
NR. o *’Keleivio“ telefonas: 268.3071
SO. BOSTON. MASS., 1977 METŲ VASARIO - FEBRUARY 1

Second-class postage paid at Boston. Massacncisette Atskiro numerio kaina 25 centai
72-RIEJI METAI

i

DIDŽIULIS ŠALTIS SUKAUSTĖ 
ŽMONES IR PRAMONĘ

Sniego pusnys užvertė kelius ir automobilius. Trūks

ta įmonėm kuro, ir apie pusantro miliond darbininkų pa

leisti iš darbo. Gal teks dirbti tik 4 dienas per savaitę.

Pastaruoju metu JAV-bių 
vidurio, šiaurės ir rytų vals
tijas užslėgė tokie čia neį
prasti šalčiai ir sniego pū
gos, kad buvo gerokai supa- 
rahžuotas visas šių sričių 
judrusis gyvenimas. India
noje liko keliuose užpustyti 
automobiliai ir virtinės pre
kinių sunkvežimiu, tad ke
lių noliciiai motorizuotomis 
rogėmis teko gelbėti užsnig
tus keleivius, o helikopte
riais saugoti sunkvežimius 
ir kitas kelyje paliktas maši
nas nuo galimų apiplėšimų.

Dėl gausaus sniege ir šal
čio buvo uždarytos mokyk
los ir kai kurios Įstaigos.

Svarbiausia, ėmė pritrūk
ti natūralių dujų fabrikams, 
ir daug kur teko darbą su
stabdyti. Skaičiuojama, kad 
dėl tos priežasties jau yra 
laikinai paleista iš darbo 
apie pusantro milieno žmo
nių..

Be te. šalčiu banga buvo 
-pasiekusi net Floridą ir su
naikino citrinų, apelsinų ir 
kitų pietų vaisių derlių, ir 
to padarinius pajusime dar 
vėliau.

Kadangi šalčiai labiausiai 
palietė Nevv Yorko ir Penn
sylvanijos valstijų pramonę, 
sukėlę ten didžiuli kuro. y- 
pač natūralių dujų trūkumą, 
dėl kurio turėjo sustoti fab
rikai, tai prez. Carteris jau

mas privatiems butams dar 
nebus nutrauktas, nes tada 
reikėtų gyventojus evakuoti 
i viešuosius pastatus, idant 
nesušaltų, ir būtų jau per 
didelė nelaimė.

Naujojoj Anglijoj skel
biama. kad čia dujų kuro 
dar n e pristigs, jeigu jis bus 
taupiai vartojamas.

Tomas Venclova 
jau Paryžiuje

CARTERIO UŽSIENIO POLITIKA 
NERVINA SOVIETUS

Sovietų akimis, Carteris skelbiąs nesuderinamus da

lykus: jis siekiąs atominio ginklavimosi apribojimo ir ge

rų santykių su Sovietų Sąjunga, tuo pat metu užtardamas 

disidentus, taigi — "kišdamasis į sovietų vidaus reikalą“.

Piez. Carterio priešrinki
miniai ir porinkiminiai pa
reiškimai ypač su dideliu 
dėmesiu buvo ir yra sekami 
Sovietų Sąjungos. kuriai 
ir tasai pats Carteris yra 
dar mažai pažįstama asme
nybė. "alinti pateikti viso
kių netikėtumų.

Netrukus vėl minėsime Lietuvos nepriklausomybės aislatyir.o paskelbimo sukakti. Ta proga, be Rašytojai išsirinko
kita ko. klabiname kongreso, gubernatorių, majorų duris, primindami ir jiems tą sukakti bei pra- J . , ,
šydami paskelbti specialias proklamacijas. Taip daro ir Bostono lietuviai. Bostono Amerikos Lie- &ULO lūlttyO(į 

tuvių Tarybos skyriaus delegacija kasmet apianko gubernatorių ir majorą ir gauna jų proklama- Lietuviu RaŠVtcju DraU- 
cijas. O štai. šioje nuotraukoje matome Alios delegaciją, kurią priėmė Mass. gubernatorius Kur- gija koiespondenciniu būdu
c-olo 1957 metais. Iš kairės į dešinę — gubernatoriaus sekretorius \Y. Gorskis. Altos narys Juozas (balsavo 58 d-jos nariai) iš-

vvko iŠ LietUVOS ir šiuo me- i Arlauskas (miręs). Lietuvos garbės konsulas Antanas Shallna (miręs), Altos narys adv. John sil'inko itoklOS sudėties vai
tu yra Paryžiuje. Jis išvyko 'Grigalus. Altos sk. pirmininkas Stasys Miehelsonas (miręs) ir Altos sk. vicepirmininkas Antanas dybą:
vienas, be žmonos, kuri gal | Matjoška. i Leonardas Andriekus, Jur-

Paskutinėm žiniom, lie
tuvių Įžymus poetas disiden
tas Temas Venclova jau iš-

nepanoro emigruoti. 

Tomas Venclova,
1

ordi- J
'ooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooe- gis Jankus. Paulius Jurkus.

Algirdas Landsbergis, An-
nuoto velionio rašytojo An-j^ondale nuramino Kiekvienas gausiąs Ispanijoje vėl atgijo 
tano Venclovos sūnus, pas
kutiniuoju metu priklausė
disidentų grupei, kurios už- JAV viceprezidentas Mon- Prez. Carteris
davinys buvo sekti sovietų fįa]e buvo prez. Carterio pa- šęs JAV ūkiui atgaivinti riausybei kiek atleidus buv "
TarimTm^am-^Man- U1'01’-? il Ja!!cni« progi?!"?.' kuri°Je numaT i diktatoriaus Franco varžtus ŽUmalisto premijasiraiimų nuostatams. įviatyt, aiškinti Amerikos sąjungi- ta kiekvienam asmeniui iri:., „„i n vedant lo-a^n i 
toki asmeni komunistams ninkams naująją JAV poli-; Įmonėms sumažinti mokės-j ^J^okratine santvarka*\i- 

tikos liniją. j čius.
Kadangi prez. Carteris! Pagal ta nlan^ kiekvie-^

buvo pasisakęs prieš atomi-! leį',-toktlkad tasai kekas 1 demokra- $1,000 žurnalisto premija,
nius ginklus ir net pareiškęs į • n ‘ k(. nėra toks leng. a$. Komisija, kuria sudarė pir-nora juos išvežti iš Europos, i ' ,!aVUS SpaU<l0s Ž°' mininkas J 'Puzinas- kk-
tuo buvo labai susirūpinusi j ^7;; ra 1 K ; džio ir susirinkimų laisvės, f). Bindokienė, nariai —Em.

nepatogu buvo pasodyti Į 
kalėjimą ar ištremti i Sibi
rą, tad leido išvykti Į užsie
ni.

Tomas Venclova rengiasi 
atvykti i JAV. kur jis yra 
pakviestas Kalifornijos uni
versiteto.

paskelbė tas valstija fįustebino Sovietu
tėjusiomis sritimis, kurioms 
reikės teikti federalinę pa
galba. Nepaprastai šalčiu 
paveikta ir pramoningoji 
Ohio valstija, kurios nuosto
liai gali būti dar didesni, nei 
kitų sričių.

šiuo metu didžiausią rū
pesti sudaro dujų stoka. Ta 
problemą turi skubiai spręs-

melas

vokiečius po 50 dolerių teroristai
yra paruo- Naujajai Ispanijos vv-

tanas Vaičiulaitis ir Leonar
das žiekevičius.

Į revizijos komisiją išrink- 
”ti: Stasys Yla, Ona Mikai- 

laitė ir Steponas Zobarskas.

Atrodo, kad sovietams 
pradžioje labai patiko nau
jojo piezidento pažadai 
siekti skubaus susitarimo su 
So.ietų Sąjunga dėl atomi
nių strateginų ginklų apri
bojimo. net aplamai atomi
nių ginklų panaikinimo, o 
tuo pačiu ir JAV karinio 
biudžeto sumažinimo. Mat, 
JAV atominius ginklus iš- 

: traukus bent iš Europos, so
vietai kariuomenės skaičiu
mi ir paprastu apsiginklavi
mu turėtu aiškia persvarą ir 
gagėtu šeimininkauti pasau
ly kaip namie.

I.’et tas pat Carteris. čia 
pat ėmė skelbti ir "moralu- 
mo principą“ užsienio poli
tikoje, kuris sovietams visiš
kai nesuprantamas ir nepri
imtinas. Jis savo pavei ki
niuose pabrėžė, kad JAV 
rūpinsis, jeg būtų gerbiamos 
kitu kraštų nepriklausomy
bės." laisvas tautu apsispren
dimas ir pasisakė prieš re
presijas Sovietų Sąjungoje, 
Ček«lcvakijoje ir kituose 
totalitariniuse kraštuose. Jis 
net priėmė akademiko A.ketasi tautos pritarimo ii i žurnalistas kun. dr. Juo-į q"h*aro"

paramos. Deja. ėmė aiškėti, /a« Prunskis kasmet skiria 11 , • 1 i»*i/a. iiun.ni. nd.nifL | ką. ku: lame ragmamas kelti
baisa prieš politinių disiden-

sveikinimo laiš-

! 1a, 'U.
Žinomi

Vak. Vokietija, kurios sau-. .. , . A
gumas ir remiasi tenesan-' Žtnoma. tas ar pakeistas
čiais amerikiečiu atominiais D,ara5 da" taes buu 
oabūkiais. ‘ itas '“"STeso.

iš pogrindžio iškilo gana Pakštaitė, kun. V. Bagdana- 
gausus komunistų ir jų sim-ivičius ir VI. Butėnas, ta pre-

tų aktyvistu ir religijos per
sekiojimą So vietijoje. Be to, 
Carteris dar prasitarė, kad 
jis sieksiąs žmoni kūmo pa
saulyje Įgyvendinimo, pa-

ti kongresas, išleisdamas 
atitinkamą Įstatymą. Nori
ma iš kitų valstijų dujų tie
kimą pakreipti Į nukentėju
sias sritis,— atseit, tiems 
Fra tams jų "paskolinti“. Be 
to. šia proga privatūs natū- 
įaliu duju gamintojai reika
lauja, kad būtų panaikinta 
din’u kainu kontrolė, nes ta
da būsią intereso iu daugiau 
pagaminti. Bet teks kontro
lės panaikinimas pakeltu ir 
ju kaina, o dėl to nukentėtų 
ir eiliniai niliečmi. kurių bu
tai yra šildomi dujomis.

šioji netikėta šalčio ban
ga gerokai -prišaldė ir prez. 
Carterio optimizmą staigiai 
atbildinti krašto ekonomini 
prisnūdimą. Tuo tarpu jis 
pariūlė tik sumažinti butų 
šildymą. nusukant termosta
tą iki 65 ar mažiau laipsniu, 
kad būtu sutaupyta kuro 
bent iki šalčiu atlydžio, c ki
ti planai būsią paskelbti ar
timiausiu laiku.

Atrodo, kad dujų tieki-

Neseniai Londone išėjo 
vertimas sovietų mokyklinio 
istorijos vadovėlio, pavadin
tas — "Rusiškoji antrojo 
pasaulinio karo versija“. 
Tenykštis karo laikotaipio 

1 aiškinimas sukėlė ir ameri
kiečiu spaudoje didelĮ nusi
stebėjimą, nes tai tik akiplė
šiškas melas, pilamas Į ausį 
sovietų jaunimui.

Tame vadovėlyje tarp kit
ko aiškinama, kad tik So
vietų Sąjunga priešinosi fa
šistiniam agresoriui; kad

Mondale vokiečius nura-^y^j-/ nutildyti 
mino. pareikšdamas. kad;
Europos saugumas yra pir- i SacharOVO 
mo svarbumo Carterio rū-1
pestis, o atominiu ginklu iš-' Sprogus Maskvos trauki- 
vežimas ar panaikinimas n-v-1e ir Kitur kelioms bom- 
esąs tik jo tolimos ateities koms- kas Sovietu Sąjungo

je yra nepaprasta retenybė.

patikų frontas. kuris atvirai !mija pafkvrė laišku Lietu-I ,le,Skalauja nuversti dabarti- viams' retink,criui ir I ie L, aa«<'.'"'a,'?a\Amer kcs eko- 
ne vyriausybe ir perimti vai- viu žurnalistu s-ttos valdv-i ':°m‘n? ,r k,tok‘« !taką'

tikslas.

Didins kariuomenės reiškė užsienio žurnalistam/ k< muni-rtus gynusius advo 

rezervus
Pentagonas labai susirū-

i akademikas Šacham as pa-

buvusieji Vietnamo karo 
dalviai jau "peraugo“ rezer- 

anglai iš Dunkirkeno pasi-j vistu amžių, o taip pat ma_ 
traukti galėjo tik dėl to. kad 1 žėja karinei tarnybai ”ipa- 
Hitleris uždraudė savo ge
nerolams juos sunaikinti: 
kad vakariečiai Prancūzijoj 
išsikėlė per vėlai ir kare nie
ko nenulėmė: kad prieš Hit
lerį karą laimėjo vieni so
vietai. ir visas pasaulis isiti- 
kino. kokia didžiulė galybė 
glūdi sovietinėje sistemoje...

