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VASAB® ŠBFIOLIKTOSIOS AKTAS, 1918 metais 
paskelbtas ftufros Tarybos, atkūrė nepriklausomą, de
mokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
šeštine Vilniuje ir tą valstybę atskyrė nu0 visų valstybiniu 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

J i s akivaizdžiai išreiškė lietuvių tautės politinę 
valią, įkūnijusią Lietuvos žemėje tautų apsisprendimo 
teisę.

J o paakstinta lietuvių tauta apgynė savo žemę nuo 
priešų, padėjo pamatus atstatytai Lietuvos valstybei, už- 
gydė kare- padarytąsias žaizdas.

Jam paikių. o ir nusilenkė Lietuvos priešai, iš . isų 
pusių kėsmęsi į jos žemes ir daug kur ją puolę ir niokoję.

J i, z kaip lietuvių tautos urąsų varsybingumo ž_.gį, 
pripažino civilizuotasis pasaulis, priimdamas Lietuvą ly
giateisiu tarptautinės bendruomenės nariu.

J u c- apkurtoji Lietuvos valstybė gražiai susitvarkė 
ir- sparčiai pažangėjo visose gyvenimo srityse (kultūroje, 
moksle, mene, ūkyje).

Jame glūdi šimtmečių sukaupta valsty bingumo 
galia, iš kurios stiprybės semiasi ir semsis lietuvių tauta, 
kol iš sovietinės priespaudos išsivaduos nepriklausoma 
Lietuva.

Lietuvos nepriklausomybę Sovietų Sąjungai užgniau
žus, lietuvių tautą savo įnoriams pajungus, jos savaran
kiškos pažangos vyksmą pristabdžius ir pavergimui užsi
tęsus, Lietuvos žmonių lūkesčiai ir viltys linksta ypatin
gai į jaunąją kai tą. Jos priedermę savajai tautai prasmin
gai yra išsakęs nepriklausomybės akto signataras Stepo
nas Kairys: ”Tau, jaunime, noriu palinkėti, kad, kur be
būtum pasaulyje, visada būk ištikimas savo kraštui, mūsų 
Lietuvai... Nepalaužiamai tikėk Į mūsų pergalę, kad Lie
tuva bus laisva. Kovoje už mūsų ateitį būk ištvermingas 
ir nepalenkiamas?“

Vvriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, laisva-•Z '
jame pasaulyje atstovaudamas lietuvių tautos politinei 
valiai ir vadovaudamas Lietuvos laisvės darbui, šio taip 
reikšmingo ir iškilaus Lietuvos valstybės įvykio metinės 
sukakties proga sveikina tautą pavergtoje Lietuvoje. Si
biro tremtyje ir išeivijoje. Trokštame .pavergtajam lietu
viui ištvermės pakelti nuožmią svetimųjų priespaudą ir 
kančią. Prašome laisvąjį lietuvį dar paveikiau visokerio
pai remti Vyriausio Lietuvos Išlaisvinime Komiteto pa
stangas. Kviečiame laisvąjį lietuvių jaunimą dar ryžtin
giau jungtis į Lietuvos laisvės kovą.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

JUNKIMĖS Į LIETUVOS LAISVINIMO DARBĄ!

Savo Vasario Šelioliktosios šventės atsišaukimu Vy
riausias Lietuves Išlaisvinimo Komitetas kviečia remti 
jo darbus. O jo darbai įplatūs ir dirbami be paliovos dau
giau kaip per tris dešimtmečius. Jaunimo ruošimas politi
niam Lietuvos laisvinimo darbui, ELTOS Informacijų 
Centras, ELTOS biuleteniai anglų, prancūzų, italų, por
tugalų ir lietuvių kalbomis, dvi nuolatinės radijo valan
dėlės. kalbančios pavergtai Lietuvai, neperiodiniai lei
diniai ir kt.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto darbus pa
remsite, tiesioginiai aukodami Tautos Fondui.

Už $25.00 ar daugiau, aukotojui paprašius, siuntinė
jamos ištisus metus ELTOS Informacijos.

Aukojusieji $100.00 ar daugiau tampa inkorporuoto 
Tautos Fondo nariais su teise dalyvauti metiniame suva
žiavime ir spręsti Tautos Fondo organizacijos reikalus. 
Nariais gali būti visi lietuviai ir visuomeninės bei profesi
nės lietuvių organizacijos.

Čekius prašome rašyti Tautos Fondo vardu ir siųsti 
adresu P. O. Box 21073, Woodhaven Sta., Nevv York 
11421, aiba įteikti Vasario 16-sios minėjimų rengėjams. 
Nepamirškite pridėti ir savo tikslų adresą.

Aukos Tautos Fondui atleidžiamos nu0 mokesčių 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Prel. Jonas Balkūnas Ignas Gasiliūnas

Tautos Fondo Tarybos Tautos Fondo Valdybos 
Pirmininkas Pirmininkas
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Lietuvos Taryba, kuri 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje paskelbė atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos? valstybę su sostine Vilniuje. Iš kairės Į dešinę sėdi: Jo nas Vileišis. Jurgis šaulys, kun. Justinas Staugaitis. Stanislovas 
Narutavičius, dr. Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, kun. Kazimieras šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius. Stovi: 
Kazys Bizauskas. Jonas Vailokaitis. Donatas Malinauskas, kun. Vladas Mironas. Mykolas Biržiška, kun. Alfonsas Petrulis, Saie- 
monas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis. Jokū bas šernas ir Pranas Dovydaitis, šiandien iš ju nebėra nė vieno 
gyvo. Paskutinis mirė A. Stulginskis 1969 m. rugsėjo 24 d.

Tomas Venclova 
jau JAV-se

Australi joje m ir ė 
inž. F. Janavičius

Komunistų labai garbina
mo rašytojo Antano Venclo
vos sūnus poetas Tomas 
Venclova nepasekė tėvo pė
domis ir stojo į eiles tų, ku
rie stengiasi atsikratyti 
Maskvos užkarto Lietuvai 
okupacinio jungo. Jį jau se
niai kvietė Kalifornijos uni
versitetas skaityti paskaitų, 
bet Kremlius tik dabar davė 
leidimą išvykti.

Tomas Venclova į JAV 
jau atvyko, šiuo motu yra 
Washingtcne. vasario 18-20 
dienomis bus New Yorke. 
Vėliau jis vyks į Chicagą, 
kur gyvena jo dėdė Pijus 
Venclova, o is ten keliaus į 
San Francisco, kur balan
džio mėnesį pradės skaityti 
universitete paskaitas.

Jis yra Helsinkio susitari
mų laužymam sekti lietuvių 
komiteto narys.

Vasario 10 d. Wentworth- 
ville, N. SW., staiga mirė 
inž. Vytautas Janavičius, 
apie 83 m. amžiaus. Velionis 
buvo baigės Petrapilio poli
technikos institutą, o po ant
roje pasaulinio karo atsidū
ręs Australijoje, dar kartą 
baigė inžinerijos fakultetą ir 
gavo inžinieriaus diplomą.

Jis paliko liūdinčius du 
sūnus rašytojus Vytautą ir 
-jurgį. Jo žmona Marija Ma- 
tulionytė mirė pernai.

Gili užuojauta jo sūnums.

i Visi kviečia aukotiį
į ir vienybėn

Lietuvių Katalikų susivie- 
I ni jimo pirmininkas Thomas 
1 Mack savo atsišaukime Va
sario 16 proga kviečia visus 

, dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su- 
j kakties minėjimuose ir dos
iniai aukoti Lietuvių Tarybai.

JAV Reorganizuota B-nė 
Į taip pat paskelbė atsi auki- 
i ba, kuriuo visi kviečiami 
Į vienybėn ir aukoti Lietuvių 
Tarybai.

I asario šešioliktoii
Sovietai suiminėjo 
disidentus

Šiomis dienomis suimti 3! 
žymūs žmogaus teisių gynė-; 
jai: Jurij Orlov, Mikola Ru- 
denko ir Aleksander Ginz- 
burg, kuris vadovavo politi 
nių kalinių šelpimui.

Phiiadel ph i joje
Čia sukakties minėjimas 

ivyks vasario 20 d. Čiurlio
nio vardo lietuvių namuose. 
10:30 pamaldos, 3 vai. po 
pietų susirinkimas. Kalbės 
Mons. Geno Baroni ir Regi
na Žymantaitė. Dalyvaus 
\ ilties choras ir Aušrinė.

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 

By His Excellency 

MICHAEL S. DU K AKIS 

Govemor

A PROCLAMATION

1977

\YHEREAS, February 16, 1977 marks the fifty-ninth 
anniversary of Lithuania’s declaration reaffirming 
her position as an independent demoeratie nation. after 
more than a century of Russian domination. and

WHEREAS, Again in 1940 Soviet troops reentered 
the country and started its suppression as a political en- 
tity; although the basic rights of freedom and justice 
are circumseribed, depriving coutless persons of their 
national independence and freedom of religion, speech 
and communication \vith the free world, Lithuania ne- 
vertheless nurtures an abiding hope for eventual libera
tion for her people from their suppression. and

WHERBAS. The citizens of the Commomvealth are 
firmly commited to the principles of self-determination 
and personai liberty and share the hope of more than one 
milion Lithuanian Americans that liberation shall come 
to the Baltic States:

NOW, therefore. I. MICHAEL S. DUKAKIS, Gover- 
nor of the Commomvealth of Massachusetts, do hereby 
ju odai m

February 16, 1977. as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

GI VEN at the Executive Chamber in Bos
ton, this thirteenth day cf Januaiy, in the 
year cf our I.ord. one thousend nine hund
red and seventy-seven, and of the Inde- 
pendence of United States of America, 
the t\vo hundred and first.

MICHAEL S. DUKAKIS
(Seal)
By His Excellency the Govemor.
Paul Guzzi,

GOD SAVE THE COMMOMVEALTH 
OF MASSACHUSETTS

Bostono Lietuviu Tarybos delegacija pas Massazhusetts gubernatorių 1977 metais. Iš kairės j , QujJįeĮ<as 
dešinę— Danielius Averka. Ona Ivaškienė. pirm. Meksandras Čaplikas. Ričardas Grauslys. Bronius j- -j

Sovietų raudonosios armi
jos durtuvais nuverstas buv. 
Čekoslovakijos premjeras

Garsusis dirigentas Leo
nardas Bernšteinas atsisakė 
dalyvauti tarptautinėj šven-

remia savo krašto tėj Prahoje, tuo pareikšda- 
disidentus, kurie pasirašė mas protestą dėl laisvės ko- 

(ialinisir sekr. Andrius Keturakis. Sėdi — gubernatorius Michael S. Dukakis. kuris pasirašė pro- i ’Hartiją 77“ ir dėl to yra votojų persekiojimo Čeko- 
klamaciją Vasario 16 d. proga. I-------- •— *persekiojami. Slovakijoje.
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Puslapi? antras KELcuVaS, SG. BGsiON Nr. 1977 m. vasario Io u.

D1DIJJ tautos patriarchą
PRISIMINUS

LIET. LITERATŪROS 

D-JOS RŪPESTIS

mas prieš miesčionio akis žaviai žaliuojanti ir dainuojan
tį Lietuvos kaimo peizažą, o Bernardas Brazdžionis be
veik tuo pat laiku atžengė tarsi asketas misionierius, gar
siai skelbdamas savo degantį Žodį tarpe „užkietėjusių j Laia.ės redaktoriaus An 
pagonių“... i tano Bimbos pasekėjai turi

Daug buvo ir prieš jį religinėm temom giedančių ar! Lietuvių Literatūros d-ją. 
nuoširdžiai ir kasdieniškai eilėmis besimeldžiančių, bet Į kuries centro valdybos pir- 
šiandien net jų vardų neatsimename. O Brazdžionis pra
šneko į mus tarsi nuo kalno, su mums visai neįprasta bib- 
line egzotika, su biblinių pranašų, kankinių, muitininkų 
ir šventųjų restauruotais kentėjimais ir su Dievu Tėvu — 
rūsčiuo ju Jehova priešaky, grasinančiu sodomiškajam pa
sauliui skėriais. Dėl to poeto visiškai criginalus, nuoširdus 
ir drąsus žodis net „apsileidusius katalikus“ nustebino, 
o tikrai dievobaimingą kritiką Adomą Jakčtą nugąsdino...

