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VLIKO ATSTOVO INFORMACINĖ j 

KELIONĖ BELGRADAN

Jis buvo priimtas JAV ambasadoriaus Jugoslavijai, f 

Vatikano atstovo Belgrado konferencijoje, kalbėjosi su 

Airijos atstovu, spaudos korespondentais ir įteikė memo- >
randumus, nušviečiančius okupacinio režimo vykdomus 

žmogaus teisių laužymus Lietuvoje.

SADATAS NUSTEBINO DIPLOMATUS

IR SUSKALDĖ ARABŲ FRONTĄ

Jis pasiūlė jau šį šeštadieri sušaukti konferenciją 

Kaire pasiruošti Genevos taikos konferencijai. Dalis ara

bų valstybių tokį pasiūlymą griežtai atmetė. Esama duo

menų, kad Egiptas galįs sudaryti atskirą taiką su Izraeliu.

Vliko valdybos prašomas, 
kun. Kazimieras Fugevič.us 
spa’io 25-31 dienomis buvo 
Belgrade. JĮ priėmė JAV 
amba; adc-i lus Jugosla\lja' 
Al’oert Scherer, jr. Ambasa
dorius Seherer dalyvauja 
Belgrado konferencijos A- 
merikog delegacijos pasita
rimuose. Kun. K. Pugevičiu 
taip pat priėmė Vatikano 
atstovas konferencijai mons. 
Fonz-Munoz. Be to, jis kal
bėjosi su Nevv York T'rnes 
korespondentu Belgrade 
David Andelman. Matėsi ir 
su Airijos delegacijos na
riais.

Kun. K. PugeLičius jiems 
Įteikė kopijas Lietuvių Žmo
gaus Teisių kom’sijos pia
ne1'‘mo, kur'ame yra Lietu
vos KatuIi‘KU*3ttži*yck»s Tiro- i 
nikos santrauka apie Sovie-.j 
tų S-gos vykdomus religinės! 
laisvės pažeidimus Lietuvo-- 
jc, ir JAV LB memorandu- i 
mo kopiją ap:e lietuviui 
skriaudimą okupuotoje L'e-! 
tuvoje, Tarybų Sąjungoje 
ir kituose jos Įtakoje esan
čiuose kraštuose.

Kun. K. Pugevičiu; at
kreipė Vatikano atstovo 
F'onz-Munoz dėmėsi i tai, 
kad lietuviai, sužinoję Va
tikano atstovo vyskupo Sil- 
vestr'ni Įžang'nės kalbos 
tur’ni, kuriame buvo reiš
kiamas susirūpinimas Uk
rainos tikinčiųjų reikalais,— 
pasigedo pavergtųjų lietu
vių reikalų paminėjimo. Jis 
aišk'no Vatikano atstovui, 
kad dabartinių laikų lietu
viai katalikai — kankiniai 
ir religinės laisvės paneigi
mui besipriešinantieji rezis
tentai — prašo ir laukia 
laisvojo pasaulio pagalbos, 
bent keliant 'V.ie'umo-n bru
talius Sovietų Sąjungos pra- 
s’žengimus pr'eš žmogaus 
teises. Jis informavo, kad 
lietuv'ai nori turėti švietimo 
laisve ir naudotis tėvu teise ! 
auklėti savo vaikus. Be to. 
j:s prim’nė, kad lietuviu tau
ta buvo ir yra apsisprendusi 
siekti kiekvienai tautai pri
klausančių suverenumo tei
sių.

Grįždamas per Romą. kun. 
K. Pugevičius turėjo progos 
painformuoti apie savo pa- 
tyr'mus Belgrade ir apie pa
dėti Lietuvoje vyskupą Mar
cinkų ir monsinjorą Bački. 
Vyskupas Maro'nkus, Cfti- 
cagoje g'mes lietuvis, vado
vauja Vatikano bankui, o 
prelatas Bačkis — vienam 
skvriui Vatikano užsienio 
re'kalų Įstaigoje.Apie savo misiją painformavo Lietuvos atstovą Va

likane Stasį Lozoraiti, jr., ir 
pažadėjo duoti jam reika
lingos pagalbos informaci
nėmis knygomis ir kita 
spausdinta medžiaga. Vati-i 
kane jis matėsi su Vatikano 
radijo l'etuvių skyriaus ve
dėju kun. Kazlausku, vysk. 
Peksniu, prel. Mincevičium, 
prel. Tulaba ir kt.

Londone kun. K. Pugevi- j 
člus apie savo misiją pain- į 
formai, o Lietuvos atstovą Į 

Anglijce Vincą Balicką ir 
apie dv’dešfmtĮ Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjun
gos pirmininko J. Vilčinsko 
sukviestu asmenų. į

Į JAV kun. K. Pugevičiu; 
grįžo lapkričio 15 d. Sekan
čią dieną apie savo patyri
mus Belgrade jis telefonu 
painformavo Religion News 
Service, National Catholic 
News Service ir National 
Catholic Register laikraš
čius. Tą pačią d’eną jis kal
bėjosi su Eltos Informacijų 
ir Lithuanian Information 
Serv'ce atstovu, o lapkričio 
19 d. — padarė apyskaitini 
pranešimą Vliko valdybos
nariams.

Kun. K. Pugevlč’us, Bal- 
timorėje gimęs lietuvis, va
dovauja Lietuvių Kataliku 
Religinei šalpai ir L. K. 
Tarnybai, artimai bendra
darbiauja su Vliko Informa- 
c'ne Taryba, su JAV LB. 
palaiko artimus ryšius su 
katalikų, protestantų, žydų 

‘ ir kt. religinėm bendruome
nėm ir žmogaus teisių orga
nizacijom, mūsų reikalais 
rašo straipsmus ir la'škus i 
amerikiečiu spauda.

(ELTA)

Dr. Kazys Bobelis 
Belgrade

Altos pirm. dr. Kazys Bo-j 
belis praetą sava'tę buvo 
iškviestas Į Belgradą, kaip 
Amerikos delegacijos Bel
grado konferencijoje pata-i 
rėjas.

It
Vietnamas kariauja
su Kambodija

Tų dv'ejų valstybių tar
pusavio neapvkanta yra la
bai sena. Ji neišnyko ir da
bar, kada ten valdž'ą paėmė 
komunflstai. šiuo metu ko
vos vyksta pasienyje, Viet
namo Tai N'n provincijos 
srityje. Vietnamas Į tą pas:e. 
ni esąs sutraukęs net 6 divi-Į 
zijas karių, ir yra jau keli 
tūkstančiai žuvusfų.

Teroristai keičia 
taktiką

Reuterio žinių agentūra 
avo prancūzų kalba rašytą 
okiečių teroristų la'šką. 
uriame sakoma, kad Pran- 
ūzijos raudonoji; armija. I 
a-'-p jie save vadina, susita- į 
usi su kitais savo- vienmin- i 
ia’s, paruošė naują taktiką į

Į
Pagal ją, nebus grobiami

Praeitą savaitę laisvajame pasaulyje lietu viai iškilmingai minėjo Lietuvos kariuome
nės atkūrimo 59-tąją sukakti. Nuotraukoje matome vaizdus iš nepriklausomybės kovu 

meto mūsų kariu savanoriu gyvenimo.

lėktuvai, bet visos pastangos ”geresnis**
už Brežnevą

bu§ nukreiptos „sunaikint;:
kapital- stinius spekuliantus 
ir jų tarnus“. Smūgl^HTūslą 
kertami n isur, kur tik tie 
"kapitalistai“ pasirodys — 
uždaruose klubuose, ištai
ginguose kino teatruose, 
spektaklų premjerose, bir
žoje, restoranuose Ir kt.

Teroristai taip pat grasina 
sprogdinti lėktuvus ore, jei 
juose skris jų numatytos 
aukos.

IŠTVĖRĘS 40 METU

Tai Bostono Lietuviu tautinių šokių sambūris, nuo kurio pirmojo 
viešo pasirodymo lapkričio 25 d. sukako 10 metų. Nuotraukoje 
to sambūrio pradininkai su savo vadove Ona Ivaškiene. Sambū 
rio sudėtis keitėsi, per ji praėjo keli šimtai jaunimo. Jis keleriopai 
padidėjo, šimtus kartu demonstravo lietuvių liaudies šokių mena 
kitataučiams ir saviesiems, bet jo vadovybe tebėra tose pačiose 
rankose. Nėra Bostone kilo tokio ilgaamžio visuomeninio vieneto. 
Reikia linkėti, kad las sambūris gyvuotų tol, kol Bostone bus 
l.et uv iško jaunimo

Spalio revoliucijos 60 m 
.-ukakties proga Brežnevas 
nedovanojo bausmės nė vie
nam politiniam kalin'ui, o 
'Jugoslavijos diktatorius Ti
to tą malonę suteikė 21S po. 
l-'tinių kalinių, jų tarpe ii 
Įžymiam disidentui Michai- 
lovui.

Egipto prezidento Sadato 
į apsilankymas izraelyje jau 
! buvo didelė sensacija, sukė- 
1 lusi spėliojimų, kas g'i bus

Rumunijoj nerimsta 
’ angliakasiai
i
t Nors ir k eta yra ir Ru- 
i mun jos diktatoriaus Ceau- ■
. sescu komunistinė valdžia, 
bet angliakasiai nebijo ir 

t prie ją parekšti savo pro
testo ir reikalav mų.

Tik dabar paaiškėjo, kad 
ten tūkstančiai angliakasių 
jau ne kartą streikavo, kel-- 
darni savo ek r >rri nius ir 
visą kraštą l'ieč'ančius poli- 

• r‘- k1 ausi mus, t
Pat' diktator'us buvo pri- < 

verstas vyktč pas angliaka
sius ir mėginti juos raminti 
ateit'es pažadais.

Žuvo ne tūkstantis,
bet tūkstančiai

Paskutinliame numery bu
vo rašyta, kad Indijos van
denyne siautęs vilesulas, va
dinamas ciklonu, užliejo d-:- 
del'us Indijos plotus ir žvvo 
1,000 žmonių. Dabar aiškė
ja, kad tų aukų yra daug 
daugiau, kad jų skaičiuoja
ma apie 10,000.

Lapkričio mėnesi tai jau 
antras toks vilesulas, palietu 
Ind'ją. Pirmasis buvo lap
kričio 12 d.

Žmonės vis bėga
> v f , iij f.s rojausI

Specialaus komiteto, ku- 
! ris seka padėti Rytų Vokle- 
į tijoje, duomenimis, nuo 
i 1961 m. rugpiūč'o 13 d., ka
da Berk ne buvo pastatyta 
vad’namoji ”gėdos siena“, 
apie 40,000 žmonių buvo 
patraukti teismo atsakomy
bėn už mėginimą pabėgti i 
Vakarus.

Daug bėgančių žuvo, bet 
j nemažam skaičių pa yko 
iaim-'ngai per tą užtvarą pa
sprukti iš komun’stin'io "ro
jaus“.

/ A V-bi ų u k i n i n kai1
grasina streiku

.JAV ūkininkai grasina 
streikuot', nes jų gaminiui 
kainos esančios žemos, o‘ 
jiems reikalingi dalykai yra 
brangūs. Tūkstančiai jųi 
traktorių jau buvo užplūdę, 
prezidento Carterio g’mtinęf 
Plains, Ga.

Atrodo, kad neišveng'a 
mas ir angįliakasių streikas! 
gruodžio 6 d., nes derybos; 
dėl sutarties nutrūko. I

toliau: ar artėjama Arti
muos, uose Rytuose Į visuo- 
t nę arabų ir žydų taiką, ar 
nuo jes tolstamą?

