokyklos nori Į ją patekti, turi gauti ' 
lietuvišką brandos atestatą. Lenkams iš Bielarusijos pa
prašius, jiems buvo pasakyta, kad jie eventualiai galėtų 
gauti vietos Rygos dvasinėje seminarijoje, jeigu latviai 
sutiktų užleisti vietą i? savo taip pat apie 10 klierikų kvo
tos. Latviai sutiko, bet valdžia kandidato nepatvirtino. 
KGB akimis žiūrint, labiausiai pageidautinos kandidato 
ypatybės yra silpnas būdas ir lankstus nugarkaulis.

nintelis mūsų apgynėjas dabar esąs Solženicinat“.

Ners Lietuva dabar jokios 
užsienio politikos vesti ne
gali, nes tai atlieka Maskva, 
bet Lietuvai leista turėti sa

vo "užsienio reikalų minist
rą“, kuriam nėra kas veikti. 
Tas pareigas ilgai ėjo Dir- 
žinskaitė, o neseniai Mask
va i tą kėdę pasodino Vy

tautą Zenkevičių, kuris jau 
nekartą yra buvęs Sovietų 
Sąjungos delegacijos Jung
tinėse Tautose naryse.

V. Zenkevičius kelerius 
metus yra buvęs ir Sovietų 
Sąjungos ambasados Wa- 
shingtone sekretorius.

Latviai šitaip „myli“ Leniną
i

Rygoje pastatytą Leninui 
paminklą dieną naktį sau
goja du policininkai. Mat. 
neseniai paminklas buvo ap
lietas dažais, kuriuos sunku 
buvę nuplauti. j

Taip praneša Latvių in
formacijos biuletenis.

Geri žodynai

Anglų-lietuvių kalbų žo 
dvnas, V. Baravykas, nauja 
laida, apie 3 ),006 žodžių 
590 ps‘.r Raina $8.00.

I
l ietuvių-anglų kalbų žo 

dvnas, redagavo Karsan 
naitė ir Šlapobersk:s, apii 
27.000 žodžių 511 p»L, kai , 
na $8 00.

A. Jurka

Gruodžio 31 d. Hobarto 
mieste (Tasmanijos saloje) 
mirė apie 60 m. amžiaus An
tanas Jurka, kilęs iš Utenos’ 
apylinkės. Jis palaidotas' 
sausio 4 d. Cornelian Bay 
kapinėse. I kapines jį paly
dėjo didelis būrys Įvairių 
tautybių žmonių, žinoma, ir 
lietuvių, kurių čia labai ne
daug.

Velionis paliko liūdinčią 
žmona australietę ir dukre
lę.

Jis 11 metų buvo invali
das — darbe neteko dešinio
sios rankos virš alkūnės, o 
no poros metu ir kojos, 
bet jo sveikatai pritaikytą 
darbą dirbo iki mrt es.

Tikrai didelio optimisto 
būta mielo Antano! Labai 
nuošiidaus ir mokančio su 
kitais gražiai sugyventi 
žmogaus!

V. Milinkevičius

Vasario 16 minėjimas

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
59-tąją sukakti Lietuvių or
ganizacijų taryba rengiasi 
paminėti vasario 13 d. šia 
programa:

10 vai. ryto — pamaldos 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje,

3 vai. popiet — Maironio 
parke iškilmingas susirinki
mas. kuriame kalbės Vaide
vutis Mantautas ir kt.

Meninę dali atliks jauna 
dainininkė M. Bizinkauskai
tė iš Brocktono, tautinių šo
kių sambūris Žaibas, ku
riam vadovauja I. Markevi
čienė ir N. Pranckevičius, 
Šv. Kazimiero mokyklos 
mekinių choras, kuriam va
dovauja mokytoja G. Sen- 
kavich. ir Meno mėgėjų ra
telis Penketukas.

J. Krasinskas

Telefonuokite ar aplankykite

ANTON L. MAURAGASREALTOR

1535 13th St. North 

St. Petersburg, Fla. 33704

Tel. (813)—897-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 
nori pirkti ar parduoti namus.

I
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Poezijos knygos
Liūdnai linguoja lelija,

Petronėlėj Orintaitės poezi
jos rinkinys, 152 psl., kai
na $2.00.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

i
Nemarioji žemė, Lietuva 

pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas Tiruohs. 
176 psl., kaina $5.00.

Vyno stebuklas, Nykos- 
Niliūno naujausias eilėraš
čių rinkinys. Išleido Algi. 
manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas, 76 psl., kietai 
Įsišta. kaina $5.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasy? 
Santvaras. Kaina $6.00.

Iš dūminės lūšnelės, K. B. 
Kraučiūno eilės, 124 psl., kai
na $1.00.

Benedikto Rutkūno eilė
raščių knygą „Žirgeliai 
žvengia“? Ją galite gauti 
Keleivy už $3.00.

Po Dievo antspaudais..
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

Spinduliai ir šešėliai. —
Arėjo Vitkausko eilėraščiai. 
64 psl., kaina $1.00.

VAKARĖ BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė. 
127 psl.. kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry* 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 psl 
kaina $2.00.

Išmarginta drobė, Vladės 
Butkienės - čekonvtės eilė
raščiai, 94 psl.. kaina $3.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus. 86 psl., kaina
$1.50.
Pavieniai žodžiai, Jonas 

Mekas. 95 psl.. kaina $4.00.
Ne tie varpai, Ados Kar

velytės eilėraščiai, 64 psl., 
kaina $2.00.

Stepono Strazdo eilėraš.
čiai, 159 psl., kaina $2.50.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ-
SAI, Julijos Švabaitės ei- 
lėraščių rinkinys. 96 pei., 
kaina $2.00.

Ar skaitytos?

Lithuanian* in America,
parašė dr. Antanas Kučas, 
iliustruota, 349 psl., kai
na $6.00.
Lietuvių Darbininkų Drau

gija New Yorke. 104 psl., 
didelio formato, daug iliust
racijų. kaina $3.00.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl.. kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
Kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėji-sių akimirkų II da
lis. Be k“ų dalyku, čia telpa 
Įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ii Joną Ais
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I d ° lies — minkštais 
viršeliais $5. kietais $5.50.

