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TOMAS VENCLOVA PRABILO 

I PROTĄ IR ŠIRDĮ

Josifo Brodskio pramintas didžiausiu sovietinės im

perijos priespaudoj gyvenančiu poetu, iš jos ištrūkęs jau

nas rašytojas į Vakaruose gyvenančią lietuvių publiką 

prabilo metafizinėmis eilėmis, ją apstulbindamas, o re* 

presyvią tarybinę santvarką lygino su langių rašytojo 

Orwellio ”1984“ metų romano fantazija.

Neseniai iš okupuotos 
Lietuves pasitraukęs poetas, 
kalbininkas, vertėjas, disi
dentas Temas Venclova ko
vo 3 d. didelę Bostono ir a- 
pylinkių lietuvių auditoriją 
supažindino tiek su savo- li
teratūrine kūryba, tiek il
su Įvairiais dabartinio Lie
tuvos politinio bei kultūri
nio gyvenimo aspektais.

Valandą trukusioje pa
skaitoje poetas padeklama
vo eilę vertimų iš pasauli
nės, ypač anglų, poezijos ir, 
be to, nemažą pluoštą savo 
paties eilėraščių. Poezijos 
skaitymą penpynė komenta

techninio pabūdžio nesklan 
durno, vakarą reikia laikyti* 
didžiai atmintinu. Pastebė
tina, kad i panašaus pobū
džio kultūrini renginį jau 
seniai nėra pavykę sutrauk
ti tiek publikos, kaip šį kar
tą, — net daugiau nei 200 
tobulai susikaupusių asme
nų.
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UŽ LIETUVOS LAISVI

Savo pareiškimuose Vasario 16-sios proga jie smer

kia sovietinę okupaciją ir žmogaus teisių laužymus Lietu

voje ir paremia lietuvių išsilaisvinimo pastangas.

Lietuvos laisvės klausimas 
JAV senate ir kongrese vis 
gyvas, bet toji problema 
ypač garsiai iškyla kasmet 
Vasario 16-sios proga. Šie
met Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktis 

i senate vėl buvo paminėta 
į vasario 24 d., o kongrese ji 
dar bus viešai prisiminta 
kovo 31 d.

vo kalboje 
reiškė:

tarp kitko pa-

Tokiomis sukakties pra 
gomis daugelis JAV senato- tų 
rių ir kongresmanų ne tik 
pareiškia pavergtąją Lietu

vą paguodžianti žodį, bet

"Aš kreipiuosi i Prezi
dentą, prašydamas ir toliau 
ginti žmogaus teises, o ypač 
teises lietuvių, dabar Sovie
tų Sąjungos dominuojamų. 
Mes privalome panaudoti 
sav0 technologiją, finansus 
ir kitas Sovietų Sąjungos 
geidžiamas vertybes, kaip 
priemonę sieknant, kad bū- 

užbaigta prievarta, da-

Žemės drebėjimas 
Rumunijoje

Praeito penktadienio va
kare Europoje taip sudrebė
jo žemė, kad po kelių minu
čių Rumunijos sostinės Bu- 
charesto centras virto griu-

rc-ma prieš lietuvių tautos 
lais.es. Atstovų rūmai ir 
kiekvienas jų narys turi

įsijunkime i kovą \Ką komunistai rašo! kŲpP/asi,lir J T^zldt;n,tą' ,)rlesintls DI,les Sovietų są- z 3 * \ j reikalaudami JAV vykdo- jungo? vy.kd<

Vakaras su Tomu Venc
lova vyko So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečiojo 
aukšto salėje. Ji surengė 
Boston0 LB Kultūros Klu
bas, talkinamas Aušros Ku- 
biliūtės ir Audronės Misiū
nienės. Pravedė Kultūros

rais, atskleidžiančiais to ar Klubo pirmininkas Mykolas
kito kūrinio atsiradimo ap-: Drunga. Po paskaitos vyko __  _ _________
lirdtybes, taip pat ir vieną, vaišės, šeimininkaujant Be-’ y^sių krūva. Kol kas oficia- 
kitą "tamsesnį“ poetinį ; atričė Vasaris.
"šifrą“.

Šia proga bestoniške pub- 
Po paskaitos prelegentas' lika Tomo Venclovos pra- 

atsakinėjo Į klausimus. Rys-' džiai gyvenimo po progra- 
kino sovietinės cenzūros-mos visiškai savanoriškai

liai pranešama, kad sostinė
je jau rasta žuvusiųjų 756 ir 
už miesto ribų apie 100. Su
žeistų buvo 5,642, iš jų pusė 
labai sunkiai. Spėjama, kad 

praktiką, apibūdino disi- dar sumetė kelis šimtus do- 'J>(? aPie 4,000
dentų sąjūdžio kryptis Lie-. lerių. Už tą auką vakaro 
tuvoje ir Rusijoje, kėlė min- i rengėjai visiems taria nuo-! 
ti. pradžioje disidentų; širdžiausią padėką, 
tarpe bijetasi Helsinkio- ak-•
to, kaip okupacijos fakto; Tomą Venclovą Bostone 
pripažinimo, bet pastaruo- globojo Agos ir inž. Vikto- 
ju metu atviiai ir drąsiai va-: ro Kubilių šeima, ir jų rezi- 
dovaujamasi jame duotais idencijoje svečiui pagerbti

žuvusiųjų.

garantavi-; ketvirtadienio vakare buvožmogaus teisių 
mai
lietuviai, jei tik gali. lankv-i nias’ kuriame dalyvavo 
tusi Lietuvoje, aiškino, kadįdau£ Bcstono kultūrininkų, 
išeivių spauda kartais slap
tais keliais patenka i pla

siūlė, ‘kad išeivi jos ; suruoštas saunus pnemi-

Drebėjimas buvo jaučia
mas Maskvoje, Bulgarijoje, 
Jugoslavijoje, Austrijoje, 
Vengrijoje, šiaurės Grikijo- 
je ir šiaurės Italijoje. Bulga
rijoje žuvę 20 žmonių ir 165 
sužeisti. Jugoslavijoje buvo 
17 sužeistų.

Nukentėjusioms medici-

dėl žmogaus laisvės
Prezidentas Carteris, pri

imdamas disidentus ir net 
laišku paremdamas dėl 
žmogaus teisiĄ kovojanti 
akad. A. Sacharovą, labai 
daug“ nusipelno kovoje dėl 
žmogaus laisvės. Sovietų 
Sąjunga ir jai pataikaujan
tieji Stengiasi 'prezidentą 
sulaikyti nuo tokių ryžtingų 
žygiy-

Parodykime, kad visuo
menė pritaria tems svar
biems prez. Carterio laisvės 
pastangoms. Kiekvienas lie-

apie JAV? , mesies valdžios atitinkamos 
■ akcijos Lietuvos laisvinimo 

Visada komunistų sipau- reikalui.
da apie JAV tik bloga tėra
so, bet paskutiniuoju laiku 
ypač nesigailima juodų 
spalvų.

Pagal ją, tai esanti šalis, 
kur laisvė tik popieriuje, 
kur viešpataujanti policijos 
sauvalė, neteisėtumas, ra
sizmas ir kt.

tesnes skaitytojų rankas, bet 
šiaip oficialiai laikoma po 
užraktu "speefonduese“.

.kdomą prievartą, 
siekiančią užgniaužti lietu
vių tautos žmonių teises“.

Kongr. Frank Annunzio 
(dem.. III.) vasario 16 d. sa
vo kalboje atstovų rūmuose 
pabrėžė Lietuvos teisę Į ne
priklausomybę. priminė N. 
Sadūnaitės nuteisimą, iškė
lė Lietuves Katalikų Bažny
čios Kronikos vaidmenį, 
nasiiūnindamas Congressio- 
nal Rečord* puskapiuose 

Praeita šeštadieni -12 as- ''f-'«"^irti kun. K. Puare-
gavo progą pasikal- Y'™1* ',7’n5’ ' ,R| ™*os

10 nr. leidinį analų kalba, 
kur faktais na vaizduojama 
priespauda Lietuvoje.

Štai, šį kartą vasario 16 d. 
kongresmanas A. Benjamin 
(Ind.) atstovų rūmuose sa-

Telefonu kalbėjo 
su prezidentu

"Visokios rūšies šnipinė
jimas tapo kasdieniniu reiš- ™en.vs 
kiniu. Prieš pradėdamas bėtl telefonu su prezidentu
kalbėti telefonu, amerikie- /-odellu’ darn <^u°tleJi k lau- 

simai buvo labai įvairūs —tuvis o >• t pl m i tis tuii nusiminti, RhcI jo . ....tuvis lak.KU ai teiegiama , . JJ, nuo rimtu politiniu ir eko-
pasiuskime prezidentui pa- sikalbejimas slapiosios zval- . . „‘.-.i.,, -----
dėką uz žmogaus teisių gy-jgybos bus Įrašytas į juostė-1 n ‘
nimą ten, kur jos labiausiai lę“. — skelbia Kremliaus;1

žinių agentūra, lvg norėda-Įlaužomos — už geležinės 
uždangos.
Amerikos Lietuviu Tarvba

nos ir kitokia pagalbą teikia
irjAV-bės. ’ [Milionierius 

paveikslus
Šio Bostone apsilankymo, 

proga Tomas Venclova ko-j
vo 4 d. kalbėjo ir Harvardo j Donatą Šatą IstlKO 

į universitete Russian Re- v - 
• search Center. širdies smūgis

vogė

, ... Norinčių pasikalbėti buvo
ma Amerikai prilipinti Sc- ,abai daug bet tik 42 su ė. 
vietijes juodulius. j : gio to ipakiausti ir išklau-

“Amerikiečių teismai la
bai gailestingi auk/liems 

t pareigūnams, kurie pažei- 
Įstatymus,

jo šio to pakla 
syti prezidento atsakymą ' 
per dvi valandas.

Prie tų "speefondų“ ne-’ 
galima prieiti be ypatingo! j New Yoiką 
leidimo bei formalumų. ' kovo 5 diena

Jis grizo

Speefondų linkiniuose y- 
ra tekia literatūra, kurios 
eiliniam tarybiniam pilie
čiui šiandien skaityti “ne
reikia“: visa išeivių spauda, 
Biblija, taip pat ir Stalino, 
Trockio, Mao Tse-tungo bei 
kitų dabar “nekošernų“ ko
munistų raštai. Pačių spec-

A. L. Taryba įsigijo 
patalpas

Amerikos Lietuvių Tary 
bos veiklai plečiantis, val
dyba, vykdydama paskuti
nio suvažiavimo nutarimą, 
vasario 25 d. Įsigijo nuosa-

Į Baigiant ši numerį ruošti, 
gavome žinią, kad PLiB val
dybos kultūriniams reika
lams vicepiiTnininką inž. 
Donatą Šatą praeitą penk
tadieni i tiko širdies prie
puolis. Jis tėra tik 48 metų 

(amžiaus. Gyvenia Warve- 
rick. R.I.

Linkime kuo greičiausiai

Austrijos sostinėje suim
tas milionierius Gerhardas 
Bergeris, kurio rūmuose ras
ta daug ivairių brangeny
bių, jų tarpe ir dail. Tinto- 
retto paveikslai, prieš kele
rius metus pavogti iš Dub- 
reviko muziejaus, kurių ver
tė esanti $5 milionai.

Carteris priėmė

, ». . , Prezidentas tokiu "ryšiu
. . , x‘t žiaurus ?u tauta« iabai patenkintas

tiem>, kūne aktyviai veikia įr tikisi j j pakartoti.

fondo rinkinių tarpe dar i-jvybėn patalpas, kurios iki 
vesta gradacija: vienos kny-į šiol buvo nuomojamos, 
gos griežčiau, kitos laisviau!
saugomos. Vienos knygos! Pirmame tų namų aukšte 
duodamos ištisai skaityti i -vra Altos ir Balfo Įstaigos, 
rankas, kitų — tik tam tik- rūsyje Balfo sandėlis, o ant
ros atskiros vietos, likusius iras aukštas išnuomojamas, 
puslapius susegant i krūvą.;
šie ir kiti suvaržymai veda. f eZĮZ^rwo,fl ne[ įr 
prie absurdiškų situacijų, į
kurių prelegentas pailiust-, komunistų Spauda 
rav0 visą eilę. i

Čekoslovakijos pašto cen- 
Po prelegento žodžio!zoriai konfiskuoja net Va- 

publika atsistodama jam su-! karų Europos komunistų 
kėlė garsias ovacijas. laikraščius, kurie jiems at-

Neskaitant vieno kito rodo kiek eretiški.

pasveikti.