Amerikiečių spauda rašo, 
jog tai dar negirdėtas jauni
mo smegenų plovimas melo j skaičiaus kariuomenės re- 
vandeniu. I zeivo paruošimui. kas labai

rižią. To akivaizdoje suak-! bos pirmrmnkui kun. Juozui 
tyvėjo ir taip pat gausūs de- ;Vaišniui. SJ 
šinieji falangistai, protes-i
tvodami prie vyriausybės 
suteiktas "kairiajam ele
mentui“ laisves. Rezultate—; 
atgijo kairės ir dešinės tero-.

Premija buvo Įteikta žur
nalistų baliuje Chicagoje Į 

i sausio 29 d.

as. Falangistai nuš vė tris

i kad tai erai i būti pačios so-j katus, komunistai pagrobė 
'vietų slaptosios policijos! porą aukštų valdžios parei- 
(provokacija. kad būtu pa- sūnų, nušovė kelis policinin-

pino dideliu rezervistų su- dar labiau Persekio
mažėjimu. JAV ivedus sa-! 1 L, '1 .P?.ns' .
vanoriu kariucmene. Mat 1 Po tckl° ^reiškimo so

reigotvui“ Įvairiu spemabs- 
tų skaičius. Šiuo metu ka
riuomenės rezervai vra su
mažėja apie 200,000 žmo
nių. Be to, ir aktyvios ka
riuomenės skaičius vra pats 
mažiausias nuo 1950 m.. — 
tik 1.6 miliono.

Visa tai turint prieš akis. 
planuojama vėl šaukti jau
nus vvi-us bent atitinkamo

vietų aukščiausiojo prokuro
ro padėjėjas Sergejus Guse- 
\ as i'=;l<vip+č iš<s:kv;edė aka- 
demika Andrejų Sacharovą 
i savo istai,ra ir nareikalavr 
pasirašvti "atgailos raštą“, 
kad ne‘e:-:“<rai apkaltinęs 
soviptn vvr'ausvbe ir kad 
ateityje panašiai 'nekalbė
siąs.

S’charovas t' ’ i vM<iža-

Tas melas vra skelbiamas isva, bu stai'raus karo atve'u-
jau seniai, bet arnerik’ečių 
ir anglų masės, nemokėda- 
mos rusų kalbos, ji tik dabar 
i gird o.

Kazys Almenas gavo 
Draugo premiją

Draugo romano konkur- 
ui buvo atsiųsti 8 rankra-- 

kus, ir daug žmonių buvo'čiai. Komisija, kurią sudarė 
sužeista. Be to. keliuose! pirm. Vytautas Volertas, 
miestu se paskelbti politi- sekr. Rima Čer nienė, na- 
nic pobūdžio streikai. • l'iai Ona Balčiūnienė, dr.

i Kostas Ostrauskas ir dr. 
šitaip neramumams ir te-; Bronius Vaškelis, šaudo 22 

rorui sustiprėjus. Ispanijos d. dauguma balsų geriausiu 
v\ liausybė vėl grąžino de- veikalu pripažino "Trečio“ 
monsti acijų suvai žymus ir 1 slapyvardžiu pasirašyto au- 
policijai teises daryti kratas toriaus tomaną "Sauja ska- 
ir suiminėti /tariamuosius be tiku“.
jokie išankstinio teismo lei
dimo.

Atidarius voką, paaiškė
jo. kad jo autorius yra rašy- 

Tai vėl kelias atgal nuo tojas Kazys Kęstutis Alme-

Nenuostabu, kad tcKios 
kalbos sovietus sunervino. 
Sovietų atstovas \Vashing- 
tone Anat lijus Dobryninas 
tuoj pareiškė protestą, kad 
Cartei is.', užstodamas spau
džiamus disidentus ir reika
laudamas sovietų piliečiams 
žmogaus teisių, kišasi i So
vietų Sąjungos "vidaus rei
kalus“.

pareiški-Tokie Carterio 
mai visiškai skiriasi nuo 
Kissingeri diplomatinio sti
liaus. n?s Kissingeris. derė- 
damasis su sovietais dėl 
ginklavimosi apribojimo ar 
Helsinkio sutarties, visiškai 
vengė jiems priminti pa
vergtąsias tautas ir disiden
tu persekiojimus Sovietų Są
jungoje. Vengdamas erzinti 
Brežnevą, jis net patarė 
prez. Fordui nepriimti A. 
Solženicino. šių požiūriu 
Carteris kol kas vra mažiau 
"diph mat: kas“.

Žimima, at itis ir < 'arterini 
parodys, kad "morali užrie- 
politika”. j pač santykiuose 
su Sovit-tu Sąiunga, vra la
bai sunkiai ig^en dinama, 
nes politik ’e iki šiol visi rė
mėsi tik savanaudiškumu, 
bet ik Kibli s ak< Ibiamr>- 
mis dorybėmis, nors jos ir 
’abai gražios būtu.

dėjimą nasirašvti atsisakęs, ivisų lauktos demokratijos, 1 lias. gimęs 1935 m. ir jau įš- 
ir dėl to kalta pati kra'tuti- ieikęs kelis veikalus.
niu politiniu aistru kaitina-i _

‘ - t Premijos mecenatai —
Tie <1a menvs ,wlo. kari A’ Ra"hnal™ ^™a ls 

po ilgesnio diktatūrinio re- a 1 OITI|J0P- 
žimo kelias i demokratiją; Premija bus Įteikta gegu- 
vi a labai slidus. Toks jisai !žės 15 d. Jaunimo Centre 
buvo ir Ispanijos kaimynėje Chicagoje.

Galima džiaugtis, kad

0 ’->spnio 7iirnaH<ams pa
reiškus. kad ir toliau kovo- 

ppi žmogaus teisiu So- 
vip*u Sąjung' je. kaip ii- ik' 
Šiol.

Gvnybos komiteto pirmi-D 
ninkas šen. John Stennis 
mano. kad reikėtų gražinti 
ir privalomą karo prievolę.

Kap mom«t iš Ch’ca^os te- 
‘fonu nraneša. Žurnalistu 

balius labai gerai navvUn Boitut?a!ijcje, kurio." demo- 
Jis sutraukė anie 690 publi
kos ir buvęs pelningas.

kratinė ateitis dar ir dabar: šia premija buvo apdovano- 
nėra garantuota. j tas talentingas rašytojas.
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PAŠILDYTAS VĖJELIS IŠ LIETUVOS
Mes dar nežinome, kokia ten bus visa Vytauto Alsei

kos atsiminimų ar samprotavimų knyga apie čionykščių 
lietuviškąją išeiviją ir jos politinę ir kultūrinę veiklą, bet 
Gimtajame Krašte spausdinamos jos ištraukos, pavadin
tos ”Nulūžusics šakos ir kamienas“, tam tikru požiūriu 
yra Įdomios. x : 41 fcl

Pažymėtina tai. kad Vytautas Alseika, gerai pažin
damas išeivijos nuotaikas ir Įžymesniųjų jos narių psi
chiką, yra daug gudresnis, negu kiti tarybiniai propagan
distai. Jis nežiaukčioja iš karto jau mums gerai pažįsta
mų tarybinių keiksmažodžių srove, o stengiasi kalbėti 
šalčiau, lyg ir objektyviau, tuo savo skaitytojus bandyda
mas lyg ir labiau Įtikinti. Tą patį išeivijos "veiksnių“ nu- 
keikimą atlikdamas paprastesniais žodžiais, jis randa 
gerą picgą apie vieną ar kitą mūsiški asmenį ar įvyki 
pasakyti ir šį tą teigiama, net su draugiškais ar užuojau
tos jausmais...

Žinoma, toks trafaretinio komunistinio kovingumo 
kiek stokojąs stilius tarybinėje spaudoje yra beveik nau
jiena, o čionykščiams karštuoliams labai geras paspirgi
nimas griebtis už kuolų ir tvoti čia tuos, kurie iš anos pu
sės buvo "pašlovinti“ arba bent ne per daug nusmelkti. 
Reiškia, Alseikos metodas yra paveikesnis, negu Kaza
kevičiaus. Na, belieka sulaukti iš anapus gal dar ir vie
nam kitam draugiško "medalikėlio“. o tada visi čia tarp 
savęs britvom pasipiautume...

Bet, štai, ir Alseikėlė, per didelei mūsų "paguodai“, 
kartais ima ir nušneka, ko visai nėra ir vargiai kada oku
puotoje Lietuvoje galės būti. Tai jau per daug. Va. girdi:

LIETUVOS IŠLAISVINIMU BESIRŪPINANT

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje visuomet uoliai 
rūpinosi Lietuvos reikalais. Mūsų organizacija yra Įsijun
gusi i Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri nuo pat okupacijos 
pradžios vadovauja Lietuvos laisvinimo kovai. Visus sa
vo narius ir visus geros valios lietuvius skatiname gausiau 
dalyvauti Vasario 16 minėjimuose, panaudoti visas pro
gas balsui kelti dėl Lietuvos išlaisvinimo ir skirti aukas 
Lietuvos ’aisvinimo reikalams, pasiunčiant jas Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri apjungia Įvairias lietuvių politines 
ir pasaulėžiūrines grupes Lietuvos laisvinimo pastangose.

Tegu 1918 metų vasario 16 laisvės šauksmas uždega 
ir šiandien mūsų širdis dirbti, aukotis, •pasišvęsti Lietuvos 
iaisvinimo pastangoms, vadovaujant Amerikos Lietuvių 
Taiybai. . . .

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje prezidentas

Povilas P. Dargis,

JIE NUSIPELNĖ MŪSŲ 
PAGARBOS

1918-1920 metais kėlėsi 
Lietuva. Savanoriai jai lais
vę skynė kovų laukuose, o 
taurieji ano meto patriotai 
dirbo valstybės atstatymo 
darbą viduje. Dabar, tautos 
nelaimės metu, su gilia pa
garba juos prisimename, 
nes okupuotoj Lietuvoj jų 
vardui nėra vietos.

ATOŠVAISl^Č IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

IŠ V1LN 
48^

Kiek kartų esate girdėję 
teigimą, kad mūsų jaunimas 
iš Vilniaus kursų ar šiaip 
apsilankymo okupuotoje 
Lietuvoje grįžta "tylus“, 
"nusiangažavęs nuo Lietu
vos laisvės kovos“, arba, 
gink Dieve, netgi "pakibęs

Taip visos eilės garbingų! t okupavo meškerės“? 
ano laiko veikėjų taip pat' 
prisimename prof. Stepono!
Kairio ir Kipro Bielinio var-Į

Tur būt, daugelį sykių.

O kiek tame teigime tie
sos?

Pasitaiko ir tarp jaunų gerų lietuvių, bet jų pasitaiko 
mažai. Dėl to Tautos Fondo ateitis nėra šviesi, o pats 
Tautos Fondas neturi jokio atsaigos kapitalo, kuris ateity- 
jeje savo procentais papildytų Tautos Fondo iždą. Lat
viai šiuo atveju yra laimingesni, nes jie savo Tautos Fon
de turi apie pusę miliono dolerių ir iš procentų papildo 
Tautos Fondo iždą. Latviai, ypač viengungiai, noriai už- 
.ašo savo palikimą tautos reikalams. Sunku gauti Tautos 
Fondui palikimų iš lietuvių. Ir viengungiai dažnai mirš
ta be testamentų ir savo santaupas palieka svetimiesiems. 
Per pastamosius 25 metus Kanadoje mirė lietuvių, kurie 
nepaliko testamentų, ir krašto vyriausybė iš jų pasiėmė 
per 2 milionus dolerių. Tokia suma būtų pakankama tik 
iš procentų papildyti Tautos Fondo iždą.

dus. Tiek Lietuvą atstatant, 
tiek jos klestėjimo metais, 
tiek ir dabartinės nakties,
laiku juodu dirbo-stovėdami 1 Manding, labai maža. Ži- 
vienas greta kito. Jie savo Roma, tokių "nusiangažavu- 
veikloj neišskiriamais drau-’^UJU“ SaJi pasitaikyti (nėr 
gaiš paliko ligi paskutiniųjų ko stebėtis: ir bažnyčioj ra
gyvenimo dienų. Apie jų 
darbus ir tautai nuopelnus 
jau nemažai buvo rašyta

si kretinų), bet kad jie suda
rytų kokią daugumą ar net 
ir reikšmingą mažumą, tuo

"Mane džiugina tai. kad Tarybų Lietuvos kultūri
ninkai domisi išeivių kūryba. Jie neblogai žino. kad ra
šytojai emigracijoje yra sukūrę ii- vertingų, išliekančių 

“ daibų. Jau Į Lietuvą sugrįžęs, pastebėjau, kad geriausia 
išeivių kūryba yra vertinama, ja domimasi, ji iškeliama, | ca£°s lietuviai daugiau žino apie Lietu rių Fondą, negu 
ji spausdinama ir periodinėje spaudoje, kartais išleidžia- aP*e Tautos Fondą. Kanadoje Tautos Fondui daugiausia

Tautos Fondas per mažai reklamuojamas. Net Chi-

ma atskiromis knygomis išeivijoje nesapnuotu tiražu.“

Jeigu V. Alseika čia kalba apie Mizaros. Bimbos, 
Margerio ar Kaškiaučio kūrybą, tai jo teisybė. Bet iš kitų 
težinome tik Mariaus Katiliškio, Kazio Almeno, velionio 
Fausto Kiršos ir gal dar vieną Lietuvoje išleistą knygą. 
Tai ir viskas... Vadinasi, visiškai nėra kuo pasigirti.