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

Kokius dievus žmonės gar
bino senovėje, St. Michelso- 
nas, 271 psl., kaina $4.00.

Popiežiaus bulės, prof. P. 
Pakarklis, 70 psl..kaina $1.00.

Lithuanian cookery by Iza
belė Sinkevičiūtė, 317 psl., 
kaina $7.00.

Tos pačios motinos sūnūs,
3 graudulingi esiai, 171 psl., 
kaina $4.00.

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl.. dauar paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Kaina ........................... $6.

JUK NETURITE?

Taikos ryta*, 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 Gaučys, 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.

Amazonė* džiunglėse, ro
manas. parašė Jose Eustasio 
Riverti. vertė P. Gaučys. 355 
osL. Kaina $6.00.

Vincas Krėvė savo laiš
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 Tomo Tamašausko 
Mažosios Lietuvos studija, 
263 psl., gausiai iliu-truota. 
su 71 puslapio vietovardžių 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

Lietuvis savo tautoje, vais* 
lybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas. 258 
psl., kaina $6.00.

Tavo kelias į socializmą, 
Leon Blum, 35 psl., kaina 
$0.50.
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Mokys, kaip rinkti istorinę 
medžiagą

JAV 200 metų sukakties 
proga bus veltui mokoma 6 

; savaites, kaip pažinti Balti- 
morės gyventojus ir kaip 
rinkti jų kultūrinį paveldė
jimą (laiškus, nuotraukas 

i ir kt.).
Į

Tas kursas prasideda va- 
; sario- 7 d. ir vyks nuo 7 iki 
9 vai. vak. St. Peters Luthe- 
ran Church, 4215 Loch Ra- 

' ven Blvd. (Įeiti iš dešinės), 
o vasario 10 d. nuo 10 ryto 
iki 12 vai. Lithuanian Hali 

Į (851 Hollins St.).

Smulkesnių informacijų 
i duoda dr. Jean Scarpact, 
i Dent. of History Towson 
į State Universi ty.

Bostoniškio Jašinsko

parašyta knygą —JULIUS 

JANONIS — POETAS IR 

REVOLIUCIONIERIUS ga- 

Įima gauti Keleivyje. Jo* 

kaina — 5 doleriai.

"SALT ĖS ŠERMENYS*’*

Tai visai neseniai išleistą  ̂
Antano Gustaičio Satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio lor- 
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanoiiįs. 
Kaina $7.0J.

ICT7 7*7 77 7.7 T7 .7 T.

Jonas Glemža (dešinėje) sveikinasi su premjeru Fanfans. Tai buvo lite-; ru. :■ ko mene-1
sj, kada J. Glemža, kaip Lietuvos Sor; ' : moki-i Oi partijos atstovas, dalyvavo So : < ; Jnierna-1
cionalo kongrese Romoje. Italijos prer; s I i.afani atėjo sveikinti kongreso, ir i : v hi Jonas Į 
Glemža turėjo progos su juo susitikti.

Dramos antologija anglų 
kalba

Ka tik gavome

— Bloga diela, Maiki! 
Bloga... Labai bloga...

— Aš jau ir pats matau, 
kad tavo reikalai blogi. Ar 
tave šunys užpuolė, kad ši
taip skvernai apdraskyti ir 
net švarko [tarnu alo vata 
užpakalyje per sprindį ištį
susi?

NE WBRITAIN, CONN. 

Graži Kalėdų eglutė

Sausio 8 d. LB apylinkė
fundijome po satą, o patsai jjetuvjų bažnyčios salėje su
?.acl!^a,.ne^1 sPy_> rengė gražią Kalėdų eglutę,
etų. Cndi, veizėkite, kas da- ją praj£j0 valdybos vicepir- 
įosi Čikagoje Ruskio spie- mjninkas Algirdas Dūda il
gai ten jau vedžioja net mū- prOgraTnai pavedė vadovau- 
sų tihgentus suspaudę uz ti E]zbetai Liudžiuvienei.

į 1977 m. pradžioje pasiro- 
i dys pirmoji baltų dramos 
■ antologija anglų kalba —

Vliko du'/- sumata __ i "Confrontations With Ty-
vir? 70,006 9,5. metams. At-iranny“ (Akistata su tironi- 

J. Vals.kis išskrido į Floridą likime savo -• ’ t dabar, rija). Daugiau kaip 400 pus-
t. . .... i nelaukdami \ a san o 10 d.: lapių knygoje bus šeši vaidi-
PenayOgas, neseniai is- , šventės. Sių.-snu- čekius ši- „|wai- «„ ivLlais- A1«rird/ 

”Jaunamai- tuo adresu:

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

CHICAGO. ILL.

KP’.'gO
autorius 1 nas Valaitis.'

•įėja prie 90 me-

Programą atliko vaikai. 
Pirma 8 berniukai, Juozo 
Raškio išmokyti, pašoko Mi
kitą, o po jų mergaitės, ku
rias išmokė Virginija Liu- 

.džiūtė. paluko 3 šokius: No-J 
riu miego. Kalveli ir Len-i 

to, kad tas parodė Lietuvoj ciųgėli. Akordeonu pritarė 
Romas Butrimas.

Vėliau sugiedota kalėdi
niu giesmių, Kalėdų senis

tų am us sukakties, is- 
sklido i St. Petersburg, Fla., 
kur žada Mldytis porą mė
nesiu.

Tau’os Fond?s, P. O. Box 

21073. VVeot: h a ven

11421.

nimai su Įvadais: Algirdo 
Landsbergio "Penki stul
pai“, Antano Škėmos "Pa-Į

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

Prof. Augustino Volde
mare raštai, 672 psl., kai-

! na $15.09.