Luinoji į tą Įvyki reakci
ja parodė, kad ne visos ara
bų valstybės yra linkusios 
pritart; naujajai Egipto po
rtikai, ir i.šryškėjo daug kri
tikes balsų, taip kurių p.k- 
čiausias buvo Palestinos iš- 
vietinių jų arabų, Sirijos ir 
Lib jos.

Ir štai, visai netikėtai pra
e’tą šeštadienį tas pats Sa- 
data; pareiškė, kad jis kvie
čiąs Iziaeli ir arabų valsty
bes i konferenciją Kaire, 
kurioje turėtų būti pasiruoš- 
Genevos taikos konferenci
jai. Kairo konferencija tu
rinti Įvykt' jau IĮ šeštadieni.

Toks -'kubus žygis gerokai 
nustebino net JAV-bes ir 
Sovietų Sąjungą, o arabų 
n nte sukėlė tikrą sąmyšį. 
Trk Izraelis tą pasiūlymą 
tuoj pat ”’š principo“ priė
mė.

.Atrodo, kad tok ai Ka ro 
konferencijai po atsargesnio 
apsisprendimo gali būti pa
lankūs tik Jordano. Sudano 
ir Saudi Arat’jos kraštai, 
bet ir tai kol kas dar nėra 
garant’jos. K tes arabų vals
tybės, tok'o Sadato žygio 
papiktintos, nutarė tuoj pat 
sušaukti konferenciją Libi
jos mieste Tripoly, kur Ša
riatas greičiausiai būsiąs 
pasmerktas, kaip arabu an- 
t izraelinio fionto ardytojas. 
Be to, dabar Egiptui prie
šingi arabų kra tat iau krei. 
pilas' i Maskvą. Ieškodami 
jos paramos.

Kadangi JAV-bės, atro
do, yra linkusios Sadato- pa
siūlymą paremti, tai sako
ma. kad dėl to galį labai už
siaštrinti ir santykiai su so
vietais.

Ne k re pilamas Į k’lusi są
myši dėmes o. Sadatas šiuo 
metu dar pridėjo, kad Egip
tas net ir vienas tarsis Kaire 
,'U Iziaeliu, je; kitos arabų 
valstybės numatytoje konfe
rencijoj dalyvauti atsisaky
tų.

Kai kur ų pol’tinlų ko
mentatorių nuomone, šie 
Įvyk'ai rodą, jog Egiptas pa
siryžęs sudaryti atskirą tai
ką su Izraeliu. Gal tai jau 
buvę slaptai sutarta Sadato 
vizrto metu Jeruzalėje. Ži
noma, tok'a atsk'ra tarka 
dar negarantuotų Artimuo
siuose Rytuose ramvbės. bet 
būtų dideli; Izraelo laimė
jimas. iš arabų linijų ištrau
kus pati galingiau ią savo 
priešą.

Dabar spaudoje tesvarsto- 
mas tik klaus'mas, kok as 
nuolaidas Izraelis už taiką 
padatys Eg’ptui?
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KADA SUSĖS PRIE BENDRO STALO 

VISI MŪSŲ ARABAI IR ŽYDAI?

' Šiomis dienomis buvome liudininkai ne tik sensa
cingo, bet ir pavyzdingo politinio Įvykio: po kelių kruvinų 
kovų narsus Egipto arabų vadas Anvvaras Sadatas nuvy
ko pas toki pat atkaklų patriotą izraelitų vadą Menahe- 
mą Beginą ir ištiesė jam taikos ranką. Ir dar daugiau:
abiejų kraują liejusių tautų labui atsisveikindami (vienas lvta 
kitą pavadino "Mano mielas drauge!“ Vadinasi, net ry
tietišką neapykantą ir keršto troškuli pagaliau nugalėjo 
išmintis.

ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAIsekančiame posėdyje. J uose 
nėra jokių pastabų, ar pasisa
kymų dėl nesiskaitymo su 
kurio nors Š. T. nario nuo
mone. Bet kas gali pasiti- 

• krinti S. T. bylose, kad man 
Į primetamo diktatoriavimo

Jei Sandaros 24-sios kuo- kuopoms ir nariams Seimų :nesu praktikavęs. Visas litu- ’ kraštas 
pos Brocktone Mass., nariai, laikotarpyje“. i . . , , , , L ' . T. «
pasidalins kuopos kasos .. . .. , . , i • . #11 * L-, , ? - • •
S7S nuo ka p dabar numa- Pagal kitus istatų stra’ps- Ju vienodai. Jokių konfliktų (tikslu, o dažnai ir reikalinga, 

tai bus padaryta su Rius nariai, kurie nesila ko Įsu J4 vedėjais neturėjau iri ypač sąlytyje su svetimtau- 
Sandaro? Centro ištikimu ’ Įstatų, gali būti suspenduoti Į jokių skundų iš jų nesu ga- ičiais. Kalbant ar rašant, pvz., 
ar leid mu. Be tokio sutiki-j ar pašalinti.

Sandaros centras sutiko 
ar leido?

M. VALIULAITIS

LIETUVA IR JOS VARDAS

Lietuva yra 
Todėl

okupuotas džio fetišizmas mumyse ža- 
vadinti ją dintų bent politini budrumą,

būtų gal kitas reikalas. Deja, 
taip nėra. Morkaus, Mikuc- 
kio ir Alseikos lūpos visuo
met linksniuodavo ’okupuo-

mo ar leidimo pinigai nega. Į ,
j lėtų būti padalinti. Tad . Kaip zmcma, Sandara yra 

Na, ir šis įvykis kažkaip sava’me atkreipia mūsų akis j klausimas sukasi tik apie įregistruota^ Illinois valsty- 
ir Į savuosius lietuviškosios išeivijos "žydus“ ir "arabus“, > tai: sutiko ar leido? Bet es- kėje, Kaip Not for prof.t

mėje tai tas pats. Taip suti- J °rgamzac ja. ToKia organi-

vęs. Šiuos ir kitus išėjusių; amerikiečiams, nereikia tąją Lietuvą“, o kad tai buvo 
man patiektus kaltinimus vengti progų okupacijos fak- mums tik pučiami arabai, 
gavo ir svarstė JAV LB kraš- tą pabrėžti, ir tam gerai tar

nauja kad ir "Soviet-occupied 
Lithuania“ terminas.

mes nė nepajutome.

mūsų didžiųjų bendrinių organizacijų vadus, kurie taip 
pat jau ilgi metai šmigoja savo dalginiais liežuviais vie
nas kitam po kaklu, bet net ir taut-os laisvės labui vis dar 

• nepajėgdami atgniaužti kumščių, draugiškai ištiesti rankų 
ir suglausti bent jau barzdų prie bendro darbo.

K mo ar leidimo skirtumas i zacUa atrinkamame istaty- 
:abai mažas, jei iš viso toks 
vi a.

me taip apibūdinama:

”Not for profit corpora- 
tions“ means a Corporation 
no part of income of which 
is distributable to its mem- 

Chicagos užprotestavo, bers, directors or officers, 
nurodydamas, kad tam prie-.excent *n payment of rea- 
šingi yra Sandaros Įstatai irtsonable compensation for 
istatyma', pagal kuriuos serv;ce# rendered. 
vo kia Sandara, kaip visuo
meninė ir kultūrinė organi
zacija, nesiekianti savo na-

pasitarimų stalo, apie vedamų su ALTa susirašinėjimų H jams^ižfe mėnesi. TA rezultatai 
eigų ir sūlymus esamai tanporgamzaeinei įtampai Paža" get v«iS jc dar neaiikūs.. Bet Sanda-

Sandaros centras savo nuo-

į Kai pirmą kartą buvo nu
barta pinigus pasidalinti dar 

Sandaros centrasTiesa, mus džiugina čia spausdinama žin'a apie į 
Įvykusi VLIKo ir JAV LB pasitarimą, apie tai, kad Įver- )a‘asarb 
tinta svarba veiksnių pasireiškimų koordinavimo, kad 
sutarta bendrai veikti, kad pasitarimas praėjo "nuošir
daus bendradarbiavimo dvasioje, nevengiant atviriau pa
sisakyti rūpesti kelianč’ais klausimais“. Bet čia pat vėl 
skaitome, kad JAV LB atstovai "painformavo VLIKą 
apie dedamas pastangas susėsti su ALTos atstovais prie

! nrotestavimo

to valdyba ir rado juos nepa
gristais.

j
JAV LB švietimo taryboje;, 

esantis gausus .darbų kiekis 
nebepalieka laiko vesti pole
mikas spaudoje ir gintis nuo 
nepelnytų, už akmenis skau-

Lietuva yra okupuotas 
i kraštas. Liudykime šią tiesą 

Tačiau, antra vertus, sa- į pagrindiniau ir giliau, negu 
vųjų tarpe iš "okupuotosios 'fariziejiško demonstratyvu- 
Lietuvos“ žodžio nereikėtų mo formulėmis, 
fetišo daryti. Žinoma, ir pas<
mus dažnai pasitaiko progų,

dėsniu žodžiu. Manau, kad’kada okupacijos faktas yra j Dar ryškesni ydos pavyzd} 
prasmingiau yra, kartu su neabejotinai pabrėžtinas, užtinkame rysiu su d j?
geros valios bendradarbiais, 
atlikti pavestas pareigas, pa-

Į dedant lituanistinėms moky- 
Taigi, visas reikalas yra • kloms tęsti švietimo darbą, 

labai panašus Į Watergate,
* ■; kaip Keleivis rašė dar gegu

tei

O, ka'p visa tai nuo senų laikų ir daug kartų girdėta! i mon€ kažkodėl pakeitė.
X T , • 1 • • • 1 1 1 1 • 1 . '

ros centro atsakomybė 
neabejotina.

J. K.

yra

Na, tik Įsivaizduokite, kad mūsų trys "prezidentai 
dar vis neguli susėsti prie bendro stalo! Du jau sėdi, o tre 
čias — nepritelpa, ir gana!..

■ Rugsėjo 8 d. specialiame 
Sandaros 24-sios kuopos 
narių susirinkime pirmin’n- 
kas P. Gagel pranešė, kad i T • □

Ponai! Juk 1974 m. Laisvinimo Veiksnių Darbo Kon- Sandaros centras davė ledi- |tono Lietuvių Bendruomenes 
ferencijoje jau buvote susėdę. Jau buvote sutarę ir ”L:e-: mą padalinti nariams po ’ su™°štoji dail. Česlovo Ja- 
tuvos laisvinimo ilgalaikių darbų ir priemonių klausimu“, $300.00. Pagal tą praneVmą 'nušo paroda labai pasisekė.

pakartotinai priimtas nuta-l^uvo išstatyta per penkias- 
rimas pasidal'nti $75,000.00.(dešimt aliejaus ir akvarelės 
Kai narys Donatas Jančaus-! darbų. Iš jų parduota per

Dail. Č. Januso paroda 

Lapkričio 19-20 d. Brock-

Su gilia pagarba
Bronius Juodelis

1977. XI. 15

VAKARŲ VOKIETIJA 

Jaunimo kongreso tikslas

Bet viešas reikalavimas, kad 
mes automatiškai kiekviena 
be išimties proga Lietuvą 
vadintume ne "Lietuva“, bet!

kitų išsireiškimų vartosena.