Tiesa, gal okup. Lietuvos kultūrininkai ir domisi iš
eivijos kūryba, bet — slaptai, o ją vertina — tylėdami. 
Na, o viešus taiybinės kritikos čionykštės literatūrinės 
Kūrybos vertinimus, suvedę juos į bendrą formulę, gauna
me maždaug tokį kalambūrą:

"Buržuazinių .nacionalistų rašeiva X.Y. išleido dar 
vieną šlamštą, mėgėjo grafomano peckicnę, kurioje ka
pitalistų padlaižys nori savo skaitytoją įtikinti, jog tai 
esąs aukštojo meno kūrinys. Iš tikrųjų tai yra beidėjinis 
išblėsusias galvos emigrantinio stenėtojo produktas, ku
ris tik užterštų tarybinio skaitytojo knygų lentyną...“

Juk panašių vertinimų ir pats Alseika tame pačiame 
Gimtajame’Krašte gali pasiskaityti.

Tekia yra tikrovė, žvelgiant į ją "buržuazinio rea
lizmo“ akimis, kurios nė V. Alseikos iš ten papūstas pa
šildytas vėjelis negali pakeisti.

KANADOS TAUTOS FONDO PARAMA 
VLIKUI

VLIKo seime Wahingtone Tautos Fondo atstovybės 
Kanadoje pirmininkas Juozas Vaičeliūnas 1976 m. gruo
džio 4 d. padarė tokį pranešimą:

“Man garbė ir maloni pareiga tarti keletą žodžių šio
je garbingoje auditorijoje. Atstovauju Tautos Fo-ndą Ka
nadoje. Dabartinės sudėties Tautos Fondo atstovybė Ka
nadoje savo darbą padėjo 1976 m. gegužės 21 d .. Ją su-

ĮS...

tėvąįššeimo^kalba — lietu
vių kalba, ^ats jaunuolis 
sklanoSlKi^Čevų kalbą varto
ja. Gimęs P. Amerikos kai
me, universitete studijuoda
mas griežtuosius mokslus, 
jis netuiėjc progos plates
niam politiniam išprusimui. 
Lietuvą jis pažinojo tik per 
tėvus. Su tokiu tautiniu ir 
pelitiniu apsiginklavimu jis 
nuvyko į Vilniaus kursus. 
Nors jo tėvai ūkiškai neblo
gai verčiasi, apskritai jo ap
linkoje apstu skurdo ir so
cialinių negerovių. Tariamai 
socialistinė Lietuva, kad ir 
svetimųjų valdžioje, jam 
galėjo vaidentis kaip socia
linės pažangos kraštas. O 
ką jis parsivežė?

"Grįžęs iš Vilniaus kursų, 
jis ėmėsi organizuoti tauti
nių šokių ansamblius savo 
gyvenamajame kraite, orga
nizavo Lietuvių jaunimo są
jungą. dalyvavo PLJ IlI-me 
kongrese. Jo redaguoto laik
raštėlio Nr. 1 paskelbė kong
reso atvirą laišką okupuotos 
Lietuves jaunimui. Jame, 
be ko kita. skaitome:

— Jaunime Kongresas pa
brėžia. kad pasaulio lietuvių 
jaunimo pagrindinis užda
vinys yra remti Lietuvos gy

mūsų spaudoje. Be to, jau stipriai abejočiau. Ir abejo- 
tremtyje jų para'ytos stam- čiau dėl to, kad gyvoji mano* 
bios atsiminimu knvgc-s apie draugų ir pažįstamų prakri
tai byloja: prof. Š. Kairio ka liudija kaip sykis priešin-
vra įsileista "Lietuva budo“ š31' ’ Lietuvos jie grįžta, 

aplamai paėmus, lietu- 
viškesni ir a n t i so
vie t i š k e sn i. negu kad 
prieš tai buvo. Tokia iau re
alybė, kad nuo Vakaruose 
užaugusio jaunimo akių ne- 
nuslėpsi okupuotame krašte1 
vyraujančios priespaudos 
ženklų (o gal tik dar paašt
rinsi pajautimą prarajos 
tarp propagandos ir tikro-

ir "Tau, L’šetuva“, o K. Bie
linio — "Penktieji metai“, 
"Dienoiant“ ir "Gana to 
jungo“. Šių dvieju tauriųjų 
lietuviu pelenu urnos stovi 
orėta L. Tautinių kapinių 
kriptose.

Yra sudarytas platus ko
mitetas jiems abiems pasta-

aukų surenka Toronto atstovybė; kurios pirmininko žo-| tyti jungtini paminklą. Ko-
džius turėsite progos išgirsti. Nežiūrint, kad šiais metais 
Kaiidoje Tautos Fondo derlius buvo menkesnis, bet ir 
šiais metais pavyko Tautos Fondo centrui atvežti dvide
šimt sešis tūkstančius dolerių.

TORONTO ATSTOVO ŽODIS

Tautos Fondo Toronto apylinkės atstovybės pirmi
ninkas Antanas Firavičius savo pranešime paminėjo..kad 
per penkerius metus (tiek laiko jis pirmininkauja) su
rinkta 66,300 dolerių (1976 m. — 16.050 dolerių).

"Tautos Fondo aukų rinkimas kas metai sunkėja, 
reikalauja daugiau darbo bei jėgų. Vis daugiau mūsų tau
tiečių kas kartą rodo mažiau pareigos ir savo žodžio ne
ištesi. šiais metais Toronto apylinkės atstovybė išsiunti
nėjo- apie 900 laiškų, prašydama aukų. Buvo skaumbina- 
ma telefonu ir lankomasi namuose.

Dauguma lietuvių šiame kontinente yra gerai įsikū
rę ir galėtų daug, daug daugiau prisidėti savo aukomis 
Lietuvos laisvės kovoje. Jei kiekvienas iš mūsų per metus 
atiduotų nors vienos dienos uždarbį Lietuvos laisvės ko
vai, mes surinktume pakankamai lesų ir sudarytume Vli
kui sąlygas tinkamai vykdyti Lietuvos laisvinimo darbus.

Šiuo metu Tautos Fondas Kanadoje atrodo tinkamai 
susitvarkęs. Tačiau man kelia didelį rūpestį, kas bus at
eityje (dauguma Tautos Fondo darbuotojų yra virš 60 
metų amžiaus). Kai nebus kam rinkti, nebus aukų“.

(ELTA)

TEISINĖ PAGALBA TAUTIEČIAMS

Sovietų Sąjungai siekiant 
diskredituoti nuo komuniz
mo pabėgusius lietuvius ir 

daro 8 nariai, kurių skaičiuje yra ir 4 apylinkių atstovybių keliems naiviems kongreso 
pirmininkai ar įgali otiniai. Į Kanados atstovybės sudėtį
įeina ir vienas advokatas, atstovybės teisinis patarėjas.
Šios sudėties kr ašto atstovybė turi artimesnius ryšius su 
apylinkių atstovybėmis ar įgaliotiniais ir gali išvystyti na
šesnį bendradarbiavimą, telkiant lėšas Kanados Fondui.

nariams Sovietų Sąjungai 
talkinant bei ieškant "liudi
ninkų“ net už Geležinės už
dangos. kai kurie mūsų tau
tiečiai yra vaiginami žinias 
renkančių Imigracijos-Natū- 
ralizacijcs tarnybos. Teisin
gumo departamento ar JAV 
saugumo organų pareigūnų.

• Kanados Tautos Fondą labiausiai remia vyresnioji 
lietuvių karta, kuri i Kanadą atvyko po Antrojo pasaulinio 
karo. Ji nėra gausi, nes jos dalis jau pasitraukė iš šio‘pa
saulio, dalis vra pensininkai ir tik dalis via dirbantieji. ___ . , .

b • JAV LB siekia sudaryti
Vidurioji lietuvių karta, kuri į Kanadą atvyko dar sąlygas teisinei pagalbai 

vaikystėj, Tautos Fondą remia silpniau. Dar silpniau Tau
tos Fondą remia jaunoji karta, kuri yra gimusi šiapus At- 
lando. Ji daugiausia sukuria mišrias šeimas ir išnyksta iš 
lietuviško horizonto. Jeigu juos ir pavyksta kartais su
rasti. kad gavus auką Tautos Fondui, jiems pirmiau reikia 
išaiškinti, kas yra Tautos Fondas. Vlikas. Po to kartais iš 
jų gaunama simbolinė auka, o kartais ir jos negauni, o tik 
išgirsti atsakymą, kad "mes esame gimę šiame krašte, ir 
mums tos institucijos nereikalingos..“

gauti kiekvienam neteisin
gai valdžios įstaigų kaltina
mam lietuviui, o tuo pačiu 
apginti ir lietuvių tautos ge
rą vardą. JAV LB Krašto 
valdyba ir LB Taiybos pre
zidiumas todėl kreipėsi į 
CIevelande advokato speci
alybe besiverčiantį LB Ta
rybos narį Algirdą širvaitį.

miteto pirmininkas yra dr. 
Jonas Valaitis, sekretorius 
Grožvydas Lazauskas ir au
kų rinkimo vajaus irminin- 
kas Juozas Skorubskas. Ka
sininkai — J. Krutulis ir M. 
Pranevičius.

Prof. S. Kairio paminklui

vėsį. kaip ir neišsaugosi mū- ventojų ir išeivijos lietuvių 
siskio jaunimo nuo užsikrė- i pastangas atstatvti nepri- 
timo tuo pačiu rezistenciniu Į klausoma Lietuvos valstvbę.

tikslui pasiekti Jauni
mo Kongresas pasisako už 
kovą prieš rusiška ji imperi
alizmą Pabaltijyje ir pri-

T T . o“' komunistine santvar-į L«aisvę , Lietuvoje>

karščiu, kuriuo dešra dabar 
tinis Lietuvos jaunimas.

Paskutiniame
aukos pradėtos rinkti anks- žurnalo nr. kaip tik šiomis į 
čiau. K. Bieliniui neseniai temomis prabyla keturi Vii-: 
Midland Savings atidaryta i niaus kursus ar su ekskursi- 
aukoms rinkti sąskaita —J jomis okupuotą Lietuvą lan- 
nr. 593-0. Adresas: Midland’ k§ jaunuoliai. Jų balso ver- 
Savings, 2657 W. 69 St., i tėty pasiklausyti tiems, ku- 
Chicago. III. 60629.

Sunku pasak vti. kas jau
nuolį bus daugiau paveikę

— Vilniaus kursai ar Jauni
mo kongresas? Tačiau tik-

j ne mano, kad okupantas į ras dalykas, kad jis Lietuvo- 
> Lietuvoje per trumpą laiką j je pamatė kai ką, kas jam 

Aukų lapais aukas renka ■ pajėgia mūsų jaunimui "su- giliai įsmigo
komiteto nariai ir talkinin
kai. Pagerbiant šiuos taurius 
lif/.uvius. visuomenė kvie
čiama prisidėti savo auka

P. Vn.

PASKUTINIEJI 1976 M. 

AIDAI

1976 m. gruodžio mėnesio 
Aidu žurnale P. Vytenis ra- 
šo apie laisvės kovotoją 
Juozą Lukšą, Antanas Gir
nius apie žemės pavidalą ir 
dydį. Stasys Raštikis recen
zuoja Kazio Škirpos knygą 
"Sukilimas Lietuvos suvere

numui atstatyti“, yra Povilo 
Rėklaičio straipsnis "Anta
nas Tamošius Bukota —lie
tuvis filosofas, Paryžiuje 
miręs prieš šimtą metų“, dr. 
Jonas Grinius recenzuoja 
Anatolijaus Kairio 3 kome

dijas, o Alaušas — Vlado

Šis sutiko teisinę pagalbą 
teikti kiekvienam su JAV 
valdinėmis įstaigomis prob
lemų turinčiam tautiečiui už 
minimalų atlyginimą. Advo
katui Širvaičiui pačiam dėl 
kokių priežasčių negalint! Požėlos jaunystės atsimini-
bylos ginti, jis tarpininkaus 
kito advokato parinkime ir 
jam suteiks būtinas žinias, 
liečiančias Lietuvą, lietuvius 
ir laikotarpio sąlygas.