Turtuoliai nemoka
mokesčiu

1973 m. iš pačių turtin-

Prezidentas Carteris ir 
(viceprezidentas Mondale 
i Baltuosiuose rūmuose priė
mė ižvmu sovietu disidentą•/ «. t £
Bukovski.

prieš atžagareivišką JAV 
kursą tarptautinėje arenoje, 
prieš tautinę priespaudą, 
lašinę diskriminaciją ir so
cialinę nelygybę“.

Čia gyvenantieji iš tokių 
sapaliojimų tegali tik juok
tis, bet Sovietų S-gos žmo
gus, užtvertas nuo tikrų in
formacijos šaltinių, gali ir 
patikėti.

Pavykęs politinis 
seminaras u

Kongr. J, Delaney ta pa- 
ru' čia proga pabrėžė, kad Lie

tuva kenčia Kremliaus oku
pacijoje, kad JAV nepripa- 
šįsta priverstines aneksijos, 
ir reiškė protestą prieš KGB 
vykdomą Lietuvos gyvento
jų ir Bažnyčios priespaudą. 
•Jis reikalavo, kad Kremlius 
laikytųsi Helsinkio Įsiparei
gojimu, ir reiškė vilti, kad 
lietuvių laisvės troškimai 
.irs tikrove.

Tokio pasikalbėjimo dai
nė vienas prezidentas nebu
vo surengęs.

Laisvės kovotojus 
vadina šnipais

Kremliaus valdžios laik
raštis Izvestija išspausdino 
ilgą straipsni, kuriame so
vietų kovotojai dėl žmogaus 
teisių yra vadinami ČIA a- 
gentais.

Senatorius A. Ste\enson 
(dem., 111.J senate priminė, 
jog privalu reikalauti, kad 
Sovietų Sąjunga laikytųsi 
Helsinky sutartų žmogaus 
teisių garantijų ir nurodė tų 
teisių laužymo pavyzdi Oku
puotoje Lietuvoje.

giausiuių JAV žmonių 154 ’čių dėl laisvės vardu dėkojo 
nemokėjo jokiu mokesčių.1 prezidentui už paramą ir
1974 m. tokių buvo 244, o Į pareiškė vilti, kad jis ir to-
1975 m. — 230. . liau budės žmonių laisvės

sargyboje.
1975 m. 34,121 amerikie

čio metinės pajamos buvo 
didesnės nei $200,000, ir jie
turėjo mokėti 42.9G mo
kesčių, o tesumokėjo tiktai 
15G savo pajamų, pasinau

VLIKo ir Pasaulio Lietu
vių .Jaunimo Sąjungos kartu 

Bukovskis visų kovojan- (engtas politinis seminaras 
jaunimui. Įvykęs vasario 26- 
27 dienomis New Yorke, 
praėjo su nemažu pasiseki
mu. .Jame dalyvavo apie 40 
jaunųjų veikėjų, o taip pat 
Vliko valdybos bei tarybos 
žmonės, atidžiai klausęsi 
jaunime karštų, bet visada 
produktyvių diskusijų.

Šen. J. Glenn (dem., 
Ohio) atsiuntė ra-tą Altos 
pirmininkui, pažymėdamas, 
kad jis vra pareiškęs Yalst. 
departamentui savo reika-

Kaltinami ir užsienio ko- !avima J< kiu būdu nepripa
žinti neteisėto Lietuvos pri
jungimo prie Sovietų Sąjun
gos. .Jis pabrėžia, kad Rytų 
Europai ir visam pasauliui 
išeitų i naudą, jei būtų iš 
ten atitrauktos svetimos so
vietinės ieulos.

respondentai, kurie bendra
darbiauja įsu tais disiden
tais.

Gromika vėl rodosi 
sveikas

Sovietai dėl to priėmimo 
labai nepatenkinti, nes jie 
Bukovski vadina ne politi
niu, c kriminaliniu nusikal
tėliu prieš sovietine sistema

dodami Įstatymų skylėmis, ir “didžiąją tėvynę“
Platesnį reportažą pateik

sime sekančią savaitę.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Gromika kovo 5 
d. priėmė .JAV ambasado
rių Tooną. Kadangi nuo 
sausio vidurio jo niekur ne
buvo matyti, tai pasklido ži- 

į nia, kad ji ištikęs -irdies 
smūgis.

Reikia pažymėti, kad vi- 
- s tos kalbos nėra vien tik 
tušti mandagumo balsai. Jie 
senate ir kongrese kartais 
virsta Lietuvai laisvės rei
kalaujančiomis rezoliucijo
mis
reic
Vaisi, departamentą.

kurios moraliniai Įpa- 
ia JAV prezidentą ir

lais.es
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Spaudos vajaus svajonės 
ir tikrovė

JAV LB Krašto valdi ba šiemet vėl askelbė jau kone 
tradiciniu virtusi spaudos platinimo vajų, kuris tęsis nuo 
\asario 16 d. iki balandžio 36 d.

Tai tikrai pabrėžtinai geras sumanymas ir pozityvus 
dalbas, už kuri jau galima iš anksto padėkoti. Juk tai}) 
nepaprastai mūsų spaudos — knygų ir periodikos — var
gais mūsų visuomenė rūpinasi, tiek apie tai iki šicl prikal
bėta, pridūsauta, priaimanuota! Vadinasi, dabar kaip tik 
puiki proga tą šii dj slegiančią naštą sujungtomis ranko
mis pakelti ir paskui pasidžiaugti laimėjimu.

Na, leiskite ;ia proga pasvajoti.
Štai, spaudos vajaus mėnesiais kyla gyvybingas kul

tūrinis sąjūdis. Vardinių ir gimtadienių svečiai sukaktuvi
ninkams dovanų teneša tiktai lietuvišką knygą ar laikraš
čio prenumeratą. Patriotinių šeimų vaikai, pasiskirstę 
grupėmis, lanko savo tėvų bičiulius, siūlydami jiems Įsi
gyti lietuvišką knygą ar užsiprenumeruoti vieną ar kitą 
laikrašti. Organizacijų renginiuose prie bilietų pardavi
mo stalo pirmiausia pasiūloma knyga ar laikraščio pre
numerata, o taip pat tie patys kultūriniai patiekalai paki
šami dar prieš kugeli, dešras su kopūstais ir bare po stip
resnės taurelės užsigarduoti. O gal net ir dantų gydytojas,

Antanas Gustaitis, g. 1907 m. kovo 12 d.
Gustaičių k., Kvietiškio vis., Marijampo
lės aps. '

tramvajaus pasiekti 860 numerio duris, kur taikingai sam

organizavęs. Smagu prisiminti, kaip karui jau prasidėjus, 
i Kauno radiofone protarpiais jis ir mane kviesdavo, kaip 
tada sakydavom, "nupūsti miglelę“ apie mįslingos ateities 
perspektyvas. Ir putėm...

Laimei, nuo tokių miglų pūtimo ir pavojaus subiuro
kratėti, suvaldininkėti ir nepataisomai sustabarėti jį išgel
bėjo pačiu geriausiu laiku tremtis. Ir gerai, kad Antanas 
pasibodėjo dar kartą padirektoriauti sugrįžtančio Sniečkaus 
radiofonuose ir teatruose, tuo išlaisvindamas savo buitį ir 
talentus. Ak, kokia jam buvo laiminga toji tremtis — 
maturgas, daugelio radio vaidinimų autorius — ir pats vė
liau, beveik pavėluotai dramos sambūrio vadovas Bostone 
ir dargi filmo aktorius anglų kalba lietuviškoje ”Velnio 
baloje"... Uolus laikraštininkas senais laikais ir dabar, 
nors nepasirašantis, bet lengvai iš stiliaus atspėjamas, 
išeivių išminties ir beprotybių temomis dažnai pateikiantis 

i išraiškinga forma aštraus įžvalgumo idėjų ir kritikos.. . 
i kaip išganingai naši naujais nuotykiais, kūrybiniais darbais, moms, nutolusioms nuo lie 
i kavos be cukraus vaišinimais ir pasivaišinimais dypysiškoje 
bendruomenėje Vokietijoje, kur jis su bičiuliais rašytojais 
P. Andriušiu, B. Brazdžioniu ir S. Santvarų aplankė kone 
visas lietuviškas parapijas, guosdami tautiečių apstingu-

būviavo kiti mūsų bičiuliai - Gustaičiai. Abejose menėse sias širdis būties maldom, šviesiom pranašystėm, poezijos
musų puotos tada tęsėsi kone kasdien ir, paslapties neati
dengiant, vaišės maždaug nesiliovė. Bet užmušk — niekur

gražumynais, juokais, satyrom ir pipirais.
Kada Unros prieglobsčiui pasibaigus, daugelis gražby-

ir nė karto negavom nei gabalėlio kugelio, nei kvepiančio i lystės erelių suglaudę sparnus ir ne vienas politikos liūtas 
spirgučio’ i staiga nutilo, — Gustaitis nenutilo, ir Amerikon atplaukęs,

Ir kai Gustaičiai jau daug kartų (ir syki Santvaras) i nors fabrike pradėjo žygius šįkart ne nuo direktoriaus, o
* X    . - « - - . I — . CO — Z. -A. s-i z. . z-, \ 4- 1 z—. 1 » Z-, . .pasirodydavo aplink Los Angeles palmikes, liudysiu nepa-' trupučiuką žemesniuose postuose. Atnaujinus ansamblį su 

pne? traukdama, nepakenčiamai gelianti ki ūmini dantį, , . , p , ariB. Brazdžioniu ir aktorium H. Kačinsku, jie vėl laisvalai-
ph-ma pasiūlo savo pacientui įsigyti knygą ar užsiprenu
meruoti jo pažiūrom artima laikraštį?

O, džiaugtųsi tada ir Keleivis, nes ir j0 patalpose 
lietuviškų knygų lentynos ištuštėtų ir jo prenumeratorių 
šeima pagausėtų gal bent 106 naujų narių. Juk dabar taip 
dažnai girdime ir skaitytojų laiškuose skaitome, kaip jis 
čia, bent Bostone ir jo apylinkėse, reikalingas, kaip būti
nas, kaip sunku būtų ir organizacijoms be vietinio laik
raščio. O. be to, jis dabar esąs ir žymiai pagerėjęs, —

stebėjęs, kad ir rites čia juos būtume marinę vien badu ar ‘ tsrazaziomu ir aKtorium n. ivacinsKU. jie 
vertę alpti nuo troškulio. Bet sautbostoniečiai, mus pas save kiais lankė daugelį Amerikos ir Kanados lietuviškų gy ven- 

- - .... viečių“ (atsiprašau už šį sovietinį žodį, gal jau rodantį ir
mano pasidavimą okupanto Įtakai).

O kai nkimas išsklaidė draugus per tūkstančius mylių 
— ką šiandien matom ir matysim dar ryt poryt? Ogi 
Gustaitis pats vienas su neišsenkančia energija tebeskraido 
po tą pačią Kanadą ir Ameriką — nuo Atlanto ligi Pacifiko

vaišindami, visada prilygo, o gal ir viršijo šventadieninio 
maisto kokybe, gėrimų taurumu, ypač neabejotinai pri
trenkdami savo grožybiniais indais, deimantinėm šakutėm, 
rinktinėm stalų formom, atmosferos meniškumu ir šilčiau
sios draugystės elegancija.

Tad kaip man dabar padoriai ir teisingai surašyti

Įdomesnis, jo mintis nesuspausta į siauios kaktos kaulus, šiaipjau mūsų nesudrumsta draugystė galėtų "apvaikščioti“
jis atviras ir originalesnėms nuomonėms ir drąsesniems 
svarsymams.

Taigi, taigi. Šitaip svajotume, norėtume, lauktume, 
tikėtumės. Taip ir turėtų būti.

Deja, mūsuose, kaip ir labai dažnai, iš didelio mėgiamiausių skanumynų, 
debesio mažas lietus. Ir LB geri norai, ir mūsų spalvingos 
svajonės vis ima ir subliūkšta, atsidaužę kažkur į kietą 
lietuviško molio sieną...