Pervertę paskutiniojo me
to "Dirvos“ ar "Naujienų“

,**'x “Y i puslapius, nerasime Vilniausokupuota Lietuva , gal bu-, . . ’ ,. . ,.(universiteto pavadinto ki- , tų ne b ek patnot žino, kiek 1
■ patriotinio išsirengmo ar j
i emigrantinio vidinio nesau- i
' gurno išraiška. 1niu

1----- ■ primygtinai

taip, kaip tik ' Kapsuko var
do“, "Kapsuko" ar "kapsuki- 

universitetu. Atseit, 
universitetui

"Nei vienas iš prelegentų • kergiamas daugmaž oficialu
sis okupanto duotas pavadi
nimas. Net "Draugo“ kultū
rinio priedo "Spyglių ir dy-

Į niekur neminėjo, kad dabar 
i Lietuva okupuota, o sakė tik 
Lietuva“.

glių“ skyriuje neseniai buvo 
. . . Šitaip skundžiasi laikraš- pašiepti tie lietuviai išeivi-

Į lietuvių visuomeninį gy korespondentas, aprašęs Į joje, kurie atsisako Vilniaus
vemmą ir už Lietuvos ribų vjena neperseniausiai ivvku- J universitetą vadinti Kapsu-

i

žengia po Antrojo pasaulinio1
ir 'Lietuvos laisvinimo einamųjų ir specialių darbų bei 
žygių klausimu“, ir net "Lietuvos laisvinimo darbo sam
pratos ir lietuvių bendravimo klausimu“. Leiskite primin
ti, kad šiuo paskutiniuoju opiu klausimu tada butvo net; Kas mėgino a1 skinti, kad jis' dvidešimts, 
pakankamai lanksčiai pasisakyta: puri" Attorney General Įstai-

, gos raštą, pagal kuri to ne-
"Kiek Įmanoma okupacinio režimo varžtų ribose, 

laisvojo pasaulio lietuviams tikslinga puoselėti ir plėsti

si mūsų kolonijos pobūvį, ko universitetu, taigi, taip, 
kaip ir okupantas ji vadina.karo subrendę asmenys. Jų Tažiau koks tQ skun<Jo SVQ_ 

tautinę sąmonę ir vertybių ’ rigO 
sistemą sąlygoja dabartinė,

į socialinė, politinė ir kultu-; Kodėl iš prelegentų reika- 
rinė patirtis. Ši patirtis iš es- laujama "paminėti^, kad Lie-• jai primestu—vardu, taigi,

O pabandytų kas pačią 
Lietuvą pavadinti okupanto

Abi dienas paroda buvo1m^s skiriasi nuo tos, kuri tuva okupuota? Ar dėl to, j "Tarybų Lietuva“ ar "tary-
brocktoniečių ir apylinkės formavo Lietuvoj augusias kad lietuvių tremtinių publi-jbine Lietuva“' Tada tie pa-

’ kartas. ka tos "naujienos“ būtų dar ;tys, kurie Vilniaus universi-
’ nežinojusi? (!) Ir kodėl toksi tetą pasiskanėdami links-

Jaunimui yra sunku orga- išskirtinas dėmesys vieno j niuoja kapsukiniu. imtų
niškai Įsijungti Į jam sveti- žodžio nebuvimui, o ne pre- gvoltu šaukti' Kur čia logi-
ma patirtimi pagristą veik- legentų pasirodymo turiniui .ka?
lą. Pilnas išeivio asmenybės boj potekstei savo visumoje? j
išsivystymas reikalauja ak- j Jei "Tarybų Lietuvos“ ter-
tyvaus dalyvavimo dvejose Gal dėl to, kad mes dauge-1 mino vartojimu "nusilenkia-
visuomenėse — lietuviškojo lis apie to ar kito, ypač Įdo-.okupacijai“, tai ir "V.
ir gyvenamojo krašto. mesnio ar neseniai iš Lietu- i Kapsuko universiteto“ pava-

. , ... _ i , .. vos atvykusio žmogaus poli- dinimo vartojimu nusilenkia-
,m. ap ricio men. i pu Todėl Pasaulio jaunimo tinę ištikimybę sprendžiame!ma j° sukapsukinimui“!
* . , .... kongreso komitetas lapkričio tik iš paviršiaus, iš kaukių!
Švietimo tarybos narių lais- - pOSėdv Vasario 16 gim- ar dekoraciios Be to mes ir1 Lietuvoje žmonės stengiasi

. - J0^:nazijoje busimo Ketvirtojo' patys dažnai' pasiduodame' kiek galima privengti kapsu-
žiūroje užlaiko visą organi* (.redaguojamą laikrašti rr si pasaujio lietuvių jaunimo, pagundai savąjį patriotizmą į Kinio epiteto. Manytume, 
zacijos turtą ir tvarko v»urff?rdSkimą; . _ , r . kongreso tikslą šitaip nu-! ”ant rankovės nešioti“ jį re-!kad ir mums būtu- ne Pro šal^

Labai apgailestauju švie-^ >>amUoti pigiai atsieinančio:'^ Paseku ir Vilniaus uni-

timo Tarybos narių pasitrau-! Naujai isti ir ipras.mis m iengvai mampuliuoja- 
kimą iš pareigų ir visiems .momis aflsomis. Tam tikrais

‘ j politinio žodyno trafaretais 
Įgali apsišarvuoti kiekvienas

galima daryti, jam atimtas
balsas. Tos pačics dienos lietuvių gausiai lankoma.

ryšius su pavergtoje Lietuvoje gyvenančiais tautiečiais • 'me ’>
išeivijos tapatumui su savo tauta išlaikyti ir solidarumui jiaR/-a,0> ^ei],rui ' ’ ' '
su ja ugdyti. Tuos ryšius mezgant ir palaikant, išeivijos! dvieju nutai,-mu ‘ Kai

lietuviams tenka vadovautis savo sveika nuovoka, sąžinės kam atrodo kad dėl jų sus'- 
jautrumu ir tautiniu sąmoningumu, vengiant bet kurių 
veiksmų, kurie galėtų pakenkti Lietuvos valstybiniam tęs
tinumui ar lietuvių tautos pastangoms išlikti ir išsivaduo
ti iš okupacijos“.

tarta 'š anksto.

Kad be Sandaros centro 
negalimas pinigu padalini
mas, matyt: iš '-io Sandaros

Tikime, kad visi tie smulkiai išdėstyti susitarimai Į įstatų straipsnio: 
tada buvo priimti ir VLIKo, ir ALTos, ir PLB, ir JAV LB, 
ir Kanados LB, o dabar — "negalima prisėsti prie bendro 
stalo“...

Argi yra dar kas nors svarbesnio, negu čia tada ap
svarstyti ir sutarti patys pagrindiniai reikalai?

%
Kas už visa tai dar gali būti svarbiau?

Gerbiamieji vadai, kurią vietą taip baisiai skauda, 
kad negalima prisėsti?

VLIKO IR JAV LB PASITARIMAS

Lapkričio 12 d. PhJadel- ti. organizuojant teisinę pa 
pbijoje Įvyko VLIKo ’r JAV galbą ir viešąją op'niją pa 
LB Kra 'to valdybos pasla- dėti sovietų suimtam disi 
rimas. Tai antras š'ais me-identuį Viktorui Petkui, 
tais šių institucijų vadovų

LAIŠKAS REDAKCIJAI

"Centro Valdyba y r'ą 
aukščiausiu Sandaros auto
ritetu ir savo globoje ir prie-

tiooneoeoeooooeosooooooooe

; minimas, tikimasi, pade? iš 
i vengti visuomeniniame gy 

Į venime nereikal’ngo erze' 
; lio.
I

"Keleivio“ Redaktoriui 
į p. J. Sondai

Gerb. Pone Redaktoriau,

Ryšium su "Keleivyje“ 5.1 
mė

siu astuonių buvusių

... .. , ; rūpinsimės lituanistinio s vie-
Gyvas diskusijas šukele-.. .../ v j • timo išlaikymu,pastabos dėl VLIKą suda-

Naujai pagristi ir ipras- 
. iš pareigų ir visiems l minti jaunimo daivvavima 

dėkoju už atliktas pareigas, j išeivijos veikloje.
Švietimo taryboje likę aštuo-;
niolika narių, įsijungiant ■ Šitam tikslui išryškinti ir n’ekšas ir skysčius, norintis 
naujiems, ar buvusiems, to- bus taikoma studijinė pro- 
liau tęsime visus darbus ir grama.

rančių grupių pastangų šių 
dienų jaun mą per partijas 
įtraukti Į laisvinimo veikla, 

es pirmasis. Nuomonės išsiskyrė, kai ku- “n"“,u P™P«sa™
n. pradžioje.,painformavo apie Krašto atsto;ams abejo.'Svetimo tarybos
įme atstovą- valdi bo? dedamas pastan- -ant sėkmingumo tai į- traktavau vienodai i

vykdyti, gyvenant ne savo 
valstybėje. Jų teigimu, išei
vijoje partj’ų egzistencija 
yra pasmerkta pražūčiai.

JAV LB atstovai VLIKa•pasitarmas, nes 
įvyko saus’o mėn

• VLIKui pas'tarimė atstovą- valdybos dedamas pastan 
v o p.'i-m. dr. J. K. Valiūnas, ?as su ALTos vadovais su- 
v'cepirm. dr. B. Nemickas išėsti prie pasitarimų stalo,

■; ir finansų tvarkytojas A.: apie vedamų su ALTa susi-J 
; Vedeckas. JAV LB Krašto rašinėjimų eigą ir su JAV 

valdyba buvo atstovaujama KR—ALTos siūlymas esą- 
. pii-m. A. S. Gečio. LB Ta-' niai tarporganizacinei itam- 
, rybu pirmininkų j. Gailos1 pai pa alinti.
1 ir A. M. Zen\ vicep'rmin'n-i
/ ku R. Česonio ir F. Andriu-!, Svarstant santykių su 
. no ir valdybos nariu A. Gai-'kraštu klausimą, abiejų vai-

T liušic ir B. Vaškaičio. i d-vb^ nariai PHėj° vieningos 
1 nuomonės, kad 1974 m. 

Pasitarimo metu plačiau White Plains L’etuvos lais-
- paliesta Lietuvių žmogaus vinimo veiksnių konferenci-
* Teisių Komisijos veikla, pa-j joje priimti nutarimai yra
- siruošimai Belgrado konfe- geri ir visiškai atitinka da- 

rencijai, svarba siekti veiks-; barties laiko dvasią. Veiks
nių pasireiškimų koordina- niai turėtų mūsų visuomenei 
vimo. Sutarta bendrai veik- dažniau juos priminti. Pri-

Valdybų pasitarimas pra 
ėjo nuoš’rdau? bendradar-
blavimo dvasioje, neyen- , kurje yj buV() jmtj 
giant atvir.au pasisakyti rū
pesti keliančiais klausimais.
Pritarta siūlymui dažniau 
kviesti laisvin:mo (veiksniu! 
konferencijas, jas papildantį 
ir panaš ai? dviejų instituci 
jų pasitarimais.

Pareiškiu visiems, kad nie-! 
kad nevedžiau švietimo nuo- j 
smūkio propagavimo. Visus;

narius;
traktavau vienodai ir kiek- J
vienas laisvai reiškė savo L , . , , ,; saukiamas lapkričio 26 d.
nuomonę. Visi Švietimo ta- .Vasario lfi gimna2jjos 
rybos nutarimai buvo atlie-; ta]pose 
kami . demokratiniu budu, į
balsavimo keliu sprendžiant'( Sąjungos valdybai vado- 
daugumai. Visų posėdžių ei-,Vauja Rainys Valiūnas, 
gos yra surašytos protoko-’

Jaunimo sąjungos

suvažiavimas

Vokietijos Lietuvių jauni
mo sąjungos svažiavimas

pakilti savo ir kitų akyse į 
tautos kovotojus. Magiškąjį 
žodi, — sakysim, "okupuo
toji Lietuva“ — ištarei, ir esi 
patriotas, neištarei — kažkas 

•neaišku su tavim. Visa kita 
!— tavo šnekos esmė, darbai, 
Į gyvenimo kryptis — nesvar- 
!bu. Žodis — viskas, žodis — 
fetišas.