JAV LB Krašto valdyba 
skatina kiekvieną JAV val
dinių įstaigų kaltinamą nu-Įtinė prenumerata $12 
sižengimais tautietį kreiptis! 
į savo advokatą arba susi-, Z"rna’a reuaguo:«
siekti su advokatu Šiivai- 
čiu adresu:

Mr. A. Širvaitis, Esą. 
877 East 185th Street 
CleveUnd, Ohio 44119 
Tefef.: (218) 882-1222

LB Inf

minkštinti“ smegenis.

Jei šitaip kalba jaunimas 
su "minkštais“ smegenimis, 

į labai norėčiau žinoti, kaip 
»gi kalbėtų jaunimas su svei- 
i kais!

Antai, pvz.. Linas Kojelis 
visu rimtumu įvertina tas 
problemas, dėl kurių ir mes 
šioje skiltyje sielojamės. Ir 
jis apsvarsto galimybę, kad 
į Vilniaus universiteto kur
sus nuvykęs mūsų jaunimas, 
jo paties žodžiais tariant, 
"gali įkliūti į sovietinius 
spąstus ir, užuot susipažinęs 
su faktine Lietuvos tikrove, 
gali pamatyti tik dekoraci
jas, tik Potiomkino dvarus“. 
Tačiau, nors toji galimybė 
egzistucja, nei Kojelio, nei 
jo draugų atveju ji netapo 
realybe. Jie visi "pro Vii 
niaus švarias gatves, neblo
gai apsirengusius ir nebad

Antras Vilniaus kursan
tas gimęs P. Amerikos mies
te. Buvo giliai įsitikinęs 
Marksizmo - Leninizmo idė
jomis. Įsigijęs magistro 
laipsnį, tėvams pareiškė, me
tąs mokslą ir einąs dirbti su 
darbininkais, kad jiems pa
dėtų kovoti su kapitalisti
niais pavergėjais už komu
nistinę santvarką. Šitaip ap
siginklavęs idėjiškai, jis nu
vyko į Vilniaus kursus. Ten 
jis atrado kai ką visai nau
ja. Grįžęs iš Vilniaus, pra
dėjo organizuoti diskusinius 
būrelius, kuriuose aiškino ki
tiems jauniems lietuviams 

Į rusinimo grėsmę lietuvių 
' kultūrai. Išmokęs daug lie
tuviškų liaudies dainų, jų 
ėmėsi mokyti kitus. Nors iš 
esmės savo pasaulėžiūros 
neatsisakė, bet jau savęs ne
belaiko sovietiniu komunis
tu, nebeskelbia sovietinės

mus. Rašoma apie šių metų 
Nobelio laureatus, Lietuvių 
Rašytoju d-jos 30 metu su
kaktį, ALK’ Kunigi? vieny- puikiai konstatuoti) 
bės seimą. Vikingus Marse 
ir kt.

miriaujančius žmones“ grei-i propagandos, nebeindorsuo- 
tai pajėgė įžvelgti (ir "Į j ja sovietinės santvarkos. 
Laisvę“ žurnalo puslapiuos Vadinasi, ir šis prosovietinis

pa- jaunuolis okupuotoje Lietu-

Numerio kaina $1,20. me-

a dr.
Juozas Girnius, leidžia vie*

vergtos tautos politinę, kui- Voje pamatė kažką, kas jį iš 
tūrinę, tautinę, religinę prie- j sovietinio komunisto atvertė 
spaudą“. Į j lietuviškai nusiteikusį so

cialistą. O jis tikrai į Lietu-
Svarstydamas, ar Vilniaus 

kursuose dalyvaujantis jau
nimas paklius į sovietinius 
spąstus, Kojelis duoda ir*

nuoliai pranciškonai. Admi- dviejų jaunuolių iš Pietų A-
nistr. adresas: 361 Highland [ merikos pavyzdžius.

'•Bkd.. Brocklvn. N.Y. 112071 ,,„T. . ,
Vienas jų, — rašo Koje-

Redaktoriaus adresas — 
27 Juliette St, Dorchester, 
Mass 02122.

lis, — buvo kaimo vaikas. 
Abu tėvai dipukai. Lietuvo-, 
je buvo pavasarininkai. Jo i

vą vyko su intencija surasti 
paramos savo sovietiškai ko
munistiniam įsitikinimam“, 
baigia Kojelis.

Ir kokia gi išvada peršasi 
iš tokių bei kitų, jiems pa
našių. atvejų? Tmmpai drū
tai. kad, Kojelio žodžiais,

Nukelta į 3 psl.
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nOkupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Dainininkų Daunorų likimas

Daugelis JAV lietuvių at
simena Lietuvos operos so
listo boso Vaclovo Dauno
ro koncertus Amerikoje, kur 
jie turėjo didžiuli pasiseki
mą. 'Didelį džiaugsmą teikia 
ir jo įdainuotos plokštelės, 
nes V. Daunoras yra pasau
linio lygio dainininkas, lai
mėjęs pirmąją vietą ir Vak. 
Europos tarptautiniame so
listų konkurse.

Jo brolis Ričardas yra 
taip pat talentingas daini
ninkas (bosas), 1972 m. bai
gęs Vilniaus konservatoriją, 
metus dirbęs liaudies an
samblyje „Lietuva“, o vė
liau 3 sezonus dainavęs Vil
niaus operos teatre, kur atli
ko 15 vaidmenų.

Deja. komunistinė valdžia 
į šiuos abu talentingus me
nininkus atkreipė savo rūs
čią akį, ir jų likimas pakry
po nenumatytu keliu.

Kai Vilniaus teatro direk
torium buvo paskirtas Vir
gilijus Noreika, jis abu Dau
norus iš Vilniaus perkėlė į 
Kauno muzikinį teatrą (ope
retę). Iškėlė dėl politikos.

Todėl Ričardas, pernai iš
vykęs su Lietuvos ansamb
liu gastrolių į Prancūziją, 
nutarv nebegrįžti namo. Da
bar jis jau gavo Prancūzijos 
politinę globą ir jau sudarė 
sutartį su Belgijos karališ
kuoju teatru „La Monaie“ 
dainuoti 6 operos „Aida“ 
spektakliuose. Dainuos E- 
gipto karaliaus Ramaneso 
partiją.

Vaclovas Daunoras iiuo 
metu praradęs darbą i;- Kau
no operetės teatre. Jo vie
nintelis pragyvenimo šaki
nis tėra dainavimo pamokos 
Vilniaus konservatorijoje, 
kur tegauna tik 140 rublių 
per mėnesį.

gu Leonidu Brežnevu prieš
aky“, rašo Tiesa sausio 13 d.

Vadinasi, kaip Stalino 
laikais visur būdavo renka
mas „tėvas ir mokytojas“...

Valdybos pirmininku per
rinktas vyr Tiesos redakto
rius A. Laurinčiukas, jo pa
vaduotojais — V. Jemelja- 
novas ir J. Mitalas, ats. sek
retorium D. Mickevičius.

Tos pačios dienos Tiesa 
paskelbė Lietuvos Komunis
tų Partijos centro komiteto 
ilgą raštą „Lietuvos TSR, 
Žurnalistų s-gos penktajam 
suvažiavimui“, kuriame nu
rodė- žurnalistų pareigas — 
„garbingai vykdyti partijos 
pavedimus, būti aktyviais 
nartijos pagalbininkais auk
lėjant darbo žmones komu
nistinių idealų dvasia“.

Apdovanojo dainininkę 

N. Ambrazaitytę

Lietuvos operos teatro so
listei Nijolei Ambrazaitytei 
suteiktas visos Sovietų Są
jungos liaudies artistės gar
bės vardas.

Visa tai papasakojo Ri
čardas Daunoras „Draugo“ 
dienraščio bendrada:biui.

Buvo susirinkę žurnalistai

Sausio 12 d. buvo Penk
tasis Lietuvos Žurnalistų są
jungos suvažiavimas. „Su 
dideliu pakilimu i suvažia
vimo garbės prezidiumą iš
renkamas TSKP CK Politi
nis biuras su TSKP CK Ge
neraliniu Sekretorium drau-

IS VILNIAUS GRĮŽUS

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

„Kremlius nuo Lietuvą ap
lankančio išeivijos jaunimo 
negali nuslėpti Lietuvą sle
giančio rusiško imperializ
mo ir lietuvių tautą žlugdan
čios sovietinės priespaudos“. 
Jaunam Linui Kojeliui vi
siškai aišku, kad sovietinės 
sistemos (kurią blaiviai va
dina „viena iš pačių žiau
riausių, o gal ir pačia žiau
riausia asmenų ir tautų pa
vergimo sistema“) „vaisius 
paslėpti nuo lankytojų akių. 
jei tik tos akys normalaus 
regėjimo, neįmanoma“.

Su šita teze pilniausiai su
tinkame.

(Bus daugiau)

REIKALAUJA LAISVĖS 

LIETUVAI

Kongr. Fr. Annunzio (d. 
iš III.) sausio 4 d. pasiūlė 
naują rezoliuciją Atstovų 
rūmuose. Joje reikalaujama, 
kad JAV, tęsdamos Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos in

korporavimo nepripažinimo 
politiką, toliau pripažintų 
tų respublikų diplomatinius 
ir kcnsularinius pareigūnus, 
kaip teisėtus tų trijų tautų 
atstovus JAV-se.

Antra. Įpareigojamas JAV 
prezidentas per JAV dele
gaciją Jungtinėse Tautose į 
daryti reikiamus žygius iš
kelti ten prievartinį Latvi-J

jos, Lietuvos ir Estijos in
korporavimą į Sov. Sąjungą 
ir prašyti, kad Jungtinės 
Tautos pravestų Baltijos 
valstybėse tyrinėjimą, sie
kiant, kad iš jų būtų ati

traukti Sovietu Sąjungos 
kariuomenės daliniai, agen
tai ir kolonistai: kad išvež
tieji gyventojai būtų grąžin
ti laisvėn: kad tose valsty
bėse būtų pravestas laisvas 
plebiscitas ir rinkimai Jung. 
Tautų priežiūroje, leidžiant 
ž/monėms laisvai išsirinkti 
savo vyriausybę.

Altos Inf.

PABALTIJO DIPLOMATŲ 

PASITARIMAS

Sausio 14 d. VVashingtone 
įvyko Pabaltijo valstybių 
diplomatinių atstovų pasita
rimas. Jame dalyvavo Latvi
jos atstovas dr. A. Dinbergs 

j ir Pasiuntinybės patarėjas 
(Vilis Tomscns, Lietuvos at- 
j stovas dr. S. A. Bačkis ir 
’ Estijos atstovas E. Jaakson.

Ryšium su JAV administ
racijos pasikeitimu Pabalti
jo diplomatiniai atstovai pa
sidalino informacijomis ir 
nuomonėmis bei pasitarė ei- 
namaisiai reikalais

LIETUVOS ATSTOVAS
CARTERIO PRIĖMIME

Sausio 22 d. JAV prezi
dentas ir ponia Carter su
rengė pirmą priėmimą dip
lomatinių misijų šefams ir 
jų žmonoms Baltuosiuose 
rūmuose, į kuri buvo pa
kviesti Lietuvos atstovas ir 
p. Bačkienė. Ta proga O. ir 
S. Bačkiai buvo supažindin
ti su prezidentu ir ponia Car
ter ir buvo kartu su jais nu
fotografuoti.

Kitame kambaryje, Bal
tuosiuose rūmuose. Lietuvos 
atstovas ir p. Bačkienė buvo 
priimti viceprezidento ir po
nios Mondale. su kuriais jie 
turėjo progos antrą kaitą 
pasimatyti.

Priėmimo metu Baltuo
siuose įūmuose Lietuvos at
stovas ir p. Bačkienė turėjo 
progos susipažinti su valsty
bės sekretorium ir p. Vance 
ir taip pat su naujuoju JAV 
ambasadorium prie Jungti
nių Tautų Andrew Young, 
kurį jie paprašė Jungtinėse 
Tautose prisiminti Lietuvą 
ir jos žmones.

IŠLEIS KNYGĄ APIE 

DR. J. ŠLIŪPĄ

Akademinės skauti jos lei
dykla netrukus išleidžia pro
fesoriaus dr. Juozo Jakšto 
parašytą veikalą „Dr. Jonas 
Šliūpas“. Knyga bus apie 
600 puslapių.

WATERBURY, CONN.