B Leko muziejaus

Tvrimu tarvba

Rašydami tiksimi savo ad
resą, neužmiršt/m pažymė
ti pašto zip code. (E)

’TALKA“ SKAIČIUOJA

MILIONUS

■ budimas“, latvių Gunars 
‘ Y'’ Priedes ir Maitins Zivertso

: bei estų Enn Vetemaa ir 
Paul Eerik Rummo pjesės.

Jul ius Janonis, poetas if
revoliucionierius, paraše — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
kaina $5.09.

Lietuvos Smeigiamasis Sei
mas. para?ė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci-

nosies ir dar stumdo vieną 
[iries kitą. Ir. girdi, visus jau 
net tiek sudurnino, kad no- 
bažni ir patrijotingi zemlio-

— Bloga, Maiki... Dėl. kai net savo kunigėli prie 
šventos vienvbės vakar su altoriaus su kuolais ir kačer- 
frenitais susifaitinau... Da- gom užpuolė ir pradėjo 
bar prieš amžiaus galą nie- stumdyti. Ir, girdi, tik dėl 
kas neateis man nė Šeėsly
vos smerties palinkėti... dhry-tą pikčieri, kuriame, 

į sako, matyti visokių senių,
— Norėjai vienybės, o su- paukščių ir medžių. Ir jis tą 

simu ei? Tokių dalykų dar spyčiu dar užbaigė sakyda-Į vaikams išdalino dovanas, 
negndėiau. \ ienybės siek-! mas kad nebūkime mes čia,’
darni, žmonės stengiasi vie- Saubostone. tokie dumi, sto
nas kitą mylėti, vienas kitą , vėkime visi vienoje glitoje, -_________
suprasti, gerbti vienas ki-jnetvs i peti ir svlingai susi- ,
to pažiūras, o tu — su savo , kabinę lankomis prieš vieną Į no kajnpe kaznoks mum-j 
draugais susimušei? j ir ta pati visų bendrą ne- nePazTstamas kostumeris ir ;ė--

i prieteliu—komunistini mas- 
r< . as vienas, Maiki. ; j^oliu ! Tada mes visi stipriai

Aisa Zaciikos karčiama su-j užplojome Zacinkcs šnekta mums poiimpne- Aomunis-; 
simušė. Stalus ir kėdes iš- j delnais ir naėmėme dar po tinj mask«Wr c-pate grajim i 
vartėme, Zacii kos rėkiami-! vjena Šatą iki dugno už mū- k°munistinę plastinką! O jr, 
nę gorčiaus didumo bonką>su tautos vienybę, o Zacirka taip pat kor.r.i-
gvvatinės nuo baro nustūmė-)Užfundino dar po kielikėli ir nistai Iešmininkai. Aš e- -, 
me ir sudaužėme... O kai vienvbės svlai sustiprinti už-
Zacirka pakvietė poliemo- graiino nlastinką "Lietuva 
nūs ii- tie pradėjo visus su brangi“, 
paikomis spakajyti, tai ašį
keturpėsčias pro užpakali-' — Taigi čia nieko tokio 
nes duris ir visokio brude, nebuvo, dėl ko reikėtų muš- 
bačkas laukan i: repetojau... tis. Tokių Zacirkos kalbų ir 

tokio visų susipratimo jums

Jonas Bernotas

suriko visa gerkle ant Zacir
kos: "Tu. girdi, seni. čia

Brize ko Lietuvių Kultū
ros muziejuje paradėjo veik
ti Ty; ir Mimo taryba. Mu
ziejaus štabo nariai ir kitir • ... . „t noie srityje pr:na?;'. rspecialistai paruoš:. - t •’ :1 j i , K2.astų [letuvtus

ti edito . r 
Jie didesnėse . 
ri isteige m-

Kanados v ■

girdi, buvęs Lietuvoje ir t- 
pats tą dainą girdėjau 1 \ ■ 
niop, girdi, visą tavo 
rinką! Na, ir tada paleidot 
alaus bonka tiesiai i Zacir
kos gramafoną. O mes, ži- 
n ma, tucj ir šokome vieni 
už Zacirka, kiti prieš Zacir-

— Tai dėl ko tenai šitoks I reikėtų dar daugiau ir daž-jk<° ir už ta nepažįstamą citv-i
skandalas ivvko? mau.

— Maiki. juk aš tau jau — Bet, Maiki, tai dar ne 
sakiau, kad dėl vienybės!; viskas. Visą mūsų vienybės 
Dėl mūsų tautos vienybės! bizni visiškai sugadino ta 
Ar tu dabar supranti? i Zacirkos plastinka "Lietu-

i va brangi“.
— Nieko nesuprantu, nesi

čia nieko suprasti ir negali-1 — Tiesiog nesuprantu,
ma. (kaip jūs galėjote susipykti

dėl tokios patriotinės dai-
— Mes, vaike, kaip dabar noF<

mokyti žmonės sako. pradė
jome savo sūpozijumą labai; — Maiki. kai tik anas už-
rimtai. Kiek tiktai mūsų sa- grajino, tuoj atsistojo saliū-

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

GULF ASSOC. REAL ESTATE 
6705 Gulf BJ»’d.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Td. (813)307-1791

Po darbo valandų — (813) 360-0744

uros

ui'' ■''

z< ną. O kai vienas iš mtriu I 
Zacirka pavadino ruskio! 
šį iegu, tai Zacirka trenkė 
j; m Į ausi, o aš dar pridėjau ■ 
i 1 ita. Bet paskui jau prade-j 
ji me visi vienas kitą ausuo-i '-' ■ 
ti. keikti ir stumdyti, ir iŠ j 
ir ūsu vienybės beliko tikį' 
šl ioios alaus ir gyvatinės1. ’ 
p ilaistvtos saliūno grindų-'.

' ’ ' AVoo

įvairiais beturiu . 
Mausimais.

arvbos dalbas 
s.' Tai C. V. —i 
, -1977 m. su- .tui
ii lietuvių dai- .la'
.Autorius surin- šautieji gc-
ir.ka laisvajame m:s

koeperatv

ne vie- 
Iria kitų 
:ri, kad ir 

s darbe.
: ‘jose tu- 

ius, bet 
us. kur

vrlvgo-

r

.uo Kurių gimi-’
v.? metais
snė sukaktis.

omas ;v.nk? 
rii’.’r'an Curiom?