O, keks ilgas nuo anų laikų šio poeto nueitas kelias!
Bet jis, net akmenimis apmėtomas, visada pasiliko su sa
ve tauta. Jis išgyveno drauge su ja visus mūsų skaudžiuo- 
sius istorinius įvykius ir, benamio lazda pasiramsčiuoda-

Šiemet vasario 16 d. sukanka lygiai 50 metų nuo dr. 
Jono Basanavičiaus mirties. Koks nepaprastas datų suta
pimas! Rodos, už nepaprastus mūsų tautai nuopelnus Į 
jam paties likimo buvo skirta ii- paskutinioji valanda šią 
Lietuvos laisvės atgavimo dieną — Vasario šešioliktąjš.

Šiandien šį didįjį mūsų tautos Patriarchą galėtume pri
siminti keliais požiūriais.

Galėtume tik paminėti nedaug ką pasakančias gyve
nimo datas. Gimė 1951 m. lapkričio 23 d. Ožkabalių kai
me, Bartininkų valsčiuje, Vilkaviškio apskrity. 1973 m. 
baigė Marijampolės gimnaziją. 1979 m. Maskvos univer
sitete baigė medicinos mokslus ir išvyko į Bulgariją. 1905 į 
m. grižo į Lietuvą ir ligi mirties gyveno Vilniuje. Tai būtų 1 
ir viskas, ką būtų galima parašyti ir apie daugelį kitų 
tautiečių.

Bet jau žymiai reikšmingesni dr. Jor.o Basanavičiaus 
. nuveikti darbai lietuvių tautai, negu tos kelios jo gyveni

me- datos. Tie neužmirštami šviesūs faktai, kad 1883 m. 
suredagavo ir išleido pirmąjį lietuvišką laikraštį „Aušrą“, 
lemiamai pažadinusį lietuvių tautinę sąmonę ir savos vals
tybės troškimą: kad pagal savo pajėgumą sukaupė gausią 
mokslinę medžiagą, tyrinėdamas lietuvių tautos isteriją 
ir folklorą: kad įsteigė Lietuvių Mokslo draugiją, kad 
pirmasis nebūkštaudamas pasirašė Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo aktą, kad ligi mirties budėjo lenkų
užgrobtojo Vilniaus sargyboje...

Dr.Jono Basanavičiaus nusipelnytai gai bei priminki
me dar, kad 1S92 m. savo straipsnyje „Apšvietoje“ jis jau 
griežtai reikalavo: 1) kad Lietuva taptų lietuviška, 2)ka<* 
idėjos apie „Lietuvos savistovybę ant tautinio pamato“ 
paplistų kunigų ir bajorų tarpe, 3) kad švietimo kalba 
visų Lietuvos luomų taptų lietuvių kalba. 4) kad sandora 
ir meilė viešpatautų tarp visų Lietuvos gyventojų, o idealu 
visų luomų taptų lietuvybė.

Pagerbdami Šį mūsų Tautos Žadintoją,, visada taip 
tėviškai jungusį įvairiausių pažiūrų ir partijų lietuvių lais
vės pastangas, visada glosčiusį mūsų būdo nelygumus 
ir žodžių ašmenis, šiandien tenorėtume paklausti mūsų 
vadus ir veiksnius, ai- negalėtų ir jie įsidėmėti bent šį pas
kutinįjį dr. Jono Basanavičiaus troškimą, galintį derinti 
ir mūsų visokeriopą veiklą, — „kad sandora ir meilė vieš
patautų tarpe visų, o idealu visų taptų lietuvybė“?

Deja. daug šiandien mūsų taipe barzdotų, bet kad 
dauguma yra dar ir raguotų, tai kur tu rasi jų tarpe bent 
kiek pana;ų į dr. Joną Basanavičių?..

POETAS - SEPTYNIŲ DEŠIMTMEČIŲ 

TAUTOS BENDRAKELEIVIS

Sunku net patikėti kalendoriui! Negi iš tikrųjų š. m. 
vasario 2 dieną 70 metų amžiaus jau sulaukė ir poetas
Bernardas Brazdžionis?

Keista. Kažkodėl mums atrodydavo, kad laikas Ber- » 
nardo Brazdžionio visiškai neliečia. Tausi .jo to mūsų at
mintyje atgaivinto legendarinio "Amžinojo žydo“: — 
„Gėlės miršta. Jos numirta. O aš ne.“ Iki šiol retas kas 
jo amžiumi ar kitomis "gyvenimo smulkmenomis“ ir besi
domėjo. Užteko tik žinoti, jog tai — Bernardas Brazdžio
nis. Tarsi jis čia toks jau seniai buvo ir būtinai turėjo ! 
būti. Tik vienas, su jokiu kitu nesupainiojamas. Ypač, 
kad kito panašaus Brazdžionio niekada ir nebuvo.

Jis atėjo į mūsų literatūrą, kai Lietuvos Nepriklau
somybė dar nebuvo sulaukusi nei 10 metų amžiaus. Va
dinasi, — į pačią jos jaunystė, į laimingas ir net tautocs 
išdaigingas dienas. Ir atėjo tik jo vieno pasirinktu keliu. 
Jonas Aistis mūsuose iškilo, intymiai kuždėdamas į skai
tytojo ausį savo asmeniškus jautriosios širdies atdūsiusi 
ii sielvartus, Antanas Miškinis — meistriškai klostyda-1

Į mas, išėjo su mumis į karo bombų griausmą, i vargą. į 
badą, į žmogaus suniekinimą, į visiškai nenumato-mą at- 
eitį. Bet jis visada, alkanas ar apdriskęs, vis žengė mūsų'. 
gedulingos eisenos priekyje, rūpestingai vesdamas savo 
tautos sielą iš „komunistinės nevalios“.

Dabar jis savo skambiu patriotiniu žodžiu i'sakinėjo 
mūsų tėvynės praradimo gėlą, jos negęstantį ilgesį, pri
mindamas mums jos naktinio dangaus žvaigždes, jos lau
kų baltas remunėles ir auksinių kviečių bangavimą, jos 
vandenų šnerėjimą ir paukščių čiulbesį. Jis mokė mus 
„mylėti Lietuvą iš tolo“, nes prarastoji tėvynė ir jam pa
čiam visada buvo ir yra — „septynios aukso saulės“, 
„šviesi jaunystės Eldorato“. „pilna padangė vyturių ir li-

mininkas yra K. Petrick, 
sekr. E. Mizarienė ir ižd. P.' 
Venta.

Ta valdyba Vilnies vasa
rio 2 d. laidoje paskelbė raš
tą, kurį ji pasiuntė Imigra
cijos ir Natūralizacijos įstai
gai Prano ir Algio Bražins
ku reikalu. Jame valdyba 
„nuoširdžiai prašo Bražins
kus grąžinti Sovietų Sąjun
gai“.

Be to, atskirai ragina vi-

. ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS 

IŠ VILNIAUS GRIŽUS...

LAISVINKIME NĖ ČILIEČIUS, O LIETUVIUS!

Kad Vilniaus universitete: Antai, vienas išeivijos «tu-
>. ykstančiuose vasariniuose : dentas atvirai nupasakoja 
kursuose, šalia grynai litua- į viso savo gyvenimo politinį 
nistinių dalykų, dėstomas ir auklėjimo istoriją: 
maskvinis marksizmo - lėni-; <
nizmo „mokslas“, nėra ir „Vaikystėje priesrusiškas 
negali būti jokios abejonės. *r prieškomunistiskas nusis- 
Bet kas iš to? tatymas buvo stiprus. Au

gant ėmė kilti abejonių: „O
Jei asmeniui, suibrendu- gal ten nėra taip bloga*

šiam vakarietiškojo pašau-į Tos abejones sustiprėjo įsto- 
lėvaizdžio kontekste, dar; jus į universitetą, nes girdė-
gali imponuoti Brežnevo (ar

sus draugijos narius siųsti Žiugždos) „idėjos“, toks
minėtai įstaigai telegramas asmuo vra idiotas. Tuo ne

jau daugelį profesorių ai ki- 
nant gerąsias ir blogąsias į- 
vairių santvarkų ir politinių

ir pretestuoti. kad „lėktuvui neriu teigti, kad sviete nėra i sistemų puses. Manonuomo- 
grobikam ir žmogžudžiam“ idiotu. Jų, deja, yra. Tačiau;nė buvo, pavyzdžiui, pablo- 

vis tik drįsčiau manyti, jogjgėjusi apie padėtį Lotynų 
tas idiotų buvimo faktas ne-! Amerikoje ir pagerėjusi a- 
turėtu apspręsti visą mūsų pie komunistinius kraštus, 
santvkiu su pavergtos tau- Nuvykęs Lietuvon, rusų ko- 
tos broliais politiką. munistų okunaciia pama

čiau visoje žiaurioje nuc-gy- 
Verčiau kreipkime galvas, bėję.“

į normaliai rimtus, sveikus
žmones. Tokius, kaip, pvz., į Taigi, jauniausiame am-
studentai ateitininkai, kurių žiuje, tėvų globoje, kaip ir
įspūdingiems žodžiams da- visiems lietuviukams, jam
;ėme apsčiai vietos praėju- buvo įdiegtas antisevietinis
siomis savaitėmis. * nusistatymas, kuri vėliau iš-

į klibino uni. ei’ritetu halėse y i
i pučiantys pseudo-ma-rksisti- 

Kitas šiame sąryšyje įdo- njaj skersvėjai, bet 'kuris 
mus dokumentas yra „Atei-'Vėl isitvirtino — ši kartą, 
ties“ žurnalo paskelbtas aš-! tur nepalaužiamai — 
tuonių Lietuvoje buvusių akistateie su sovietų pa- 
studentų anketinis apklausi- vergta Lietuva.
nėjimas. Įdomus pirmiausia
ta prasme, kad jis jau yra; Šis atvejis primena anuos 
beveik dviejų metų senumo. Simo Kudirkos žodžius, kad, 
„Ateitis“ to apklausinėjimo! esą, lengviau užsikrėsti ko- 
rezultatus paskelbė 1975 m. nnmizmu Paryžiaus, negu 
kovo ir balandžio mėn. nu-i Y*-n*aus universitete... Iš 

j meriuose. Tačiau iki šiol į' tiesų.
Jame sukauta naujausiaį juos dar nebuvo, berods, at-i * **

dokumentacija, liečianti o-į kreipta jokio dėmesio, nors Tame „Ateities“ žurnalo 
kupanto priespaudą ir tau- apie kursų ar kelionių taria- į apklausinė jime, be kita ko, 

‘ ‘ mą žalą mūsų jaunimui pri- buvo ir toks‘ klausimas; ar
rašyta didžiausia aibė pus-; okupuotoje L ietuve je viešė- 
lapiu. Ir nenuostabu! Juose ję studentai jute skirtumą 
pateikti gausūs pasisakymai i tarp oficialaus, propagandi- 
sugriauna visus argumentus i nio „fasado“ ir to, kas vra

Pranui Bražinskui ir jo sū
nui nebūtu leista pasilikti 
JAV-se. O Vilnies redakto
rius S. J. Jokubka savo skil
tyje „Kasdien“ šitaip pasi
sakė :

„Davimas Bražinskams 
politinio prieglobsčio būtu

nų žydėjimas be krašto“, šalis, kur „Nemunas per žemės didžiausia gėda, ir ne viena 
širdį teka“, „šiaurės pašvaistė ir gėlė sidabrinių rytų“... į pasauly šalis iš to pasijuok- 

Tokia toji tėvynė anuomet buvo ir mums, kai tri- į tų“.
penome į tolį susikūprinę, alkani, be rezidencijų užuovė- 1

Žinoma,jos ir virpėdami baimėje prieš nepažįstamą rytojaus ! 
dieną. Ir net užkietėję nuo gyvenimo smūgių verkė, drau- } Yo? 11
ge su poetu išgyvendami kiekvieną jc posmą. au.-di.