Taip pat ir Keleivio gražios ateities viltys.
Juk ii- iš ankstesnių vajų derliaus spaudai teko tik 

maža saujelė.
Ta prcga tik vienas kitas užsisakė ir mūsų laikraštį 

ar jį padovanojo savo bičiuliams, o senųjų skaitytojų nu
mirė daugiau, negu užgimė naujųjų.

Ir tie, kurie buvo sušelpti dovana, ja metus pasinau
doję, užmiršo patys pratęsti prenumeratą... Matyt, vis 
laukė, kad vėl tai padarys tie patys šeimos bičiuliai.

O tie, matyt, nesusiprato, kad jų greta gyvenantis 
„rezidencinis kaimynas“ yra reikalingas kultūrinės ir ma- 

. terialinės paramos...
Bet dėl te nereikia nusiminti. Laikraščių ir knygų 

skaitytojų yra daug. Iš tikrųjų — jų skaičius net ir be va
jaus paskelbimo didėja. Tik jie daug praktiškesni už mus.
Jie knygos neperka ir laikraščio neprenumeruoja, o pasi
skolina iš neišmanėlio kaimyno. Jie viską žino, gerai ap
sišvietę ir — ir visa tai nieko nekainuoja...

galvojimus apie Antano Gustaičio nepatikimą ir metūze- j su literatūros vakarų programom. Šalia Vitalio Žukausko 
liška 70 metų sukakti? Nelaukit objektyvumo, kadangi ir! vieno žmogaus teatro , Gustaitis ištikimai ir heroiškai 

tebesiautėja, kaip "vieno poeto literatūrinis vakaras“. Jei

SPAUDOS PLATINIMO 

VAJUS

'r I^į krašto valdyba yra 
paskelbusi spaudos platini
mo v’ąjų <iuo vasario 16 iki 
balandžiu'30 dienos. Tuo 
reikalu i ‘leistu aplinkraščiu 
visos apygardos ir apylin
kės yra prašomos:

1. Surasti spaudos platin
tojus, kurie porą mėnesių 
galėtų tik šiam reikalui pa
sišvęsti. Praeities patyri
mas rodo, kad čia daug ga
li -pasitarnauti jaunimas.

2. Užsakyti laikraštį ar 
žurnalą iš valdybų iždo -ei-

tuvisko gyvenimo.
3. Paskirti nors ir kuklią 

autką spaudai iš valdybos lė
šų.

4. Išparduoti užsilikusias 
knygas.

Kra'tc valdvba yra nuta
rusi mokėti 10G komiso už 
periodinės spaudos nauias 
prenumeratas, ateinančias 
nėr krašto valdyba, o kny
goms apvb’nkės prašomos 
savo nuožiūra padaryti ko
kias lengvatas ar papigini- 
mus.

FRONTININKAI IR LB

Frontininkų žurnalo ”Į 
Laisvę“ nr. 68, kurį reda
guoja Vytautas Vaitiekū
nas, i'spausdintas JAV Lie
tuvių Bendruomenės tary
bos nario Vytauto Katkaus

jis visur pageidaujamas ir laukiamas, jei vis nenusibodo į straipsnis, kuriame jis gvil- 
ir neįkyrėjo, jei mūsų naujieji tautos vadai, apartamentui dena LB nesklandumu prie

penkių dešimčių jubiliejų, bet aš per tokį ilgą laiką nepara
gavau nė vieno ponios Aleksandros spirgo ir nė kąsnelio 
kugelio, kepto iš Antano peiliuku skustų ir tarka smulkintų r°tšildai ir rokefoleriai dar neįsiuto iki pamėlynavimo nuo j žastis. Ten jis tari) kitko ra 

jo sarkazmų ir Įžeidinėjimų, ir jeigu vis tebėra jis liaudies, šo:
mylimas ir apiplojamas, — tai, matyt, ne už dyką, o už ką Į ”perj<toįi bendruomenės
nors. Ir mums, rašant apie jubiliejušus, toksai stebuklas I prc^je„a '_  frontininkai
yra didelis palengvinimas, nes nebereikia daug aiškinti Į ^Įeskime akį i JAV LB 
aiškių dalykų. . • trumpą istoriją. Kas stervo-

Kaip Antano misionieriška iniciatyva tebėra nerims- j jo bendruomenės priešaky- 
buvopernelyg ilga ’ir. svarbiausia, per tuos laikus niekad' tanti> ^gu liudija mūsų užpernykštis pokalbis Santa Meni- i je? I-sios ir Il-sics centro 
nepasitaikė susibarti ar iškrėsti keletą stipresniu tarpusavio ■ koJe (Kalif.), kur jau kelintą kartą Gustaičiai pasirodo savo ( va. y os pi. minimu — 
kiaulysčių. Čia tas pats, kaip su taikingom i/ laimingom j anūkų apžiūros bei šiaipjau atostoginiais tikslais. Tai aną- Stasys Barzdukas, III-sic s ir 
šeimom, apie kurių gyvenimą nėr ko daug pasakyti. Kas|karf Ps manJr sakysMatai, artėjant mums Į žydrąjį - h*- 1 _ • '--•J*J" ’ o
kita, kai būna, pavyzdžiui, neištikimybių, svetimoterysčių, Į pensininkystės sodą, būtų pats laikas dar pasižmonėti prieš , Rėmine Nainvs 
mūšių, skriaudų, šmeižtų, intrigų. O mudu, kadangi ir gimęi marškinių padžiovimą. Pirk naują erdvesnį automobilį, aš ’
tame pačiame mėnesyje, ir šeimos klausimais vis prisilai-: Pamėginsiu iš vergijos išlaisvinti ir prikalbinti Bernardą
kėm identiškų pažiūrų: sutarėm ir to nusistatymo kietai i Brazdžionį, na. ir patraukiam visi per Amerikos lietuvių 
laikėmės, kad tremtyje mūsų žmonos turi būti skirtos i ParaP6aS- Pranašas paskaitys^pačios rimčiausios ir kraują 
malonumui, prabangai ir pramogom, o ne kitokiem darbam ; uždegančios poezijos, aš pridėsiu vėsinančios linksmesnės, 
pramonės ar biznio įstaigose. Ir gal tik ta aplinkybė mums: ° tau Jiks tlk ^vi svarbios pareigos šoferiauti ir per 
garantavo šiais laikais nebemadingą šeimų nesuardomumą. Į vakarėlių įžangas^ pasakyti po sklandesnę prakalbėlę.

Rišo mus ir ideologinė bendrystė. Jau nuo senų prieš

bulvių. Tie patiekalai išvis niekad nepriklausė prie mano

Prisiminimai — atgal ir pirmyn

Sunku ką nors labai naujo ir būdingo iškelti Antano 
Gustaičio biografijoje, kadangi mūsų pažintis, kaip minėjau,

karinių smetoniškų laikų mudviejų gyvenimą dengė poli
tinių pažiūrų monotonija. Kreivais karjeros laiptais, rodos, 
stipriai vis kopėm link tautos (bei savo) gerovės ir švieses
nio rytojaus, o vis kaž kaip atsidurdavom nepakankamai

Mes nepykstame ant šių skaitytojų. Ačiū ir už taip 
mums rodomą dėmesį! Juk tai skaitytojai „idealistai“, 
kurie nenori sutepti savo pirštų nedezinfekuotų banknotų 
čiupinėjimu...

BRONYS RAILA

APIE POET| IR DRAUGI SU 
GARSTYČIOM

Jei draugas švenčia jubiliejų.
Vaizduok jo kugelį, spirgus.
Kaip žūt už Lietuvą galėjo.
Tik žygiuos buvo atsargus.

"kairiųjų tautininkų'grupėje. Matyt, kad mudviem, iš ano 
podirvio dygusiem, vis netikėtai ir nesudrausminamai dyg- 
davo opozicijos usnys, raitėsi valdžios kritikavimo šeriai 
ir šiaupjau nepakankamai klusnus atsidavimas autoritetų'

į Žinoma, jei tau nebūtų perdaug gaila, mus atitinkamai vis 
pagirtum, aiškindamas liaudžiai viso žygio misiją. Ką 
manytum? . ..

Susijaudinau, o galutinai vis dar neišdrebėjau tiesiai 
atsakyt į gyvybini klausimą, taip gundanti ir tebegundanti. 
O tokia ateitis gal būtų buvusi Įdomi ir labai smagi.

Gera galvoti, kad ne mus išjuokia. .. 

Gimtadienių ar vardadienių minėjimai visiem yra
išminčiai, jų vadystės skoniam ir stiliam. Šie budo bruožai.! smaSios bitinės ir šeimyninės šventės. Ypač dviem pir-

Vl-sios — frontininkas Vy
tautas Vclertas, VIT-sios — 
Juozas Gaila, ne frontinin
kas, bet frontininkam parė
mus jo kandidatūra, VIII- 
sies — frontininkas Algi
mantas Gečvs. Tad iki šiol 
JAV LB priešakvie stovėjo 
ir io? darbų didžią naštą 
ne-ė beveik vieni frontinin
kai“.

Pagyręs frontininkus, V.
Kutkus rašo, kad — ”ir už 
savo klaidas iie turi prisi
imti ats.ikcmvbe. O svar
biausia frontininku klaida, 
kad Fe bendrvmenėie 
stengiasi viską anrėpti ir da- 
rvti patys vieni ii- nepakan
kamai a+sižvelgia i kitus, 
nepakankamai išnaudoja 
kitus potencialius rezervus“.

Jie savo elceriu „kitus 
užgožia ir atstumia nuo 
bendruomenė^ veiklos, pa
daro tarsi bendruomenės 
posūniais ir iššaukia bend
ruomenei žalingas raakci- 
ias“. todėl esą raikalinoras 
frontininkams „koks nors 
stabdys“.

NAUJAS VARPAS

Ką tik išėjo iš spaudos 
Varpo žurnalo nr. 14, 208 
psl., kaina $3.56.

Jame daug įdomiu skaiti
niu. Rašo: J. Audėnas, V. 
Čižiūnas, J. Daugėla, A. De
venienė. dr. K. Kalvelis, dr. 
B. Kazlas, A. Kučys. J. Kut- 
ra, M. Mackevičius, S. Man- 
tautienė, R. Roalis, A. Sol- 
ženicinas ir kiti.

Tą numerį salite gauti ir 
Keleivyje.

Varpo administracijos ad
resas: 1214 N l lth Avė., 
Melrose Park, III. 60160.

maišiais savo amžiaus dešimtmečiais. Vėliau gimtadienių 
kupetos džiugina nebe dažną, o daugelį tik sunkina, įkyriai 
primindamos ne visai šviesią ateitį. Aplamai visos ilga
amžės sukaktys nėra koks nors specialus to žmogaus nuo-

„ , . ._ x , pelnas ar pats savaime inašas istorijai, o daugiau nebentRetas Lietuvos poetas (jus nepatikėsit, bet tai tiesa) , . , . ......, . ; , . . . . . i pelnvta pagarba io biologiniam atsparumui ir Viešpatiesturėjo per trumpą laiką tiek administracinių pareigų, ir j majJnej
valstybinių uždavinių, kiek mūsų jubiliatas. Pradėjo nuo' 
svarbiausiųjų — pradžios mokyklos mokytojo, o paskui 
gimnazijose — ir tuo švyturiu būti neliovė vadovavęs lie
tuviškai mokvklai... Literatūros ir teatro studentas, dra-

kurie dar nežymiai reiškėsi Antano jaunystės visuomeni
nėje ir administracinėje veikloje, vėliau ypač derlingai 
išnoko ir rūsčiai įsiveisė, tiesiog išsikerojo jo literatūrinėje 
kūryboje jau už tėvynės pakluonių.