Jei šitoks primityvus žo-

Romas Šileris

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

Jau tik kelis egzemplio
rius beturime laba] įdomios 
Kipro Bielinio knygos "Ga
na to jungo“, 492 psl., kai
na $5.00.

Pasitarimas 
tris valandas.

truko apie

An.Gl.

TAISOMA KLAIDA
i

! Paskutiniame K. numerio' 
str. "Stalino dvasia tebėra į 
gyva“ pirmosios skilties apa- i

Bcndruomcnininku

suvažiavimas Bostoniškio J. Jalinsko 
parašytą knygą —JULIUSVokietijos Lietuvių Ben-

čioj parašyta ”Po Stalino menės darbuotojų suvažiavi- JANONIS POETAS IR 
mirties“..., o turėjo būti "Le- mas buvo spalio 22 d. Romu- REVOLIUCIONIERIUS
nino voje. kaina — 5 doleriai.

versitetą tik Vilniaus univer
sitetu vadinti. Tuo pačiu tu
rėtume vengti ir "Tarybų 
Lietuvos“ (nors kaikurie 
nauji atvykėliai tą terminą 
vartoja, berods, nekalta pra
sme), nes ir Lietuvai vadinti 
turime "Lietuva“, — arba — 
"okupuota Lietuva“, kada 
reikalinga priminti dabartinį 
jos statusą.

Bet, nors šiandien Lietuva 
okupuota, rytoj (kaip ir va
kar) bus ji laisva, todėl "oku
puotoji Lietuva“ tėra tik 
praeinantis vardas, o "Lie
tuva“ — amžinas.

* * * . 

Atitaisymas

Praėjusios sava,Zės skil
ty bespausdinant sujauktas 
sakinys, kuris turėjo skam
bėti šitaip:

"Gi didžiajam satyrikui 
tai išskirtinai gera ir reta a- 
testacija, nes šiaip visuome
nė saivo kritikų nelabai te- 
mėgsta, o jei mėgsta, tai tik
tai ponai tuo atveju, kada 
satyrikai, kaip Tilvytis oku- 
puotoj Lietuvoj, laižo jų 
batus.“

i

atvir.au


*u»!apii trečia* KELEIVIS, SO. BOSTON Nf. 46,1977 m. lapkričio 2»

'Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin S Lietuvos!

Koncertuoja Vilniaus 

kamerinis

Europos Lietuvis rašo, kad 
V. Vokietijoje jau koncertuo
ja Sauliaus Sondeckio vado
vaujamas Vilniaus filharmo
nijos kamerinis orkestras su 
solistais latviu Gidon Kre- 

mer ir Tatjana Grindenko.

Koncertai jau buvo ar dar 
bus šiuose melstuose: Man
heime, Frankfurte, Karls- 
ruhe, Miunchene, Augsbur-

Koncertus organizuoja 
koncertų direkcija Hoertna- 
gel Miunchene.

Iš Vokietijos orkestras 
vyksta į Austriją.

Premija Klaipėdos teatrui

Sovietų Sąjungos Kultū
ros ministerijos premija pa
skirta Klaipėdos Dramos te
atrui už Justino Marcinkevi
čiaus "Mažvydo“ pastatymą. 
Jis pripažintas geriausiu

bailiems, pasmerkiant žmo
gaus teisių laužymą bet ko
kiame krašte, kuris pasirašė 
Helsinkio susitarimą.

• * •

Ieško informacijų apie 

Lietuvą

Amerikos Lietuvių Tary
bos centrinė įstaiga gauna 

in
formacijų apie Lietuvą. Kan- 
sas universiteto Politinių

Kuru, seserims Juozapavi- 
čiūtėms ir kt. Kaip žinome, 
rugsėjo 24 Washingtone PLJ 
Sąjungos iniciatyva buvo su
ruošta sėkminga demonstra
cija Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybės ir 
žmogaus teisių reikalais. Da
bar aptarė artimiausių mė-

Kovo 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos abie. 
jose salėse Balt'jos ir Žalgi
rio tuntų tradicinė Kaziuko 
mugė.

1978 m. kovo 12 d. 3 vai. 
po pietų First & Second 
Church salėje, 66 Marlbor
ough St., estės pianistės Eli-

nesių jaunimo politinę veik- rengia N. Anglijos Baltų d-ja.
M-

Elta

ge, Stuttgarte, Hannovery- 
Koelne, Leverkusene, Wup-. 1976-1977 metų sezono vai- 
pertalyje, Bremene ir Ham- dimmu. Veikalą režisavo P. 
burge (gruodžio 2 d.). 'Gaidys.

Kačinsko kūrinių koncertas

Romantizmas lietuvių muzikos raidoj, nors ir šian
dien dar nėra visiškai išblėsęs, aiškiai stabtelėjo tą dieną, 
kai nutilo skambi ir melodinga komp. St. Šimkaus lyra, 
o ilgainiui ir K. V. Banaičio, kūrybinis halsas (žodis "nu
tilo“ čia pavartotas perkeltine prasme, savaime supran
tama; kad tų dviejų kompozitorių muzika tebėra gyva, 
anaiptol nenutilusi). Juozas Gruodis i mūsų muzikinės 
kompozicijos meno raidą atnešė naujų spalvų ir kompozi
cinės technikos priemenių, jam buvo artimesnė impre
sionizmo - ekspresionizmo srovė, kurią pratęsė ir pagilino 
komp. VI. Jakubėnas.

Komp. Jeronimas Kačinskas, kai tik pradėjo muziką 
kurti, iš karto pasirodė kaip novatorius, naujos kūrybinės 
krypties ieškotojas, atonalinės muzikos pradininkas liet. 
muzikos istorijoj. Dar nepr. Lietuvoj jo Nonetas susilau
kė tarptautinio pripažinimo, kai tą veikalą Į savo reper
tuarą Įtraukė Vak. Europoj pagarsėjęs Cechų nonetas. 
Komp. Jer. Kačinskas ir dabar išpažįsta atonalinę mu
ziką, nors šiandien tos krypties kompozitoriai jau yra 
pasodinti i klasikų galeriją.

Kas yra atonalinė muzika? Paprastai yra tariama, 
kad tos krypties pradžią muzikos mene davė A. Schoen- 
bergo 1908 m. sukurti Trys fortepiono kūriniai, opus 11, 
ir šeši maži kūrinėliai fortepionui, parašyti 1911 m., op. 
19. Teorinis atcnalumo problemos išsprendimas glūdi to 
paties A. Schoenbergo sukultoj 12 tonų sistemoj. Atona- 
lumo Įspūdi, kaip kai kurie muzikos žinovai aiškina, su
daro vartojimas tam tikrų harmonijos ir melodijos prie
monių, kurios nuo klausytojų paslepia fonalumo žymes. 
Žinoma, tai nėra išsamus atonalinės muzikos aptarimas, 
tačiau ištartų sakinių bendram susipažinimui su ta mu
zikos srove gal ir bus gana.

Komp. Jer. Kačinsko kūrinių koncertą lapkričio 20 d. 
3 vai. po pietų So. Bpstono Lietuvių piliečių d-jos III a. 
salėj surengė savanoriškai susidaręs komitetas, kurio 
priekin stojo mums visiems gerai pažįstamas Ant. Matjos
ka. Didesnę programos dali atliko Berklee Muzikos kole
gijos mokytojai ir studentai (Berklee kolegijoj, kaip ži
nom, profesoriauja ir komp. Jer. Kačinskas). Iš savųjų 
menininkų dalyvaivo tik solistė Birutė Aleksaitė ir smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas.

Komp. Jer. Kačinsko kūrinių koncertas buvo pradė
tas Saksofonų kvartetu Nr. 2, kuri atliko Joseph Viola, 
Robert Patton, John LaPorta, ir Robeut Hores, visi keturi 
puikūs muzikai. Saksofonas yra modernus muzikos pa
dargas. Gal dėl to kai kuriuose muzikų sluoksniuose jis 
ir dabar nėra per daug mėgiamas ir gerbiamas, o Ame
rikoj gan dažnai pravardžiuojamas "jaunųjų nusikaltėlių 
muzikos instrumentu“. Tačiau saksofonas jau taip stipriai 
įsipilietino muzikos pasauly, ypač estradinės muzikos 
koncertuose, kad vargu jį pajėgs nutildyti net ir labai 
kandūs užgauliojimai. Komp. Jer. Kačinsko Saksofonu

kvartetas Nr. 2, išraiškiai ir muzikaliai pagrotas, sudarė, grado konferencijoje nebūti 
gerą įžangą ir nuotaiką į visą jo kūrinių koncertą.

Smuikininkas lz. Vasyliūnas, įprastu rūpestingumu 
ir įgudimu, pasmuikavo Introdukciją ir Tokatą, sukurtą 
smuikui be tortepio.no palydos.

Trys lietuvių liaudies dainos Kad jau saulutė, Vai 
lazdynai ir Kaip aš buvau sadulia, paradytos sopranui su 
šešių instrumentų pritarimu, yra itin grakštus ir spalvin
gas komp. Jer. Kačinsko kūrinys. Tarne jo darbe liaudies 
daina jau nėra tik nuoga liaudies melodija, ji yra išplės
ta, padabinta ritmų kaita ir moduliacijom, bet kartu iš
laikanti ir liaudies dainos pobūdį. Tokius kūrinius dai
nuojant, kaip visi žinom, nereikia "didelio balso“ rodyti,:.. . f . ’ « daug prašymu parūpinti
reikia juos dainuoti. Soliste Birute Aleksaite iš tikro 
dainavo, preciziškai pagaudama painius įstojimus, švar.ai 
išsilaikydama ritmuose ir atonalinio akompanunento to-! departamentas teira-
nacijose, suteikdama dainuojamai damai vidinę ėdimą, vosi apie Lietuvos pogrindžio 
nenutoldama nuo liaudies dainos bei jos tekstų išraiškos. ?spaudą Burlingtono Com- 
Nors mes ją retai tegirdim, bet štai ir vėl įsitikinom, kad; munįty 
B. Aleksaitė yra patraukli ir gera dainininkė, turinti 
nesunkiai įžvelgiamą muzikinę kultūrą. Tikrai įdomią ir 
spalvingą solistės palydą subtiliai pagrojo smuikininkai 
Diane Wheeler, Stevens Plotkin, Iz. Vasyliūnas, če Estas 
Ben Silver, klarnetistas Robert Pawlo ir pianistas Cris 
Trijgon.

Sonata smuikui ir fortepionui, net ir vieną kartą ją 
išklausius, sudarė įspūdį, jog tai yra itin reikšmingas ir 
stiprus komp. Jer. Kačinsko kūrinys, šiame koncerte gal 
net Nr. 1 iš jo darbų. Sonatą sudaro trys dalys — Allegro,
Lento ir Allegro con brio. Ji pasižymi muzikinės minties 
ir formos vientisumu, melodikos ir ritmikos savaimingu
mu, skamba kaip itin darnus ir išieškotas smuiko ir forte
piono duetas. Smuikininkė Dorothy Balęs ir pianistė Lily 
Chvay&ng — abi virtuozės muzikės — sonatos muzikinį 
grožį mum tikrai atskleidė. Už tą jų įsijautimą į lietuvio

mokyklos etninių 
studijų kurso dėstytojam 
prašant, pasiųsta leidinys 
"Lithuania“. Vienai Albany, 
N. Y. bažnytinei grupei pa
reikalavus, pasiųsta 100 egz. 
"Lithuania“. Ieškantiems in
formacijų, pasiųsta leidinių 
apie Lietuvą į Lansing, III., 
Baltimore, Md. ir kitur.