Atvyksta Antanas Gustaitis

Jau daugiau kaip 20 metų 
vietos lituanistinės mokyk
los palaikymo reikalams 
prie "ga v ėniniame laikotar
pyje yra čia rengiamas Už
gavėnių vakaras.

Šiemet jis įvyks vasario 
12 d. Šv. Juozapo mokyklos 
didžiojoje salėje (29 John 
St.). Vakaro rengimą perė
mė Lietuvių Bendruomenė, 
nes jo rengimas buvo nema
žas apsunkinimas mokyto
jams ir tėvų komitetui.

Kadangi Lietuvių Bend
ruomenės pareiga remti li
tuanistinę mokyklą, todėl ir 
toliau parengimo pelnas bus 
skiriama)? lituanistiniam 
švietimui, jaunimo veiklos 
parėmimui bei kitiems kul
tūriniams reikalams.

Vakaras visuomet rengia
mas linksmo pobūdžio su 
■kultūrine dainos, šokio ar 
literatūros piograma.

Šių metų vakaro progra
moje dalyvaus rašytojas-po- 
etas Antanas Gustaitis, ku
lis Čia paskaitys savo humo
ristinės bei satyrinės poezi
jos ir feljetonų.

Linksmavakary taip pat 
dalyvaus „linksmųjų bro
lių;* duetas — Jonas Beino- 
rius ir Jonas Brazauskas — 
su specialiai paruošta pro<- 
grama.

Salė bus dekoruota stili
zuotame liaudies meno sti
liuje su spalvingu apšvieti
mu. Šokiam gros Terri-Mar- 
tin -- Martinaičio orkestras 
iš Hartfordo. Vaišėms bus 
paruoštas Užgavėnių valgių 
bufetas. Laimėjimui bus lei
džiamos trys meniškos pre
mijos.

Stalų rezervacijos priima
mos Spaudos knygyne (10 
John Street) arba pas val
dybos narius.

Rengėjai kviečia visus ir 
laukia gausiai atsilankan
čiu.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
raštinei (2646 W 71st St., 
Chicago, III. 60629).

Per WJ0B programą gir
dėsite ir ‘teisininką Praną 
šulą kalbant apie socialini 
draudimą

Triukšmas dėl filmų

Mirė kun. Antanas Juška

Sausio 17 d. kun. Antanas 
Juška, žengdamas į rūsį, pa
slydo ir nuvirto nuo laiptų, 
laibai sunkiai susižeisdamas.
J Šv. Kryžiaus ligoninę jis 
buvo nugabentas be sąmo
nės. Ten ir mirė sausio 23 d.

. Lietuvoje pagaminti fil-
Velionis buvo gimęs 1913 mai ir rodyti Jaunimo Cent- 

m. Vadoklių valsčiuje, bai-Irę sukėlė didelį triukšmą, 
gęs Kauno kunigų seminari- Į Raimundas Lapas ir Petras 
ją, Vytauto D. universiteto į Bernotas, nebegaudami lie 
teologijos fakultetą ir Ro-1 tuvių salių tiems filmams 
mos Gregorianumo univer- rodyti, dabar ruošiasi juos
sitete gavęs daktaro laipsnį.

Velionis plačiai reiškėsi 
lietuvių visuomeniniame gy
venime. Vokietijoje jis bu
vo Ravensburgo lietuvių ko
lonijos kapelionas, Ameri
koje — Draugo bendradar
biu klubo organizatorius ir 
kelerius metus jo pirminin
kas, vadovavo Cicero že- 
mesnajai ir aukštesniajai li
tuanistinėms mokyklom, ra
šė lietuvių laikraščiams.

Ilgesnė Lietuvos Aidų 

radijo programa

Lietuvos Aidų radijo 
programa nuo sausio 21 d. 
duodama pusantros valan
dos penktadieniais nuo 9:30 
iki 11 vai. vak. iš WOPA 
stoties 1490 AM banga.

Nuo sausio 23 d. kita pro
grama duodama sekmadie
nį nuo 9:30 vai. iki 10 vai. 
ryto iš WJ0B stoties 1230 
banga.

Abi laidas 
Biazdžionytė.

veda Kazė

Naujoji stotis pasieks ir 
tolimesnes vietas — Cicero, 
Kankakie. Gary, Michigan 
City ir kt. Stoties vadovybė 

•yra palanki lietuviams, daug 
kartų prisidėjo prie Lietu
vos nepriklausomybės minė
jimų. Paskutiniuoju metu

demonstruoti amerikiečių 
patalpose. Jie telefonais ir 
laiškais ragina žmones atei
ti tų filmų pasižiūrėti.

Namų savininkų draugijos 

susirinkimas

Sausio 21 d. buvo Mar- 
ouette Parko Lietuvių namų 
savininkų d-jos susirinki
mas, kuriame, be kitų reika
lu, buvo prisaikdinta valdy
ba.

Susirinkime kilo nemaža 
triukšmo dėl pašalinių rei
kalų. Kolonijai gresia sve
timųjų antplūdis. Jį atlaiky
sime. jei būsime stipriai vie
ningi. Tada ir savo turto ne
prarasime.

Lietuvos Vyčiai pagerbs 

gen. kons. J. Daužvardienę

Lietuvos Vyčiai vasario 
6 d. Martiniųue viešbutyje 
pagerbs gen. konsulę Juzę 
Daužvardienę.

Bal. Brazdžionis

Dail. V. Žiliaus paroda

Sausio 14 d. Jaunimo 
Centre buvo atidaryta dai
lininko V. Žiliaus, neseniai 
iš Lietuvos atvykusio, paro
da. Susirinko rekordinis 
skaičius dalvvių, kuriuos 
stačius vos sutalpino erdvi 
Čiurlionio galerija. Parodą

V. Bogutaitei skirta 
vakaronė

Sausio 14 d. Jaunimo 
Centre įvyko supažindini- 
.■ as su poetės V. Borutaitės 
poezijos knyga „Po vasa
ros“. Poetas K. Bradūnas 
apibūdino poetės kūrybą. V. 
Bogutaitę kelis savo eilėraš
čius paskaitė pati. o vakaro
nėje iš jos rinkinio poeziją 
skaitė aktorė Nijolė Marti
naitytė ir Rudaitytė. Skaity
mą lydėjo Emilijos Pakštai- 
tės kanklių muzika.

S. Žekys 

AUSTRALIJA

Dosnus tautietis

Keleivio skaitytojas Al
fonsas Jantauskas, gyv. Bass 
Hill, N.SW. Sydnejaus lie
tuvių klubo bibliotekai pa
dovanojo iš save bibliotekos 
ICO vertingų knygų. Tai 
gražus pavyzdys kitiems.

Bibliotekos vedėjas yra 
agi-. Česlovas Liutikas.

Ar skaitytos?

Ervin Levinas davė 3 ap-1 suruošė Santaro s- Šviesos 
žvalgas apie Sibire kenčdan- Į sambūris, 
čią Nijolę Sadūnaitę.

Dabar daugiau lietuvių 
galės programą girdėti, be.
reikalinga ir jų pagalba — 
surasti daugiau radijo rėmė
jų. Be jų lietuviškas žcdis 
negalės skleistis Chicagos, 
Gary, Lemonto ir kitose 
apylinkėse.

Visos organizacijos gali

Dail. Vladislovas Žilius 
dėkojo parodos rengėjams 
ir gausiems dalyviams. Jis
pasidžiaugė laisvųjų 

! vių gražia veikla.
lietu-

Dailininkas iš Lietuvos at
sivežė 40 paveikslų ir Ame
rikoje sukūrė 20.

Tiek jc tapybos, tiek ir
įsijungti į programą, bet • grafikos darbai žiūrovų bu- 
pranešimus reikia atsiųsti! vo sutikti entuziastingai ir 
bent prieš 2 savaites radijo j daug jų nupirkta.

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins-! 
ūtuto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 3 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu —JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, IIL 60650. JIB 
Atstovybė, 2493 Daugall Rd., Windsor, 12, Ont., Canada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
50th Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago,;Į
2923 N. Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland A ve., Chicago 
ir kitur.

J Telefonuokšte ar aplankykite

ANTON L. MAURAGAS REALTOR
Į

1535 13th St. North 

St Petersburg, Fla. 33704

Tek (813)—697-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

nori pirkti ar parduoti namus.

Poezijos knygos
Liūdnai linguoja lelija,

Petronėlės 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.

Nemarioji žeme, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruobs. 
176 psl., kaina $5.00.

Vyno stebuklas, Nykos- 
Nilifmo 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 Stasys 
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

Litbuanians in
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 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be kLų dalykų, čia telpa 
idomios studijos apie poetus 
Leoną Skkbeiką ii Joną Ais
ti. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5. kietais $5.50.

Paguoda, III dalis, Bronio 
Railos akimirkų kronikos, 
387 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $6.50. 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. 
VI-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogiene, 
414 psl.. daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Kaina ................................. $6.

Keleivy už $3.00.
Po Dievo antspaudais-

Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiau? 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

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

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

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

Išmarginta drobė, Vladės 
Butkienės - čekonytės 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-
SAL Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2,00.

JUK NETURITE?

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 Gaučys, 
psl., kaina $7.00.

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

Žemės ūkio gamybine ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920.1940 (rašo
dr VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudir.skas, 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 
Rive::;, vertė P. Gaučys, 355 
psl.. 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 iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas. 25S 
psl., kaina $6.00.

Tavo kelias i socializmą. 
Leon Blum, 35 psl., kaina 

;Š0 50.

i

I

į
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Tėve. ko esi taip susi-

nekalbėjai ir tokių 
norų nereiškei!

kilniu

iupmęs :

— O, Maiki. mano rūpes
tis labai didelis!

— Tai kas atsitiko?

— Neatsitiko dar nieko, 
bet yra znokų, kad jau gali 
atsitikti...

— Kas gali tau atsitikti? 
Daugiausia — gali tik vėl 
persigerti gyvatinės ir net 
susimušti su savo draugais.

— Ne, Marki! Pereitą 
naktį sapnavau giltinę. Ro
dos stovėjo čia pat prie ma
no Ievos su gatavai išplaktu 
dalgiu ir į mane labai liūd
nai žiūrė jo. O tai znoči jas,; 
kad jau ir man ateina lai-; 
kas...

— Į sapnus visai neverta 
kreipti dėmseio. nes tik tam-' 
šuoliai gyvena pagal sapni-j 
ninką. Be to, visiems ateina’ 
mirtis ir nesapnuota, kai pa-! 
sibaigia žmogaus sveikata. į

— Tuo tu. Maiki, manės1 
nenuraminsi. Aš ir pats ži
nau. kad kiekvienam Dievo 
sutvėrimui ateina smertis. į 
Bet aš neriu jūsų tarpe dar! 
pagyventi ir po smerties. Aš. 
noriu, kad jūs bent ■ mane 
vardo ir mano nuveiktų die- 
lų šioje žemėje neužmirštu-i 
mėtė.

— Na, žinoma, mes dar 
ilgai atsiminsime, kiek tu 
pas Zacirką išgėrei gyvati-į 
nes, kiek kartų miegojai ant: 
laiptu, nepajėgdamas už-j 
kopti ligi savo kambario du-, 
rų, kiek kartu tave tavo šei-, 
mininkė gairino iš numiru-; 
šiųjų kopūstų rašalu...

pasaulyje ir tarp savo fren- 
tų tikrą šlovę, kokios net ki
ti neturi?

— O kokią gai’bę tu dar 
galėtum nusipelnyti?

Aš, Maiki. dar prieš smer
tį norėčiau pėsčias apvaikš
čioti visą kentrę, aplankyti 
visus savo frentus zokonin- 
kus, visus galinguosius lietu
viškų vargonizacijų prieksė- 
das ir su jais feisas Į feisą 
išsišnekėti. Aš norėčiau jiem 
kaip ant delno išvirozyti, 
kad žemaičiui niekados ne
reikia kišti kojos kitam že
maičiui, jeigu tas bėga prie 
valdžios sesto, dzūkui nerei
kia badyti špyga nosies ki
tam dzūkui, o suvalskinio 
nereikia visiems prakeikti, 
jeigu tas iš skūpumo nefun- 
uina kitiems stopkės. Aš no
rėčiau visiems išnekėti tokią 
zgadą. kokia būna pas gra- 
borių, kai visi kalbame pas
kutinę Sveika Mariją ir ne
drebančia ranka galime dėti 
dolerį nabašninkui ant krū
tinės, velydami jam amžino 
pakajaus. Aš. Maiki, norė
čiau dar prie- smertį jiems 
išnekėti, kad visi savo laz
das paliktų namie prieme
nėse. o imtų i rankas bendrą 
ružę ar bardanką prieš visų 
žemaičių ir lietuvninkų tą 
patį bendrą neprietelių ko
munistinį ruski, kuris dabar 
rvja Plungės agurkus, čiul
pia Žagarės vyšnias ir pilna 
burna Maskvoje punta su- 
valskiniu kiaulieną, pasigar- 
dintamas biedno dzūkelio 
baravvkais. Vot, ko aš norė
čiau dar prieš savo sčėslyva 
smertį. kad jūs paskui už 
mano dū'ia dar šimtą metu 
su pašlovinimu atsidūksėtu- 
mėte!