Ir šiandien jau nebesuskaičiuočiau. kiek jis yra pridirekto- 
Trvs šio posmo eilutės man aiškios, suprantamos, Ieng~irįavęs Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus valstybiniuose radio- 

vos paliudyti. \ isiškai tikra, kad jų autoriui Antanui j fonuose jr sostinės teatre, kiek programų redagavęs ar jas 
Gustaičiui priartėjo dar vienas jubiliejus. Atsižvelgiant į jo 1
audringo gyvenimo rezistencinius užsimojimus ir eitas rizi
kingas pareigas, jis jau turėjo žūti už Lietuvą, tiesiog priva
lėjo būti nudaigotas visvien katrų — komunistų ar fašistų.
O kad nežuvo, tai įrodo jį turėjus vertingą ir išpuoselėtą 
atsargumo dovaną. Ir toks jis ne vienas. Į Ameriką po karo
mūsų panašių privažiavo kelios dešimtys tūkstančių, reiš-! 
kusių tvirtą pasiryžimą žūti už tėvynę, bet dėl ištobulinto, 
atsargumo išlikus gyviem. Kai pavojai nutolo už Atlantoj 
ir kai kovojant nebėr jokio reikalo muštis atsargiai, tai > 
dabar čia vedam "kovas už Lietuvą“ žymiai narsiau.

Bet vienos ano posmo eilutės nesugebėčiau pateisinti, j 
Kaip man šiandien apdainuoti brangaus jubiliato kugelį' 
ir spirgus, kad tokių dar niekad negavau iš jo šeimos vir
tuvės ir neregėjau ant stalo. Kai prieš porą su viršum metų 
su pačia ilgėliau viešėjom So. Bostone East Third Street 862 • tinei mokyklai, šitoj nuotraukoj jis su mokyklos mokytojais

Deja pasaulyje vis dar nebuvo ir, tur būt. greit nebus 
nei lygybės, nei teisybės. Net ir Lenino kompartija su Sta
linu ir Brežnevu dar nesugebėjo Įkurti tokios santvarkos, 
kur iš valstybės iždo visi piliečiai būtų pagal kūrybinio 
pajėgumo, darbštumo ir ištvermės dorybėm, medaliais ir 
privilegijom speckrautuvėse. Todėl vienų sukaktis minim 
su cimbolais, o tūkstančius kitų begėdiškai nutylim, — nors 
visų juk sielos vienodai nemirtingos.

Ir štai Antanas Gustaitis bus vienas iš tu, laužančiu 
kilnų lygybės principą. Ne būtinai biurokratijoje, radio
fonų administracijoje ar kai kuriose kitose praktiškos veik- 

’ los srityse, kur lygybė jam labiau lūždavo ne į aukštį, bet 
į žemyn. Tai anti-nuopelnai, kuriuos nedėkinga tauta ir 
bendruomenė jau dabar ima niekšiškai pamiršti. Tačiau 
viena sritis yra svarbiausia ir, tur būt. nebus nepamirštama 
— tai Antano Gustaičio grožinė poetinė kūryba, su kuria 
jau per tris dešimtmečius yra Įplastėjęs į pačią tautos 
širdį, ir dėl kurios jis nenusibosta literatūros vakarų pu
blikai ir vis kviečiamas ją pavaišinti kaskart labiau bręs
tančiom uogom.

• Matau, kaip man prakeiktai nepasisekė išreikšti savo 
Antanas Gustaitis jau ilgus metus vadovauja Bostono Lituanis- J . .. , . .. . , , , ......mums *• »> •»“ j mintį, kun cm suskamba banaliai ir su pretenzija išpustai.

numeryje — Santvarų triaukštėje pilyje, tai nereikėjo J 1973 m. (Nukelta į 3 psl.)
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Partijos angelai sargai Disidentus apšaukia
* kalbos komisijoje 'melagiais ir fariziejai.“

”Siekiant suvienodinti 
terminiją, rašybą, taip pat 
operatyviai spręsti sudėtin
gus lietuvių literatūros klau
simus“, kaip rašo Tiesa, 
partija ir vyriausybė prie 
Moikslų akademijos sudarė 
specialią komisiją.

Jai pirmininkauja akad. 
K. Korsakas. Bet joje greta 
tikrų kalbininkų (V. Mažiu
lis, K. Ulvydas, J. Palionis, 
Z. Zinkevičius, J. Zinkus) 
yra ir tokie "filologai“, kaip 
Komunisto redaktorius G. 
Zimanas (jis yra net komi
sijos pirmininko pavaduo
tojas), Tiesos vyr. red. A. 
Laurinčiukas, partijos isto
rijos instituto dir. R. šar
maitis.

Tos komisijos parengtos 
rekomendacijos visiem pri
valomos. Jos nutarimai bus 
skelbiami kalbiniuose leidi
niuose — Kalbos kultūra, 
Mūsų kalba ir žurnale Tary
binė mokykla. Apie jos dar
bus bus informuojama ir ki
toje periodikoje.

Lietuves kūrybinių sąjun
gų savaitraštis Literatūra ir 
Menas vasario 12 d. persi
spausdino iš Literatumaja 
Gazeta Aleksandro Petrovo 
laišką, kuriame jis tokius 
disidentus, kaip akad. Sa
charovas, V. Bukovskis, A. 
Ginzburgas ir kiti, vadina 
melagiais ir fariziejais.

Taigi ir lietuviai turi pa
gal Maskvos botago pliaukš
telėjimą šlovinti, prakeikti 
ir kitaip raitytis.

Lėktuvai iš Vilniaus

Tiesiai iš Vilniaus i užsie
ni nėra nė vieno lėktuvo, 
bet jie skrenda i Įvairius So
vietų Sąjungos ir i šiuos 7 
Lietuvos miestus: Į Biržus, 
Druskininkus, Kauną, Ku
piški, Palangą, Panevėžį ir 
Rokiški.

Į Kauną skrenda 40 mi
nučių, bilieto kaina i vieną 
galą 2 rubliai, i Panevėžį ir 
Kupilkį — 4 rubliai.

Keletas pavyzdėlių

Apie meilę: —
Ir linksmas Praamžius, rods, juokui mums lemia 
Vėl vieną priglausti, žavėtis kita, —
O meilė — tarytum senatvėj salami:
Vilioja pipirai, o dančiui kieta...

Arba du posmeliai, kaip dobilėliai, apie rasiškai tau
tišką lietuvybės susimaišymą dabarties ir netolimos ateities 
gadynėje:

Mes lankoj vėliak pradalges rišim,
Uždainuosim: Dalgeli, valio!
Su dukrelėm ispanėm, airišėm 
Ir su juodu tremties sūneliu.
Tai nebūkštauk, jei ašarą šluostom,
Juokias fleita, tarytum gyva:
Sužydės vėl vaivorykštės juostom 
Mūs jungtinių tautų Lietuva! ..

Antanas Gustaitis (antras iš dešinės) 1955 m. pavasarį Keleivio 50 m. sukakties 
bankete prie spaudos bendradarbių stalo.

APIE POETy ! R DRAUGĄ SU 
GARSTYČIOM

Bet štai kiek graudulingesnė mūsų tėvyniškos nostal
gijos pabaiga: —

Bendrai užsigėrę už bendrą gerovę,
Apverkiam Šešupę, rūtelę ir svirtį,
Ir neša mus vėjai, iš kojų išrovę,
Ir stumia mus žmonos į lovą numirti, —
Ir lieka tėvynei tiktai skudurai 
Visų patriotų bendrai.

O tuomet: —
Praeis dar metai — keleivio kojas 
Iries į lovį, šilkais išklotą,
Ir negirdėsi užsimiegojęs,
Kaip tave gerbia, šunų išlotą,
Bičiuliai, priešai ir daktarai, —
Visi graudingai, visi gerai...

Ir buvę žvirbliai dabar arai, —
Visi laimingi, visiem gerai.

Arba dar "triptikas“ iš mūsų asmeninių bei politinių 
kovų lauko (po posmą parinktas iš trijų eilėraščių): —

Rods, poniutė kaip gitara:
Kaulai, stygos ir dažai —
Smaugia vyrą jaguarą,
Šaukia: sekso permažai!..

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

Bet kad sunku aiškiau ir kitoniškai pasakyti, nelengva 
tiksliai aprėminti Gustaičio poezijos tūri ir esmę. Kada 
pasakom apie kitus: štai religinės ar patriotiškos poezijos 
meistrai, tai viskas iš karto aišku. Bet humoristinė poezija, 
kaip dažniausiai literatūros vakarų garsinimuose "pristato
mas“ Gustaitis, — kas tai per paukštis? Kai kam jo dekla
macijos išvis atrodo net ne poezija, o vien pramoga, pasi
linksminimas, "juokas ligi ašarų“, kandžios iltys, pasišai
pymas iš tautos vadų ir kitų tremties brolių. Be abejo, 
tokiuose tvirtinimuose yra kiek tiesos, tik nepamirština ir 
ta maloni aplinkybė, kad mes lietuviai dar turim tokį gerą 
būdą, jog dažniausiai manom, kad poetas juokiasi ir ty
čiojasi vis iš kitų, iš mūsų kaimynų ar priešų, bet ne iš 
mūsų pačių...

Trim poezijos rinkiniais Antanas Gustaitis tvirtai 
atsistojo ir pasiliks mūsų grožinėje literatūroje, nors ją į 
vadintume "lengvąja“ ar tik humoristine. Tai — "Anapus 
teisybės“ (1956), "Ir atskrido juodas varnas“ (1966) ir 
"Saulės šermenys“ (1973). Ir kol Antanas švęs 80 metų 
jubiliejų, tikriausiai dar pasirodys naujų rinkinių, nes gir
dėjom, skaitėm ir nujaučiam, kad jo rankraštyne kraunasi 
kiti gausūs darbai.

Humoristikos rašytojų, tegu ir be pertekliaus, nestigo 
praeityje (žymesnieji K. Binkis, T. Tilvytis) ir apstu jų 
dabar Lietuvoje, nors totalistinės sistemos kraštuose cen
zorių geležinės replės visad kiečiausiai spaudžia režimo 
kritikų ir satyrikų nagus. Turim dar ir užsienyje keletą 
gabių ir taiklių, kaip B. Pavabalys ar S. Aliūnas. Bet nei 
tie poetai, nei skaitytojai gal neįsižeis, jei liudysim, kad 
savo išskirtiniu talentu, humoro ir satyros raiškumu, poe
tinės formos klasikine kokybe ir kalbos grožiu, visos mūsų 
buities ir būties tragizmo, kvailybių ir sopulių išjautimu , 
Antanas Gustaitis, parafrazuojant G. Orwellio posakį, anų 
humoristų ir satyrikų tarpe yra lygesnis tarp lygiųjų, kol 
kas gal pats lygiausias. Lengvąjį, pramoginį, anksčiau 
vadinamą "feljetoninį“ ei iavimą jam pavyko įkūnyti ir 
iškelti estetikos plotmėje, kaip sakoma, ligi "pačios tikriau
sios“ poezijos lygmens, net ligi sarkastiško lyrizmo gelmių.

Šiuo atveju nemokėčiau savo tvirtinimų įrodyti moks
liškais Harvardo metodais. Poezijoje, kaip ir gyvenime 
veik neįmanoma įrodinėti humoro ir juoko aromato. Jei 
tai pradėtume "rimtai“ įrodinėti, humoras nustalbtų, jo 
visai nebeliktų. Humoras turi reikštis betarpiškai, savaime 
kalbėti, būti suprantamas be aiškinimų, spontaniškas. Ir kai 
vis dėlto norėtųsi bent pacituoti vieną kitą posmą iš minėtų 
Gustaičio knygų — vėl nelaimė: perdaug ten šitokių posmų, 
ir nėra vilties teisingai atrinkti, kaip sako recenzentai, 
pačius "gražiausius“. O tačiau vertėtų rimto skaitytojo 
užkandžiui surizikuoti bent kelių posmų pynę dažniausių 
motyvų labiausiai mėgiamose Antano Gustaičio evangeli- 
jose. Pamėginkim...

Komunistas net be šūvio 
Pievoj Michigano 
Prisirišęs už liežuvio 
Patriotą gano...

Kontinentais ir seklyčiom 
Varę blakę pėsti —
Šiandien baigėm su garstyčiom 
Vienas kitą ėsti.. .

Ir pagaliau, daugelio mūsų "emigracinių seimų“, veik
snių ir partijų veikėjavimo finalas: —

Ir išrinkom dėdės tetą 
Vesti žygiuosna visus,
O teta ta — komitetą,
Komitetas — kilbasus,
Prie kilbasų — dar kopūstų,
Kad mums laisvės vėjas pūstų,
Plius Canadian gaiva, —
Lai gyvuoja Lietuva!