• X- *

Dr. K. Bobelis — Kane apskr. 

gydytojų prezidentas

Kane apskrities gydytojų
, . , _ . . , . , . ’J“.'*'' sąjungą spalio 12 d. savo pre-
kompozitoriaus kurinį tegu jom nubyra nors v.enas kitas, išrinko dr Kaži Bo

‘belį. Kane apskritis yra vie
na iš dviejų pačių didžiausių

mūsų dėkingumo žiedas.

Komp. Jer. Kačinsko kūriniių koncertas baigtas trim • 
chorinėm dainom ir viena giesme. Tris dainas - Beržą,>
Jau saulutė leidžias, Esi Dangau, ir giesmę Te lueis ante Tos apslu.ities mediku orga. 
padainavo bei pagiedojo Berklee Muzikos kolegijos mis- nizacijai prikiauso 349 gydy. 
rus choras. Dainas fortetpionu lydėjo pianistas Gh. Frigon,
o giesmei pritarė kamerinis orkestras. Choro ir orkestro 
dirigentas — Brian O’Connell. Iš tikro labai miela tarti, 
kad ir dirigentas, ir choras, ir orkestras Jer. Kačinsko 
kūrinius atliko darniai, su giliu įsijausimu į tų kūrinių į 
formą ir dvasią (dainas dainavo lietuvių kalba, o giesmę i 
— lotyniškai). Choro balsai jaunii, bet išlyginti, skambūs 
ir gražūs. Dirigento B. O’Connell interpretacija subtili,! 
išdailinta ir stilinga. į

Koncertui pasibafigus, klausytojai, kurių buvo beveik • Spalio 5 d. J. Giedraitis, 
pilna salė, komp. Jer. Kačinską ir programos atlikėjus • Vliko tarybos narys ir Lietu-

tojai. Pirmas atsitkimas, kad 
lietuvis būtų išrinktas šios 
organizacijos prezidentu.

ALT Informacija

VLIKo VADOVYBES 

NARIŲ VEIKLA

pagerbė atsistojimu. Buvo itin mielos ir jaudinančios aki
mirkos — tai regėjimas, kaip mūsų 'iškilųjį muzikos kū
rėją gerbia ir myli Berklee Muzikos kolegijos mokytojai 
ir studentai — jie jam plojo entuziastingiau už mus pa
čius. O visa tai, tur būt, yra ženklas, kad komp. Jer. Ka
činsko kūrinių koncertas buvo reta ir tikrai iškili muzikos 
meno šventė Bostone, t. y., šio miesto lietuviškoj saloj, . A. Mažeika ir kt. Išklausytas 
Komiteto pirm. Ant. Matjoškai ir visiems jo bendradar-į J. Giedraičio pranešimas ir 
biams bei talkininkams už tokį šaunų renginį tegu prabyla ! tartasi, kaip apjungti visus, 
ir spausdinto žodžio padėka. Komp. Jer. Kačinskui — i kurie pinigine auka nori ir 
ilgu ir kūrvbingu metų! įgali dalyvauti Lietuvos lais-

(k. r.) jvinimo, lietuvių teisių gyni- 
1 mo ir kituose Vliko darbuose. 

ALTOS INFORMACIJA Be to, aiškintasi dėl santykių
. . a ; su Lietuva reikalais,nustatant jų lesąs ir patarna-;
j vimus visuomenei. Uni versi-j Lapkričio 6 d. Detroite,’ 
tetas turės paruošti platų j Mich., Lietuvių Kultūros 
70-ties etninių grupių tokių i draugijos parengime J. Gie-

vos Išlaisvinimo Tautos Fon
do vicepirmininkas, dalyvavo 
Los Angeles, Calif. Įvairias 
organizacijas vadovaujančių 
asmenų pasitarime. Pasitari
me dalyvavo A. Devenienė,

Pavergtųjų liudijimai 

Romoje

Kovotojas dėl žmogaus

DR. V. MACIŪNAS GAVO 
PREMIJĄ

Pirmoji Lituanistikos pre
mija paskirta dr. Vincui 
Maciūnui už jo gausias lietu
vių literatūros studijas ir li
tuanistinių fondų išugdymą 
Pennsylvaniios universitete.

Premijos mecenatas — 
žurnalistas kun. dr. Juozas 
Prunskis.

Premijos komisiją sudarė: 
pirm. Vincas Trumpa, sekr. 
Gražina Krivickienė, nariai: 
Antanas Vaičiulaitis, Alek
sandras Plateris ir Alfonsas 
Nyka-Niliūnas.

Balandžio 2 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
P’liečiu d-jos III aukšto sa
lėje Laisvės Varpo pavasa. 
rinfs koncertas.

1978 m. balandžio 9 d. 3 
vai. po pietų First & Second 
Church salėje, 66 Marlbor
ough St., smuikininkės Brigi
tos Pumpolytės koncertas, 
kurį rengia N. Anglijos Bal
tų d-ja.

Balandžio 9 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
III aukšto salėje Minkų ra
dijo 44 m. sukaktuvinis kon. 
certas.

JUK NETURITE?

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikausko 

Premija ($1,000) įteikta premijuotas, romanas, 307 
Mokslo ir kūrybos svarstybų
literatūros vakare lapkričio
25 d. Chicagoje.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Santaka, Andriaus Nori
mo novelės, viršelis dail. 
Giedrės Trečiokaitės, 303 
psl., kaina $6.00, išleido 
Draugas. Knyga gaunamą 
ir Keleivyje. 5

Šiame rinkinyje yra 1£> 
novelių, jų tarpe ir trys ga
vusios Dirvos premiją —- 

• Santaka, Po lalivu ir Alytus.

A. Norimas jau yra įslei- 
dęs 2 romanus, vieną nove
lių rinknį ir 2 apysakas, iš
vertęs J veikalus.

Bostonas
KALENDORIUS

Gruodžio 18 d. Moterų 
Federacijos klubo Kalėdinė 
vakaronė.

Gruodžio 31 d. Park Pla
za (buvęs Stattler Hilton) 
viešbuty Bostono Jaunimo

psl., kaina $6.00.
Vytautas Alantas, ŠVEN

TARAGIS, istorinis roma
nas, I dalis. 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

Šventaragis, II tomas,ro
manas. parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl ro
manas. kaina $5.00.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 pri„ 
kaina $4.50,

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

Rudenys ir pavasariai. II
dalis., romanas, parašė Al
binas Baranauskas. 347 psl, 
kaina $6.00.

Sunkiausiu keliu, roma
nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieG viršeliai, kai- 
laida, parašė J. Gliaudą. 406 
na $5.00.

Tautvilą, romanas, parašė 
Juozas Kralikauskas, 205 
psl.. kaina $4.00.

Atlaidų pavėsyje, romą-
sekcijos ruošiamas Naujųjų - nas, parašė Povilas Abelkis, 
metų sutikimas. Pradžia 8 467 psl. kaina $4.00.
vai. vak. 

Sausio 8 d. 3 vai. popiet
teisių rusų atominės fizikos į institucijų vadovą, kuris Pa_ jdraitis informavo apie Vliko>mažojoj Jordan Hali salėje 

'specialistas prof. Andrei Sa- ■ tarnaus mokytojams, biblio- .darbus jr apie L. I. TautosIzidoriaus ir Vytenio Vasy- 
charovas sutiko, kad jo var-, tininkams ir studijozams. .Fondo problemą, kaip su-{liūnų koncertas.
du būtų pavadinti nauji ap- Kento universiteto prašo-' rinkti pakankamai lėšų Vliko 
klausinėjimai apie Helsinkio ma, Amerikos Lietuvių Ta-' darbams finansuoti, 
susitarimų laužymą. Apklau- ryba pateikė informacijų a-** Spalio 29 Toronte, Kana- 
sinėjimai vyks lapkr. 25-27 d., pie leituvių muziejus, biblio-' doje, J. Valaitis, Vliko vice- 
kongreso rūmuose Romoje., tekąs, archyvus. Uni versite- į pirmininkas, dalyvavo Ka- 
Liudys čekų chartos 77 gru- tas prašo ir kitus tokias in-įnados Lietuvių Bendruome-

Vasario 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukoto salėje Altos skyriaus 
rengiamas Lietuvos nepri- 
skelbimo sukakties 
mas.

NORI SUSIPAŽINTI
j - Noriu susipažinti su našliu 
apie 65 m. amžiaus, negir- 
tuokliu. Esu 59 m. amžiaus 

Į našlė.

Josephine B. Gabrėnas, 
minėji-*614 E. Dovvland, r-udington, 

Mich. 49431
pės atstovai, Lenkijos Darbi
ninkų gynybos komitete na
riai, o taip pat persekiojami

formacijas siųsti adresu: įneš tarybos
Dr. L. R. Wynar, CenterKanados L.

for the Study of Etnick Pub- ■ 25 metų sukakties šventėje, 
rašytojai bei buvusieji Rytų 11 jcatjOns, School of Library 'J’s sveikino Kanados L Ben

suvaziavime ir 
Bendruomenės

■ooooooooom

DR.

>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0^

Vokietijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos kaliniai. Kai pa
našūs apklausinėjimai vyko 
1975 m. Kopenhagoje, buvo 
suvažiavusių 250 žurnalistų. 

* X- *
Tiria lietuvių muziejus, 

bibliotekas

Etninių studijų centras 
Kento Universitete gavo 
37,761 dol. paramos iš fede
ralinės etninių studijų pro
gramos, kad ištirtų etninius 
muziejus, bibliotekas, archy
vus meno galerijas JAV-se.

Science, Kent State Univer- 
sity, Kent, Ohio 44242

j druomenę ir turėjo progos 
j išgirsti Pasaulio L. Bendruo- 
' menės, Altos, Jaunimo S-gos 
! ir Kanados lietuvių pasisa- 
Jkymus Vliko ir Tautos Fon- 
j do reikalais. Kanados lietu- 
’viai pirmauja savo parama 
I Vlikui per Lietuvos Išlaisvi- 

Der-’jnimo Tautos Fondą.

Ryžtingiau gint 

pavergtuosius

Kongresmanas E. J. 
įwinski (resp., III.) Atstovų j 
rūmuose lapkr. 2 d. pasakėt* Lapkričio 5 d. A. Sabalis, 
kalbą, kurioje reikalavo, kadi Vliko valdybos narys jauni- 
prez. Carteris nesilpnintų sa-imo reikalam, dalyvavo pasi- 
vo pastangų kovoje už žmo- tarime Toronte, Kanadoje, 
gaus teises. Kong. Dervvinski’su Pasaulio Lietuvių Jauni- 
skatino ambasadorių Gold-! mo Sąjungos vadovau jančiais 
berga ir JAV delegacija Bei-asmenimis — A Kuolu P

KAZIO GRINIAUS FONDAS

2523 West 69th Street 
Chicago, Illinois, 60629 

PRANO ČEPĖNO

“Naujųjų laikų Lietuvos istorijos”
pirmas tomas — lietuvių tautos atgimimas iki 1914 
metų — gaunamas knygų parduotuvėse.

Baigiamam ruošti antrame tome — mūsų tautos 
istorija iki 1920-1922 m., trečiame — Lietuvos ne
priklausomybės metai.

Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga 
kiekvienam lietuviui ir graži dovana švenčių bei 
kaina $15.00. Užsisakykite leidėjo adresu:

J URBELIS,
1649 No. Broadvvav Melrose Park., III. 60160

tortepio.no


V.-A_MfepiS lictvuuj KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 4b 1977 m. lapkričio 29

— Maiki, ką tu dabar pa.’ — Kokia gi čia tavo kny-

WORCESTER, MASS.

Sandaros aukos

Sandaros 16 kuopos lap-
įkričio 19 d. susirinkime nu
tarta paaukoti: Sandaros 
centrui $200, Keleiviui ir 

5 Altai po $25 ir Meilaus veda
mam radijui $15.

Kai kas į sandariečius mė
to akmenis, o jie atsimokė
dami — gėles.

vis ką nors sugalvoja, beveik 
i kiekvieną šeštadienį ir sek- 
Į madienį surengia tai koncer
tą, tai šokius, tai pietus.

Tuo būdu į klubą ateina 
vis daugiau žmonių, klubas 
turi daugiau pajamų.

Luckienė

NEW YORK, N. Y. 

Prisimins B. Sruogą

Tame susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba šito
kios sudėties: Vytautas Ma

ldys, Juozas Krasinskas, Vy-* . . .1/ . ti - Am i I Sruoga jo mirties t tautas Ilgūnas, A. Tamule-: , , .
f ... . ° .. ’ . , * sukakties Droeavičius ir Julius Gaidys.

SLA 57-tos kuopos 

susirinkimas

Kuopos susirinkimas šau
kiamas gruodžio 4 d. 1 vai. 
po piet Lietuvių klubo patal
pose, 67 Vernon St.

Visi nariai kviečiami daly-
jvauti, nes bus renkama val
dyba.

* X- *
Klubas rinks valdybą

gijas, o SLA reikalais nesirū-Į Dantų gydytojos Marijos 
pina, nes neturi laiko. ’Kregždienės atminimui New

(Yorko liaudininkai ir santa- 
Kai buvo pasiūlyta, kad piečiai paaukojo $50, o Lie-

nariai prisidėtų auka prie 
M. Vaidylos paminklo,tai 
pirm. K. Macke tarė, kad jis • 
neaukosiąs, o Apskrities val
dyba dar turėsianti tą reika
lą svarstyti, nes M. Vaidyla’ 
neigiamai paveikęs SLA 

(centrą ir todėl šis nepaminęs 
Apskrities sumanymo įsigyti 
nuosavus namus.

P. Šulas

tuvių moterų federacijos klu
bas ir M. Tomkus po $25.

Dr. Domo Jasaičio atmini
mui B. Ciplijauskaitė — $50.

VAKARŲ VOKIETIJA

Mirė šie lietuviai

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Vaižganto Kultūros klubas' P. Šulas j Endrius Dikšaitis — rug-
gruodžio 11 d. Kultūros 2idi-! (sėjo 6 d. Liubecke, gimęs
nyje prisimins poetą, drama-! ! 1906 m. gruodžio 11 d. Jur-

ir mokslininką Balį ĮKl° SOVIETŲ SĄJUNGA ! barko valščiuje.
30 metų i PIRMAUJA !

sukakties proga.
į Darbiečių partijos labai; S®J° 7 d. Bergisch-Gladbach,

Apie jį kalbės Jurgis Ble- į kairėn pasvyręs veikėjas A. gimusi 1901 m. gegužės 25 d. 
kaitis iš Washingtono, bus Kitsonas, nuvykęs į Sovietų! Garliavoje, 
skaitomi Sruogos dramati-į S-gą, Krasnojarske pareiškė,'

< niai raštai. Skaitymui vado- • kad Sovietų S-ga visose sri- 
) vaus dramos aktorius Hen- * tyse padariusi didesnę pa

Santaka, A. Norimo no. 
velės, 303 psl., kaina $6.00.

Čičinskas, drama ir dvi 
mikrodramos (Šaltkalvis, 
Ix>zorius), parašė Kostas 
Ostrauskas, 101 psl., kieti 
viršeliai, kaina $5.00.

Katalikų bažnyčia Lietu
voje 1940-1944 metais, —
vysk. Vincento Brizgio išgy
venimai rusų bolševikų ir

Ona Kumfertienė — rug- vokiečių nacių okupacijos una Kumieruene rug metaig, 191 pgl, kaina $4 Q0

Lietuvių dainos Amerikoj,
surinko ir redagavo dr. Jo
nas Balys, 342 psl., knygoje 
yra ida’navusiųjų nuotrau
kos. kaina $8.00.

nkas Kačinskas.

SLA 6-tos APSKRITIES 

SUVAŽIAVIMAS

j žangą per 50 metų, negu 
Didž. Britanija per 250 metų.

Vladas Žilinskas — rug
sėjo 28 d. Rotenburge-Wue- 
mme, gimęs 1900 m. liepos
9 d. Venckų kaime.

Vladas Dambrauskas — 
d. Westertedes

SLA 6-sios apskrities su
važiavime lapkričio 13 d. 
Chicagoje dalyvavo iš 9 kuo
pų viso labo 17 atstovų. Jį 
pradėjo K. Macke-Mačiukas.

ga? Tai kun. Juro "Praną- Lietuvių piliečių klubo su- 
šystės apie pasaulio pabai-• sirinkimas savo vadovybę! Iš atliktų darbų paminėti

Į tai atsiliepdamas Daily 
Telegraph lapkričio 9 d. ve- ' rugs^° ^0 
damajame šitaip parašė: iaPskr- ligoninėj, gimęs 1910

; m. liepos 4 d. Vilkavišky.

sakysi? Argi nes'pildo pra
našų žodžiai?

— Kekių pranašų ir ko
kie žodžiai? Iki šiol mes 
jau girdėjome visokių pra
našų ir pranašysčių. Stali
nas ilgus metus pranašavo 
komun'zmo laimėjimą visa
me ipasaulyje, bet toji pra
našystė ne įsikūnijo ir, tikė
kime. niekada neįvyks. Hit
leris pranašavo vokiečių na
cių valdomą "Naująją Eu
ropą" ir demokratijos žlugi
mą, bet pats gavo galą ir tik 
sugriovė savo valstybę.

— Aš turiu mislyje ne 
tuos pasaulio riezninkus, a- 
pie kuriuos čia šneki. Tikri 
•prarakai gyveno prieš tūks
tančius metų, ir jie kalbėjo 
apie viso svfeto galą, kuris 
mūsų jau lauk'a.

gą

— Nu, t'k nemesk Į garbi
em, o paskaityk!

rinks gruodžio 12 d. Valdy- 
i bos pirmininkui P. Balčiui
atsisakius kandidatuoti, daug
narių sako, kad geriausias i nors jo kuopa gavusi 2 nau

"Daugiau pasiekta (Sovie-i
tu S-goje) žudynių, kankini-! Li“c«a Opermanienė — 
mu, bado, pavergimo, lais->all» 16 d- šv‘ ^o ligoni
ui varžymo ir grynai kariš-! Miunstery, gimusi1902 
koje srityje. Tiesa, negyvųjų jm* gegužės 14 d. Eišiškėse, 
skaičiumi ten pasiekta gal

na suruoštas banketas, Bal- ne, neleistinos persvaros -----------
fui paskyrė $25 auką. Narių jei turėdami mažesni'B ? T,,??3
sunku gauti, sakė K. Macke,,gyventoju, wtume Lauenburge/E be, gimus, 19

Lietuvos ryšys su Amerika
(su ilgoka santrauka anglų 
kalba), parašė Viktoras Ka
rosas, 176 psl., kaina $ 3.00.

Striptizas arba Paryžius 
-Roma-Paryžius, premijuo
tas romanas, parašė Iccho- 
kas Meras, 277 psl., kieti vir
šeliai, kaina S 8.00.

.i

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai, 
495 psl., kieti viršeliai, kai- 

Margarita Drungilienė —• na $10.
Gatves berniuko nuotykiai, 

parašė R. Spalis, antroji lai. 
da, 527 psl. Kieti viršeliai, 
kaina $500.

Radvila Juodasis, patrio- 
Klemensas Zakis spalio jr protestantas, parašė 

25 d. Miesau, gimęs 1929 m. Brunonas Bušackis, 263 psl., 
gegužės 2 d. Sudarge. kaina $5.00.

Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija, I tomas, parašė 
Pranas Čepėnas, kieti virše
liai, 543 psl.. kaina $15.00.

; 13 m. spalio 12 d. Klaipėdosnužudę tiek žmonių, tai gal;, ‘ ' 
tik keletas išrinktųjų būtų raS e' 
likę žudynėms toliau tęsti“...

jus narius. Sekretorė pers
kaitė praeitų metų protoko-

pirmininkas būtų inž. Ed
vardas Tamulevičius. Jis yra
didelės Norton bendrovės lą, kuris be pakeitimo priim- j

— Bet ivis tiek paskaityk, inžinierius, dažnai atstovau-j tas. Iždininkas dėl ligos ne-
, jas bendrovei užsieny, net ir dalyvavo, tai jo pranešimą)

— Jeigu jau taip nori, ga-į į Sovietų S-gą siunčiamas.

— Na, 
prasto ?

ir kas čia nepa

liu tau ir paskaityti. Jis su žmona Irena daug vei-
pranešė K. Macke: santaupos) 
perkeltos į kitą sąskaitą, gau-

AUKOJA TAUTOS 

FONDUI

"Pasaulio pabaigoje bus 
labai daug žmonių, atkritu
sių nuo tjikrojo tikėjimo. 
Bed’evybė, klaidat'kybė, 
materializmas vyraus visuo. 
se luomuose. Daug krikščio 
nių paliaus tikėję Į Kristų ir 
ji garbinę... Ne tik iš pavie
nių asmenų, bet ir iš šeimy
nų, iš mokyklų bus pašali
namas Dievas. Pranašas Da
nielius aprašo, kaip visos 
žemės rutulyje karalystės* 
bus sukrečiamos. Lyg plėš-!mire

kia L. Vyčiuose, remia Mei- šią didesni dividendą, o gau- 
laus radiją ir kitus gerus lie-i tą dividentą ($260) valdyba
tuviškus reikalus. •skiria organizacijoms.

I
Vytautas Mačys yra labai į 

geras sekretorius.
J. Krasinskas

SLA pild. tarybos atstovė
j E.Mikužiūtė pranešė, kad 
J praeitais metais SLA už in-

I
ii

Lietuvos Išlaisvinimo Tau-į Kovoje «u priešlaikiniu 
tos fondui Saulių sąjunga senėjimu didelės reikšmės!

— O aĄ tėve, dar nema
tau jokio-pasaulio galo ir 
galiu tik tau pranašauti at
eityje geresnį žmonių gyve- XT .
nimą ir pažanga. j ^ą... Nei badas, nei maras,

’ nei gamtoje nepaprastieji
— Nu, ar tu nežinai, kad apsireiškimai nepalenks vi

atsiuntė $200 ir pažadėjo dar turi lakotu veikla, linksma,! .. L,t)“vo?, Ka,l,£,ll’‘ų 
daugiau paremti. džiaugsminga nuotaika etos Kron,ka ili tomas, 424

* osl., pogrindžio leidinys.
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkytais viršeliais 
$4. kietais — $6.

Putinas mano atsimini
muose, poeto sesers M. M. 

< Mvkolaitvtės - Slavėnienės 
i atsiminimai. 447 psl., kaina 
kietais viršeliais $9.00, 
minkštais — S8.00.