Stop! Tu. vaike, šitaip — Tėve. aš tavęs šiandien 
mano gyvenimo nemurzink!' visai neatpažįstu! Dar nie- 
Aš noriu užsislūžyti šiame kad tu šitaip patriotiškai

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

Jeigu norite Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
J a k u š o v i e n ė s Realtor vadovaujama lietuviška 
įstaiga

G U L F ASSOC. REALESTATE 

6705 (iulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tai. (813)367-1791
Po darbo valandų — (813 ) 360-0744

vaite vietf-s la ' ašris urane-f Minėjimo akademijos mė
sė. kad Couneil i'or Aavan- tu lietuviškai kalbės Vliko 
eeroent and Supo . of Edu- narys it New Yorko Antanas 
cation konferenėiloie Port- Sabalis. Kuris amerikiečių 
landė, Me.. jam buvo įteik- valdžios ar legislatūrcs pa
tas žymenis už nuopelnus'reigūnas prabils angliškai.

šias eilutes rašant dar nėra 
i paaiškėję. Meninę progra

Bostoniškio J. Jažinsko 

parašytą knygą —JULIUS 

JANONIS — POETAS IR 

REVOLIUCIONIERIUS ga

lima gauti Keleivyje. Joa- 

kaina — 5 doleriai.

"SAVI ĖS ŠERMENYS“

’rič'..< dn< y. 5 1 .tralija,
J- .,s, Arlington,

ši. il’.čiStough- 
K. Šimėnas, Dor- 

š . Kri tolaitis, 
• i. š ii? T. Tipshus, 
i Park. 
iičago,

Ma. 
t <m, :
che ■ 
CIe\
Elmvf
kutis.'t

— Tu, Maiki, nemislvk. 
kad, jei mano čebatai šlei
vi, kelnės pradilusios, iš 
kurtkos nugaros išlindusios 
pakulos ir kamzelkcje nėra 
guzikų, —esu jau ir durnas!
ir neturiu žemaitiškos dū-į .g • 
šios! A apie visa tai. ką čia ' <ri , 
tau iš pat širdies išporinau, i ri.. 
visą naktį vartydamasis o-Įp,‘,\"
voje mislinau. 1! *.............

— Apie tai. tėve visi lo
vose galvoja, bet išlipę i- 
lovos nieko nedaro, kad tai 
ir Įvyktų. Taigi, manau, kad ;-t - ; - 
ir iš tavo galvojimo nebusi 
jokių rezultatų. Ypač, kad 
jau esi per senas, visus tuos 
gražius pasiryžimus sugal
vojai per vėlai. o. be to. nie
kas nenorės su tavim tokiais į 
klausimais ir kalbėti. Gal 
dar tavo paties draugai iš
vys tave laukan ar pasiūlys- 
atsipagirioti iš tokių svajo
nių.

— Tai ką? Tu manai, kad 
aš taip ir turėsiu atsigulti 
ant lentos be jokios amžine- 
lovės?

— Aš taip ir manau. tėve.

!>> - T ’. ‘
i (i i

V' ? • :

WO~

v: : V

e n e. 
m O v.':

— Tai net tu, vaike, man r' 
nieko gero neveliji... Gut F. 

’ bai! Aš net nežinau, ar pas 
tave dar verta ant kokios ' 
nors rodos ateiti...

KELEIVIO RĖMĖJAI

Keleiviui paremti aukojo:

>9

len
P-n

Ilk,V. Mi- 
A. Sala-

Que„ A. 
<t< n. Ma.,1 

š?. Boston, 
I.ondon.
M Zi 3 e
f ‘očiiyu 
Všaus-

vietimui.

’UO-

..s* racija

MASS.

Savo padėkos kalboje* 
Hiatt k>. i- ’š.u •• slo bend
roves, kad jos r-a. š i teauko 
ja švietimo ir ki ’ 
lams. Jo? gi* ?. v 
3'iš tikrų iu t š 
penktąja ori?
Jei jos tam r o : -"J-m 
bent 2' i pelno. '-.

, $2 bibonais ■ 1 ’
; ma.. daugiau ee 
! timo institu< ijos.

i mą atliks Stasio Sližio diri- 
ig įjojamas Moterų vokalinis 
ansamblis ir Danutės Petro- 

''**a' j nienės vadovaujamos Stasio 
: Butkaus šaulių kuopos Rank-

. I K t U i ! Į •
-mos.

UU o
1 ininkės.

: <otu Lietuvos trispalvė prie 
tu per Detroito miesto rotušės bus 
para- iškelta ne minėjimo dieną.

:r svie-

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 tiriKu K .ledų davanoms. 
K:

o trečiadienį, vasario 16. 
Kėlime laikas — 8:30 vai.

irvte, o nuleidimo — 5:00
Pand V, bitnev , XT .

bendrovės ori:-rimkas be vai. popiet. Nereikia nė ais- 
to, Braadeis patikėti- j :<’nti,jogvisitautiečiaikvie- 

C'Kami dalyvauti, ypač kultū-
kt. u- 
tary

Hiatt vra

•ho valdyba i • , ,7 i niu tarybos

uvo prn 
opų klubo 
;.t KU';'iU ,1OS 
nėra lietu- 

s gert 
r. Va’dybą 
I Ten
m. Ar. na
ta Adomai- 
Bertba Ba- 
Nellie Mi-

j Haf

Ona

ni , ersitėtų patik 
bos narvs.

•ne ir :

' MI

’ nekas

i ’OS

Di i ’ t
; m i- - -- - • ...

Kaip 
nuo pa:

I-GI t-.-n.

taina $7.03.
centre įvyksiančiose iš-į_

kilmėse. Salė yra tokia di-
dėlė, kad visi sutilpsime ir 

j r! ar toli gražu jos nepripil- 
dysime. Pageidaujama, kad 
salintieji atvyktų ir i vėlia-

- .. ! vos kėlimo ar nuleidimo įs-
Jesiohktą1 .\nmes.

isisteigimo, ir
neprt A’auscm- 

i :■ <t A Iri - m i Ii G ] i n "i <T '. ' •:
iūnienė ir 

marš. Rutb 
•',•■. šeiminin-

Lietuviu G?

; :e’

bu . iština C. Co<ve.

Gabi iletvvsi.e

7“__ ,
i lu

tone
1 C"U

Po $25: Lieturių Bend- K 
ruomenės centro valdyba. 
Sandaros 7 kuopa Bostone.

Po $20: A. Čaplikas. So. 
Boston, Ma., A. M. Vaice
kauskas, E. St. Louis, III.

03

VK pj-
tb v i gavome

Ma -sachusetts gyvenan
tieji prie knygų kainos pri
dedu š - valstijos mokesčio.

Mano pranešimas nebūtusi m o r • i • • •_ • v • i j»pilnas, jei nepriminčiau, kad Jšuikties:
<rorto!

minėjimo metu bus renka-

Kegijoje Bos- 
u : mokosi Ka- 
' * K Samuelio ir 
' dukrelė, buvu-

' -'---.ėjo Aiek- Į Anvaizdos
kkos šablins-

- menus, kad
n;~ - - cn:a švietimą

Po $15: J. Jankus, Miami,
Fla., V. Leveckis, Canton. v. 
Ma., J. Passick, HoųuiamK 
Wash., B. Kloi ?as. Chicago, i 
Ilk. V. K. Jonynas, Queen i š 
Village. N.Y. j ;

Po $10: S. Šakys, Wall 
Town Ship, N.J., O. Libitis. 
L<ondon. Ont., J. Lubeckis, 
Balltimore, Md.. J. Grigulis, 
Chicago, Ilk, M. C. Krauza.! 
Montreal, Que., B. S\vi.klas. 
Worcester, M a.

Po $7: Dr. S. Bartis. Na- 
shua. N.H., A. Misalis, So. 
Boston, Ma.

Po $6: J. Valentukevičius. 
So. Boston. Ma., V. Oželis, 
Malartic. Que.

<• J •

K c t i •
-

T:

Po $5: A. Misliulis, Sim 
eta, Ont.. O. Vilėniškienė. 
Se. Boston. Ma., O. Mučins- 
kienė, So. Boston. Ma., A. 
Galminas, Fairfield Ct.. Y. 
Bakšys. Dorchester. Ma., A 
S: kvs. Sudburv. Ont., A. 
Vilčinskas, Gardner, kia..
A. Andriušienė, Eastcn. Pa.
J. Yanuch, Rumford. Me.. O. • 
Grinienė, Tillsonburg, Ont.. -b 
J. Januškevičius. Milton. 
Va., A. Audick. Dorchester. 
Ma., Lit. American Citizen 
Club, Miami, Fla. 8

c

(>

BĮ

Všorcesterį at- 
šuvos Jaccb L. 

b aigęs Kauno 
ris a’š ilankv-

mos aukos Lietuvos laisvini-
a 1 ’imo reikalams ir vėliau per- 

..adangiVa- . _ .
- ? <;assek- siunčiamos Amerikos Lietu-

'o 13 tai Tarybai. Aukų rinkimui;
sutiko vadovauti Dloco vice- ji Kilmes

Erebu kuorai, romanas, 
paraše Petronėlė Orintaitė, 
3S4 pK., kaina $8.00.

Pro f. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai
na SI-5.00.

Julius Janonis, poetas ir
pirmininkė ir Altos direkto-: re'°^Jclonieilus’ Parase

> Jumis Jašinskas. 265 psl.,

a s — 2?i.-.as 
sari o 16-ta? a; 
madienis yra 
visos pagrb:š?:.-š - 
. asario j<> :r p/y <

rė Elzbieta Paurazienė. Ne- 
įmeymas primų:es iškil- įurj pr0gOs minėjime daly-

mmg m s į ?;. -mis viso- Vauti. aukų čekius gali pa-L 
se trijose Dėt: orio- lietuvių 
Katalikų šver rš-?: Dievo

ATi

šv. Antano ir 
Šv. Petro. Pamal K; pradžia 
visur tuo pa 'š . laiku—10:30 į 
vai. ryte. Kiekv:enoje šven-j 
tovėje dalyvei1- vienu ar ki-į 

i tų organ izat i ių • : k a ai su ' 
vėliavomis

ų renginius, la-l 12 
bbėjo lietuvis-1 Southfielu, 
juo teko susi-!vidudienio, 

ir Jokūbą maldos ieužb 
landą., tai kk- 
šv. Antano i • 
•aydečb' vm ' 
suvažiuoti.

Iškilmingas ūnėjimas 
prasidės Dievo Apvaizdos! 
parapijos K-b iros centre-!

9 Ube Doad,
’ 12:30 vai.

w

angi pa
rka apie va- 

' alanda

’ e ko nebe- 
nraeita sa-

r- ’ ▼
■M

siųsti E. Paurazienės adre
su: 17403 Quincy Avė.. Det- 
roit, Mk 46221.

Alfonsas Nakas

NAUJI KELEIVIO 

SKAITYTOJAI

K. Šidlauskas iš Roslin-- 
j dale. Ma., užprenumeravo1 
metams Keleivį save- dukrai 
Mrs. L. O’Brien. gyv. Santa 
Rosa, Calif.

urgis Jašinskas 
kaina $5.09.

Lietuvos Steigiamasis Sei- 
las, parašė dr. V. Daugir- 

d. itė-S? uogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
aruošė Lietuvos konstituci

ją ii- kitus pagrindinius įsta- 
! tymus. Veikalas yra gausiai 
* iliustruotas, 261 psk, kaina 
i — $6.50.

Dainos ir giesmės broliam 
' lietuviam. — Tai vilniečio 
® kompozitoriaus Juliaus Sl
idaus v vbos 15 dainų ir 39

Antanas Jonaitis iš Balti- 
morės. Md., — Jurgiui Mi

tru pa-Jkužiui, gvv. ten pat Santa 
- centrą Rosa.

ffiesmč-. išleistos Veronikos 
MaminB aitės - Kulbokienės 
l >astan v em is. Įgraiviravimo 
darba n'bko -Tonas Zdanius. 
Kaina $6.00.