Suprantama, kad okupacinėje Lietuvos hierarchijo
je Bernardas Brazdžionis yra nepakenčiamas. Tiesiog 
vertas išdarinėti atskirai po šonkaulį ir po- dantį. Bet lie
tuvių tauta į jo šaukiantį balsą dar ir šiandien iš ten slap
tai atsiliepia: „Aš čia — byva!“

Bet Bernardas Brazdžionis, jokių naujų išgarsėjimo 
perspektyvų nesuviliotas, yra išlikęs tas pats Brazdžionis. 
Gal tik dažniau savo poezijoje ironiškai besišypsantis, 
gal tik platesnes temas aprėpiantis, gal kartais net šmaikš 
čiai moderniškas.

Deja, tik mes jau nebe tie... Tiesa, mes jo posmus ir 
dabar dar pakiliųjų švenčių proga garsiai padeklamuoja
me. tik labai dažnai — būdami patys jiems kurti ir apkur- 
tusiųjų auditorijai...

O vis dėlto bent Vasario 16 iškilmių dieną ir poeto 
70 metų sukakties proga vertėtų dar kartą išgirsti jo bal
są, šaukiantį tyruose. Juk nė vienas čia cituojamas žodis 
dar nepaseno nuo pat 1941 metų:

ŠAUKIU AŠ TAUTĄ

Šaukiu aš tautą, GPU užguitą 
Ir blaškomą, it rudenio lapus:
I naują vieškelį, į naują. ,buitį,
Kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio 
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę,
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt!

Iš sutemų, iš prieblandų išeikit,
Uždekit naują ugnį širdyse,
Vergams palikit vargo naktį klaikią! —
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą 
Ir vyturėlio rytmečio maldoj,
Ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų 
Panemunių sodybose žiedai.

Šaukiu pavasario pilkų vagų artoją, —
Tegu lig saulės kyla jo daina,
Tegu laukai, tegu miškai kartoja:
„Gana tulžies, gana mirties, gana!..**

■ Šaukiu ai darbo rankų milijonus 
Įsupt naujam darbymečiui varpus...
I naujo džiaugsme klėtis, naujo derliaus kluonus, 
Ne kalinio namus, ne liūnus, ne kapus.

Šaukiu vardu aš jūsų vargo žemės,
Balsu piliakalnių, ir pievų, ir miškų:
Nekeršykit, kad keršto kraujo dėmės 
Nekristų prakeiksmu ant jūs vaikų vaikų!..
šaukiu iš amžių: — Ateities nevertas,
Kas dabarties nedrįso tautai nešt,
Kas posūnių žaizdas, širdy atvertas,
Išdegino liepsna veidmainiškos ugnies.
Šaukiu balsu tėvų dievų ramovės 
Ir jūsų krikšto atgaila šviesia:
— Stovėkit amžiais čia tvirti, kaip saulė stovi! 
šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

nieko kita iš šių 
netenka

LEIDINYS, PRIMENĄS 

TAUTOS KANČIAS

JAV LB ir šiemet išlei
džia 3,000 tiražu šertąjį lei
dinį „Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied 
Lithuania — a Raport for 
1976“.

tc-s pasipriešinimą

PREMIJA DAILEI

LB Kultūros Taryba, ver
tindama mūsų dailininkų in
dėlį į išeivijos kultūrinį gy
venimą, paskyrė 1.000 dole
rių premiją ir sudarė jury 
komisiją premijos paskyri- 

Komisiją sudaro daili
ninkai: pirm. V. Vizgirda, 
A. Elskus, P. Lapė ir R. Vie
sulas.

Premija nebus skiriama 
jau panašia premija gavu
siam dailininkui ir jury7 ko- 
misijes nariui.

Premijos mecenatas — 
Lietuviu Fondas.

tu. kurie sako, kad iš Vil
niaus kursų mūsų jaunimas 
grįžta „tvlus“ ir „susitaikęs 
su sovietinės okupacijos 
faktu.“ Kas šią „Ateities“ 
žurnalo pravesta anketą bus

už to fasado? štai keli įdo
mesni atsakymai:

„Pirmas įspūdis buvo. kad 
neatrodo taip blogai ir pras- 

perskaitęs, tas toliau nebe-! Bet po kelių dienų, pa- 
, ^alės to iaunimo sąžiningai, sikalbėjus,. pamačius, susi- 
kaltinti „nusilenkimu pa-i^°kus, pridarė labai ai-- 
vergėjo propagandai.“ ! ku,... tada jau matėsi du 

| skirtingi dalykai“.
Tarn kitko ne kitaip vra!

ir su Bostono lietuvių vaiku ,
nraeitos vasaros ekskimsija .. Fasadas rodo naujus ke-
Kie-k jos adresu pralieta i ,1U.S: Ja,s ?u’
graudenimu, grasinimu j,įvažiuoti pamatyti tėvų gim

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
MOKYKLOSE

JAV LP> švietimo tarybos 
pirm. B. Juodelis sausio 15 
d. aplinkraščiu kreipėsi į li
tuanistiniu mokyklų vado
vybes. kviesdamas minėti 
Vasario 16-ja specialia pro
grama, ramuti mokinius 
linkti simbolines aukas Lie
tuvos laisvinimo reikalams

„Pratinkime mūsų iauni-

prakeikimų už „vaikų vedi
ma iš nepriklausomvbinio 
kelio“, už „spio-vimą į kruvi
ną partizanu veidą' o rezo-. ... . «• • • • • • . • v rusiškaibuciniai pasmerkimai uz i
vežiojimą į pionierių sto-' 

vykias“ (!) dar ir dabar ne
siliauja. Bet kai tik tie vai
kai patys pasikalbėjo apie 
savo patirtis Bei nuotaikas 
su mūsiškiais, išeiviškais ko-

tinės. nei seneliu kapų. Fa
sadas kalba apie nacionali
nės kultūros žydėjimą, bet 
visose ištaigose kalbama tik

„Tik aklas negali paste
bėti skirtumo tarp ‘tarybinių 
laimėjimų4 ir gyvos žmonių 
dvasios“.

respondentais, ir kai tik tas
jų pasikalbėjimas buvo at-j Taigi, matyti aiškiausiai, 
spausdintas „Akiračiuose“; kad naujais meksfaltu grįs- 

ninu iiiuni Mum I r noVartotas „Keleivvie“! 'tais plentais ir skambiais ta’XiX"dX’ Z W rt nė mSų^ "tariniais“ šūkiais sovie-

dant tautinės pareigos su-|,v? 1® visai nebūtu. Mat,ita> musų studentėlių vis tik
Inratima“. rašoma tame ap-i,DIle to pasikalbėiimo nėra 
{Hnkraštvie ' kam prikibti, ypač nonnt j-

, rodvti, kad vaikams buvo 
SOCIALDEMOKRATAI („išplauti smegenys“...
PAGERBS G. MEANY

— nea pstat ė...

O, svarbiausia. į kitą an
ketos klausimą, būtent, kaip

Idant skaitytojai nemany- J’® aptartų savo lankymosi
i__ i____ u.________ T.ipfnvm'p nrasmp“ stndpn-Lietuvoje prasmę“, studen

tai paklojo šitokius atsaky
mus :

JAV socialdemokratai ko-i tų, kad mes čia be reikalo 
vo 31 d. Washingtone ren-; dalykus pertempiam, pači 
gia pokylį, kuriame bus pa-(tuokime iš ano „Ateities*
gerbtas AFL-GIO preziden-'apklausinėjimo ir mintyse: , T..

i tas George Meanv. Jam busi palyginkime to jaunimo žo-! Apsi an -y mas įetuvoje 
i įteiktas Amerikos socialistų džius su kai kurioje spaudo-I sodino mano tautišku- 

- Veikėjo Eugene Debs <1855-|je apie jį skelbiamais •‘gra-lmi’ ,r 4au4ln? s*mOT*- »•« 

1926) žymenis. i žiais“ atsiliepimais. (Nukelta į 3 psl.)
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j Okupuotoj e Lietuvoje
ALTOS INFORMACIJA

RUOŠIASI BELGRADO Į Siųskite išgelbėtų žydų 

adresus

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

NESKLANDUMAI LIETUVOS PRAMONĖJE

Vilniuj leidžiamas „Liau
dies Ūkis“ (1976 m. nr. 12) 
išspausdino kelis straipsnius 
apie 1976 m. spalio 14-15 
dienomis Šiauliuose vykusią 
konferenciją, kui'fcJjF buvo 
bandyta ištirti respublikos, 
o ypatingai šio miesto pra
monėje esamus ūkinės veik
los nesklandumus.

Kom. partijos CK atsto
vas P. Gabrėnas nurodė vie
ną iš blogybių Lietuvos pra
monėje — Įmonės turi virš
planinį darbininkų skaičių. 
Įmonių vadovai siekia ga
mybos prieauglio „klaidin
gomis priemonėmis“ — di
dina darbininkų skaičių. 
Plano darbo našumui padi
dinti neįvykdė 77 įmonės. 
Nepakankamai vra išvysty
ta mechanizacija. Iš kitu 
pranešimų paaiškėjo, kad 
respublikos pramonėje ran
kų darbą dirba 165 tūkst. 
darbininkų, t. y., apie treč
dalis visos darbo jėgos. Ga
minami pasenę gaminiai, 
neturi gyventojų paklausos. 
Pirkėjai nepatenkinti gami-

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

IŠ VILNIAUS GRĮŽUS...

pasidarė daug ryškesnė ma
no tautinė misija ir lietuviš
ko darbo prasmė. Visai aiš
kiai mačiau, kad ryšiai su 
tautos kamienu yra ne pa
tartini, bet absoliučiai būti
ni išlaikyti lietuvių tautą 
pasaulyje. Aiškiai supratau, 
kad yra būtina jų spauda 
skaityti, ten įvykius sekti, 
jų atsiekimais džiaugtis ir 
bendrai jų padėti pažinti ir 
suprasti. Taip pat jie beveik 
nieko arba labai mažai teži
no apie mus. Mačiau, kad 
pats efektingiausias būdas 
mums ir jiems žiniomis pa
sikeisti yra apsilankyti Lie
tuvoje. Mano nuomone, tai 
yra tautinė investicija, ku
rios kaina keleriopai padi
dės ateityje lietuvių tautos 
naudai“.

„Visą gyvenimą esu auk
lėjama lietuviškoje šeimoje, 
aplinkoje... didelis procen
tas mano gyvenimo yra nu
kreiptas į lietuviškumo pras
mę. Nuvažiavus į Lietuvą, 
suvokiau, ką reiškė tos visos 
lietuviškos pastangos... Vi
sos pastangos staiga pasida
rė labai reikšmingos ir nau
dingos, ir buvau tikrai labai 
laiminga, kad galėjau va
dintis tikra lietuvaite“.

„Atsilankymas ten man 
įskiepijo dar didesnį pasi
ryžimą pasilikti ir išsilaiky
ti stropiu lietuviu“.

t
„Lietuvoje atradau didį

jį prasmenį... laisvųjų lietu
vių pirmoji pareiga laisvinti 
ne negrus, čiliečius, kubie
čius ar kinus, o dirbti ir ko
voti už Lietuvos laisvę“.

Ar ne Šauniai pasakyta, 
su giliu, degančiu patriotiz
mu ir aiškiausiu antibolševi- 
kiniu nusistatymu?

Ko daugiau iš jų, tų stu
dentu, norėti?