Tikėsiu, jog po visų šių įrodinėjimų skaitytojas tikriau
siai matys, kad dabar gyvenam pusėtinai niūrius ir nelai
mingus laikus. Bet jie virsta kažkaip lyg geresniais, šiltes
niais, nes linksmesniais, kol juose su mumis drauge gyvena 
ir po lietuviškas parapijas dar skraidžioja Antanas Gustai
tis. Melskimės, kad jis dar ilgai būtų viena iš vertingiausių 
mūsų dabarties paguoda.

ANTANAS GUSTAITIS

KAI PASKUTINĘ VALANDOS MIN UTĘ.
Kai paskutinę valandos minutę 
Žydrinę dūmų šungrybis užstos, — 
Atminsim Biržuos paliktą Onutę, 
žodžius dainelės, kaimiškai prastos, 
Ruginį skonį lašo samagono, 
Nekalto pirmą nuodėmę pirty. 
Piemens mintis ir išdidumą pono. 
Tarnaitės juodas garbanas arti: 
Atgims ausy skambėjimas monetų, 
Garbės taurių simfonija tauri. 
Atodūsiai matronų glamonėtų 
Ir pro virbus — lakštučių potpouri. 
Ir grįš, kaip liūdnas gervių klegesys, 
Mūs ilgesys...

Ir paskutinę valandos sekundę 
Užmiršim dieną, mėnesį, metus, 
Kuriom valdžiom kada ir ką įskundę. 
Sukūrę sau herojinius mitus.
Užmiršim giesmes, Stalinui aukotas. 
Pakeltą ranką Hitleriui rudam. 
Tremties lazdas, vėl ne ragiais šakotas, 
lenciūgėlius ir mikitas vadam. 
Užmiršim vardą pavardę trečios 
Pačios. ,.

Nieks nežinos, ar kloja naktys šydą,
Ar gulim kur nulesinti svečiuos, —
Verks tamsoje priglaudęs nacis žydą,
Rūkštelė guboj Vizgirdą bučiuos.
Visi, visi norės mylėt prieš mirtį 
Ir priešuos draugo įnirusio ieškos.
Tik negalės juodam rūke atskirti 
Mergelės nuo ožkos...

Ir kai erdvėj audru skliautam nudilus,
Žmogaus širdis kaip užmušta tylės, —
Išgirsim vėl lyg skudučius vaidylos, 
šventus garsus iš debesų skylės.
Ak, ir visi — tremties vadai ir liaudis —
Skubėsim ten — padangių Lietuvon,
Tik iš dausų mums angelai sugriaudės:
— Bičiuliai, pašol von!

Įseptintinti linkėjimai septyniasdešimt
mečiui Humoristui.

(Poeto Antano Gustaičio 70 metų (1907-1977) amžiaus jubiliejui.) 
Dar ilgoji* sparnuotų metų atskrisiančioj grandinėj,
Kurių mažiausiai dar tebūnie septyniskart septyni,

Tavoji bučkiui visad dar jauna 
Septyniuos meilės mūšiuos užgrūdinta burna 
Tegu ir vėl sužaižaruoja
Užžiebto peklos pačioje gilumoje
Smaluoto Tavo humoro liepsna!

Tegu ir vėlei raitosi liežuviai jos ugniniai 
Dar septy niom naujom progom jubiliejinėm!

Tavo septyniasdešimt metų jau giedančiai burnelei 
Ir vėl teatkiša geroji Tavo mūza pritvinkusį spenelį.
Kad nenusilptum, čiulpdams ir toliau septynissyk į dieną 
Jos šermeninį septy nių pekliškų pipirų pieną.

STASYS LIEPAS

Telefonuokite ar aplankykite
■ i

j A N T O yj*. MAURAGASREALTOR Į
■ t
f 1535 13th St. North !
» į

• St. Petersburg. Fla. 33704
j Tel. (813) — 894-6911 į

I į
■ Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie Į

nori pirkti ar parduoti namus. j
i •
7 I

DAYTON, OHIO
I

Minėjome Vasario 16-tą jų

Lietuviu Kultūros klubasf *■
vasario 20 d. surengė Lietu
vos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo sukak
ties minėjimą. Jame pagrin- 

, dinis kalbėtojas buvo dist- 
rikto teisėjas Carlas B. Ru
binas, kuris yra lietuvių kil
mės. Meninę programą at
liko mergaičių choras "Ne- 

į i ija“ iš Clevelando. Po pro- 
i gramos buvo vaišės.

Didelis lietuvių draugus 
1 kongresmanas Charles W. 
! Whalen, kuris kasmet minė- 
1 jime dalyvaudavo, šiemet 
i dėl svarbių priežasčių nega- 
’ Įėjo dalyvauti, bet atsiuntė 
telegramą, kurioje pažada 

į savo paramą kovoje dėl 
nepriklausomos Lietuvos at
statymo.

Petras Žiaukus 

HAMILTON, ONT.

Statys pensininkam namus

Čia veikia pensininkų 
i klubas "Rambynas“. Jo na- 
j riu tarpe kilo sumanymas 
pasistatyti 60-80 butų na
mus. Tam reikalui yra iš- 

. rinktas specialus komitetas. 
.Jį sudaro šie asmenys: L.

Į Skripkutė, B. Kronas, Alf.
’ Šilinskis. Alf. Patamsis, K. 
I Meškauskas ir Alb. Jankū-
; nas.

Tokius pensininkų namus 
į jau yra pasistatę estai To- 
' tonte, olandai Oakvillėj,
■ vokiečiai Kičeneryje.

i
Argi sunku būtų surasti 

vieną naują Keleivio prenu.

meratorių? O juk kiekvieI
nas naujas prenumeratorius 

stiprina laikraštį.
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141 LINDEN STREET. VVELLESLEY. MASS. 02181 (6171237-5502

1977 METŲ KELIONĖS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ 
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS J:

• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ
• BAVARIJĄ (V. VOKIETIJĄ)
• RUSIJĄ

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą

Balandžio 11-21 d..............$829
(iegužės 5 12 d.................. $829
Gegužės 12-19 d..................$829

šeš ios naktys Vilniuje, viena diena Kaune

Rugsėjo 16-23 d................... $829
Rugsėjo 27-spalio 1 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.. . SI079 
Birželio 16-30 d............. $11 oo

Liepos 7-21 d..................... $1199
Liepos 11-28 d....................$1199
Rugmūčio 11-25 d ... $1199



Poslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. iū, 1977 m. kovo S J.

Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tora

— Maikrf aš tau pasaky
siu, kad ne tik visokie kili
kai, bet ir tavo mokslinčiai 
'šiandien žmonėm sveikas 
galvas dūmina.

— Apie ką tu čia šneki,
tėve?

— Nugi, aną dieną Zacir- 
ka perskaitė gazietojc žinią, 
kad žmogus i savo purvinas 
letenas jau neri paimti pa
čią Dievo galybę ir padaryti 
danguje ir žemėje savo pa- 
rėdką.

— Kokią galybę jis nori 
paimti?

— Maiki, tai ar tu negir
dėjai, kad kažkoks galvo
čius, sako, sumislino būdą. 
kaip iškasavoti žemėje nak
ties tamsumą? Pagal tą štu-j 
korių išeitų, jog žmogus ga
lės padaryti, kad vakarais, 
ir nakti būtų net 10 ar 100- 
rczų šviesiau, negu mėnulio, 
pilnatyje. į

— Taip, tėve, toks pro- ' 
jektas t ik į ai yra paruostas j 
ir įteiktas Amerikos kong-, 
reso Erdvių technikos komi
sijai. Ir tai nėra kokio štu- 
koriaus. o rimto mokslinin
ko Krafft A. Einike darbas. 
Jis yra vokiečių kilmės, 
kain ir io gaisusis bendra
darbis Werner von Braun.i 
pagal kurie paruoštus erd- j 
vėms tyrinėti projektus a-, 
meiikiečiai astronautai nu
skrido i mėnuli, o bežmogiai j 
erdviu laivai Viking I ir Vi-i 
king II šiandien tvrinėia j 
planetos Marso paviršiu ir Į 
yra pasiek*3 dar tolimesnes, 
planetas. Mokslininko Ehri-į 
ke planu norima saulės 
snindid'r- iš erdvės nu-j 
kreipti i žeme nakties metu. ‘ 
vadinasi, padaryti Ivg- ir

ti saulės šviesą Į tam tikrus) 
žemės plotus, kuriuose pras-j 
tos sąlygos derliui nuimti; i 
galimaĮ|būtu naktimis ap
šviesti ir didelius plotus ir 
pasaulyje padidinti maisto 
produkciją nuo 3 iki 5 nuo- 
. imčių. Be to, tokių veidro
džių pagalba galima nu
kreipti i žemę koncentruotą 
saulės energiją, kuri galėtų 
ne tik šildyti tam tikrus že
mės plotus, bet vaiyti ir 
fabrikų mašinas.

— Vaike, bet kas gi tuos 
tavo mokslinčiaus zerkolus 
užkels i dangų ir kaip tu 
juos ten pakabinsi be jokie 
cveko?

— Tas klausimas jau yra 
technikos mokslo išspręstas,! 
tik tokiam projektui įvyk
dyti reikia bilionų dolerių.

— Ne, Maiki, aš nenoriu 
sulaukti tokių laikų, kada 
nebūtų nakties tamsos. Juk 
pats Dievas pasaulio pra
džioje mums atskyrė šviesą 
nuo tamsos, šviesoje liepė 
mums dirbti, c- tamsoje lei
do ilsėtis ir mylėtis. Be to, 
nakti ir i: Zacirkos saliūno 
grįžtant, kai velnias stumdo 
į kairę ir į dešinę, yra ma
žiau sarmatos, o aš prie 
šviesos dar ir užmigti nega
liu.

— Dėl to, tėve, dabar dar 
nesijaudink, nes tai tolimos 
ateities projektai, kurių į-: 
vykdvmo gal dar ir aš ne-Į 
sulauksiu. J

— Ačiū, Maiki. už tokį 
nuraminimą!

KELEIVIO RĖMĖJAI

Keleiviui aukojo:
A. Mitkus, Waban, Ma.,

lak, Methuen, Ma., S. J. Jur- 
ša, Fawcatuck, Ot., W. Mi
kulis, Rochester, N.Y., J. 
Petniūnas, Jamaica, N.Y., 
D. Rūke, Clinton, Ind., A. 
Zamžickas, Columbus, O- 
hio, N. Matis, Los Angeles, 
Cal., J. Vitkūnas, Toronto, 
Ont., V. Pledas, Baltimore, 
Md., J. Vydūnas, Worces- 
ter, M a.

Po $6: J. Karosas, Salem, 
Ma. V. Gražulis, Toronto, 
Ont., Jonys, Delanco, N.J.

Po $5: B. Kamantauskas, 
So. Boston, Ma., P. Pilka, 
So. Boston, Ma., L. Lendrai* 
tis, Sc-. Boston, Ma., S. Lie
pas, Dorchester, Ma., A. 
Matjo'-ka, Dorchester, Ma., 
L. Ęitmanaitė, Jamaica P3., 
Ma., A. Bacevičius, Newton, 
Ma., P. Polgrimas, St. Ca
tharines, Ont., K. Kilikaus- 
kas, Los Angeles, Cal., A. 
Bugailiškis, Hamilton, Ont., 
J. Kontautas, Cliftcn, N.T.,! 
V. Tamošiūnas, Detrcit, Mi. • 
A. Rodomskienė, Dorches- 
ter Ma.. L. Gutovreki, De- 
dham, Ma., J. Vengris, Am- 
herst, Ma., M. Shwambaris, 
Carv. Ind., J. Pakalka, iš 
Wocdhaven, N.Y.

Visiems aukotojams nuo
širdžiausias ačiū.

Keleivio administracija

ŽYDU GELBĖJIMO 

REIKALU

Keleivio Nr. 1 parašiau, 
kaip buvo išgelbėtas teatro- 
logas Markas Petuchauskas. 
Ttn pat minėjau, kad Juo
zas Kerpauskis Žarnelėje 
(Žem. Kalvarijos, dabar 
Varduvos apylinkėje) slėpei 
nevieną žydą, jų tarpe ir sė- j 
etiški gydytoją Šaukotą.

Vėliau gavau papildomų 
žinių. Minėtą gydytoją slė
pęs ne Kerpauskis. Jis išsi
slapstęs žem. Kalvarijos 
klebonijoje. Į laisvę išėjęs, 
gyvenęs Panevėžyje, dabar 
esąs miręs.