Adomas Galdikas, daili
ninko monografija anglų 
kalba. :veikslu spalvotos

-p J-i. A/lJ S iZiGi £ ?L> V /V

A I E X O S S A V A I T Ė S 
l •;•(). XE\V YORKO. MOMP.’E B P

•• *■ :   S* 21.00 (ririiUŽlSS
.-30 27—$735.00 GEGI žkS 

2 — SS29.00 lit (-SĖJO

O \ I E J Ų S A V A r č J 

\O ( Hi(’A(;CS, N. YORK '

j Anelė Vekterienė iš To- 
, ronto, Ont., — Jonui Wak- 
teriui, Elizabeth. N.-J.

j Sveikiname šarvo naujuo
sius skaitytojus ir nuošir
džiai dėkojame užprenume
ravusiems jiems Keleivi.

Keleivio administracija

ir nes'polrotos nuotraukos, 
■ didelio formato 171 psl.,
kainą $15.09.

Rudenys ir pavasariai. II 
dali?.. manas, parašė Al
bina? R rmnauskas. 347 psk, 
kaina $ .n9.

Juodvar-niai, pasaka-PO^» 
r-a, mu-r-'ė ir iliustravo Pati- 
]nj« J:,rim<, 200 psk, kaina 
$5.00.

$529.00 
s Į 5.00

. viAA

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS' 

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

GEGt ŽĖS 1S (su Vakaru 17: 
; 25— S 999.00 R' ' - F ■'
) 75—$1119.00 G 1VOD/.. )

--------  o--------

p:. »

:.IO 29. LIEPOS 13. LIEPOS 27 Rl 
iš ( UH'AGOK — $ 1257.0 1 
iš XE\Y YORKO S!Li ;. ;-;

Prie grupių galima jungtis ir iš ki • 
papildomu mokesčiu

- - 999.00 
;— <9>3.00

; • ' :o io

u su

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. ,

Po $5: A. Ulevičius, Lon- 
don, Ont.. J. Landy. Evans-1 
t< n. Ilk, M. Korsak, Nariiua. j 
N.H., J. Trasas, Briarhton. 'į 
Ma. J. Tamulaitis Lynn. į 
Ma., P. Narkevičius. Somer- i 
ville, Ma„ J. Stončius. 
Brcoklyn. N.Y., A. Keršis, j 
Toronto, Ont.. D. Jakus. 
Chicago, Ilk, J. Dačys, Nor- 
wood, Ma.. J. Bliūdžiu?. 
Millbury, E. Sirutis. La. 

'Mėsa, Calif.. L. Reivydas. 
Los Angeles. Calif. J. Linke-

y: : PS iELOKlTĖS Iš ANKSTO—VILT:
RIBOTAS!

rtfirs

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadvvay, P. O. Box U 6 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė Aldona Adomonienė

A Fures Subjeet to Changes and Government 
Approval

>(.: jotiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

'iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQC<SOCOOOOOOOOOOOMONMę

. WORCESTERIO LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM 

E. Meilus
23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665
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Vietines žinios
Pamiršta sukaktis

Sausio 5 d. sukako penke- 
ri metai, kai Bostone mirė 
Kazys Mockus, nesulaukęs 
nė 52 metų amžiaus. Jis jau 
Lietuvoje buvo pasižymėjęs 
visuomenininkas, pedago
gas, laikraštininkas. Atvy
kęs 1949 m. i Bostoną, vė
liems tuoj kibo Į visuomeni
ni darbą, visur varydamas 
plačią ir gilią vagą. Jis mo-' 
kvtojauja, o kuri laiką ir va-, 
dovauja Bostono lituanisti
nei mokyklai, jo pastango
mis išlleidžiama mokyklai 
literatūros vadovėliu, jis or- 
ganizuoia mokytojus, akty
viai ve’Via Aite?. Balfo ir ki
tose o-oa’ukaciiose, daug 
rašo lietuve ko je spaudoje.

Žodžiu. Kazys Mockus i 
Bostono lietuviu visuomeni
ni ir kultūrini gyvenimą yra 
Įnešęs dideli indėli, ir. ij pri
simindami. tegalime tik gai
lėtis. kad panašiu veikliu 
tautiečiu skaičius vis mažė
ja.

Vakaras su Sekstetu

Bostono Vyru Sekstetą- 
jau vu a gerai žinomas ne tik 
Be stone, bet ir kitose lietu
viu kolonijose. Sekstetas yra 
dainavęs Baltimorėje, Hart
forde. Toronte, New Yorke 
ii- k;tuose miestuose. Šiais 
metais jis keliaus dainuoti i 
Chicaga kovo mėn. ir i Bal- 
timore balandžio mėn.

čių d-jos 3-čiojo aukšto sa
lėje. Tikimės, kad oras bus 
geras ir salė pilna žmonių.

Vakaro programą atliks 
kompozitoriaus Juliaus Gai
delio vadqvaujamas sekste
tas ir sol. Daiva Mcngirdai- 
tė. Taip pat Bostone pirmą 
kartą dainuos Daiva Veitai- 
tė ir Marytė Bizinkauskaitė. 
Joms pritars gitara Aidas 
Kupčinskas.

Šokiams gros latvių or
kestras.

Bus bufetas ir baras. Au
ka — $7.00.

Stalus po 10 asmenų gali
ma rezervuoti pas Norberte 
LingeifaitĮ, tel. 436-0428.

Prezidento paklausęs, gali 

būti nubaustas

Prez. Carteris paraginę 
visus amerikiečius taupyt 
kurą, namus šildyti ne dau 
giau kaip iki 67 laipsnių, c 
nakti dar mažiau.

Į tai atsiliepė Bostono tei
sėjas Georgę Daher, kuris 
priminė, kad Massachusetts 
valstijoje veikia Įstatymas, 
reikalaujantis, kad gyvena
mųjų patalpų temperatūra

būtų dieną ne mažesnė kaip 
70 laipsnių, o nakti nuo 11 
vai. iki 7 vai. ryte—65 laips
niai. Nusižengusieji tam i- 
statymui namų savininkai 
baudžiami nuo $10 iki S50C 
už kiekvieną dieną.

Bostono vyru sekstetas, kurio koncertas bus ši šeštadieni, vasario 5 d. 7 vai. vak. So. Bostono 
Lietuviu Piliečių d-jos salėje. Iš kairės į dešinę —Norbertas Lingertaitis, Helmutas l.ingertaitis, 
Vytautas Bruzg/s, vadovas komp. Julius Gaidelis, Ričardas I.izdenis. Pranas išnikus ir Vytautas 
Eikinas.

Vailionio romanas i- parti
zanų gyvenimo, 
kaina $7.00.

344 psl., {RAYM0M1 E. BELECKAS
t
{ GENERAL UONTRACTORii
i Dengia stogus, deda vandens 
j nutekamuosius vamzdžius, at- 
} lieka namų vidaus ir lauko vi- 
{ sų rūšių dailydės darbus.
! Įkainojimas veltui. Turi leidi 
i mą ir draudimą, šauktis va- 
• karais tel. 364-1610.

Ši šeštadienį sekstetą? 
kviečia visus aisilankvti i jc 
ruošiamą dainų ir šokių va- 
karą. kuris iwks 7 vai. vak s
So. Be Meno Lietuviu Pilie- «ooooooooooo80ooerer*«o©r

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio Įžymaus

aktoriaus Leono Barausko
%

Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

86. Paštu nesiunčiame.

Argi sunku būtų surast 

vieną naują Keleivio prenu 

merą torių? O juk kiekvie 

įas naujas prenumeratorių*, 

tiprina laikraštį.

r
ALDRICH OIL CO 

< Jau 30 metu sąžiningai ir greitai įrengia namu i 

Į apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja. Į

* So Bostone — Dorcbestery — So Sbore :

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... S6—
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas 86.— 

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

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

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

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

BROCKTON, MASS.

Jaunimo ansamblis

Pasikalbėjus su Broektc- 
no jaunimo ansamblio "Sū
kurys“ pagrindine ašimi 
Miku Subačių. paaiškėjo, 
kad sambūry šiuo- metu yra 
64 jaunuoliai ir jaunuolės, 
pasiskirstę į dvi šokėjų gru
pes, Vytauto Bruzgio moko- 

! mas lietuvių tautinių šokių.

Ansamblis sėkmingai ruo
šiasi pirmajam pasirodymui 
Brocktono visuomenei vasa
rio 27 d. 59-sios Lietuvos 
nepriklausomy’bės paskelbi
mo sukakties minėjimo pro
gramoje, kurią rengia čia 
Brocktono Lietuvių Taryba 
Šv. Kazimiero liet. parapi
jos salėje.

Vasario 3 d. 7:30 vai. va
kare North Junior High 
School patalpose. 108 Oak 
St., Brocktone, ansamblio 
vadovybė kviečia visų orga
nizacijų atstovų, tėvų. jau
nimo ir visuomenės susirin
kimą. kuriame Brocktono 
lietuviai susipažins su an
samblio jaunuoliais ir vado
vais. Čia numatyta išrinkti 
iš organizacijų ir jaunimo 
atstovų antambllo tarybą.

Sėkmės "Sūkuriui“ ’ Ne
pailsti ansamblio pirm. dr. 
Petrui Bizinkauskui, admi
nistratoriui Mikui Subačiui, 
•'okių vadovams ir kitiems 
vadovybės nariams!

E. Ribokienė

SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI

Keleivyje galima gauti 
Jono Valaičio parašytą apy
saką

JAUNAMARTĖ.

Turinyje: Suvalkijos kai
mas, ūkininko sodyba, jc 
buitis su vestuvinėmis apei
gomis, dainomis ir kt. Kai- 

: na — 84.00.

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-

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienoraš
tis, 579 psl., iliustruota, Įriš
ta, kaina $15.00.

TAU, LIETUVA, Stepo* 
no Kairio, 480 ysl., kai
na $2.00.

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

DIENOJANT, Kipro Bie*
’.nio, 464 psl.. kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Ki|>
’o Bielinio, 592 puslapiai,
uafna ........................... $2.00

Neseniai išėjo iš spau-

Vicnas mažas gyvenimas, 
Her.rikas Lukoševičius, 192 

į psl., kaina $5.00.

Lietuvos keliu, inž. Petras 
Lelis, 264 psl., kaina S6.00.

Žvilgsnis atgal, Bronius 
Milašius, 171 psl., kaina $2.00

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

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

Išeivio dana, Juozo Kapa, 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai, 

i kaina $7.00.
Steponas Kolupaila, para. 

šė Jurgis Gimbutas ir Juo
zas Danys, 464 psl., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai. 
k i. na $12.00.

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

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta, "Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $3.56. .Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WLYN 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

"MERGAITĖ IŠ GETO“

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

Kaina $5.00.
I

VEDYBŲ TIKSLU
i

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

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

(5)

lėdinė dovana, kurią galite dos Janinos Narūnės knyg
gauti Keleivyje.

STEPONO KAIRIO ATS1 
MINIMŲ PIRMASIS TO
MAS "LIETUVA BUDO* 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—” f AU. 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL. 
KAINA $2 00.

VAIKYSTĖ. Rašytoja apra- 
! šo savo saulėtas vaikystė? 
i' dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pa? 
visus lietuviškos spaudo? 
platintojus ir taip patKelei 
vyje.

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

Likimo audrose, Vlado

• C I T G O 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 CO., INC-

470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

BALTIC INSURANCE AGENCY
\ ėdė ja:

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlė?

Orintaitės parašytas roma

nas Erelių kuorai, 381 psl., 

kaina $8.00.

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA
Į Šią programą veda Stepo-

Ši radijo programa trans- pas *J* *r Valentina Minkai, 
liuojama sekmadieniais iš Biznio reikalais kreiptis į 
stoties WBUR 90.9 FM ! Baltic Florist gėlių ir dova- 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vai. ™ krau’uve, 502 E. Broad- 

way, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas

popiet.

Programoje anglų kalba Keleivis ir yra didelis lietu-
pateikiama klausytojam ge- vĮ-kų knygų pasįrinkimas. 
rai atrinkta ir suredaguota 
lietuvių kultūrinė, istorinė ir 
kitokia medžiaga, verta vi
siems lietuviškai nemokan-, % 
tiems pasiklausyti. Valandė-! t 
lės pagrindinė ir puiki kal
bėtoja—Birutė Vaičjurgytė.

Vasario 6 d.: Mėnesinis 
radijo žurnalas — reporta- 
žas apie Įvairius Įvykius lie
tuvių kultūriniame ir visuo
meniniam gyvenime.

PRAUihMO agentūra 
At’ieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreipti** senu adresu:

BRONIS KONTRIM |
S9S Broadway |

Se. Boston, Mass. 02127 j 

Tel. AN Mtel

f######*##*#*##*##****

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Reda M. Veltas
Tel. 268-6030

597 L Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Pa r ū p na visų rūšių draudmos nekilnojamam tortui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

g

Geri žodynai
■ Anglų-lietuvių kalbų žo 
} dynas, V. Baravykas. nauja 
laida, apie 3 ),000 žodžių 

į 590 ps1 . Rair.a $8.00.
I ietuvių-anglų kalbų io 

fvnas. redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapobersk’s, apie 
27.rton žodžių 511 psl., kai-

:‘na $8.00.