(Bus daugiau)

narna avalyne. Išbrokuotiem 
gaminiam pagaminti res
publikoje kasmet sunaudo
jamas 500-600 darbininkų 
darbas. Lietuvoje per ma
žai paruošiama kvalifikuo
tų darbininkų.

i Šiaulių miesto vykdomojo 
1 komiteto pirmininkas V. 
Kazanavičius kalbėjo apie 
priežastis, kurios kliudo 
mieste pramonę ugdyti. Jis 
pasakė, kad miesto pramo
nė nepakankamai aprūpint“ 
įvairiomis paslaugomis. Jai 

j trūksta vandens. Miesto pra- 
į menei reikėtų 20/< daugiau 
vandens, negu ji gauna. Dar 
blogiau su kanalizacija. 
Blogai išvalomi nutekantie
ji vandenys, užteršiama ap
linka. Riboti šilumos tieki
mo pajėgumai, perkrauti 
elektros ir telefonų tink
lai, nuolat trūksta dujų. 
Naujoji pramonė padidina 
poreikius minėtoms pasiau
stoms. bet niekas neskiria 
lėšų joms tobulinti ir plėsti.

šilumine energija centra- 
bzu'Otai aprūpinama 51% 
pramonės įmonių. Bet visas 
šiaurinis miesto rajonas 
fGubernija) naudojasi vie
tinio pobūdžio katilinėmis. 
Buvo paruoštas šio rajono 
centralizuotos katilinės sta
tybos projektas, kuris nebu
vo patvirtintas. Dabar Gu
bernijoje veikia 11 katili
niu, kurios, nebegaudamos 
pakankamai dujų, neturė
damos tankų mazutui laiky
ti ii- būdamos nepritaikytos 
kitam kurui. — negali ao- 
šildyti įmonių. Tas kliudo 
;monių gamybai.

Konferencija priėmė re
komendaciją gamybos, jos 
vaMvmo ir organizavimo 
G-ūkumams pašalinti, nei 
vienu žodžiu nepaminėda
ma tikrosios nesklandumų 
uriežarties — Kremliaus il
garankės politikos.

J. R.

Ievai Simonaitytei 80 metų

Sausio 23 d. įžymiajai ra
šytojai Ievai Simonaitytei 
sukako 8(1 metų amžiaus. Ta 
proga sausio 21 d. Meno 
darbuotojų rūmuc-se buvo 
surengtas iškilmingas jos 
pagei bimas, į kurį atsilankė 
ne tik sukaktuvininkės ta
lento gerbėjai, bet ir val
džios atstovai su pačiu pir
muoju partijos sekretorium 
P. Griškevičium.

L Simonaitytė yra Klai
pėdos kra-to duktė. Ji 1935 
metais už savo pirmąjį ro-Į 
maną Aukštųjų Šimonių li
kimas gavo pirmąją valsty
binę premiją. Be to romano, 
ji dar parašė romanus: Pa
vasario audroje, Be tėvo, 
Vilius Karalius. Pikčiurnie
nė, Paskutinė Kūnelio kelio
nė.

Be minėtų romanų, ji dar 
parašė autobiografinių pa
sakojimu trilogiją: : O buvo 
taip, Ne ta Pastogė ir Ne
baigia knyga. Jos autobio
grafiniai pasakojimai ir 
apybraižos yra jos knygoje 
„Gretimos istorijėlės“.

žodžiu, I. Simonaitvtė v- 
ra viena žymiųjų mūsų kla
ikių . .

Mirė Br. Untulis |

Vilniškė Tiesa vasario 1 
d. paskelbė užuojautą mirų-! 
šio Broniaus Untulio šeimai, j

Pedagogas ir istorikas'
Bronius Untulis buvo gimęs įsirašiusiu valstybių konfe- 

rencija, skirta patikrinti su
sitarimų vykdymą, įvyks 
š. m. rugsėjo mėnesį. Prieš 
tai, birželio mėnesį. įvyks 
preliminariniai pasitarimai 
Belgrado konferencijos dar
botvarkei sudaryti. Wa- 
shingtone tam rodomas ne
eilinis dėmesys. Pvz., Atsto
vų rūmuose sausio 19 d. 
kongresmanas Benj. J. Ro- 
sentahl (dem. N.Y.) pasakė 
stiprią kalbą, kaltindamas

1883 m. spalio 4 d. Rumšai 
čiuose, Ylakių valse., uni
versitetą baigęs užsienyje. 
Nuo 1918 iki 1940 m. jis mo
kytojavo Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje Vilniuje, be to, 
1937-39 ir 1944-1950 m. 
dėstė Vilniaus universitete. 
Jis buvo veiklus Vilniaus 
lietuvių visuomenės narys, 
laikraščiu bendradarbis, yra 
parašęs kelis veikalus. 

Palangos vasarotojai

KONFERENCIJAI

Helsinkio susitarimus pa- Remiantis pareiškimais 
j žydų, kuriuos išgelbėjo lie
tuviai ir kurie gyvena lais
vajame pasaulyje, norima 
sudaryti brošiūrą. Tokių žy
du adresus prašoma siųsti 
Altcs centrui, 2606 West 
63rd Street,
60629.

JAU RUOŠIAMASI JAUNIMO 

KONGRESUI
Vadovauja Vincas Bartuse
vičius.

Kongreso atidarymas bus 
Londone 1979 m. liepos 15 
ar 22 d., o iškilmingas už
darymas — Bonnoje po 
dviejų savaičių.

Londone numatytos patal
pos. kur šią vasarą bus Stu-

MAŽĖJA JAV KARIŲ 

IŠSILAVINIMAS

Ketvirtasis lietuvių jauni
mo kongresas nutarta šauk
ti 1979 m. Europoje. Laiko 
dar pakankamai, bet jam 
jau dabar ruošiamasi.

Chicago, III. i Sausio 15 d. Bonnoje po
sėdžiavo kongreso komite
tas. Ten išrinktas šitoks jo 
prezidiumas:

Pirmininkas — Andrius ‘ dijų savaitė ir kur 1972 m.
Šmitas, vicepirm. Anfredas j vyko Antrasis latvių jauni- 
Lucas. ižd. Romas Šileris, Į mo kongresas.
sekr. Raimonda ŠtreifeldaĮ-1 Svečiai ir atstovai porą 

sav ano- tė, reikalų vedėjas Kęstutis > dienų prieš atidarymą ir pu-
Iv mskis. velionio prof. dr. j savaitės po to galės pra- 
Z. Ivinskio sūnus. į Londone. Ten vvks ir

JAV kariuomenė šiuo me- 
yra sudaryta iš

Maskvą žmogaus teisių lau

1950 metais Palangoje rių. joje didelį procentą su-
vasarojo 90,000 žmonių, o. Vokiečiai už Lietuvos laisvę daro negrai.
1975 metais — 600.000. J Vakarų Vokietijos parla-į Sausumos kariuomenės

Vasarą ją užplūsta svečiai, meIų0 narys dr. Herbert vadovybė susirūpino naujo-
is visos vadinamosios 
džiosios tėvynės

di-

Baltijos jūra labai užteršta

Dar prieš kelerius metus 
70 metrų gylyje buvo rasta 
250 gyvų organizmų, c šian
dien berandama tik 30.

Žuvis, sugaunama Švedi
jos, Danijos ir Suomijos pa
krantėse, turėio savvje tiek 
nuodingų sunkiųjų metalų, 
kad teko uždrausi žvejybą 
plačiuose rajonuose.

Užteršimas vis didėja. 
Apie 250 į Baltijos jūrą Įte
kančių upių kasmet supluk- 
do jon 450 kubinių kilomet-’ 
rų vandens ir kartu su juo 
gausybę pramonės atlieku ir 
iš dirvų išplautų žemės ūky
je naudojamų chemikalų.

JIE GAVO PREMIJAS

Sausio 29 d. Lietuvių žur
nalistų s-gos Chicagoje su
ruoštame pokylyje iš dr. 
Petro Daužvardžio fondo 
buvo paskirtos premijos 
šiems jauniems mūsų spau
dos darbuotojams:

Po $100: Eglei Juodval
kytei (Miunchene, Vokieti
joje). Petrui Kisieliui (Ci
cero, III.), Rasai Lukoše vi
elutei (Montrealy, Kanado
je), Viktoriui Nakui (Det
roite, Mich.) ir Romui Sa- 
kadolskiui (Washingtone, 
D.C.).

Gabijai Juozapavičiūtei

tu

Hupka, Silezijos vokiečių į kų išsimokslinime mažėji-
sąjungos pirmininkas, at
siuntė raštą Amerikos Lietu
vių Tarybai, pažymėdamas, 
kad vokiečiai siekia visos 
Vokietijos apjungimo ir kad 
jie drauge kovoja ir dėl Lie
tuvos išlaisvinimo, stengda-

mu. Mat, 1975 m. baigusių 
vidurinę mokyklą buvo 62.2 
procento, o pernai jau tiktai 
54.5 procento.

Kitoks vaizdas yra stojan
čių į laivyną ir aviaciją. Ten 
tarp laivyne- naujokų 1975

miesi, kad Lietuva nebūtų m. baigusių vidurinę mokyk-
pamiršta.

Su dr. Hupka palaiko rvšį 
Altcs informacijos vedėjas.

Lietuva amerikiečių radijuj

Hammondo (prie Chica
gos) radijo stotis WJOB 

'J banga 1230 vasario 19 d. 
8:Ū5 vai. ryto anglu kalba 
perduos Amerikos Lietuvių 
Tarybos East Chicago sky
riaus parūpintą informaciją 
minint Vasario 16.

Tos apylinkės lietuvių 
rengiamas Vasario 16 minė
jimas įvyks vasario 20 d. 
Gary lietuvių parapijos sa
lėje. Kalbėtoju pakviestas 
kum. J. Prunskis.

Rezoliucija dėl Lietuvos 

laisvės

Už kongresmano Annun- 
zio (dem. III.) Įneštą rezo
liuciją (H. Co-ncurrent Re- 
solution 5). kuria reikalau
jama išvesti rusų įgulas iš 
Lietuvos ir suteikti kraštui 
laisvę, Altos pirm. dr. K. 
Bobelis pasiuntė padėkos 
raštą, pažadėdamas visoke
riopą Amerikos Lietuvių Ta-

„ —.—,---------- v... rvbos paramą šiame reikale.
(Toronto. Kanada) — $75.'Knyga apie Sibiro lietuvius 

Po $50: Rasai Baltutytei
(Melbourne, Australijoje), 
Teresei Gaidelytei (Oma- 
hoj, Nebr.), Rasai Rezgai- 
tienei (New Yorke), Birutei 
.Radzivanienei (New Yor
ke), Vytautui Zinkui (Lon
done. Anglijoje).

Po $25: Audrai Aleknai
tei (Chicagoj). Andriui Bal- 
nioniui (Melbourne), Lau
rai Baltutytei (Melbourne), 
Algiui Čepui (Toronte). Da
nutei Norvilaitei (New Yor
ke), Gintarui Plačui (Chica- 
soje) ir Gintai Viliūnaitei 
(Sydnejuje).

Knygą apie Sibiran išvež
tuosius lietuvius jau baigia 
ruošti kun. J. Prunskis. Tu
rima keliolikos iš Sibiro grį
žusių lietuvių atsiminimai, 
padarytos ištraukos iš poros 
šimtų laiškų, gautų iš Sibi
ro, ir surinkta apie 170 Sibi
re padalytų lietuvių nuo
traukų.

lą buvo 75 procentai, o 1976 
m. net 84 procentai.

Norinčius patekti į aviaci
ją ne visus galima priimti. 
Ne vieno prašymas palieka 
nepatenkintas. Priimami tik 
tie. kurių išsimokslinimas 
atitinka nustatytus reikala
vimus.