J. Kerpauskis slapstęs 6! 
žy dus.

Be jo, tą pat daręs ir jo 
kaimynas Juozas Striaupist 
pas kurį slapstęsi net 26 žy
dai. Jie buvę turtingi ir iš
važiavę į Palestiną.

J. Sonda

BITININKO RŪPESČIAI PAVASARI
Kovo mėnesio pradžia yra normalus laikas po žie

mos bitėms išlėkti, apsisikraidyti ir išsivalyti. Kartais bi
tės išlekia apsisikraidyti ir sausio mėnesį. Toks išskridimas 
yra pripuolamas, atsitiktinis, tik vienai dienai, orui at
idus. • . ■ ;

Dabar bitės jaučia pavasari ir avilyje jau turi per-ų. 
Laukia oro šilimos išskristi ir išsivalyti. Pirmas po žiemos 
bičių išskridimas yra laibai reikšmingas, svarbus jų išsi
vystymui dėl medonešio.

Kada ore temperatūra pakyla virš 60 laipsnių F., 
bitės tikriausiai išlėks. Jos kartais fjleikia ir prie žemes
nės temperatūros, jeigu saulė šviečia tiesiai į laką. Toks 
išlėkimas nenaudingas. Kartais gana daug bičių žūsta, 
ypač, jei aplink avilius yra sniego. Tam išvengti reikia 
lentele pridengti laką, kad saulės spinduliai neviliotų bi
čių laukan. O jeigu bitės jau išskrido, tai reikia arčiau 
avilio esantį sniegą pridengti popierių, lapais ar kuo kitu.

Jei bitės paskraidžiusios greitai grįžta į avilį ir su
lenda vidun, tai ženklas, kad jos gerame stovyje. O jeigu 
jos savo Išmatomis teršia aplinką prie laktos, tai rodo, 
kad jos viduriuoja greičiausiai dėl blogo maisto. Tokios 
bitės dažniausiai teršia ir avilio viduje. Atidarius avilį, 
juntamas rūkštus kvapas. Tokiai šeimai prie pagrindinio 
apžiūrėjimo avilį reikia pakeisti švariu, nešvarų išvalyti 
ii dezinfekuoti. Apteršti rėmai nuvalomi, nuskutami. Bi
tės pačios savo atmatas labai nenoriai valo.

Jei iš lakos išlindusios bitės viena kitą bakstinėja, 
nevikrios, mažai skraido, — greičiasiai tokioj šeimoj nė
ra motinos. Tai tikrai sužinoti galima tik avilį atidarius 
ir patikrinus, ar yra perų. Neradus perų, mo-tiną reikia 
užsakyti iš motinų augintojų. Kaip naują motiną šeimai 
įteikti, kaip elgtis, — apie tai motinų augintojai kartu su 
motina siunčia ir instrukciją. Kuo greičiau bičių šeima 
gaus motiną, tuo geriau.

Be motinos bitės greitai sunyksta. Jei rudenį bičių 
šeima neteko motinos, dažnai per žiemą ji išmiršta. To
kiu atveju, kaip sakyta, reikia avilį gerai išvalyti ir tuš
čius korius išimti. Išėmus nereikalingus rėmus, reikia 
įdėti su koriu tiršto sirupo. Reikia sumažinti lizdą —-pa
likti rėmų tiek, kiek bitės laisvai apsėda. Rėmą su bičių 
duona palikti -krašte. Jei vietoj sirupo duodamas užakuo- 
tas medus, reikia dalį korio iš bičių pusės atakuoti. Jei 
dalis rėmų išimta ir liko tuščios vietos, reikia tuštumą 
užpildyti deofragmomis iš statybinės medžiagos ”foam“ 
lentelių. Tokiu būdu sumažindami lizdą, padarysime jį 
šiltesnį. Tai labai svarbu. Jei lubų medžiaga drėgna, rei
kia pakeisti ją sausa. Šildomoji lubų medžiaga reikia iš
džiovinti, išvėdinti ir vėl lubas apkloti. Vintiliacijos sky
lutė turi būti atvira. Ant avilio dugno esti daug mirusių 
bičių. Reikia jį nuvalyti. Jei nėra Ištraukiamo dugno, tai 
mirusias bites reikia stingrios vielos kabliu ištraukti. Jei 
ištrauktos bitės šlapios ir suplėkusios, patariama dugną 
pakeisti sausu. Visa tai daryti švelniai, nepaliečiant rėmų. 
Visą šildomąją ir izoliacinę medžiagą reikia palikti taip, 
kaip buvo žiemą. Pavasarį bitėms šilima yra reikalinges-

; nė, negu bir'o žiemą. Ji reikalinga perams auginti.
Toks pirmas, trumpas ir greitas bičių apžiūrėjimas 

I yra labai naudingas.
Kartais pasitaiko, kad pirmas bičių išlėkimas su

tampa su kai kurių klevų rūšių žydėjimu. Tada bitės iš 
jų prisineša nemaža nektaro. Nešančių nektarą nereikia 
trukdyti. Tada ir pirmos apžiūros metu nereikės joms 
duoti maisto. Toks medone'jis tęsiasi dvi tris dienas.

• K. Šimėnas

dirbtini mėnuli iš atitinka-!
mų veidrodžių.

— Nu. nu, tegul jis me-j
luoja toliau...

— Čia nėra jokio rrmln
Tokie erdvėie .pakabinti 
veidrodžiai galėtų nukreip-

Po $20: G. Meiliūnienė, 
N. York, ir P. Dargis, Fitts- 
burgh, Pa.

Po $10: A. Leonas, Eli- 
cott City, Md., P. Navazels- 
kis, Westwood, Ma., L. Peš-

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jakušovienės Realtor vadovaujama lietuviška 

įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE 
0705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 367-1791

Po darbo valandų — (813) 360-0744

ENCYCKLOPEDIA

LITUANICA ARTĖJA j 
PRIE PABAIGOS Į

Encyclopedia Lituanica' 
V tomas (S-U) baigiamas; 
įrišti ir kovo mėn. pradžioje; 
bus siuntinėjamas prenume*; 
ratoriams bei biliotekoms. i

i
Paskutiniame ttome bus • 

papildymai, pataisos ir pla
tus dalykinis indeksas. Kas 
būtų pastebėjęs išleistuose 
tomuose stambesnių pralei
dimų ar klaidų, malonėkite 
pranešti leidyklai ne vėliau 
š. m. gegužės 1 d. Redakto
riams reikia iš anksto žino
ti, kiek papildymai galėtų 
užimti vietos. Vėliau keikiu* 
nors pageidavimų nebus ga
lima patenkinti.

Ta pačia proga norime 
priminti, kad dabar dar- yra 
pats laikas užsisakyti pilną

Encyclopedia LDualnica 
komplektą. Visų 6 tomų 
kaina — $120 ir persiunti
mas.

Rašvti šiuo adresu:

Encyclopedia Lituanica 
Press

395 W. Broadway 
P.O.Box 95

So. Boston, Mass. 02127

Tel. (617) 
Vakarais —

268-7730
282-2759

ATEINANČIOS DAINŲ

ŠVENTĖS REIKALAI

Šiomis dienomis dainų 
šventės repertuaro komisi
ja išsiuntinėjo visiems cho
rams JAV ir Kanados V 
Dainų šventės, Įvyksiančios 
1978 m. Toronte, damų re
pertuarą. Repertuaro komi
siją sudarė: J. Govėdas, J. 
Jurgutis, A. Kačanauskas, 
0. MikulsKienė, A. Mikuls
kis, J Simanavičius, F. 
Strolia. S. Sližys ir V. Veri- 
kaitis.

L.B Kultūros taryba gavo 
iš Lietuvių Fondo 3000 dol. 
muzikinei premijai paskirti.

Muzikų komisiją premi
jos paskyrimui sudarys Kul
tūros taryba.

CHICAGOJE ”KELEiVIM ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

?oooooooooeeoooooo«oaGttaoooooooeooooooooooooooooooaor
WORCESTERIO LIETUVIU 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665
oooooooooooooooooooooooraooooa

Labai gili mintis negreit 

į paviršių iškyla.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ
giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau kaip buvo per pastaruosius 
45 metus.
• KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
• GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
• Siunčiant DOVANAS - SIUNTINIUS savo giminėms yra geriausias 

kelias suteikti jiems džiaugsmo ŠVENTĖMS.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

CENTRINĖS JSTAGOS NEW YORKE:
212 Fifth Avė., Room 709 
NEW YORK, N.Yj 10010 
Tel.: (212) 685-4537

Atidaryta kasdien nuo 9 vai ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. popiet

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

VIENOS SAVAITĖS 

iš BOSTONO. NEW YORKO, MONTREALIO

BALANDŽIO 6 — $721.00 < GEGUŽĖS 
BALANDŽIO 27—$735.00 j GEGUŽĖS 

GEGUŽĖS 2 — $829.00j RUGSĖJO

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

7 — $829.00 
12— $829.00 
21— $815.00

iš BOSTONO, CHICAGOS, N. YORKO, MONTREALIO

GEGUŽĖS 18 (su Vakarų Europa)
GEGUŽĖS 25—$ 999.00 BIRŽELIO 29, LIEPOS 15, 
BIRŽELIO 15— $1119.00 JEPOS 27, RUGPICČ. 10

—iš Chicagos $1257.00 
—iš Nevv Yorko $1136.00

RUGSĖJO 7— $999.00 

GRUODŽIO 21—$983.00

Prie grupių galima jungtis ir iš kitų miestų 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 

Savininko Aldona Adomonienė
Air Fares Subject to Changes and Government 

Approval

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkoma 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.&

BALTIMORE, Md 21224, 3206 Eastem Avė. 
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nuussau Avė. 
CHICAGO, 111. 60622, 2242 W. Chicago Avė. 
CHICAGO, III. 60632, 4065 Archer Avė.
C LEVELAND, Ohio 44109, 3491 West 25 St. 
CLEVELAND. Ohio 44134, 5432 State Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michigan Avė. 
ELIZABETH. N.J. 07201, 956A Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Avė. 
LOS ANGELES, Calif. 90026, 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI. Fla. 33138, 7612 N.E. 2nd Avė. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Central Avė, N.E. 
NEW BRITAIN, CONN. 06052, 97 Shuttle Meadow Avė. 
NEW YORK. N.Y. 10003, 101 First Avenue 
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St. 
ROCHESTER. N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė.
SAN FRANCISCO, Calif. 94122, 1236 Ninth Avė. 
SEATTLE. Wush. 98125, 11551 6th Place N.E.
SOUTH RIVER. N.J. 08882, 168 Whitehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. Wilbur Avė. 
VINELAND. N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis Avė. 
\VORCIIESTER Mass. 01604, 82 Harrison St.
VVHEAT RIDGE. Colo. 80033, 4330 Ouav St.

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO.

(301) DI 2-2374
(212) 389-6747
(312) 235-7788

(312) YA7-5980
(216) 741-8082 
(216) 749-3033
(313) 891-5350 
(201) 354-7608 
(313) 365-6350
(213) 413-0177 
(305) 757-6704 
(612) 788-2545 
(203) 224-0829

(212) OR4-3930 
(215) 925-8878 
(716) 514-2151 

(415) 564-7981
(206) EM3-5556 

(201) 257-2113 
(315) 476-6958 
(609) 696-9796 
(617) 798-3347 
(303) 422 4330

f



Puslapis peiktas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10, 1977 m. kovo 8 3.

Vietinės žinios
, Kovo 27 d. 3.30 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa
gėje Minkų radijo metinis 
koncertas ir filmų vakaras.

’Garso Bangos“ paminėję 

Vasario 16-tąją vaizdingai ji pabrėžė lietu 
vių tautinės sąmonės atbu
dimą, Lietuvos Tarybos su-

Minku radijas ragino klau-, ?al'-v™«. petuvos nepri- 
syeis ' ir Vasario 16-sios, kiausomybes .paskelbimą, 

minėjimo angių kalba per

P. Viščinio vedama radi
jo progiama, o taip pat ir

Brocktono ir Medfordo ra
diją. Ir man parūpo, ką gi 
daro Bostono Universiteto 
’Garso Bangos“, ar jos mie
ga?. įsijungiau radiją ir su
nustebimu patyriau, kad vi- reformą, visuotini mokslą ir

žodžio gyvybei, kai jis buvo į NAUJA LKB KRONIKA 
uždraustas Lietuvoje. Labai!