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

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI PARAMOJE“ (2534 W. 69th St.)
| vesticijas gavusi $ 150,000 
į pelno, nes bonus perka tik 
I valdžios ir public Utilities. 
‘ Reikią tik naujų narių prira- 
I šyti, kad SLA augtų ir sti- 

Po ilgos ir sunkios ligos>prėtų. Reikia pasinaudoti dar 
Marija Malkevičiūtė-. šiais metais esančiomis nepa-

HARTFORD, CONN.

Mirė M. Nevinskienė

r eji žvėrys draskys v enas įNevinskienė,272. m- amžiaus, 
palikusi liūdinčius vyrą My
kolą ir Kalifornijoje du sū
nus su šeimomis, Lietuvoje

senuose raštuose yra pasa-iSų žmonių prie melės ir tei-(du brolius ir seserį Jadvygą 
kyta, kad svieto galas bus, singumo...“ ! Labanauskienę ir brolį Adol-
tada, kai žydai sugrįš į savo I XT . , „ . x1. ! fa Argentinoje.
žemę. kai.' pikčiausias vilkas “ ką. Ar ne tokie 
gypens z^adoje su mubaž- tzbitka*; dabar sviete darosi? 
mausiu avinėliu... i — Tėve, tokie reiškiniai

— Tai pridėk dar, kai de- 'Tksta jau. nuo senų_seno-
vės, kaip tik žmogus ėmė šį 
pasaulį 'valdyti. Aplamai 
imant, gal taip bu< ir ateity- 

— Vaike, nesijuok! O ar je, bet tai dar nereiškia jo-

vyni žemaičiai 
piaus...

vieną gaidį

nematai, kad žydai jau sū kio pasaulio galo. Aš tau
grįžo į JeruzoMmą, kad Iz- garantuoju. Atiduok šitą ta- 
raelio avinėlis jau taikosi su’ve gąsdinanč ą knygą Za- 
Egipto vilku. O tu dar tik i cirkai, ir pats eik išsimiego- 
palauk, tegu tik komunistai i ti.
dar paponavos Lietuvoje, ir j _
devym zemaciaj vieną gai- MaiK1. 1 Kiaj
dį valgys.

— Tėve, daug tikriau ga
liu aš pats tau pranašauti, 
kad dar po kurio laiko Lie-i 
tuva vėl bus laisva ir kiek-į 
vienas tavo žemaitis galės 
valgyti net po devynis kala
kutus, jeigu turės tokį gerą 
apetitą.

prastai lengvomis sąlygomis 
įrašyti naujus narius.

■i : . •, -
Iš kuopų pranešimų paaiš

kėjo, kad kai kurios Įrašė 
po porą naujų narių, o kitos 
nė vieno. Beveik visų išreikš
tas pageidavimas įsigyti nuo
savus namus, nes kuopos ne-

Velionė palaidota lapkri
čio 8 dieną.

M. Nevinskienė gimė Chi- i turinčios kur susirinkti, 
cagoje, vaikystėje su tėvais 
gr.žo į Lietuvą, užaugusi iš- I naują valdybą išrinkti:
variavo į Argentiną, ten iš- į Macke, K. Austin, Vilke-
tel.ėjo už Nevinsko ir tik St. Molis ir P. Bružas.
prieš 22 metus atvyko Į savo 
gintąjį kraštą.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Po susirinkimo Mačiukienė j 
visus dalyvius pakvietė ka-j 
vutės ir skaniu užkandžiu. 1

1978 METŲ EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) { VILNIŲ SU PAN AMERICAN 

LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO išvyksta:

1978 m. vasario 5, 12, 19 26 .............$669.00

kovo 4,12. 19, 26.....................$716.00—746.00

balandžio 2. 9, 16, 23 .. $746.00

VĖLESNIŲ KELIONIŲ EIGA IR KAINOS 1978 METAMS RI S PA

SKELBTOS VĖLIAU.

Prie šių grupių galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ su papildomu mokesčiu Ne w Yorke.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės f

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P. O. Box 116 

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

Savininkė Aldona Adomonienė

Dar ilgai konferencijos daly-{ 
viai kalbėjosi, kaip pagyvinti Į 
SLA kuopose veiklą ir padi-j 

Pirma Lietuvių klube te-įdinti narių skaičių.

Moterys padeda klubui

tiek man prieš sūdną dieną' buvo vieni vyrai, o dabar ly- 
giemis teisėmis priklauso ir 
moterys. Jos klubui daug

gali pasakyti?

— Tiktai tiek.

Geri žodynai

Anglų-lietuvių kalbų io 
elynas, V. B?ravykas. nauja 

— Nebūk toks mundras! arie 3?,C0C žodžių
Nu, ar tu skaitei šitą knygą? 590 ps’.. kaina fc.00.
Jeigu jau esi toks netikėlis,
ta] paskaityk nors čia, kur 
Zacirka man skaitė ir dar 
nagu užrėžė nuo šios dide
lės literos, kad ir tau paro
dyčiau.

lietuvių-anglų kalbų in 
dynas, redagavo Karean- 
naitė ir Slapoberek:s, apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai 
na $8.00.

Kai kurie atstovai apgai
lestavo, kad buvę aktyvūs 

padeda, ypač muzikė Miniu-'SLA veikėjai (kaip V. Uznis 
kienė. Ji su talkininkėmis ir kt.) įsijungė į kitas drau-

MCUOOO)
WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilu.

23 Shirley Rd., Shrevrsbury, Ma. 01546 
Tel. 852-3685

Prices are based on double occupancy and are subject to changes and 

Government approval.
or

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom iškvietimo doku
mentus.
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Vietinės žinios
10000000000000000000'

LIETUVIŠKASIS AUKLĖJIMAS 

KULT. SUBATVAKARY

/GARBINGA SUKAKTIS

Praeitą šeštadieni, lapkri
čio 19 d. prof. dr. B. Mačiui- 
ka atšventė penkiasdešim
ties metų amžiaus sukaktį.' 
Jo pasveikinti buvo suvažia
vę draugai iš Bostono, Wor- 
cesterio, Providence, Hart
fordo ir kitų vietovių.

Dr. B. Mačiuika sėkmin- į

PIRMOJI NAKTIS 

1978
BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

JAUNIMO SEKCIJA

ruošia
Lapkričio 19 d. Kultūri-.la jaunįimo lietuvybei išsau- 

nio subatvakario programa ’ goti ir ugdyti, 
bu v o skirta aktualiajam iš-« Tikimės, kad dr. J. Gir- 
eivijos jaun’mo lietuviškojo (nius tais klausimais dar pia-! gai profesoriauja Connecti-i 
auklėjimo ir mokymo klau- čiau pasisakys spaudoje, icut valstybiniame universi-; 
simui pasvarstyti. Šia tema Pokalbyje dalyvavęs Bos- S tete ir aktyviai reiškiasi lie- ’
pagrindinį žodį tarė dr. tono aukštesniosios lituanis- 
Juozas Girnius, plačiau ap- tinės mokyklos vedėjas Ant. 
žvelgdamas vis labiau blės-' Gus'įūtis ^nušvietė Tiesulai’- 
tančią mūsų jaunimo lietu-'komai vykstantį jaunimo •darbe, 
vybės šv'esą, te- skaudaus i lietuvių kalbos ir lietuviško- į 
reiškinio akivaizdžius ženk-• sios dvasios nuosmuki, ku-, 
lūs ir priežastis. ric neįmanoma sustabdyti

K prelegento pateiktų ^timo administnt-
n'mo a..k,aU5inėjimų statis- <■ !<?.•???? " įsakais“, ov * - L* ui h m iocLrnrvno non tu nrio.

tuvių mokslininkų tarpe. 
Linkime profesoriui geros

sveikatos ir pasisekimo savo i

K. N.

. .... kub ai ieškotina namu prietikos duomenų vpac įsrys- , j“-f. . ,‘ —----- Reik a Kasmetinio ikejo musu lietuviškojo jau- • . ‘ • v j • i -ntensvvausnimo tarpusav o bendratį - lituanistinėm

PADĖKOS
I

Nuoširdžiai dėkojame vi-j 
siems mūsų lapkričio 5 d. Į 

'rengtą banketą parimusiems i
mokyklom mokiniu verba vi- *! darbu ir aukomis.

mo atvėrimas, tame bendra- . ji atsilankusiemsvime ir net šeimose lietuvių: »>o vajaus būtinas gerai yą. j £ 
kalbos skuraas :r net visi;- ...u ? Tn eikas jos išnykimas, baidymą- 1 v5 
c’o liotnv škos k: • & t

(platus apžvalginis t 
Lietuva“, talent’n-

te- skaitinio, m snų seimų.

visiems j 
iš arti ir

Dėkojame programos atli-.
i arki ,i'ų «*.vor:ų ir pac ų autorių j Vėjams — solistei Elenai!
A ~g s -įkalbėtos geriausių lietuviu i Blandvtei ir jai akompona-

daugėjlm.a: 
mirtis iltuose pataluose...

Nėra paguodžiantis ir, sa 
kytume, ’'sudurt’nis lietu

ir lietuvybės ^^rat^ros pavyzdžių ma?- vusiam komp. Juliui Gaide- 
LtaliinJ j netofono juostos, gal net i; lliui.

NAUJŲJŲ metų sutikimą
KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IŠ VISU 

LIETUVIŲ KOLONIJŲ 
1977 m. gruodžio 31 d. 8:00 vai. vak.

Boston Park Plaza Hotel, Grand Ballroom
(buvęs Statler Hilton)

Programoje: Įspūdinga vakarienė, garsus aštuonių 
asmenų orkestras.

Bilietų kaina: Įskaitant vakarienę, gėrimus ir šampa* 
ną, $26.00 asmeniui.

Bilietai įsigyjami iki gruodžio 10 d. Stalai 10-čiai 
asmenų rezervuojami pas 
Birutę Adomavičiūtę (617) 729-0278, 
4 Sheffield West, Winchester, Mass. 
01890, arba
Daivą Izbickaitę (617) 326-7442 
20 Old Stone Road, Westwood, Mass. 
02090.

Norintiems nakvoti viešbutyje, rengėjai parūpins re
zervacijos korteles su 29% nuolaida. Automobilių 
pastatymas garaže — $1.

LAUKIAME!

PRAŠO ATSILIEPTI Į LABAI GERA DOVANA

Labai svarbiam reikalui Kai ieškote dovanos savo 
esant, ieškomi šie asmenys, draugui kitataučiui ar savo 

i 1941 metais karui prasidė- giminaičiui, nekalbančiam 
i jus, gyvenę Telšiuose: A. Pi- lietuviškai, atsiminkite, kad
jlibaitis, J. Adomaitis, I. Tiš- Jam bus labai §era dovana 
kėnas ir M. Radzevičienė, ^g^do Budreckio parašyta
v .. , knyga l he Lithuanian mKas z,n..ų ,ų adresus, pra- Jr.ca ,651.1975„ Jo, 
somi skubiai atsiųsti: kaina $6 50

Vlikas, 29 W. 57th St., New 
York, N. Y. 10019.

IEŠKOMI

Į DKAUmMO AGEN1TRA * 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus 5

Kreiptis senu adreso: 

BRONIS KOiNTRlM 
.■*98 Broadway 

Se. Boston, Mass. 02127 
Tel A N 8-1761

tėvų lydimos gerai paruoštu Taip pat dėkojame Kelei Moeooeeoooooooooooooooooooooooooooooooooot.

vis“ — 50 G 
amerikietis.

viui ir Povilui Žickui už ban
keto skelbimus ir jo gražius 
aprašymus, o Juozui ir Ingai 
Breddo už paruoštas progra
mos knygeles.