Be to, aiškėja, kad viduri
nės mokyklos diplomas dar 
nerodo jo atitinkamo išsi
mokslinimo lygio, nes į ka
riuomenę dažnai veržiasi 
savanoriais tie, kuriems ki
ti mokslai nesiseka.

LITUANUS ŽURNALO 
FONDACIJA

Sausio 24 d. LB krašto 
valdyba savo posėdyje pa
tvirtino šį Lituanus Fonda- 
cijos taiybos ir valdybos są
statą, pristatytą Kultūros 
Tarybos: pirm. R. Vedegys, 
sekr. A. Zailskaitė. admi
nistratorius J. Kučėfnas. A. 
Astašaitis, J. Gaila. A. Ge
čys, J. Juoze vičius, S. Kup
rys, A. Tamošiūnas, dr. J. 
Račkauskas ir dr. V. Vygan
das.

Lituanus žurnalo atsakin
gasis redaktorius — dr. J. 
Račkauskas, redaktoriai — 
dr. A. Klimas, dr. T. Remei- 
kis ir d r. V. Vardys.

♦ -*'-44444444.44444* 4*44444

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės 
Orintaitės parašytas roma
nas Erelių kuorai, 384 psl., 
kaina $8.00.

Komiteto būstinės adre
sas: K. Ivinskis, Oppelner 
Str. 61, 5300 Bonn, West 
Germany.

Jau sudarytos ir komisi
jos.

Informacijos: prof. dr. 
Gerardas Bauras ir Arturas 
Hermanas. Pirmasis yra ko
misijos pirmininkas ir rū
pinsis informuoti vokiečių 
visuomenę, antrasis — lietu
vių.

Finansų: Jai vadovauja 
Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenė. su kuria ryšius pa
laikys kongreso vicepirm. 
A. Lucas.

Techniško parengimo: Jai 
vadovauja kun. V. J. Dami
jonaitis su visu būriu jaunų 
bendradarbių, šios komisi
jos žinioj bus ir turistinės 
kelionės po Europą.

Meninės ir pramoginės

Įvairūs renginiai.«.
Vėliau tik atstovai vyks į 

Vokietiją, kur bus 8 dienų 
Studijų savaitė. Jai vieta nu
matyta Kcelno vyskupijos 
patalpose Bonnos mieste.

Svečiams bus stovykla 
Anglijoje. Jeigu nepavyks 
gauti pigių patalpų Anglijo
je. tai ir svečiai bus apgy
vendinti Koelno vyskupijos 
namuose, kad galėtų su kon
greso atstovais dalyvauti 
vasarinėse programose.

Po kongrese bus galima 
dalyvauti turistinėse ekskur
sijos^ po Europą.

Kongreso pirmininkas va
sario pabaigoje kongreso 
įeikalais atvyks į New Yor- 
ką ir Chicagą. 5*

Komiteto posėdyje buvo 
priimti komiteto nariais 
Prancūzijos LB atstovė Si-

osichcloeė Kristina Pauliu-! ?ita■ Kondrotaitė ir Anglijos 
kevičiūtėiš Miuncheno. Joel atstovas A’

dalies: Jos vadove yra dipl.
narių dauguma bus iš Miun
cheno ir apylinkės.

Akademinės ir studijinės:

Vilčinskas.
Kol kas tiek. Vėliau para-

ysiu daugiau.

Romas Šileris

SVARBU LIETUVIŲ FONDO NARIAMS

Iki š. m. vasario 1 d. 421 Lievuvių Fondo narys at
siuntė prenumeratą už leidinį „LF*. Kai kurie užsisakė 
po du egzempliorius. Iš bendro prenumeratorių skaičiaus 
360 atsiuntė po 15, 20 ai- 25 dol. ir 2 mecenatai po 250 dol. 
Prenumeratoriai, siųsdami pinigus, sveikina LF ir redak
cinę kolegiją už sumanymą išleisti istorinės reikšmės kny
gą apie LF.

Iki š. m. antros pusės norima paruošti leidinį spau
dai. Kviečiami visi LF nariai, kurie dar neatsiuntė pre
numeratos, bet norėtų tą leidinį turėti, galimai greičiau 
atsiųsti prenumeratą. Kas tai atliks iki š. m. LF narių me
tinio suvažiavimo gegužės 7 d., tas bus įrašytas į prenu
meratorių sąrašą, kuris tilps leidinyje. Pinigus siųsti LF 
adresu: į j

2422 VVest Marąuette Road, Chicago, III. 60629.
Piniginėje perlaidoje ar siunčiamame laiške pažy

mėti, kad pinigai už leidinį „LF“.
Redakcine Kolegija

'oooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooea

Argi sunku būtų surast* 
vieną naują Keleivio prenu
meratorių? O juk kiekvie 
nas naujas prenumeratoriui 
stiprina laikraštį.

Telef onuokite ar aplankykite

ANTON L. MAURAGAS REALTOR

1535 13th St. North 

St. Petersburg, Fla. 33704 

Tel. (813)—897-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

nori pirkti ar parduoti namus.

OURS ^IflRAVEL J^NC.
141 LINDEN STREET. VVELLESLEY. MASS. 02181 <6171 237 5502

1977 METŲ KELIONĖS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ I LIETUVĄ 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS J:

Vilnius-----------— ' * LIETUVĄ /
• AUSTRIJĄ
• BAVARIJĄ (V. VOKIETIJĄ)
• RUSIJĄ

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą — šeš ios naktys Vilniuje, viena diena Kaune

Balandžio 14-21 d.....................$829
Gegužės 5 12 d.......................... $829
Gegužės 12-19 d......................... $829

Rugsėjo 16-23 d.........................$829
Rugsėjo 27-spalio 4 d........... $829
Spalio 6-13 d........................... $829

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją, Bavariją (Vokietiją)
Šešios naktys Vilniuje, trys naktys Vienoje, keturios naktys Miunchene:

Gegužės 20-birželio 3 d.. . $1079 
Birželio 16-30 d................ SI 199

Liepos 7-21 d...........................$1199
Liepos 11 28 d......................$1199
Rugpiūčio 11-23 d .... $1199



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 1977 m. vasario 15 d.

Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvuli

ryt;
- Maiki, ar tu gali pada- 
man didele locka?

— Nežinau, tėve, kokio 
patarnavimo tu nori.

— Ggi a 
parašytumei 
ną grcniatą.

noriu, kad tu 
labai nuobaž-

Kam ir kokiu reikalu?

— Aukščiausiam dabar-' 
tinių Lietuvos ponų urėdui, 
katrie dalina geotgeskus or
dinus ir medalikus.

savo gaspadoriui esu net iš- 
skapinęs drigantą. Tai ar uz 
tokią procę aš nevertas jo
kio medaliko? Be to, pas 
mergas aš Įlįsdavau kaip 
koks barsukas, prasikasęs 
svirno pamatus ar prasiro- 
vęs šiaudinį stogą. Padaryk 
tu šitai!

— Visi šitie tavo mokslai 
dabai- nieko- neverti.

KELEIVIUI AUKOJO

John Bartash, Hartford, 
Gt., _ $900.

Inž. Jurgis Valaitis, Ir-' 
vington, N.Y., — $75.

Inž. Edmundas Cibas, 
Milton, Mass., — $30.

Brightono LB apylinkė 
— $25.

Po $15: inž. Vytautas 
Žiaugra, Rcslindfde, Mass., 
ir Bronius Klemna, Oak 
Lawn. III.

Po $10: I. Sirutavičienė, 
So. Boston, Mass., J. Kasys, 
Cambridge, Mass., M. Ra- 
monaitis, Peely, Pa., A. Pa- 
vek, Fairview Hgts. III., A.
T /rūšys, Dedham, Mass.. R. 
Šileris. Vokietija ir X iš Dor-j 
eh esterio.

A. Bujavičius, Manohes-' 
ter, Ct., — $7.

A. Venckus, E. Brookfield,
, Mass.. — $6.

Po $5: S. Markus, Dayton, 
Ohio, P. Naureckas, Chica- 
go, Ilk, J. Kulbokas, Ruth-į 
ven, Ont., J. Skeiįvėlas, St., 
Catharines, Ont., S. Kunku- 
lis, N. Talis, N.Y., J. Šaulys,,
Branford, Ct., U. Davidšc- 
nienė, Detroit, Mich., R. 
Narbutas, Vista. Cal., B. 
Mudenas, Worcester, Mass., 
E. Ambrozaitis, Cape Cod, 
Mass.. A. Skarelis Brook- 
iyn, N. Y., A. Vanagas, 
Tvvinsburg. Ohio, M. Trai- 
navičius. Cleveland, Ohio, 
J. Corbin, Duųuesne, Pa., 
J. Kynas, Edmonton. Altą.— Bet palauk, Maiki, aš|

esu girdėjęs Zacirkos kar- M. Krukonienė, So. Boston, 
čiamoje, kad ten dalina or-'Mass.. J. \ izbaras. So. Bos-

__ Tėve. tas geležėles da- dinus ir gazietininkams. A-! ^cn- Mass., S. Strimikis, is
bar labai gausiai dalina vi- na- ?ak°, davė po medaliką! Dorchester. Mass., V. And- 
sokie vi.s;:.inkai Lietuvos1 buržujaus ir valakininko sū- riukcnis. Ariington, Mass., 
gyventojams už kokius nors .?azįetininkui .Antanui
jų pasižymėjimus ar net pa- Bimbai ir Jokubkai. O kuo 
tarnavimus partijai. Ilgiausi j'ie šlovingesni už mane? 
tokTb ”sukleimuotų“ žmonių Juk as irgi esu net daugiau 
sąrašai skelbiami spaudoje.1 -1UOs> £azietose apsiznai- 
Tuo okupantas nori Įsigyti1
didesnį gyventojų palanku-; _ Jje tė kra-te
mą O uz Ką gi tau turėtų i,lzi,laikraščiUOM 
duoti, ordiną ar medali? kuo vi ,aika bin0
tu esi nusipelnę?
valdžiai?

tenykščiai

A. Adams. Winchester, Ma., 
K. Narkevičius, Cambridge, 
Mass.. St. Simons, Florida. 
E. Tltonienė, Dorchester, 
Mass., W. Puošvs, Brockton, 
Mass. S. Šilimas. Dcrches- 
te~, Mass.. M. Budd, Lee. 
Mass., M. Šimaitis, Putnam. 
Ct., J. Kantauskas, I ewis- 
tcn. Me.. G. Zavista. Chica-

gai bina maskvinių komu-; ro. Ilk. J. Bitneris. La SaPe.
’ nistų Lietuvai užkartą oku- Oue.. B. Martinkienė, So 

Boston. M M Dnndri’s 
Dedham. Ma^.. MDkovaitis. 
Cicero. Ilk. Bilvaišmnė. So. 
Boston. Mass., A. Ivanaus- 
kas. Dorchester, M»«.. Bv 
S1 :vok, Deavbc’-n Mich.. .T 
Jak:tvs. St. Petersbr»-g. F1.. 
-T Ja^am Wa'"<vick, P. T.. J 
M įčvs, New Haven, Ct., J.

— Ne. Maiki, ai girdėjau, !’ac!’a- tai už * Patarnavi- 
kad geoigeska kryžių ten' Maskva juos ir apkabi

nę tik tiems, kurie n®ia diplomais ir medaliais.duoda
moka gražiai pasiklonioti Ar tu norėtum, kad ir tave 
valdžiai, bet ir visokioms už toki darbą lietuvių tau
kai vių melžėjoms, kiaulių ,tos prie-ai pagerbtų? 
šėrėjoms ir už kitus darbus* _ Ne, Maiki, už tokią 
gaspadorystėje, o taip pat slūžbą ruskiui aš jokio zo- 
ir už tai, ką kuris geriau su-Išloto nenorėčiau, ba man 
mislina. būtų sarmata ir pas Zacirką

— O ka gi tu galėtum ge-! pasirodyti. Bet sako, kadi 
riau padaryti už kitą? " ten apnagradina ir už greitą! k’ ris fabrikas ar kolchozas

darbą fabrike ar kolchoze. į tu -i pagaminti gėrybių. O
— Maiki. gyvendamas, __ Taip, ten yra Įvestas iri Je S11 neatlieki savo normc-s.