' bus išleis- 
Fainhauzo retu 

mėlanių esančių
■ gas.

-ba.' anie be-

kuosc gali

Viena;
p

''v ka’ba.

AUTOS

i tanui • no 
19 76 m t 
prašoko >- 
kas turi 
699 in • ' '
čekiu sa-’:s! • 
skolinli-riai.

Indėliu s 
8859,33!. sa- 
959.130, i 
— $6.563,769.

Darydama 
cija ban 
pelno, kuri U;

. tojame per Tau- 
■ ią Ari iko darbams, 

a atgautų laisvę 
' : usomybę“. galvo- 
- i inkai Marija ir 

; uozapavičiai iš 
!'svmo. N.Ari. siųsda-

nri '■ • riu iu auka T.F.
si gurintos nosvs. o man. ma- 
ty t. koks ra/baininkas dar 
ri nktiniu cizoriku perplovė 
kailiniu nugara... Va. tau.
Vaiki, ir vienybė... šiandien 
net man pačiam sarmata vi
sa tai prisiminti.

— O man. tėve. gėda net,, , ,,, . . , . . . ,
k'ausrti anie tokiiK kvailus 9!n-L?11'1’

ivvkius. kuriu ne tik Zacii

aukotojai:
kurias Balanda, AA’ar- 

100 dol.,

Pr. Jucaitis, Cleve-

. ■.

moka p 
naudoti, 
paderi;:

avyz? 
Ši ai

i PI1 : , U

mokyklai ; 
Vasario 16 
T,500, Lon i 
mokyklai 
tbarines Ii 
kvrile? 
skaučių ri

mo

kns galiūne būna. Tai vm 
tikrai visuotinis išeivi jos r 
proto aptemimas.

— Gal ir taip, Maiki, nes 
kai smogė man kažkas su 

J krėslo koja i kupra, tai ne 
. tik razumas bet ir akvs ap- 
' temo. ir sudaviau i ausi vi
sai ne tam, kuriam norėjau. į

ii.--, (riand Rapids. Mich..— 
po 50 dol.,

iir. H. Brazaitis, Cleve- 
land. Ohio, P. L. Skardis, 
Cievci;!’,(!, Ohio, dr. J. Ulec- 
Kicne. loionto. Ont., P. La- 
iiys, Euzabeth, N.J., dr. J. 
B. izriviūaas, Bolivar. Ohio, 

— po 25 dolerius.

Kaina 15 dolerių. Jei šios 
antologij-os tbus pakanka
mai išpirkta, leidykla žada
ieisti jų visą seriją. Tokiu ja [r pagrindinius įsta- 
atveju, dar 1977 m. pasiro-; tymus. A ei'kalas yra gausiai 
dytų antrasis tomas, kurin; diustruo’as, 26] psl., kaina 
įeitų tautosakos Įkvėpti dra-j -86.50.
mos^ veikalai. ' : Dainos ir giesmės hrcliain

1 lietuviam. — Tai vilniečio 
Šio kultūrinio laimėjimo 'kompozitoriaus Juliaus Si- 

galima atsiekti bendromis niaus kūrybos 15 dainų ir 39 
giesmės, išleistos A^eronikos 
Manrinskaitės - Kulbokienės 
j >astan.gom is. Įgraviravimo 
dauba atliko Jenas Zdanius.

jėgomis, antologiją iš anks

to užsisakant ir tikinant sa
vo apylinkės viešąsias ir mo

kyklines bibliotekas, kad ir Kaina $6.00.
jų pareiga antologiją berną- Adomas Galdikas, daili-
tant Įsigyti.

< a, vra 
a".' ' To

. n sas jau
i . lūn- 

uių
aid3ja j4 -fI vra

opera- 
gero 

ariovybė 
ašiai pa
la pelną

.Mistinei 
$3.500. 

uazijai —$ 
ri uanistinei 

750 st. Ga
ri.- ginei mo- 
, Hamiltono 
"ios“ tuntui

- 8250, 'Mv -itaro“ šokių 
sambūrio i ri: 1 j Austra-
riia — 8] c ' . n'to klubui
"Kovas“ — 81.000.

Banko nariu i-uotinis su
sirinkimas rirri rimas vasa
rio 17 d. 4:30 vai. po pietų 
Jaunimo centro salėje.

Negali — nežadėk, 

pažadėjęs ištesėk.

bet

rinko monografija anglų 
talba. paveikslų spalvotos 
ir nespalvotos nuotraukos, 

171 psl.,
Antologijos redaktoriaus 

adresas: Dr. A. Straumanis, į čUdolio formato 
Theater Dept., Southern Illi- [-aina 815.09.
nois University. Carbondale, 
III.

Užsakymus siųsti leidyk

lai: AVaveland Press, Ine.. 

P. O. Box 400, Prospect 

Heights. III. 60070.

Rudenys ir pavasariai. II
, dalis . ’-cmanas, parašė A^- 
į Trina? Tr anauskas. 347 psL, 
karna SriOO.

Juodvarniai, pasaka-pofr-
rna, parašė ir iliustravo Pau
lius. Jurkus, 200 psl., kaina 
$5.00.

CHICAGOJE "KELEIVĮ“ 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.

MOoaoaooooooooooooooooooccoooooooaoooaoMMg
WORCESTERIO LIETUVIŲ 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665
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Vietinės žinios
Lituanistinė mokykla 

parapinės mokyklos name

Mirė J. Glineckis

Iilgus metus sirgęs, sausio 
3 d. mirė Jonas Glineckis.