Jau išėjo LKB Kronikos 
111 temas. Jame išspaus
dinti slaptai iš Lietuvos gau
ti KroniKos nr. 16-22, 424 
psl.. Tie dokumentai liudi-

Čia buvo sustota kalbėti, Ja ,apie. ų «kėjimo ir
ir vis,, iškilminėm,, s,,^! aPlamal laKves Perkloji-

nelis Dauguva ir Stoviu aš 
parimus. Dirigavo Robertas 
Kelly, o kanklėmis pritarė 
jo motina O-na Valinčiūtė- 
Kelly. .

Juozo Raškia išmokyti 8 
berniukai pašoko Mikitą, o 
14 mergaičių, Virginijos 
Liudžiūtės vadovaujamos, 
—Noriu miego, Kalveli ir 
Lenciūgėlį. Šokiams akom
panavo akordeonu Ritmas 
Baltrimas.

pat sveikinimo žodį tarė 
Nevv Yorko svetimų valsty
bių konsulų d-jos dekanas 
Urugvajaus gen. konsulas 
H. Y. Goyen-Alvrez ir Kini
jos generalinis konsulas 
ambasadorius Kosin Shah. 
Pastarasis jausmingame žo
dyje priminė, kad. neis ki
niečiai ir lietuviai gyvena 
priešinguose žemės rutulio 
šonuose, jie turi daug bend
ra: abi tautos myli laisvę, už

jis prašė juos prisiminti, 
nes jų likimas yra didelia
me pavojuje. Jo trumpas 
žodis, pasakytas gana gera 
anglų kalba, buvo sutiktas 
šiltais plojimais.

Kalbos buvo užbaigtos 
Lietuvos himnu.

Rep.

{RAYMOND E. PELECKASJ 
{ 5
{ GENERAL CONTRACTOR }

•

ir visu iškilmingumu suai
dėjo Lietuvos himnas.

Birutė Vaičjurgytė išryš
kino nepriklausomybės lai

' mą Lietuvoje, 
i Knygos kaina $4 minkš- 
‘ tais viršeliais ir $6 kietais

kotarpio reikšmę — žemės; galima gauti Mergužėlę lelijėle, Maldą
■ vž tėvynę ir JAV ir Lietuvos

t Dengia stogus, deda vandens { 
• nutekamuosius vamzdžius, at-{
J lieka namu vidaus ir lauko vi-» s i
{ su rūšių dailydės darbus.
5 Įkainojimas veltui. Turi leidi •i c
I mą ir draudimą, šauktis va-{ 
» karais tel. 364-1610. {IEŠKO

Ieškau našlės, kuriai dėl blo- 
į gos sveikatos reikalinga ruošos 

pagalbininkė. Dirbčiau už mais
tą ir norėčiau kartu gyventi — 
abiem būtu ne taip nuobodu.

Prašau rašyti Keleivio adre
su, pažymint — Ramunei. . . .

(12)

Pabaigai vyrų choras pa- Į kurią kovoja.
dainave Mūsų kuopa, Gr,.; Dėkodamas už sveikini- 
zinkit laisvę n- Tėvynės | jr |fakžji konsulas

S11“'38..- Simutis priminė, kad šian-

’ ’ ’ dien yra kiniečių naujųjų
metų diena ir pasveikino su

himnus. Dirigavo ir akom- y. j rfe wejktotara isidį 
oanavo muz. Robertas Rei- jo k^tafe plojjmaig

Visi programos atlikėjai j Pabaigai konsulas svna- 
nusipelnė gausių ir ilgu plo-i žindino su ką tik iš Vilniaus 
iimu. i atvykusiu kovotoju už žmo-

Avku Lietuvai vaduoti i ffaus teises okupuotoje Lie- 
suri^kta $č»27. Jos d?p- buvo i tuvoie rašytoju Tomu Venc- 
-enk?mo< ir bažnyčioje. i nepakankame anglu kalbos

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

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

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

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

Keleivyje.
Kny ges leidėjų adresas:

L.K.R.S. Rėmėjų Sąjunga,sa programa buv0 paskiria 
Nepriklausomybės minėji
mui. Programą vedė Birutė 
Vaičjurgytė, penpindama
save- ka’ba vokaline ir in-įmi. Bet naujoji okupacija ir 1 
strumentaline muzija. i priespauda nesumažinc lie-i

__Amerikiečiui sunku su- - tautinės sąmonės ir jų į Paminėjo Lieluvos laisvės
prasti priespaudą, kuria iš-! a^ės oškimo..
gyvena* lietuviai šiandien baigtas gies-

Ne.: me Lietuva brangi .

Šis minėjimas davė ame
rikiečiu visuomenei tikrą 
supratimą, ką lietuvių tauta 
yra išgyvenusi ir kokia jos!
padėtis dabar. Ačiū Birutei ’ , ,,

kyli religijos, nes jus nu-į Vaičiurgytei. Mums telieka r^t0 ^Uv0 pamaldos

okupuotoje Lietuvoje, 
galima tikėti spaudai, nes 
ji dažnai komunizmą tik gi
ria. Negalima ten tikėti 
draugui, nes jis gali jus iš
duoti. Negalima vaikų mo-

kitą pažangą.
Nuo 1944 metų Lietuva ii 6825 S. Talman Avė., Ghi- 

111. 60629.vėl buvo aneksuota, virto, 
komunistinės Rusijos dali-' Ca'^0’

NEW BRITAIN, CONN.

paskelbimą

LB apylinkė vasario 13 d. 
surengė Lietuvos nepriklau
somy oes atstatyme- paskel
bimo 59 metų ir Lietuvos 
karalijos 724 metų minėji-

lš ryto buvo
lietuvių parapijos bažnyčio
je, o vėliau parapijos salė-

para ai aplink jus tai skel-! ringą lietuviško žodžio sa. i Je bu v o iškilmingas susirin-
bia... ' ' kvtoj,. Padėka ir visam "™“-,J! P'adeJ° ,V*

Garso Bušu“ kolektvvui, Vilčinskas, kuris susirinki

baus. Jūs turite sakyti, kad1 tik džiaugtis, kad turime te
gyvenate ”roiuįe“, nes visi! kią inteligentiška ir kultū-

Tokiomis mintimis Birutė 
pradėjo minėjimą. Ji davė 
t’umpą, tikslia ir įdomią 
Lietuvos istorijos apybrai
ža. suprantamą amerikie- 
t’škam galvciimui. Birutė' 
sustojo ties Mindaugo, Ge-i 
dimino ir Vytauto asmeni-; 
mis, pabrėžė kontroversini Į 
karūnos paorebima. Elegan
tiškai kalbėjo apie Vilnių, 
kain kultūros centrą 17 ir 
18 amžiuje, kur žvdėjo me
nas i’- muzika. Toliau sekė 
isteriniai faktai: sukilimas, 
Vilniaus universiteto užda
romus... P’e’egentė mabrė- 
žė. kad tai buvo seniausias 
rniv«rsitotac; Pvtu E urmo

kuris vis taip vvkusiai at
skleidžia kitataučiams lietu
vių tautos politines Droble- 
ma» ir jos kuPūrinį lobį.

E. V.

mo vedėju paikvietė Juozą

Vi? d-jCvviai skirstėsi. mokėiimo iis neealis tinka-
mai išsireikšti, rašytojas pa
dėkojo susirinkusiems už 

•dėmesį ir papasakojo, kad
_______ „ 1 iis yra vienas iš grupės pen-

VASARIO 16 LIETUVOS j.,-,, lietuviu, kurie vra vie-

navaišiinti kava ir pyragais.

Jonas Bernotas

šai ištiškę protestą prieš 
Helsinkio susitarimu garan- 

Lietuvos generalinio kon-; tuotą žmogaus tei<’’u laužv- 
sulato ir Vliko suruoštame, ma Lietuvoje. Suminėjęs

KONSULATE

Vasario 16 priėmime daly
vavo per 100 svečių, kurių 
tarpe New Yorko miesto

kitus keturis grupės narius,

’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.

T? ka-pčp Mažosios Lie-te. -ii 
tvos re’k=me (lietuvi "kai

Raškj. gis prie garbės stalo 'aidžios atstovai, draugiu- 
pakvietė miesto major, ,Yals*« al‘teN
ilattą Avitabilę, valstijos: bel ra<hJ° komenta

senatorių Nancį Jobnsoną, 
! miesto tarybos narį Walterį 
į Gleboviczių (ukrainietį ad- 
■ vokalą), Praną ir Algirdą

1977 m. kovo 11 d. (penk Bražinskus ir kun. J. Rikte- 
radienį) 8 vai. vak. First &' ra,‘b kuris sukalbėjo maldą. 
Second Church salėje, 661 V,S] srarbes sveclaI pasa‘

KALENDORIUS

knvgai atsirasti, spausdinto tas-banketas.

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

kė kalbas. Iš jų ilgesnė buvo 
A. Bražinsko, kuris smul
kiai papasakojo-, kaip jis su

toriai ir Didžiojo New Yor
ko lietuvių organizacijų va
dai.

įpusėjus pobūviui, gene
ralinis konsulas A. Simutis 
ti-umpu žodžiu apibūdino 
Vasario 16-sios aktą ir kar
tu atkreipė susirinkusiųjų 
dėmesį į tai, kad šiuo metu 
okupantai yra suaktyvinę i

CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA 

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

GALIMA MOKĖTI DAL IMIS
DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMĄ^ 

PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL
NAS {RENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-
tėvu pabėgo iš komunistų • žmogaus teisių ir ypatingai 
okupacijos, ir padėkojo vi- j religinės laisvės varžymą! 
siems lietuviams už pagal-j okupuotoje Lietuvoje, 
bą. į New Yorko miesto majo-

Meninėie programos da--ro ir sav0 vardu sveikino 
lyje pradžioje moterų cho-j konsularinio korpuso direk- 
ras padainavo Kur Nemu- tore Marčia Dawkins, taip ^eooeoooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

PAVASARIO VAKARAS

NEVV ENGLANR AQUARIUM 

DISCOVERY LAIVE

(Central Wharf, Bostone)
1977 m. balandžio 10 d.

5 vai.__ pasilinksminimo
valanda

6 vai.—programa 
7:30 vai.—bufetas 
8-12 vai.—orkestras

BILIETAI: auka 86.00 
STALŲ SKAIČIUS — 
ribotas 
Prast me juos užsisakyti 
iki balandžio I d. 

pas
DAIVĄ IZBICKAITĖ 
326-7112 
GYTĮ GAVELĮ 
268-6717

Automobilius galima veltui pasistatyti 
Harbor Towers Parking garaže 

Parengimo diena su bilietu bus galima apžiūrėti 
New England Aųunriumą

BOSTONO STUDENTAI

' -/r ■ .

BALTIC INSURANCE AGENCY 

Vedėja: Reda M. Veitas
Tet 268-6030

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

19T1 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

Dviejų savaičių kelionė į Lietuvą,
Bavariją (Vokietiją) ir Londoną (Angliją)

Istorikas V. Liulevičius 
teigia, kad 1898 m. lietuviai 
turėjo siuvyklų Baltimorėje 
41, Brooklyne apie 40. Bos. 
tone 28, Philadelphijoje 20.

I

BALTIC
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ:

1 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos t 
| ekskursija Į Kauną, 1 naktis Maskvoje I
' balandžio 21—gegužės 2 d. — $858; rugsėjo 18-26 d. — $858,} 
J spalio 9-17 d. _ $826. Į

* DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR į 
j ANGLIJĄ: , į

» 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos » 
{ ekskursija į Kauną, 4 naktys Miunchene ir 3 naktys I>ondone } 
| birželio 25—liepos 10 d. — $1,253; liepos J7—.31 d. — $1.253. ' 
| SPECIALI KELIONĖ Į LIETI VĄ. VOKIETIJĄ. PRANCCZIJĄ: ;

birželio 8-22 dienomis
1 naktis Maskvoje, 6 naktys Vilniuje, kartu !su 1 dienos ekskursija 
j Kauną. 4 naktys Vokietijoje ir 3 naktys Paryžiuje — fl.276.
Į nurodytas kainas Įeina: lėktuvo grupinis bilietas;

pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary;
3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir 
vakarienė Miunchene, Londone ir Pary
žiuje;
ekskursijos, lagamino pervežimas.