♦* ********<MHHHMHrtr«»*****

šniuolis, Brockton. Mass.,' ST. PETERSBURG, FLA. 
J. Tomas, Alberta, A. Alek-J
nevicz, Ontario. Į Minėjo LB 25 m. sukaktį

Pq $3.50} I. Povilavičius,. 
Yonkers, N.Y.. Leščinskas, 
Vokietija, ir L. Jasaitienė,' 
Dorchester, 'Mass.

Po $3: J. Gritis, Chicago, 
Ilk, M. Zeman, Clifton, N. 
J., A. Kriščiūnas, So. Bos
ton, Mass., S. Zavadskas,; 
Kelovcna, B.C., S. Kupris,j

So. Boston, Mass., G. Gali- 
nauskas, Dorchester, Mass., 
B. Nenorta. Westfield, Ma., 
B. Emery, Hicksville, N.Y.

I
J. Krištolaitis, Cleveland, 

Ohic-, — $2.50. 1
I

A. Jakubauskas, Austrą-, 
lija. — $2.40.

Po $2: B. Budzinskas, Wa‘ 
terbury, Ct., V. Jackūnas, 
St. Petersburg, Fla., V. 
Maksvytis. Chicago, Ilk, K. 
Jonušas, Eden, Ont., Suba
čius, Elizabeth, N. J., M. 
Pulkauninkas. Lethbridge, 
N.J., J. Urbonas, Lawrence, 
Mass.

F. Kupšys, Anglija, $1.55.
Po $1; M. Gofensas, iš 

Brockton. Mass., J. Krunku- 
lis, Brookly n, N. Y., Yurick, 
E. Greenville, Pa., J. Baka- 
navičius. Brome, Que.. B. 
B. Svilas,, Elizabeth, N.J., 
M. Micpotvilius, Brockton, 
Mass.. P. Žukauskas, Hart
ford, Cit., A. Kubick, Ne- 
wark, N.J., K. Kriaučiūnas, 
Providence. R.I., B. Kore- 
liuk, St. Petersburg, Fla.

Visiems aukotojams nuo
laidžiausiai dėkojo

Keleivio administracija

IŠEIS KNYGA APIE

POGRINDŽIO VEIKLĄ 

LIETUVOJE

Netrukus išeina dr. Tomo j 
Remeikio parašyta knyga j 
"Dissident in Lithuania J 
1945-1975“. Tai daugiau nei į 
400 puslapių veikalas. JĮ i 
leidžia JAV LB. artimai; 
bendradarbiaudama su Li-1 
tuanistikos Instituto vado-! 
vybe.

1977 m. vasario 3 d. Lie
tuvių klubo padidintoje sa
lėje St. Petersburgo apylin
kė gražiai atšventė Lietuvių 
Bendruomenės 25 metų ju
biliejų. Iškilmėms vadovavo 
F. Prekeris. invekaciją kal
bėjo kun. J. Gasiūnas.

Įdomią paskaitą apie LB 
nuveiktus darbus skaitė pre
latas J. Balkūuas, LB garbės 
pirmininkas, visą laika sto
vėjęs arti centrinių Bend
ruomenės darbų nuo pat ios 
gimime. Jis išryškino lietu
viškojo kultūrinio darbo ri

kiavimą : lituanistines mo
kyklas, jų vadovėlius, jauni
mo kongresų, šokių ir sporto 
švenčiu rengimą, stovyklas. 
Lietuviu Fondą ir kt. Ypač 
pabrėžė reika’a i Bendruo
menės veiklą įtraukti visas

lietuviškas parapijas, kurias 
didžiai vertines net ir pats. 
būdamas netikintis kaimy
ninėje Tampoje neseniai1 
miręs beletristas A. Tulys. į

G. Jezukaitienės LB mo
terų sekstetas gražiai padai
navo Ąžuolu šlamesys, Iš. 
rytų šalelės, Prie gintaro jū
ros ir neužmir’uolės. Linda 
Jurgėlaitė padeklamavo B. 
Brazdžionio Lietuva iš tolo. i

Sveikino Floridos LB a- 
pygardos pirmininkas K. 
Gimžauskas, Lietuvių klubo 
vicepirm. K. Jurgėla, Kalan
tos šaulių būrio ir Alios var
du — A. Rukšlelė. Katalikų 
komiteto — K. Kleiva, Ka
talikių moterų — D. Kam ir 
raštu — Palm Beach LB 
skyrius.

Gyvai programą prave- 
dęs F. Prekeris užbaigai pa
deklamavo Maironio Jauno
sios Lietuvos ištrauką Palai
mintas laikas.

P. Stanelis visiems prog-. 
ramos dalyviams, scenos 
puolėjams ir šeimininkėms 
nuoširdžiai padėkojo.

Dalyvavo apie 209 žmo
nių.

’ V. K.

Žemaitijoje, as kirsdavau! f]arbe lenktyniavimas, kad 
rugius taip. kad dvi mergos darbininko už tą pati at- 
nespėda\o pa-kui mane juoty lyginimą valdžia daugiau 
glėbti. As mėždavau mėšląprakaito išsunktų ir daugiau 
su dviguao platumo šake. į sa.u naudos turėtų.
Jaunas būdamas, a- Įsibėgę-’ .
jęs gaieiau peršokti išilgai! Tai znočijas, kad ir ko- 
per aviną. Be to, vaike, aš kumštinėje kontrėje yra į- 
moku daryti klumpes, pinti
vyžas, raugti alų. skersti 
kiaules? ir paršams išsukinė-'yra nustatytos normos, kiek 
ti vilkdančius, o vieną kartą kuris darbininkas ir kiek

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

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

GULF A S S O C. REAL ESTATE

6795 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707 
Tel. (813) 367-1791 

Po darbo valandų — (813) 360-0744

vestas pysvorkas?

Beveik taip, tėve. Ten

tai gali būti vienaip ar ki
taip nubaudžiamas.

— O jeigu neturi tiek sy- 
k s?

— Tai nepasiteisinimas.

— Tada, Maiki, šitoks pa-; 
rtdkas man primena bau
džiavos čėsus, apie kuriuos 
dar mano senelis pasakojo. 
Sako, kartą ponas už nena
ši iloniojimą nusiėmus ke- 
p ;rę uždavė nupiauti per 
dieną visą valaką dobilų, o 
kai tas nepajėgė to padaryti, 
tai vakare gavo rykščių ir 
buvo jo rankos, kojos ir gal
va. Įkalta Į kalades. Šitaip 
suriestas per naktį kene nu
mirė. Tuočės. Maiki, visai 
neraąvk tos gromatos. Aš 

i palauksiu. Gal tu pats, Mai- 
I k i, kada man užkabinsi ko- 
■ ki ordiną, kai tave čia iš- 
' rinks Į mūsų bendrijos aukš
čiausią valdžią...

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

VIENOS SAVAITĖS 

iš BOSTONO. NEW YORKO. MONTREALIO

BALANDŽIO 6 — $721.00 GEGUŽĖS 7 — $829.00 
BALANDŽIO 27—$735.00 GEGUŽĖS 12—$829.90
GEGUŽĖS 2 —$829.00 RUGSĖJO 21—$815.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 

iš BOSTONO, CHICAGOS, N. YORKO, MONTREALIO

GEGUŽĖS 18 (su Vakaru Europa) 
GEGUŽĖS 25—$999.00 RUGSĖJO 7—$999.00 
BIRŽELIO 15—$1119.00 GRUODŽIO 21—$983.00 

------------o--------------
BIRŽELIO 29, LIEPOS 13. LIEPOS 27 Rl GPIŪflO 10 

iš CHICAGOS — $1257.00 
iš NEW YORKO — $1136.00

Prie grupiu galima jungtis ir iš kitu miestu su 

papildomu mokesčiu

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 We»t Broadvvay, P. O. Box 116 

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

Savininkė Aldona Adomonienė

Air Fares Subject to Changes and Government.
Approval

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
iškvietime dekementus.

VOKIETIJA

Pagerbė J. Glemžą

Jonui Glemžai pagerbti 
jo amžiaus 99 metų sukak
ties proga Hirsau viešbuty 
buvo surengtas šaunus po
kylis, kuriame dalyvavo 
gausus jo gerbėjų 'būiys. 
Sukaktuvininkas gavo daug 
sveikinimų ir dovanų.

DETROIT, MICH.

Sirgo ir A. Nakas

Praeitame numeryje Al
fonsas Nakas rašė. kad žur
nalistui Vladui Seleniui pa
dalyta operacija, o Alfon
sas Džiugas bus operuoja
mas, bet neparašė, kad ir jis j 
pats buvo operuotas, jau ap- j 
leido ligoninę ir baigia Į 
sveikti namie.

Visiems jiems linkėda
mi greitai pasveikti, ypač j 
džiaugiamės, kad mūsų uo-| 
lusis bendradarbis Alfonsas' 
Nakas jau grižo namo ir J 
vėl gali sėstis prie rašomo
sios mašinėlės.

ŽURNALAS TIKTAI 

DIDŽTURČIAMS

Visos profesijos ir visi in
teresai turi save spaudą. Jos! 
dabar susilaukė ir milijonie
riai. Šiomis savaitėmis išeis 
žurnalas, vardu Milliard, 
skiriamas tik milijonieriam 

; bei multimilijonieriam.

Žurnalą leidžia prancū
zas Claude Thibault. Pir
mieji jo numeriai bus siun
tinėjami pasaulio milijonie
riams veltui, kad susipažin
tų. Leidėjui truko dešimti 
metų sudaryti tokių eventu
alių skaitytojų sąrašui.

Leidėjas praneša, jog ta
me milijonierių sąraše yra 
2.500 prancūzų, 2,300 švei
carų, 1,000 monakiečių, 
10,000 amerikiečių, o taip 
pat visi Sovietų Sąjungos 
politbiuro nariai.

Įdomi didžturčių kompa
nija !

GYVYBĖ KITOSE 

GALAKTIKOSE

Maxo Planko institutas 
pranešė konferencijoje, ku
rioje dalyvavo V. Vokieti
jos, Prancūzijos ir JAV ast
ronomai, kad radijo telesko
pais susekta I.C.133 ūkvno 
pakraštyje vandens moleku
lių, kurios, mokslininkų nuo
mone, leidžia manyti, kad 
gyvybei yra sąlygų ir kitose 
galaktikose (žvaigždžių sis
temose).

Minėtas I.C.133 ūkynas 
yra nuo Žemės3 bilionus 
kartų toliau negu Saulė. Iki 
jo šviesa eina 2.2 miliono 
metų.

Bostoniškio J. Jalinsko

parašyta knyga —JULIUS 
JANONIS — POETAS IR

REVOLIUCIONIERIUS ga
lima gauti Keleivyje. Jos 
kaina — 5 doleriai.

STEPONO KAIRIO ATSI
MINIMŲ PIRMASIS TO
MAS "LIETUVA BUDO“ 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO -"TAU, 
LIETU \ A“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL. 
KAIN \ $2 00.

Ka tik gavome

Massachusetts gyvenan
tieji pr?e knygų kainos pri
deda 5( ( valstijos mokesčio.

Dulkės raudonam saulėlei
dy, Vinco Ramono romano 
antra papildyta laida. 399 
p?L. inkštais viršeliais,

i "r. ' ' ■ ■ .

Nykštuku mokykla, Ade
lė? Jonušaitės - Abromaitie- 
nės vaikams skirtos pasakai
tės ir apsakymėliai, iliust
ruotos spalvotais Vandos 
Aleknenės pieliniais, 69 
osl., minkštais viršeliais, 
kaina $3.00.

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

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai
na $15.09.