Inauguracija VVashingtone 

ir Bostone

Ošiančios pušys, Halinoe
Didžiulytės - Mošinskienės 

Petro Vosyliaus žmona trumpų vaizdelių -apy- 
Ši šeštadienį lituanistinės Stasė Vosylienė - Norkaitytė Vjra!Z4, 1 <6 psl., kaina $_.o0.

ieško savo giminių, išvykų- Draugas don Cannllo, 
šių į JAV prieš pirmąjį pa- įdomūs klebono ir vietinės

mokyklos šešių vyresniųjų 
klasių pamokos vėl bus pa

IEŠKO GIMINIŲ

lapinės mokyklos patalpose, saulinį karą (1910-11 m.p komunistų partijos sekreto-

Jis buvo gimęs 1885 m. 
Aukšt. Panemunėje. Į JAV 
atv?ko 1912 m. Pirma gyve
no W. Virginijoje, o nuo 
1915 m. Bostone, kur nuo 
1932 m. iki 1963 m. So-. Bos
tone laikė valgomųjų daly
ku krautuvę — Bay 
Al ark et.

Sausio 20 d. Washingtone 
buvo prisaikdintas JAV pre
zidentas Carteris. o Bostone 
— So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jos valdyba su nauju pir
mininku inž. Aleksandru 
Čapliku. Abiejose vyravo 
vienoda nuotaika — Carte-

Vievv'ris dėkojo Fordui, Fordas 
’ linkėjo sėkmės Carteriui. o

Velionis visą laiką buvo Bostone senasis pirmininkas 
aktyvus lietuvių kolonijos sveikino naująjį, o sis (leko-

narys, priklausė įvairioms 
draugijoms, buvo kai kurių 
jų vadovybėse.

Tai žmogus visada buvęs 
mėgęs gy

vai pasakoti apie čionyščių 
lietuvių senovinę veiklą, tu
rėjęs daug draugų ir iš nau
jųjų ateivių tarpo.

Sausio 6 d. palaidotas po 
mišių Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, kurias 
laikė kun. A. Janiūnas, kon- 
celebrantai buvo kun. J.
Kieidieiu>, S. J.. kun. A.: įUV() rašyta. 
Rontauta? kun. Paschal, O-jįaj patvirtino 
C.S.O. dalyvavo ir kun A.

geros nuotaikos.

Baltrušūnas, kun. A. Abra- 
činskas.

Velionis paliko liūdinčiu? 
žmoną Sofiją (buv. Gurk- 
liūtę), dukteris Reginą A- 
lexander, Leonorą Jarvis ir 
Nukryžiucto Jėzaus vienuo- 
lyno seselę Eugenija, 8 vai
kaičius. daug giminių ir pa
žįstamų.

Jiems
jauta.

įeiškiu gilią užuo-

K-is

oo&sososoeeoasc

Argi sunku būtų surast 

vieną noują Keleivio prenu 

meratorių? O juk kiekvie 

nas naujas prenumeratorius 

stiprina la’kraštj.

jo visiems ir kvietė vienin
gai dirbti.

Tame pačiame 
me priimti 4 nauji nariai i; 
pagerbti 4 mirusieji.

Iš fin. sek. A. Druzdžio 
pranešimo paaiškėjo, kac1 
sausio mėn. pajamų buvo $ 
24,000, o pelno liko $869.

A. Andriulionis pranešė, 
kad N. Metų sutikimo balius 
davė $257.

Kad valdyba paskyrė lie-

. . , . į dėli. susirinki-1

o kitų — mokytojų butuose 
ir skautų -būkle So. Bostono 
I 'etuvių Piliečių d-jos na
muose. Mat, valdiškosios 
mokyklos patalpos šį šešta
dienį užimtos egzaminių rei
kalams.

Apie Žemės plutos judėjimą

Sausio 22 d. Kultūriniame 
subatvakaryje apie tai įdo
miai kalbėjo inž. Antanas 
Gii nius. Jis suminėjo ir ke
lis lietuvius, kurie į tą moks
le sritį yra įnešę minėtiną in-

. Subatvakariui vadovavo 
inž. Edmundas Cibas.

BOSTONO RENGINIŲ

KALE NDORI U S
Sausio 29 d. 7:30 vai. vak. | 

Tarptautinio Instituto salėje i 
Kultūros klubo programa. į

Vasario 5 dieną So. Bosto-j 
no Lietuvių Piliečių d-jos*

216

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.

T»T-»»tt », ♦*•

Likimo audrose, Vlado 
Vailionio romanas iš parti
zanų gyvenimo, 344 psl., 
kaina $7.00.

Vienas mažas gyvenimas,
Henrikas Lukoševičius, 192

■ «
PELEI KAS J } 5

’ GENERAL UKTRUTOR J

I

} RAYMOND E.

Agota Valaitienė - Nor- ™us, pasikalbėjimai, 
kaitytė, kilusi iš Baltrušių Ps*’’ kaina $3. 
km.. Pilviškių parapijos; Be namų, premijuota a- 
(Barzdų vaisė., šakių aps.). pysaka. parašė Andrius No 
Turėjo 3 vaikus: Marytę, rimas, 200 psl., kaina $3.50 
Antaną ir, rodos. Juozą. A-
pie 1924 metus adresas buvo Kvartetas, 4 dramos, au. Į 
toks: Pennsylvania, New torius Kostas Ostrauskas,.

, Kensington, 1260 3rd Avė. 170 PsL’ kaina $500’ »

Pianas ir Marcelė - Nor- Išdžiūvusi lanka, 18 nove-
i *4. 4.- ii. • . . i .i Iiu, pHrnsė Aloyzas Baronas,kattyte Baltru,atcian ktię >s 2£,p kain/u50. 
tos pat parapijos. I urėjo 2
sūnus — Juozą ir Piju. Balt-; . ^*^,*?* 87™* Emili-

.... , * . ... jos čekienes straipsniu rin-
rusaičių adresas Amerikoje; , įe. nn , ,nežinoma* i kln^s’ PSL ka^a 65.00 jpsl.,. kaina $o.00.

. , Lemtingos dienos. Jono Lietuvos keliu, inž. Petras
Jie patys ai ba apie 3U®S'jaškausko apysaka, kaina Lelis, 264 psl., kaina $6.00. 
t nors žinantieji malone- iką

kitę pranešti Keleivio redak 
cijai.

tuviškai spaudai $200, jav salėje Bostono vyrų seksteto
Susirinkimą?