Fh »

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius f 
(vykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems ’ 
svarbia problema. |
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA- yra dinamiška* mūsų H* ! 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idė’u. vi- J 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą ' 
__ lietuvybės ir Lietuvos. j

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.
Adresas:

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

SLA—jau 80 metų caruavia lietuvių visuomenei ir Išmokė
jo daugiau luup SEPTYNIS MlUCNUS dolerių 
□ariama

SLA—didžiausia lietuvių fratemalini organizacija — 
duoda gyvybės apdraudė ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVrENl JlM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so puse mHor.o dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikabngiaesias 
•pdraudas nuo $100.00 iki $IC.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė — Ea_ 
dorrment Insurance, kad jaunuolis gautu pinigus 
aukštojo mokslo studijom* ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigi? IFRM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3 00 mokes
čio metamu. t

SLA—AKC1DENTAL® APDRACPA naudinga r klo 
amžiaus asmenims, rekomenduojama tie; tviskų 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akridenta- 
Ms apdraudoe mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų Kn r-Kitėe 
į kuopų ve’kėjus. Ir jie plačiau paaiškins anie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas įnfoimscijas jeigu 
parašysite:
LKhuanlan AUtaase of America
W7 Weut 30th Street, Neir Vork, N Y t W1
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Vietines žinios
BAIGĖS DIDELĖ ŠVENTĖ

Sausio 28 d. buvo uždary
ta Miesto rotu ėję tautinių 
mažumų paroda, ir su ja 
baigėsi ryšium su JAV 200 
metų sukaktimi Mieste ma
joro kultūriniams reikalams 
Įstaigos ruošta šventė—Fes
tival Bostonian, kuri tęsėsi 
22 mėnesius.

Ta proga išleistas gražus 
didelio formato 143 psl. lei
dinys — Festival Bostonian 
Retrospective. Jame kiek
viena tauta informuoja apie 
save. Apie Bostono lietu- • 
vius 3 puslapių labai gerą ir Į 
informacini straipsni para-

viams — Jacob Sieberg 
(1863-1963), vienas pirmų
jų latvių, atvykusių i Bosto
ną. pirmųjų draugijų stei
gėjų. kelių knygų autorius, 
pirmasis nepriklausomos 
Latvijos konsulas.

Estams atstovauja smui
kininkas Endel Kalam, i 
Bostoną atvykęs 1950 m., 
dabar profesoriauja Bosto
no Universiteto muzikos mo
kykloje.

šė Algirdas Budreckis.

Jame taip pat yra nuo
traukos ir trumpos kiekvie
nos tautos i- kiliausio bosto- 
niečio biografijos (jos buvo 
išstatytos ir parodoje).

Lietuviams atstovauja 
Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjas Juozas Kapočius, lat-

Zymiauuas airių, 
buvęs Atstovų rūmų ilgame
tis pirmininkas John McCor- 
maek, albanų — gydytojai 
Andrew ir Demetra Elia. 
negrų — civilinio karo da
lyvis serž. William Camey, 
italų — bokso čempionas 
Rocky Marciano, žydų — 
Įžymus teisininkas, pirmasis 
žydas Aukščiausiojo JAV 
teisino narys Lcuis Bran- 
deis, miręs 1941 m., kubie
čių — Įžymus beisbolininkas 
Luis Tiant. arabų — akto-'

rius, dailininkas Kahlil Gib- 
ran, kiniečių — architektas. 
Government Center plano 
kūrėjas Ieon Ming Pei, len
kų — gydytoja, moterų tei
sių kovotoja, vaikų aikšte
lių pionierė, moterų ir vaikų/ 
ligoninės Ro.vbury steigėja 
prof. Elizabeth Zakrzevvska 
(mirė 1902), armėnų—plas
tikinės chirurgijos pionie
rius. Harvardo universiteto 
prof. d r. Varaztad Kazan- 
jian (mirė 1974), graikų — 
dabartinis gubernatorius 
Michael Dukakis. indėnų— 
Annie Mae Pictau. Bostono 
indėnu tarybos steigėja, nu
jauta 1976 m. Šou th Dako- 
toje, kur ji buvo išvykusi pa
dėti indėnų sąjūdžiui, ispa
nų — kardinolasMedeiro.

Barokinės muzikos 
koncertas

Bostono Community Mu- 
sic Center — muzikos mo
kykla. kurioje profesoriauja 
smuikininkas Izidorius Va
syliūnas. šįmet sausio 13 d. 
vakare suruošė barokinės 
muzikos koncertą, kuri atli
ko fleitistė Beverly Peter- 
scn, smuikininkas Iz. Vasy
liūnas ir pianistas Vytenis

Vasyliūnas. Klausytojai bu
vo išimtinai amerikiečiai, ir 
jų prisirinko daug.

Programoje — Haendelio 
Sonata G dur fleitai ir for
tepijonui, Haendelio Sonata 
A dur smuikui ir fortepijo
nui. Francols Couperin Pir
moji suita fleitai ir smuikui 
be fortepijono. Po pertrau
kos buvo atlikta G. P. Tele- 
manno Duetas G dur fleitai 
ir smuikui tik C.P.E., Bacho 
Duetas fleitai ir smuikui ir 
pabaigai J, S. Bacho Trio 
sonata G dur fleitai, smui
kui ir fortepijonui.

Nuotaika buvo labai gera. 
Pc koncerto buvo vaišės, 
kur susirinkusieji galėjo su
sipažinti ir pasikalbėti.

Vasyliūnu sonatų vakaras 
New Yorke

Tą pati sonatų vakarą 
Vasyliūnai davė Nevv Yorke 
Carnegie Rečitalių salėje 
sausio 7 d. 8 vai. vak. Nors 
Bostone buvo sniego audra, 
Nevv Yorke susirinki gražus 
būrys muzikos mylėtojų ir 
susidarė šilta kamerinio 
koncerto nuotaika.

LB SUKAKTIS

Šiais metais sueina 25 me
tai nuo Lietuvių Bendruo
menės Įsisteigimo Ameriko
je. šiai sukakčiai paminėti 
E-ostone ruošiamas KON- 
CERTAS-BANKETAjS ko- 

1 vo mėn. 13 d. 3:00 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje.

Šiame renginyje dalyvaus 
JAV LB tarybos pirminin- 

: kas Raymondas Kudukis ir 
krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys.

Meninę programą atliks 
solistė Genė Ugianskienė, 
.smuikininkė Brigita Pumpu
tytė ir pianistas Saulius Ci
bas.

B. P.

Vytenio Vasyliūno vargonų 
koncertas

Sausio 16 d. 4 vai. Vytenis 
M. Vasyliūnas davė vargonų 
koncertą Santa Fe mieste, 
Nevv Mexico, Episkopalų 
bažnyčioje.

Be lietuvių kalbos nebus 
ir lietuvių, ypač už Lietuvos 
ribų.

Dr. P. Jonikas

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
Tet SW 8-2868

yra vienintelė oficiali ištai
ga Worcescery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

tas.
Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 

vedžioja.
Nerasi medžio be lakos, o 

žmogaus — be ydos.

Elood Sąuare 
Hardicare Co.

Sartaiskaa K. J. ALEKNA 
east broauwat 

ttWT» BOSTON. MASS. 
CELEI-ONAS AN 8-414S

Bai.ja.nirj Mcore Dažai 
V-opieroi, Sianona

Stiklai Langam*
Vl»-<ida reikmesya namam 

Reikmenys piambariaaoa 
Yianlria ra’cžlea 1a*ktat

Peter Maksvytis
Carpeater A BsiMer
*9 Church Street 

Jfi. MUtoa, Mase.
Atlieka visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lan
ko ir viduje, gyvenamų narna ir 
biznio pastatų, pagal Jdsų reika
lavimu. Saukite visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas: 898-8675

r*e**e*#**#*»*##**#****#*e******ej
iNAMAKSY - ZAMMITO 

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

Tel. 762-6732
*eee*e**e****ee*»«***e»eee*ee*****

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

VKfce s»« e«e
Telefonas: A N 8-2806

|Z?r. Jos. J. bonovan 
br. J. Pašakarnio

(PfiDINIS
OKTOMETRISTAS

Valandos:
nuo & «ai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Maas

: TEL. AN 8-2124
Dr. Anielia E. Rodd

f (RUDOKIUTĖ)
! 0PT0METR1ST1

Valandos:
I nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
« Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
;! SOUTH BOSTON. MASS.
re*****************#*#***#####*###

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
^iireeeeeeeeoooeeoeeeeeoeoo&aesosieoesoooogosooooeei

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją ra 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

g Jei reik vaistą — eikit i Uetuvišką vaistiaą.
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.
Telefoną* AN 8-8024

Nuo I vaL ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius tr sek*. 
ma—eea————u—a———obobb——ėwa——į

N & T OIL CO., Inc.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Jau vieneri metai kaip mirė 
Sofija Bobelienė

Šiemet vasario 2 d. sukan
ka vieneri metai, kaip mirė 
ilgai Bostone gyvenusi Sofi
ja Bobelienė, Įžymaus pulki
ninko Jurgio Bobelio našlė, 
čia palikusi dukterį Laimą 
Jasaitienę, sūnus inž. Jurgi 
ir dr. Kazį Bobelius, kurių 
pastarasis yra Altos pil mi
ninkas.

Velionė visą laiką čia gy- 
I veno save dukters ir žento 
dr. Stasio Jasaičio šeimoje 
ir buvo daugelio šios šeimos 
lankytojų artima bičiulė, 
mėgusi aktyviai dalyvauti 
aktualių mūsų visuomeninio 
klausimų svarstymuose ir 
pasakoti apie anuos geruo
sius nepriklausomos Lietu
vos laikus.

Amžinai išsiskirdami su 
kiekvienu vyresnio amžiaus 
žmogumi, atrodo, ir mes pa

ltys prarandame dali gyvos 
1 praeities. Su tokiu praeities 
ilgesiu ir liūdesiu šiandien 
prisimename ir velionę So
fiją Bobeliene, tarsi dar tik 
vakar sėdėjusia greta mūsų. 
kaip ir visi tie spalvingos 
praeities laikai, regis, dar 
tik vakar buvo...

Giliai suprasdami šia pro
ga atsinaujinusi velionės ar
timųjų skausmą, visiems 
jiem reiškiame nuoširdžiau
sią užuojautą.

BOSTONO RENGINIU

KALE NDORI U S

Vasario 5 dieną So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Bostono vyrų seksteto 
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 11 d. (penk
tadieni) 8 vai. vak. First & 
Second Church salėje, 66 
.Marlborough St., esto solis
to Naan Fold koncertas, ku
ri 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 Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer- 

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

Balandžio 2-i d. 3 vai. po 
pietų Veterans Memorial 
Auditorium Providence, P. 
I., Čiurlionio ansamblio iš 
Cleveiando- koncertas. Tą 
pačią dieną K) vai. ryto an
samblis giedos bažnyčioje.

i*#####*###################*###############*####

TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.
Siuntiniu persiuntimo 

Įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston. Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
šeštadieniais 9-2 

Vedėja —
Aldona Adomonienė

ir#*#*#*###**#*#***###**###***##**.

Sekmadieniais 11-12 vaL 
AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. Tet 586-7209
***—»*♦—»w,«**«^*...»...***--------r rr r rrv rr rr r r v r fr»r«»r , , ,

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^
460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

B1UECH1P
SAVINGS

SAVE AT
AGREATER
RATE

29d ” 7%”rateon

A YEAR

208”,6*
4-year term deoosit 
certificatcs-SIOOO minimuim

A YEAR

254-4-year term 
deposit $1000 minlmum

6.8116^ A YEAR

1-2’4-year term tfcpaalt 
cvrtificates $1000

6.00“"534% 
5.47‘L 5^-
The Federal regula t iont affecting th’ese new savingt 
certificates allovv premature withdrawals on savings 
certificate funds provided rate of interest on amount 
withdrawn is reduced td the passbook rate (554% a year) 
and 90 days interest is forfeited. _____

A YEAR
90-day net ic* 
S500r

A YEAR

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas
Bankas veikia jau 109-tuosius metus
šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigaitis.
Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 
Turtas (Assets) yra virš $274,000,000

*

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.

“sEšTADIENTAIS 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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worce»ter, Mass. 01604 
Tet, 798-3347

Tiesiai iš vVorcesteno siun
čiam įvairius siuntinius j Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami- 
nią. Turime vietoje įvairią vie
tinės gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
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 nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinskl

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
lVAIRIAUSIAS DOVANAS 

15 BOSTONO į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas Ig 

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

o šeštadieniam 
nuo 8 rak ryto iki 2 vai. p.p.

i Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadaray 
So, Boston, Mass. 02127

1 Tet 268-0068

----