Julius Janonis, poetas if
revoliucionierius, parašė —- 
Jurgis lašinskas, 265 psl., 
kaina $5 0°.

Lietuvos Steigiamasis Sei- 
f-«as, pa: a ė dr. V. Daugir- 
u'. itė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 

ariiošė Lietuvos konstituci
ni ir kitus pagrindinius Įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina
— $6.50.

Dainos ir giesmės broliam 
lietuviam. — Tai vilniečio 
kompozitoriaus Juliaus Si- 
ru'aus kūrenos 15 dainų ir 39 
giesmės, išleistos Veronikos 
Mam'nskaitės - Kulbokienės 
i >asta neorois. Įgraviravimo 
darbą atliko Jenas Zdanius. 
Kaina $6.00.

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

Rudenys ir pavasariai. II 
dalis.. ’•< manas, parašė Al
binas Baranauskas. 347 pst, 
kaina $6.00.

Juodvarniai, pasaka-poc- 
ma para-ė ir iliustravo Pau
lius .Turkus, 200 psl., kaina 
$5.00.

CHICAGOJE "KELEIVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA- 

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai): 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vai. vakaro 

W1CN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545

Tel. 852-3665
MoooooeoMoooeeoooc
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Vietinės žinios
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO PASKELBIMO 

59 METŲ SUKAKTIES

1977 m. vasario 20 d.

BU KELEI VIEČIUS PRISIMINUS

Sausio 8 d. sukako 15 me- draugijoje, Dramatiškame 
tų, kai mirė Steponas Straz-
das. o vasario 8 d. — 5 me
tai, kai mirė Vincas Anesta. 
Abu jie buvc- glaudžiai susi
rišę su Keleiviu.

Įnešta

Vincas Anesta (gimęs 
1885 m. Vi - tyje > buvo vie 
nas is 10 Keleivio patikėti 
niu, ve:Vus Darbininkų d- 
jos. Socialistų s-gos, SLA ii 
kitu organizacijų narys 
dažnai buvęs jų vadovybė 
se. Prieš mirti 10 metu ji; 
buvo urrab’žuotas ir duk
ters mu L ūžiai globojamas

ratelyje ir kt. Pažymėtina, 
kad jis Chicagoje yra mokęs 
lietuvių kalbos ir Ievą Pau- 
liukiūtę, velkiu ištekėjusią 
už Rockefellerio.

Po Stepono Strazdo mir- 
j ties jo žmona Marija išleidę 
į ir jo eilėraščių rinkini, kuri 
dar galima gauti Keleivyje 

I Velionis iki mirties taip 
: pat buvo Keleivio patikėti- 
i nis.

Brock’onui radijo programą 

paruošė ”Gar*so Bangų“ 

kolektyvas

Vasario 16 šventės proga'
Brocktonui radijo programą 
anglų kalba paruošė "Garso 
Bangų“ kolektyvas. Pirmoji 
jau buvo transliuojama va
sario 13 d., o antroji bus 
perduota vasario 20 d. nuo 
1:35 vai. popiet iš stoties 
W0KW 1410 banga. 

KALENDORIUS

MINĖJIMAS

10:15 vai. — pamaldos Šv. 

Petro lietuvių parapijos baž

nyčioje. (Organizacijos pra

šomos dalyvauti su vėliavo

mis.

Tuoj po pamaldų Lietuvos 

vėliavos iškėlimas prie So. 

Bostono L. Pil. d-jos namų. 

2 vai. popiet — So Bostono

Lietuvių Piliečių d-jos UI a. 

salėje

I
i

IŠKILMINGAS 

SUSIRINKIMAS

Susirinkimo programoje — į 

vėliavų Įnešimas, himnai, žu

vusiųjų dėl Lietuvos laisvės 

pagerbimas, sveikinimai, gu

bernatoriaus ir majoro pro

klamacijos, Altos vicepir

mininko ir SLA pirmininko 

POVILO P. DARG1O 

kalba, rezoliucijų priėmi-

Steponas Strazdas

Stepc-nas Stazdas (gimęs 
1884 m. Joniškio valse.), 
slėpdamasis nuo rusų žan
darų 1906 m. atvyko i JAV. 
Čia tuoj Įsijungė i socialistų 
eiles, nuo 1915 iki 1921 m 
dirbo Naujienų redakcijoje, 
o vėliau y: a dirbęs Vilnyje 
Naujojoje Gadynėje, kurią 
ieide nuo komunistų atskilę 
vadinamieji sklokininkai, n 
1943 m. buvo pakviestas Į 
Kelei k kur dirbo pradžioje 
Redakcijoje, o vėliau spaus
tuvėje. kol 1955 m. išėjo ' 
pensiją. 19’7-53 m. jis re
dagavo I ietuvių darbininku 
d-jos Įleistą Darbo žurnalą

Vasario 20 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-’jos salėj 
Altos rengiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo 59-sios su-į 
kakties minėjimas.

Koy o 6 d. 12 vai. So. Bos- j 
tono Lietuvių Piliečių d-jos Į 
I ir III aukštų salėse skautų 

rengiama Kaziuko mugė.
1977 m. kovo 11d. (penu 

adienį) 8 vai. vak. First 
Second Church salėje, 66 
Marlborough St., esto solis
to Naan Fold koncertas, ku- 
-i rengia N. Anglijos Baltų 
d-ja

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

Kovo 27 d. 3 30 vai. pr 
oietu So. Bostono Lietuviu 
Piliečių d-jos III aukšte =a 
’ėje Minkų radijo metini, 
koncertas ir filmų vakaras

Balandžio 17 d. 3 vai. pr 
oietu S o. Bostono Lietuviu 
Piliečių d-jos salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas.

Balandžio 24 d. 3 vai. pr 
oietu Veterans Memoria1 
Auditorium Providence, R 
T., Čiurlionio ansamblio iŠ 
CIevelando koncertas. T? 
načia diena 10 vai. ryto an-1
’amblis giedos bažnyčioje. JEIGU DAR NETURITE,

Gegužės 14 d. Bostone

aukų rinkimas.

Brocktono šv. Kazimiero lietuviu parapijos choras, kuriam vadovauja komp. Julius Gaidelis.

Meninę programą atlieka Bostono lituanistinės mokyklos mokiniai ir Brocktono 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos choras, vadovaujamas komp. JULIAUS GAIDELIO

Minėjime bus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo reikalams. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti pamaldose ir iškilmingame susirinkime ir dosniai aukoti

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS BOSTONO SKYRIUS

Automobilius pasistatyti galima aikštelėje greta So. Boston Savings Bank (460 W. 
Broadvvay).

Vasario 16 d. 12 vai. Lietuvos vėliava iškeliama prie miesto rotušės. Visi prašomi 
dalyvauti. Iškilmėse dalyvaus ir Bostono m;ro pavaduotojas Edward Sullivan.

"MERGAITĖ Iš GETO“ | 

Paskubėkite Įsiūti šitą R. Į

Spalio romana, nes jo netru- ■
i

kus nebebus.

Kaina $5.00.

Chicagoje 
jis veikėl-a Vince

gyvendamas
Tautiniu šokių sambūrio 
vakaras, kuriame bus pami-

Kudirkos nėtas ir Romas Kalanta.

TUOJAU ĮSIGYKITE! 

BALYS SRUOGA MŪSŲ 

ATSIMINIMUOSE

• 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 C0., INC-

470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

'-------- ..

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai Įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore

—’,

Knygoje yra daug iliust
racijų. ji gražiai dailininke 
apipavidalinta, kietų virše
lių, 552 psl. Kaina $10. La- 

/ bai tinka ir dovanoms. Ją 
ž j galima gauti ir Keleivio ad- 
į'! ministracijoje.

BALTIC INSURANCE AGENCY 

\ ėdė ja: Reda M. Veitas
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingą 

atsit ikimą.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimą.
• HOMEOVVNERS’ POLICY’ gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Rašytojas, literatūros kri
tikas dr. Jonas Grinius apie 
ją taip rašo:

„Viena gražiausių ir Įdo
miausių knygų tarp pernai ir 
šiemet pasirodžiusių lietų

jų leidinių tremtyje tikriau-i 
į šiai .vra „Balys Sruoga mūsų
! atsiminimuose“.

Tai vienintelė lietuviška j 
knyga, kurioje beveik 100 
asmenų ražo apie vieną as-. 
menį — didįjį poetą, dra-1 
maturgą, teatralą ir moksli-i 

\ ninką B a I Į Sruogą.,'

SAVAITRASTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja sfcauylojus apie pasaulinius lr lietuviškuosius 
Įvykius, deda aaug ir įdomią nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie visus mūsų visuomeniniu» bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytoją laiškų .skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
■varhia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsą 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei įdėtu. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

A d r e n a s :
7722 George Street, LaSalle. P.Q. H8P IC4, CANADA

AR TEISYBĖ, KAD

...laivas truputi lengves
nis, kai mėnulis yra tiesiai 
virš jo, negu. kai mėnulis te
ka ar leidžiasi?

Teisybė. Tada jis yra ar
čiau menulio, vadinasi, mė
nulio trauka didesnė, dėl to 
ir laivas lengvesnis.

...lašas lašui nelygus?

Teisybė. Lašo dydis pri
klauso nuo angos, iš kurios 
jis krinta, nuo skysčio pavir
šiaus Įtampos, temperatūros 
ir daugelio kitų dalykų. Ra
šydamas receptą, po kiek la- 
-ų gerti vaistus, gydytojas 
turi galvoje dažniausiai var
tojamus vandeninius vaistų 
tirpalus.

...stiklinė pieno sunkesnė 
už stiklinę grietinės?

Teisybė. Nors grietinė yra 
tirštesnė, bet ji nusistojo ant 
pieno, o ne pienas ant grie
tinės.

...kailiniai šiltesni, jei vil
kimi vilna i apačią?

Teisybė. Tarp plaukeliu 
esantis oras neleidžia išsi
sklaidyti kūno šilimai, o kai
lis sulaiko, kad to šilto oro 
vėjas n ei: pūstų.

...preparatus nuo kandžių 
reikia dėti spintos viršuje, o 
ne apačioje?

Teisybė, nes dujos sun
kesnės už orą ir leidžiasi že
myn.

”GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais iš 
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.

Vasario 20 d. — Ugnies 
medžioklė su varovais (mu
zika ir dainos iš pirmojo lie
tuviško muziklo).

Vasario 27 d. — Lietuvos 
Jeruzalė, žvilgsnis i Lietu
vos žydų gyvenimą.

SLA

RAYMOND E. PELECKAŠ 

GENERAL (ONTRACTOR

Dengia stogus, deda vandens 
nutekamuosius.vamzdžius, at
lieka namų vidaus ir lauko vi
sų rūšių dailydės darbus. 
Įkainojimas veltui. Turi leidi 
mą ir draudimą, šauktis va
karais tel. 364-1610.

į

I

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

1 TESTAMENTAI.
i
i Su testamento pavyzdžiu.

Knygos kaina 83, su tes
tamento forma $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo
1 programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WLYN 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų.

1 Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

j Šią programą veda Stepo- 
i nas J. ir Valentina Minkai, 
f Biznio reikalais kreiptis Į 
l Baltic Florist gėli i ir dova- 
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten raunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu-

: viškų knygų pasirinkimas.