L. Švelnis pranešė, kad 
labdaros komisija aplankė 
13 serga^iii narių ir įteikė 
jiems dovanėles.

Po susirinkimo naujasis 
pirm. inž. A. Čaplikas į savo 
namus pakvietė vaišių visą 
senąją ir naująją valdybą. 
Tai pirmas toks atsitikimas 
šios draugijos istorijoje. 

Patikslinimas

Sausio 11 d. So. Bostone 
j Lietuvių Piliečių d-jos vado- 
|vybė savo posėdyje nutarė 
! nors kukliai paremti lietu
višką spaudą: Darbininkui 
ir Keleiviui paskyrė po $50, 
o Dirvai, Sandarai, Kariui 
ir l ietuvių Dienoms po$25.

Keleivio nr. 3 žinutėj apie 
tą paskirstymą suklysta.

Antanas Matjoška.
draugijos sekretorius

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai Įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

LITUI ANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... $6—
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $10.— 
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas ................................ 6.—

Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268 7730, vakarais — 282-2759

vakaras.
Vasario 20 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos salėj 
Altos rengiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo 59-sios su
kakties minėjimas.

Kovo 6 d. 12 vai. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
II ir III aukštų salėse skautų 
rengiama Kaziuko mugė.

1977 m. kovo 11d. (pens 
cadienį) 8 vai. vak. First & 
Second Church salėje, 66 
Madborough St., esto solis
to Naan Fold koncertas, ku- 
rį rengia N. Anglijos Baltų 
d-ja

Kovo 13 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čiu d-jos III aukšto salėje 
JAV LB Bostono apylinkės 
sukaktuvinis 25 m. koncer- 
tas-banketas.

Balandžio 17 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuviu 
Piliečių d-jos salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas.

Kovo 27 1. 3 -30 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečiu d-jos III aukšto sa
lėje Minkų radijo metinis ‘ 
koncertas ir filmų vakaras.

Balandžio 24 d. 3 vai. pe 
pietų Veterans Memorial 
Auditorium Providence, R. 
I., Čiurlionio ansamblio iš 
Clevelando koncertas. Tą 
pačią dieną 10 vai. ryto an
samblis giedos bažnyčioje.

Gegužės 14 d. Bostono 
Tautiniu šokiu sambūrio 
’-engiamas Romo Kalantos 
minėjimas.

t Dengia stogus, deda vandens { 
• nutekamuosius vamzdžius, at-{ 
{ lieka namu vidaus ir lauko vi-»
} su rūšių dailydės darbus.
! Įkainojimas veltui 
t mą ir draudimą, šauktis 
j karais tel. 361-Kilo.
i »

1 uri leidi J 
va-{

»_______________________________ :

BALTIC INSURANCE AGENCY & 
Vedėja: Reda M. Veltas {Į

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

VEDYBŲ TIKSLU

prašau atsiliepti moteris nuo 40 
iki 62 metų. kurios sugebėtų 
dirbti krautuvėje, mokėtų vai
ruoti automobilį. Prašoma pri
dėti ir nuotrauką. Atsakysiu į 
rimtus laiškus.

Rašyti Keleivio administra
cijai, pridedant pastabą: Per.
duoti A.P.

(5)

STEPONO KAIRIO ATSI
MINIMŲ PIRMASIS TO- 
MAS “LIETUVA BUDO- 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—"TAU, 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL. 

‘ KAINA $2.00.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peižiūrėta. ”Su<tuvos“ 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.

Žvilgsnis atgal, Bronius 
Milašius, 171 psl., kaina S2.00

Atsiminimai apie Juozą 
Liūdžiu, Petr. Liūdžiuviene, 
88 psl., kaina $1.00.

Prisiminimų fragmentas, 
Kazys Musteikis, 126 psl., 
kaina $2.50.

Išeivio daua, Juozo Kapa. 
tis, 579 psl., iliustruota, įriš- činsko 1950-1973 m. atsimi- 
ta, kaina $15.00.

TAU, LIETUVA, Stepo-

LABAI {DOMŪS

ATSIMINIMAI

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienoraš-

IMKITE 
IR

SKAITYKITE

Radvila Perkūnas, istori-: „ . . , , .
nė pjesė, parašė Balys Sruo- Į** ’’ kai
ga, 130 psl., kaina $4.00.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl. 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10 
minkštais — $8.

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa 
reiškimai 1935-1940 metais 
sudarė Leonas Sabaliūnas 
snaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl.. kaina $11

Nulaužta šaka, 3 vaizdelių 
pynė, Stasė Petersonienė, 81 
psl., kaina $2.00.

Užkandu, pasakojimai, 
parašė Jurgis Jankus, 216 
psl., kain a$4.50.

na $2.00. 
ANTANAS

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

DIENOJANT, Kipro B«e-
•mio. 464 psl.. kaina....$2.0(

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai 
o»1na .......................... $2.00

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTĖ. Rašytoją apra 
šo savo saulėtas vaikystė.- 
dienas. Knyga 164 psl. Kai- 
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
vyje.

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

nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.00.

Steponas Kolupaila, para. 
SMETONA šė Jurgis Gimbutas ir Juo.

• 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 ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-

470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

9

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius Ir Hutuviškuosius 
(vykius, deda uang ir Įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu* bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kariame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno vi si ima 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIErtVA" yra dinamiška. mūsų tt- 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėiu. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 
Adresas:

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

zas Danys, 464 psl., daug 
įlįįstracijų, kieti viršeliai, 
h na $12.00.

Savanorio ir kontražval- 
gybininko atsiminimai. pa
rašė Jonas Demereckas. 200 
psl., kaina minkštais virše
liais $4, kietais — $5.

”GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Ši radijo programa trans-

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WLYN 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:3O vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai. 

' Biznio reikalais kreiptis i 
! Baltic Florist gėl'ų ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten maunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu-

liuojama sekmadieniais iš į 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 pagrindinė ir puiki kal
bėtoja—Birutė Vaičjurgytė.