SLA

Kelionių kainos paremtos nauju nuo 1977 metų balandžio 1 dienos veikiančiu tarifu, kuris yra 
( valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi kainomis nuo Bostono, Neu Yorko ir Montrealio Pan Ame 
j rican ar kitais IATA lėktuvais.
i Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Nevvton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas: Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau .Ii
4

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuviu radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1380 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.

i Šią programą veda Stepo- 
1 nas J. ir Valentina Minkai. 
1 Biznio reikalais kreiptis į 
■ Baltic Florist gėlių ir dova- 
inų krau’uvę, 502 E. Broad

vvay. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

DRAlTniMO AGENTŪRA 
At'ieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

i

BKONIS KONTRIM | 
S98 Broadway *

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

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metų taršai,’ja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau SEPTYNIS MiLJONUS dolerių
nariama.

SLA—didžiausia lietuvių frateraalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes.SUSIVLENUIMAS neieško pelno, o teikta 
patarnavimus savitarp-res pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su puse m don o dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reika tingiausio 
apdraudas nuo $100.00 iki SIC.OOO.OC

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

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

SLA—AKCIDENTALf APDRATTIA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcloecta- 
We apdraudos mokestis $2.00 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreir-kiti« 
• kuopų ve’kėjus, fr ’ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AlHanee of America
M7 Weet 30tb Sąreet. Ne«r York. N.Y joOfli
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Vietines žinios
GERI KNYGNEŠIAI

Vasario 27 d. Brocktone,

Nauji skaitytojai

Petras .Macijauskas, N.J.,
Ke-• • , t • 4. -ii i užprenumeravo metamsminint Lietuvos nepnklau- i, ? . , . . T, . , ,, • i. i leivj savo kaimvnui, o Jsomvbes paskelbimo sukak- • - ’Vydūnas iš Worcesterio sa

ve kaimynui Broniui Žemai
čiui.

vio ir L. Enciklopedijos pa-j ,J,ohnI)E- CI?s!ie’r iš S'Prin«- 
imtu knygų net už $432. !;!a “ Pa ’ ^.prenumeravo

. . ' . i Pats sau.
Jei visų svarbesnių ren-j Sveikiname savo naujuo- 

ginių šeimininkai tiek dė-jsius ?kaitvtojus ir mūsų 
mesio skiltų raštui, tai nea-i Jaikra čio rėmėjus, 
bejotina, kad ir lietuviška „ , . . , - .
knyga, ir laikraštis rastų žy-! Kelelv‘° adnnn.straoja 

miai trumpesni kelią i skai-! Sauliaus Cibo koncertas 
tytojus. ' Harvardo universiteto

. INcrth House muzikos d-ja
W. M. Bulgeris senato į vasarj0 95 d. surengė dviejų 

vadas i fcrtepijonų koncertą. Pro
gramoje, kurią atliko Sau- 

už kyšius Massa- liūs Cibas ir Jerry Chang,

ti, LB apylinkės valdyba 
pasirūpino ir knygų stalu. 
Ten buvo parduota iš Kelei-

JAS MATYSIME IR GIRDĖSIME BOSTONE KOVO 13 pos darbas reikalingas vis 
didesnės paramos.

Skyriaus valdyba

Dail. V. Vizgirdos paskaita 
New Yorke

Dail. Viktoras Vizgirda 
kovo 13 d. Vaižganto klube 

j Nevv Yorke skaitys paskaitą 
"Lietuvių dailė dabarties 
Lietuvoje“.

Aukojo ne $15, bet $25

KVIESLYS
j JAV Lietuvių Bendruomenės 25 metų sukaktuvinį 

< KONCERTĄ — BANKETĄ,

įvyksiantį 1977 m. kovo 13 d. 3 vai. po pietų

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 3 a. salėje
(368 W. Broadvvay, So. Bostone. Ma.)

Dalyvauja: JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
pirm. RAYMONDAS KUDUKIS ir Krašto Valdybos 
pirm. ALGIMANTAS GEČYS.

Praeitame numeryje bu-; K o to programą atliks jaunieji talentai
Genė Ugianskienė yra baigusi Brrigita Pumputytė baigė Phi-' vo P*#keIbta, kad J. Vitkų- j soliste GENĖ UGIANSKIENĖ, smuikininkė BRIGITA 
Chicagos konservatoriją, daina- ladelphijos muzikos akademiją.; nas ** Toronto Stepono Kai- PUMPOLYTĖ ir pianistas SAULIUS CIBAS.

vusi ne tik Chicagoje. bet ir žymus muzikos kritikas Vladas ' r,° Pa»»mklo fondui aukojo

Detroite, Clevelande, Philadel

phijoje, Baltimorėj, Elizabethe, 

Rochestery ir kitur, vis sulauk

dama dideli pasisekimą. Bosto 

ne ją girdėsime ateinanti šeš
tadienį. kovo 13 d.. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje.

Jakubėnas apie ją rašo, kad tai $15- U tikrųjų jis aukojo 
yra "artistė su aukšta, švaria i $25. U z klaidą atsiprašome, 
technika ir neabejotinu solistės!
polėkiu: skambiu, dainuojančiu

Nuteisus 
chusetts valstijos senato 
daugumos vadą DiCarlą ir

buvo Mczarto, Brahmso, 
Sckumanno - Debussy ir

mažumos vado pavaduotoją Milhaudo kūriniai.
MacKensi, pirmoje vieton 
paskirtas šen. IVilliamas M. 
Bulgeris iš So. Bostono, o

Salę pripildė beveik išim
tinai studentai, kurie pia
nistus šiltai priėmė ir nepa-

antrojo — šen. Johnas F. j leido, kol jie nepaskambino 
Avlmeris iš Centervillės. Bizei "Sviedinio“.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

yra .yieninkelė oficiali ist**- 
ga Worce»tcry, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

terio j Lietuvą ir kitas Rusi* 
jos valdonus sritis* Gis kal
bama lietuviškai, patarnau- 
jauna greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

Čia galima gauti j v airi au
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis ktunomia.

Vedėja B. Sviklienė

Aukos Balfui

Paskutiniuoju metu Bal
fui aukojo šie asmenys:

Katrina Norkevičienė is 
Cambridge savo vyr0 Vin 
cento atminimui —; $50.

tonu ir klausytojus pagaunan
čiu jausmingumu“. Ją girdėsi 
me kovo 13 d. So. Bostono Lie- 
tvi Piliečių d-jos salėje.

ir S. J. Juraša iš Conn.
Po $10: Stasys Lūšys, J.

Dabrila, Jurgis Gimbutas, 
- J. Ulpienė, Steponas Kiliu

lis, Albinas Šležas ir Agnė
Venciuvienė.

Po $25: Ona Ivaškienė ir Visiems nuoširdus ačiū. 
G. V. Giedraičiai. ' Laukiame dar neaukojusių

Po $20: Antanas Girnius ištiestos rankos. Balfo šal-

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

Elood Sųuare
H ardus ar e Co.

Sart>i>kaa N. J. ALEKNA
SW EAST BROABVAY 
feOUT» BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Ba&jAmiu Mcor- Dažai 
''opieroa Sianotn*

Stiklas Langam* 
V|j|pld« reikmenys namaaa

Tfeeikmenyi, pi are bariams 
Visokia catcžiaa daiktai

Peter Maksvytis
Carpeater & BuUder
<9 Church Street

jK. Milton, Mass.
Atlieku visu* pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatų, pajral Jdsų reika
lavimų. šaukite visados iki S v 
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675
■sv

Telefonas: AN 8-2806

Or. Jos. J. Oonovan 
Or. J. Pašakarnio

|P fi DI N ISOPTOME T RISTAS
Valandos:
nuo 9 vai. ryto fkl 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

South Boston, Mase

TEL. AN 8-2124
Or. Amelia E. Rodd

(RUDOKTUTfi) 
OPTOM E TRI STI 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON. MASS,

Knyga yra geųggsias žmogaus draugas
^spoeoeooooeeeooooooeooeecioaooeooesoooososinooooooeoi

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipiidome gydytojų re 

ceptua ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit { lietuviškų vaistiuą.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadeay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefoną* AN 8-40M
Nuo I vai. ryto Iki 8 vai v^ išskyrus šventadienius Ir sekm. 

aooooBoooooooopoooooooocoogoooooooooooooooaoooooooa!

N & T OIL CO.. Ine.
I

641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□'Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo"įrengimas

Skambinkite

268-4662

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

****###*#«*««#**«#*##*#«#**##**#•

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydos. 
»»e»oeeeeeee> »»»»»»»»«*«********* *
NAMAKSY - ZAMMITO 

' Insurance Agency, Ine. 
i 95 Rosemary Street 

Norvvood, Ma. 02062 
Tel. 762-6732

i:

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.
.......... ................. . ....................................... ................. ***;

1

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

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

___  Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

j* IJfff f rrr--------

4 NAUJOS KNYGOS į
Angliškai:

LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... S6 - 
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.-

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

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

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

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

ĮDOMIOSir NAUDINGOS KNYGOS
Sukilimas Lietuvos aure*, Amerikos lietuvių politika,

renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa- i 
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 socializme
pradai, (S Kairio Įvadas) 
64 psl.. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai 
Amerikos Lietuvių Taryba 

30 metų Lietuvos laisvės ko 
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i. 
liustraciju, 500 psl., kaina 
$10.00. '

parašė d r. K. Šidlauskas. į- $6,
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

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

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

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

Po koncerto: — kokteilis — vakarienė — šokiai.

Bilietas-auka — $8 asmeniui.

Prašome rezervuoti stalus po 10 asmenų ir įsigyti bilietus 
iš anksto. Skambinti tel.: H. Čepas, 268-0605, vakarais 
268-9268; M. Žiaugra, 479-2962; Br. Paliulis, 282-6827.

Visi lietuviai kviečiami šiame sukaktuviniame kon- 
certe-bankete gausiai dalyvauti.

Be to, tą dieną 10 vai. ryto Šv. Petro parapijos baž
nyčioje įvyks pamaldos, kuriose giedos sol. BIRUTĖ O. 
ALEKSAITĖ.

BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Pastaba. Automobilius galima palikti So. Bostono 
Savings Bank aikštėje, W. Broadway.

Kviečiame visus Į 

BOSTONO
BALTIJOS ir ŽALGIRIO TUNTŲ 

tradicinę

KAZIUKO MUGĘ

So.
1977 m. kovo mėn. 6 d.

Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėse
(368 W. Broadvvay, So. Bostone)

PIETŪS

ATIDARYMAS

VAIDINIMAS

12:30 vai

11:30 vai.

3:00 vai.

Bus suvaidinta — GRYBŲ KARAS

Del 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 
Stasys Yla, 345 psl., kaina

Kelionė aplink pasaulį.
Juozas Kaributas, 423 psl., 
kaina $5.00.

Lietuva caro ir kaizerio na
guose, Ant. Gintneris, 633 
psl., kaina $5.00.

Senasis prūsų teisynas, 
prof. P. Pakarklis, 31 psl. 
kaina 50 centų.

Kryžuocių valstybės san
tvarkos bruožai, prof. J. Pa-

V — CĮ, karklis, 176 psl., kaina $2.00.
mas, parašė Stasys Michel* 
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Napoleonas, Baltija, Ame-

Balys Sruoga mūsų atsi 
minimuose, spaudai paruo. 

■ šė dr. Vanda Sruogienė, 600
rj.k1a'',’raM.yiT'-T™?P’-pSl.. dant iliustracijų. Kny. 

, 251 psl ,rasta, karna $6.00.1 je, ,,l5„ ie 70Ja‘sn1enį 
-1 Sąmokslas pr.es žmoniją. Kaina $i0 00

informacinė apžvalga, Vilius Melagingas Mikasės laii
Bražėnas, 109 psl., kaina ka», paraše Jurgis Jašinskas
$2 50- 169 psl., kaina $1.50.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055 

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadieni 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

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

— ? r — * - j. ■

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tarime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
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
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

i

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION 
l VAIRIA U SIAS DOVANAS 

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas Ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 02127 
TeL 268-0068