' DRAlToiMO AGENTCRA 

At'ieka įvairių rūšių
; draudimus»
! Kreiptis senu adreso:

; BRONIS KONTRIM 
S98 Broadvvay

So. Boston. Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

»♦#»##♦#♦»****♦* ******■»»•»**»*****<

susivienijimas
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau uup SEPTINIS Mi L IGNUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Beturiu fraternalinš organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pa£a>pą, kun yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mitono dol ertą 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvia čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki S1G.OOO.OC

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

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Už $1,000.00 ak identa- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kremkitės 
Į kuopų vedėjus, ir *:i€ plačiau paaiškins anie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas m formacijas, ’eigo 
parašysite:
Uthoanian A litaure of America
$07 West 30th Street, Nevr Y oc*. N.Y 10041
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Vietines žinios
Radijo programos 

anglų kalba

Mūsų tautinė stiprybė

Visuomenininke, žurnalis
tė. knygos ”Kad ji būtų gy- 

Yasario 16-jai paminėti, va" autorė Emilija Čekienė 
skirtos radijo programos vasario 19 d. apie tai kalbės 
anglų kalba bus perduotos i Kultūriniame subatvakaryje 
per šias radijo stotis: Tautinės s-gos salėje, 484

Vasario 16 d. 1:00iki 1:30 
vai. popiet iš stoties WLYN 
1360 banga. L- tcs stoties y- 
ra transliuojama Minkų ra
dijo programa.

Vasario 20 d. 
popiet iš stoties

Fourth St., So. Bostone. 

Pradžia 7:30 vai. vak.

3:3b v
WWEL

Rengėjai kviečia 
ku gausiau dalyvauti.

Mirė J. Radomskis

VISUS

Nauji Keleivio skaitytojai

Aida Vinklerytė iš Toron
to, Ont., užprenumeravo 
metams Keleivį Andriui 
Rorkertui ten pat.

E. Ribokienė, Brockton, 
Ma.. seržantas Eddie H. 
Johnson, Berlyne, Vokieti
joje, Aldona Adams, So. 
Boston, Ma., ir Sofija Ro- 
dick. Braintree, Ma., —užsi
prenumeravo Keleivį sau 
patys.

Sveikiname savo mielus 
skaitytojus ir linkime malo
nių valandų su Keleiviu ran
kose.

Lietuviškas vakaras

Malonus vakaras su sekstetu

Jau bene prieš 13 metų 
susikūręs Vyrų sekstetas, 
kuriam vadovauja komp. 
Julius Gaidelis, yra žinomas 
ne tik Bostone, bet ir toli už 
jo, nes jis sėkmingai yra 
daug kur koncertavęs, o ko
vo 13 d. važiuoja savo me
no parodyti net Chicagos 
lietuvių visuomenei.

Vasario 5 d. So. Bostono

Mūsų šventėje dalyvaus 
ir kongr. J. Moakley

Kongr. John Moakley va
sario 20 d. atvyksta iš Wa- 
shingtono į Bostoną daly
vauti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėji
me.

Adv. Z. Šalnienė Floridoje

Advokatė Zuzana Šalnie-i

KVIESLYS
j JAV Lietuvių Bendruomenės 25 metų sukaktuvinį 1 KONCERTĄ —BANKETĄ,

įvyksiantį 1977 m. kovo 13 d. 3 vai. po pietų • ,
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 3 a. salėje

(368 W. Broadway, So. Bostone. Ma.)

Dai y v a u j a : JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
pirm. RAYMONDAS KUDUKIS ir Krašto Valdybos 
pirm. ALGIMANTAS GEČYS.

Lietuvių Piliečių d-jos salė- nė išvyko į Floridą. Ji grįš į K o n c e r t o
1 1 >. , X, s-.. 1 — —   - • • I — _ _ _  

banga 1430 k.c. AM. Iš tos! Kybartuose (Lietuvoje)
stoties transliuojama ir Lais-i mirė 
vės Varpo programa. Į Ma

Nepamirškite tų progra-• 
mų pasiklausyti ir parašyki.’ 
te radijo stotims padėkos 
laiškučius už programai pa
skirtą laiką.

Nuo'irdžiai dėkojame S. 
ir V. Minkams ir P. Višči-

iivio 
tlenos

pro gramą atliks jaunieji talentai 
solistė GENĖ UGIANSKIENĖ, smuikininkė BRIGITA 
PUMPULYTĖ ir pianistas SAULIUS CIBAS.

Po koncerto: — kokteilis — vakarienė — šokiai. 

Bilietas-auka — $8 asmeniui.

Prašome rezervuoti stalus po 10 asmenų ir įsigyti bilietus 
iš anksto. Skambinti tel.: H. Čepas, 263-C605, vakarais 

j 268-9268; M. Žiaugra, 473-2SS2; Br. Paliulis, 282-6827.
Visi lietuviai kviečiami šiame sukaktuviniame kon- 

i certe-bankete gausiai dalyvauti.
Be to. tą dieną 10 vai. ryto Šv. Petro parapijos baž- 

«; i nyčioje įvyks pamaldos, kuriose giedos sol. BIRUTĖ O. 
ALEKSAITĖ.

BOSTONO LIETUVIU BENDRUOMENĖ

Pastaba. Automobilius galima palikti Sc. Bostono 
Savings Bank aikštėje, W. Broadvvay.

je sekstetas surengė savo tik kovo pradžioje, 
metinį koncertą, į kurį susi
rinko pilna salė publikos. j -iTTmntinnooooooo 
Pažymėtina, kad svečių tar-1 
pe jaunesnių veidų buvo I Garbė už pinigus nenu 
daugiau, negu kituose pobū- į Perkama. 
viuose.

Pats sekstetas padainavo 
11 dainų. Jų tarpe buvo dar 
negirdėtų. Šį kart, jis pagal
bon pasikvietė ir visada 
mielai sutinkamą sc-liste 
Daivą Mongirdaitę, kuriai 
okompanavo Julius Gaide
lis. Ji padainavo 4 dainas.

Pirmą kartą Bostone pa
sirodė su 3 dainelėmis jau
nuolės Daiva Veitaitė ir Ma

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
šeštadieniais 9-2 

Vedėja —
Aldona Adomonienė

Pranešame, kad š. m. va
sario 20 d., sekmadienį, 8 
vai. vak. Tarptautinio Insti- 

Amibutavičie-j tuto patalpoje (287 Com
mon vveath Avė., Bostone) 
vyks Lietuviškas Vakaras 
(Lithuanian Night), kuria
me amerikiečių publikai bus 
paminėta ir Vasario 16-sios 
šventė.

skaitytojos

!nės brolis Jonas Radomskis.

Jai reiškiame gilią užuo
jautą.

Aukojo Vasario gimnazijai

L. J. Jursa iš Pavvcatuck, 
pratęsdamas Kelei-ronn.

niui už bendradarbiavimą, i vio prenumeratą, nepamiršo
» . Maikio su tėvu ir Vasario 16
Antanas Matjoška, ... , .j gimnazijos, kuriai paaukojo

LB Bostono apylinkės pirm.‘f20.

Programoj: šokiai, skaid-j r.vtė Bizinkauskaitė, kuriom 
rėš ir įvairių rūšių muzika. J ffitara akompcnavo Aidas

Vakarą rengia Tarptauti- į Kupčinskas, 
nis Institutas ir LB Kultūros I • Pranei-ėjas buvo Madas
Klubas. Eikinas.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-
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 Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ

vedžioja.

Flood Sąuare
Hardware Co.

Baviiakaa K. i. ALBK.NA
SW EAST BBOAPWA? 
fctMLfT” SCSTON. MASS. 
.’ELFFONAS AN 8-414. 

B*i.j».aiįj Mcore Oatei 
VopJeroa Sienom*

Stiklą* Langam 
VU-'kie reikto enya namaw 

Reikmenys pi am beriam* 
Visokis geležie* teiktai

P et e r Maksvytis
& Bs9te

<9 Church Street g. Miltoa, Maaa.
Atiteku vteua patateymo. ramoa- 
to ir projektavimo darbus 1S lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatu, pasai JSsų reika
lavimo. šaukite visados fld • va
landų vakaro.

Telefonas: 498-8675

žmogaus — be ydos. 
**#»*»»»>***» »**«**.*»»»*»<»»>*** [
NAMAKSY - ZAMMITO 

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

Tel. 762-6732

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvo. ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir suri
ju plokštelę. Kaina $6.00.

Kviečiame visus j 
BOSTONO

BALTIJOS ir ŽALGIRIO TUNTĄ 
tradicinę

KAZIUKO MUGĘ

1977 m. kovo mėn. 6 d.
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėse

(368 W. Broadvvay, So. Bostone)

Telefonas: AN 8-2806
7?r. Jos. J. bonovan 
br. J. Pasakarnio

{PfiDINIS 
OPTOME TEISTAS

Valandos:
nūn y vai ryto iki 5 vai. vak 

rrečiadieniais neoriimama 
447 BROADVVAY 

South Boston, Mas.

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

I
*

PIETŪS

ATIDARYMAS

VAIDINIMAS

12:30 vai

11:30 vai.

3:00 vai.

Bus suvaidinta — GRYBŲ KARAS

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
^M*oooeoooooeoooooeoeooaiQoosoio>seoc3sooooaooooooeioooor

į
R The Apothecary I

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipUdome gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuviškų vaistiną.
Bsv. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broad. ay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.
Telefoną* AN 8-6096

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vak v« išskvnu iventadienius ir sekm. 

ĮM»MmmmMmmanmmM»aBnBoannBnBOBaBanB»annMnmmmi

N & T OIL CO.. Ine.

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

IJTHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas ....
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas 

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. BROADtVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

$6.—
$6.—

į*

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEI KIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 
Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (YVhist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.
Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO 

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

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

641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Į Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

268-4662
Skambink ite

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOM ETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

jjirrrrrrrrr-rrrrr--.................... .............................

Dėl laisvos Lietuvos, LSDP 
memorandumai, 36 psl., kai
na $0.50.

Lietuviškoji skautija, Pa
rašė Petras Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

Devintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, 389 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$7.50, kietais — $8.50.

Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė

Amerikos lietuvių politika, į Stasys Yla, 345 psl., kaina 
parašė dr. K. Šidlauskas. į- $6,
vadas dr P. Grigaičio, kai- Kelionė aplink pasauli, 
na $1.50. Juozas Kaributas, 423 psl.,

Anglų novelės, 23 autorių, kaina $5.00.
sudarė Povilas Gaučys, 456 Lietuva caro ir kaizerio na- 
psl., kaina $7.00. guose, Ant. Gintneris, 633

Popiežiaus bulės, prof. P psl., kaina $5.00.
Pakarklis, 70 psl.,kaina $1.00. | Senasis prūsų teisynas, 

^Lietuvos konstitucinės tei- prof. P. Pakarklis, 31 psl.
sės klausimais, parašė Kos- kaina 50 centų, 
tantinas Račkauskas, 178 Kryžuočių valstybės san-

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota 
įrišta, kaina $15.00.

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Demokratinio socializnn
pradai, (S Kairio įvadas) Psh. kaina $2.
64 psl.. kaina 50 centų. Juodojo pasaulio sukili-

Socialdemokratija ir ko- ma|» parašė Stasys Michel- 
munizmas (K. Kauskio), 4' sonas, 127 psl.. kaina $2.00. 
psl., kaina 25 centai Napoleonas, Baltija, Ame-
Amerikos Lietuvių Taryba. rika’ parašė Vincas Trumpa,

30 metų Lietuvos laisvės ko.! 251 Psh, įrišta, kaina $6.00. 
voje (1940-1970), parašė! Sąmokslas prieš žmoniją, Kaina $10.

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

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję rašo apie 70 asmenų.

Leonardas šimutis, daug i. 
liustraciju. 500 psl., kaina 
$10.00.

informacinė apžvalga, Vilius "Melaginga". Mikase, laii- 

Bražėnas, 109 psl., kaina kas, parašė Jurgis Jašinskas 
169 psl., kaina $1.50.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš vVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinė. gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- į 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai Atsilankę įsiti- 
Kinrite. Vedėjas A. Schyrinsklj

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštu.
Pristatymas greita, k 

garantuota.
Prekės parduodamos nui*. 
mintomis karnomis.
Atidaryta darbo dienomb 

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
o fežtadieniau 

nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis PM»I 

susitarimą telefonu,
389 W. Broadvvay 

So, Boston, Mass. 02127 
TeL 268-0068