PRAUhiMO AGENTORA 
AtMeka įvairių rūšių 

draudimus
kreiptis senu adresu:

BKONIS KON I RIM 
S98 Broadvvay 

So. Boston. Mass. 02127
Tel. AN 8-1-761

i
s

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
ŠIA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau uup SEPTYNIS MlLJGNUS dolerių 
nariama

SLA—didžiausia lietuvių f ra tėra alinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašaipą, kur: yru 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse m Bono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikaUngijusias 
apdraudas nuo $100.00 iki fiv.000.9C

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIRAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio metams. «

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lėe apdraudoe mokestis $2.00 J metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų Kreipkitėa 
• kuopų ve’kėjus, ir ’ie plačiau paaiškins ame 
Šasi vieni jimo darbas.

Geusite spausdintas informacijas, je.go 
parašysite:
Ltthoanian AlHanre of America 
M7 Weut 30th Street, Nevr Vorą. N.Y. 1
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Vietines žinios
Fotomenininko K. Daugėlos 

pasirodymas

PADĖKA Vasario 16 minėjimas 

Cambridge, Mass.

AUKOJO BALFUI

Polius Raslavičius —$50.
Po $30: Stasys Martišaus

kas ir Jonas Starinskas.
Po $25: Longinas Izfcic- 

kas ir Kazys Krasnakevi- 
čius.

Juozas Kapočius — $20.
Stasė Šmitienė — $12.
Po $10: Tadas Aleksonis. 

Petras Grinkevičiues, A. J. 
Šilimas, ^Vilimas Yesulevi- 
čius.

Po $5: Jonas Kuodis ir 
Kazys Merkis.

Valdybos vardu visiems 
aukojusiem nuošiardžiai dė
koju.

A. Andriulionis,
pirmininkas

Gubernatorius pasirašys

proklamaciją

Gubernatorius Dukakis 
vasario 2 d. priims Altos de
legaciją ir pasirašys prokla
maciją Vasario 16-sios pro
ga. , f

Vakaras su sekstetu

Vasario 5 d., šeštadieni. 
7 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
d-jos III aukšto salėje Bos
tono Vyru sekstetas, vado
vaujamas Juliaus Gaidelio-, 
i uošia savo vakarą.

Programą atliks Sekste
tas ir solistė Daiva Mongir- 
daitė. Taip pat Bostone pir
mą kartą dainuos Daiva 
Veitaitė ir Marytė Bizin- 
kauskaitė. Joms gitara pri-

1 tars Aidas Kupčinskas.
( Po programos bus bufe
tas, baras ir šokiai, 

j Auka — $7.00.
Stalus po 10 asmenų gali

ma rezervuoti pas Norbertą 
LingertaitĮ. tel. 436-0428.

Sugrižo i Bostoną

Laima Jasaitienė, mėnesi 
svečiavusis pas savo vaikus 
Kalifornijoje, jau sugrižo i 
Bostoną.

Iš Nevv Yorko sugrižo ir 
ramovėnų pirmininkas Artu
ras Janavičius, ten praleidęs 
šventes.

I

Pernai gr uodžio 14 d. bu
vau priverstas atsigulti i li
goninę sunkiai operacijai.

tautinio Instituto patalpose! ?? ' ‘.'5 \omP; i skelbimo sukakties minėji
mo, „U i l.kactjų laiminga! grjzau ,mas bus vasario g d
(287 Commonvvealth Avė., namus 1977 m. sausio 1 d.Į -
Bostone) Įvyks itin Įdomus Dėl ligos poibūdžio buvau'
Bostono LB Kultūros Klubo priverstas atsisakyti norin- 
susiriūkimas. čių mane lankyti malonių

mano bičiuliu.

Pranešame, kad š. m. sau
sio 29 d. 7:30 vai. vak Tarp-

Šiemet Vasario 16 Lietu
vos nepriklausomybės pa-

Paruošta Vasario 16-sios 

minėjimo programa

Bus kreiptasi Į amerikie
čių laikraščius, prašant pa
minėti mūsų šventę.

COSMOS PARCEJLS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

jVORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

yra yienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. vuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci* galima gauti Įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedeja B. Svikliens

tas.
Senas parvirsta ir negir

Flood Sųuare 
Hardware Co.

Sartainkaa K. J. ALEKNA 
1JS EAST BROAPWAT 
tOUT» BOSTON. MASS.

'ELE h ONA 8 AN 8-4148
8*L>..-nEi Micr- Dažai 

V'opieron Šia noma
Stiklas Langams

V'kr'ide reikmenys narna* 
Reikmenys piarcbariaana 
Vianlri* daiktai

Telefonas: AN 8-2806

IDr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

IpeoiNis 
OPTOM SURISTAS

Valandos:
nuo 9 tai. ryte iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY { 

South Boston, Maas

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
^snoooooooeooooeoooooeoeoseoooeoecoeiseooBoooooeooooor

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytoją rs 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit { lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S.. Reg. Pharm.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.
Telefoną* AN 8-80M

Nue I vaL ryto iki 8 vaL v., išskyrus iventadienius Ir seksu

jooooooooooooooaooooaoooooooeooooososoooooooooooooaa

r-
B M

PŪS

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Masa. 02127

CEKrosnies aptarnavimas
□ AutomatinisZipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Jame inž. Kazys Daugėla 
duos skaidrėmis iliustruotą 
reportažą, vaidu "Penkios 
dienos Lietuvoje“.

Kazys Daugėla yra profe
sionalinis fotogr afas. už sa
vo meną pelnęsis premijų,

todėl jo skaidrės Įdomios 
ne tik informaciniu, bet ir 
estetiniu požiūriu. Galima

tikėtis, kad i šią daugelio 
mūsų pergyventą penkių 
dienų Lietuvoje emocijų

dramą bus pažvelgta origi
naliu ir neįprastų požiūriu.

Dėl to rengėjai labai pra
šo Bostono. Brocktono ir- a- 
pylinkių lietuvius atsilanky

ti Kultūros kluban ir pasi
naudoti šiuo dvasios padir- 
gi irimu.

Bostono LB Kultūros klubas

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Peter Maksvytis
Camcater i BuBdsr 
“9 Church Street

MC. Milton, Maus.
Atlieka viena pataisymo, remon
to ir projektavimo darbas ii lan
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatų, pairai Jasų reika
lavime,. Saukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas t 898-8676

e*«e«aooooooo**oo*oaoo*oo*eeoeooM
TEL, AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

0HT0METR1ST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

ieee*****e»*****#e*#*#**»»eeeeeeee

Esu didžiai dėkingas savo 
giminaičiams, kurie visoke

Sausio 19 d. buvo Altos 
posėdis, kuriame galutinai 
nustatyta Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimo sukakties minėji
mo, kuris ruošiamas vasario į svej]ęįno 
20 d. So. Bostono Lietuvių į 
Piliečių d-jos salėje, progra
ma. Ją paskelbsime vėliau.

kad 
bus

Kadangi sausio 1 d. Altos 
pirmininkui Aleksandrui 
Čaplikui sukako 70 metų, 

| tai posėdy sekretorius And
rius Keturakis visų var du jj

riopai 
man ir

Nekalto Prasidėjimo lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
8:30 vai. ryto bus šv. Mišios -
už Lietuvą, o 1:30 vai. poį° čia tik primename, 
pietų toje bažnyčioje —spe- pagrindinis kalbėtojas

D. Averka apleido ligoninę

padėjo ii padeda. cjajįos pamaldos. Pamaldas $LA prezidentas ir Altos 
mano seimai ligos D rentrn vi/»<mivmininVoc Pm-1 laikys klebonas kun. Sime

onas Saulėnas, jų metu gie

dos solistė Stasė Daugėlienė, 
palydint vargonais Vyteniui 
Vasyliūnui.

Pc pamaldų. 2 vai., baž
nytinėje svetainėje Įvyk

metu. Taip pat dėkoju ir bi
čiuliams bei kaimynams, ku
rie, nežiūrėdami tokių blo
gų orų bei kelių, pasisiūlė 
bei padėjo man tvarkytis, 
grižus iš ligoninės.

Dėkoju už bičiulių telefo
ninius pasiteir avimus bei j iškilmingas minėjimas. Pro- 
linkėjimus, kurių buvo^net iš į gramą atliks solistas Jurgis 

Lisauskas, tenoras iš Law-
tolimos Kalifornijos, Kana
dos, Chicagos bei Floridos.

Dėkui bičiuliams bei drau
gams. kurie ligos metu laiš
kais mane stiprino, kaip ir 
savo maldomis, taip ir nuo- mano širdis 
latiniais linkėjimais greitai 
pasveikti.

Nuošir dus ačiū visiems.

rence, Mass. Pagrindinę kal
bą pasakys Elena Vasy liū
nienė. tema: "Lietuva, tu

Minėjimą ati
darys kun. S. Saulėnas. Po 
minėjimo visi bus pavaišin
ti kavute.

Aleksandras Lapšys
Dedham, Mass.

Prašoma minėjime 
gausiausiai dalyvauti.

kuo

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmo^u. — be ydo». PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.

eaoaoeeeeeo^oeeeeeeeeeeeoeooooo* *
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732
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Laisves Varpas
, LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209

***************************•♦*****♦•*♦*♦*♦♦*»♦<*###<♦»»♦♦♦♦#♦»#♦♦*<#♦«

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS*^

460 West Broadvvay, South Boston, Maas. 02127
Skambinkite 268-2500

BIUI CHIP 
SAVINGS

SAVE AT
AGREATER
RATE

290 Tirateon __ fZ.

A YEAR

effective
rateon 4-year term depmlt

certificates-SIOOO minimam

208= A YEAR

2%-4-vmt term 
Ueposit $1000

6S116’2% A YEAR

l-2K-year term depath 
eenificem $1000

6.0(P5%
5.47^5‘ft

AYEAR
90day-notiee 
SSOOi

AYEAR

Tbe Federe! reguhtiont Sffect’nų tbėse new ssvinųi 
certificates »llow premeture withdrawals on tavings 
certificate funds provided rate of interest on amocint 
witbdrawn is reduced to tbe pessbook rate (5’A% a year) 
and 90 days interest is forfeited. _____

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL 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 direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigaitis.

Reikale su tarnautojais galima susi

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

centro vicepirmininkas Po 
vilas Dargis, o meninę prog
ramą atliks lituanistinės mo
kyklos mokiniai ir Brockto
no lietuvių parapijos choras. •

Bostono visuomenininkas, 
Bostono Lietuvių Pilie- 
d-ios vicepirmininkas 

Danielius Averka po sėk
mingos operacijos Miltono 
ligoninėje praeitą ketviarta- 
dieni sugrįžo namo.

So.
čiu

J minėjimą pakviesti 
tai. latviai, ukrainiečiai 
valdžios atstovai. Bostono 
organizacijom parašyti laiš
kai — prašymai aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

į Linkime jam greičiau vi-
er i siškai pasveikti, 
iri

Laisvės Varpo radijui už
sakyta paruošti tai dienai 
pritaikytą pusės valandos 
programą.

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio Įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

S6. Paštu nesiunčiame.

I
*
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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 (Whist Party) kiekvieną 
trečiadieni 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL VAKARO 

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

S. B. L. P . D. Valdyba 

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

Siunčiant SIUNTINIUS i Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
C/O

T rans - Atlantic T rading Co

393 West Broadway, 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 Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš į 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- į 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją 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 nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įstti- 
kinsite. Vedėjas A- Schyrinski j

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION 

IVAIRIAUSIAS DOVANAS 

1S BOSTONO I LIETUVĄ

ir lutus Rusijos okupuotas 
kraitus

Pristatymas greitas k 
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- rak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So, Boston, Mass. 02127 
TeL 268-0068

f