Broniui Banaičiui nuošir-

jaunuoliu ekskursijos į Lie
tuva be! kitos priemonės, 

lietui,is i1' 50 G Į Dail. Julius Šnakevičius 
Dr. J. Girniaus! pats auginąs pavyzdingą lie 

pastaba, ateičiai išliks tik tuvišką šeimą, pasidalino sv 
100G l.etuvis, ir tok am iš-j šio sutrinkimo dalyviais 
ugdyti reik’a dėti ir 100% į savo 'konkrečiu patvr’mu,}
mūsų pastangų. i pateikdamas daug įsidėmė- i ^us ačiū už sukurtą Litua-

\ įduriniąją kartą jau esą-i tinu minčių ir šviesos ir ki- į nistinės mokyklos ženklą, 
me pi ala’mėję, nes ir už re- i tiems tėvams. i kuri vartosime kaip moky
tų šviesių pavyzdžių tesanti j šis Kultūrines subaik aka- Į klos simbolį, 
tuštuma — jaunesnieji ne; ris buvo t’krai d'dž’ai nau 
tik iš vaiko metų, bet ir iš j dingas, ir ta pačia tema po-i 
l’etuvybės "išaugę“, jų tau-1 kalbius nutarta pratęsti dar į 
tinė sąmonė, likusi be lietu- ir kita karta. !

pat visiems į koncertą atvy
kusiems ir paskatinusiems 
ši jaunimo kolektyvą toliau 
puoselėti bei skleisti lietu- 

■ viško liaudies meno savitu- 
, mą ir grožį. Visiems nuošir
dus ačiū!
Brocktono Lietuvių jaunimo 

ansamblis Sūkurys"

i
Vėžlys galį badauti net 

: FCO dienų.

l' Bostono Lituanistinės mokv-'

klos Tėvu komitetas

vių kalbos pakuro, t'k ruse' 
nanti. Lietuviu kilmės žmo
gus, praradęs lietuvių kalbą, 
ir kūrybiniai niekad negalės
re’kštis lietuvių kultūrinia-. teikė atsilankyti nė vienas... 
mp gyvenime. ' Si^ibatvftkariui vadovavo

Prelegentas ypač atkrei- j io komisijos pirml'n'nkas, 
pė dėmesį į svarbų šeimos’inžinieres Edmundą? Cibas,

* *
II

Besiruošdami
Deja, Ktuanistinę mokyk- ;

lą lankančiu va'ku tėvu te-i i r-i 4. • i r ' • ■ i rsesiruosuami pirmąjam buvo tktai kel, o i ]a ne- A .. . vi -j-- — . v-č • 'musu tautines muzikos ir so-leidzianciu— tur būt, nesi-1, . ; . , bkių koncertui, kuris Įvyko 
Brocktone lapkričio 12 d.,iš 
visos lietuviškos visuomenės

Kalėdinis išpardavimas

Šiais metais jis vyks gruo
džio 11d. nuo 2 iki 6 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių pilie
čių d-jos patalpose. JĮ ruo
šia Lietuviškosios skautijos 
fondo valdyba ir kviečia vi
sus prisidėti prie šio renginio 
pasisekimo savo tortu, pyra
gu ar pirkiniu.

Česlovas Kiliulis,

pirmininkas

Ieškau savo dėdės Fedara- 
i vičiaus sūnaus ir dukros.
Kiek žinau, dėdė gyveno Bos
tone, o vėliau Chicagoje. Kas 
apie juos ką nors žino, labai1 
prašau pranešti šiuo adresu:

RADIJO PROGRAMA
Evarestas Fedaras-Fedara- Seniausia lietuvių radijo 

j vičius, 190 Garriech Avė., programa Naujojoj Anglijoj 
Winnipeg, Ma R3J 215 Ca- įš stoties YVNSR 1350 banga 
nada. veikia sekmadieniais nuo

i 1:00 iki 1:30 vai. po pietų, 
aooooooooooooooooooooooooo Perduodama vėliausiu, pa- 

... saubn*y žinių santrauka ir
komentarai, muzika, dainos

LIETUVOJE IR AMERIKOJE ir Magdutės pasaka.
i Šią programą veda Stepo-

Gyvenimo eilėraščio biografija, nas J. įr Valentina Minkai, 
rasite daug juoku ir nuliūdimu. Biznio reikalais kreiptis į 
knyga labai Įdomi, kaina SJ.75. Baltic Florist gėlių ir dova-
kreipkitės:

Joseph Ratkus, 
3(11 Ocean I)rive. 
Miami Beach. Fla. 
Apt. 501.

33139

nu krautuve, 5C2 E. Broad- 
i way, So. Boston, Mass. Tel. 
i 268-0489 Ten gaunamas 
S Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

susilaukėme gražaus dėme-
va’dmeni ir jos glaudaus: kuris č:a buvo pagerbtas ir;s^°- Dėkojame visiems — as-K _ _____ u:_ •__ _ 1 y. i -i j • i i c __bendradarbiavimo reikalui-; amž:au> sukakties bei var-! menims ir organizacijoms — 
gumą su lituanistine mokyk- dinių proga. j kurie auka ar talka prisidėjo

• prie šio koncerto ruošos dar- 
; bų. Dėkojame lietuviškai 

J - spaudai — ypatingai savait-BALTIC REALTY & INSURANCE 
AGENCY

V adė ja: Reda M. Veitas 
Tel. 268-6030

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

| ! raščiui Keleiviui — kuri su- 
! domino ir atvedė visuomenę 
įį koncertą. Dėkojame taip

1977 m. gruodžio 10 d., šeštadienį, 5 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos III a. salėje 

ruošiamos

LIETUVIŠKOS KŪČIOS

Programoje dalyvaus kun. Antanas Saulaitiš iš 

Chicagos
Baltijos ir Žalgirio skautų tuntai maloniai kvie

čia visus dalyvauti ir gražioje Kalėdų nuotaikoje 
praleisti vakarą

b A V A I T P * « T 1 S

Nepriklausoma
LIETUVA

&
jiformuoja sbauyiojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius & 

g Įvykius, deda aaug ir įdomių nuntrauxų ir atvira: pasisuk* £:
bei kultūrinius klausimus ęaeile visus musų visuomeniniu

j jame rasite įdomių skaitytųjų .'aišku skyrių, kuriame laukia £ 
S n«e abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem.- >3 
y svarbia problemų

'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ vra dinamiška* mūsų iš- fe 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei idė’ū. »»- s' 

; -v suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą w 
i— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.09.

Adresas:
7722 George SIreel. IaSalIe. T.Q. HSP K 1. CANADA

. ZL . , -r- 'i. /... .U. i”. x

1977—1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

SLA SUSIVIENM'IAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

- I

^raooaoooooooooooooooooooooooooooooouoovooooooooooog

BALTIC
TOURS

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER) 
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 O vertės
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

šilto oro, šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 
pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

FORTŪNA FUEL CO., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

i

Tel.: 436-1204

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 848-6000

mooooooooou

IŠVYKSTA Iš NEW YORKO

| Vasario 5, 12, 19 ir 26.................................................... ... §669.00
j Kovo 5....................... ................................................................ $716.00
I Kovo 12. 19 ir 26................................................. ................ $746.00

Balandžio 2. 16 ir 23 ........................................................... $746.00

1 IŠVYKSTA Iš PITTSBURGHO
i

j Balandžio 9 ... 
■ •

. . . . $838.00 |

. - - - -_________________
____________J

Kainon iškaitoma pilna kelionė Pan Ameri can lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru
pės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Lenin

grade.

I NAUJIEJI METAI LIETI VOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d., — $1.120 
I — 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Maskvoje, 3 naktys Budapešte 
Į ir 2 naktys Ix>ndone.
L..» — » — ~ —

BOSTONAS-CHICAGA IR ATGAL .. ..................................................... §128

BOSTONAS-CI.EVELANDAS IR ATGAL (tik savaitgaliais) .......... $114

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

ste I

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

arba
1—^00—223-7898

prašant pasikalbėt: 
su ”PIAT“

SLA—jsa ?0 metų carBaviu lietuvių vtauomer.ei ir išmokė
jo aaugiau Kaip SEPTINIS MILIŪNUS dolerių 
oariama

&LA—didžiausia lietuvių fra tarnai be 4 crganizactja — 
duoda gyvybės apdraudė ir ligoje pašr. pą. kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS {teieško p^tnn. o teikia 
patarnavimus savitarp-rė? pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta su pase mBr.ro dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti {vairiu klasių reik a tingiausiu 
apdrandas nuo $100.00 iki liv.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudė — Ra. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdruudą: už >1.000.00 apdraudos tik $3.00 metan
čio metama. <4

SI*A—AKCIDENTALf AFDRAUDA naudinga visokie 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų Ir draugijų nariams. Ui $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $£.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų Kreipkitėa 
* kuopų veikėjus, tr jie plačiau paaiškins apia 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lfthoaatan Alliaaee sf America
$07 Ws«t 30tk Street. Neur York, N.Y. 1«M*I

. jr-yą—i

t
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Vietines žinios
, J. Kačinsko kurklius kartos 

Berklee kolegijoje

Jie dalyvavo Mokslo ir 

kūrybos svarstybose

Darbininkų d-jos susi

rinkimas

Mirė G. Mickevičienės

sesuo

mėn. 17-20 d. Prudential au
ditorijoje, Bostone.

Iš lietuvių su savo darbais 
pasirodė: N. Lengertaitis — 
sidabro ir aukso papuošalais 
ir gintaro dirbiniais, I. Ne-

. . . ~*xx^.x&~jx., ______ nortienė — emalės dirbiniais
H V’ ar*'^au’ 0 ^ail) j tono ir apylinkių dalyvavo ir ir gintaras, V. Čepienė, G. 
motetas Te tad s ante cho-Į . .. . JTreinienė ir I. Nenortienė -

margučių marginimas ir 
šiaudinukai ir Lygija Brič
kutė padėjo pardavinėti.

Komp. Jeronimo Kačins- 
i ko kurmiai — trys dainos 
I m •iriam chorui — Ber- 
! žas, Jau saulutė le džias

Lietuvių darbininkų d-jos Lapkričio 10 d. Chicagoje 
narių susirinkimas bus atei- mirė Jadvyga Lukošiūnienė, 
nantį sekmadienį, gruodžio Bostone gyvenančios Geno- 
4 d. pirmą valandą So. Bos- vaitės Mickevičienės sesuo, 
tono Lietuvių piliečių d-jos kuriai reiškiame gilią užuo- 
patalpose. Visi nariai kvie- jautą.
čiami dalyvauti.

rui ir kameriniam orkest 
rui — bus pakartoti gniO' 
džio 7 d. 8 vai. vak. Berklee 
Performance Center salėje, 

Mass. Avė.
Inžinierių susirinkimas

Treciosiose mokslo ir kū-1 
rybos svarstybose, kurios bu
vo suruoštos lapkričio 24-27 
dienomis Chicagoje, iš Bos-

V. Aluza

sekretorė

Vasyliūnų koncertai

Izidorius ir Vytenis Vasy- 
liūani gruodžio 4 d. vyksta 
koncertuoti į Los Angeles, o 
gruodžio 17 d. jų koncertas 
bus Chicagoje.

Sausio 7 d. Vasyliūnų kon
certas ruošiamas Carnegie 
Hali Nevv Yorke, o sausio 
8 d. — Bostone.

Vyr. skaučių Židinio

susirinkimasI
Lapkričio mėn. 17 d. Bos

tono vyr. skaučių Židinio na
rės buvo susirinkusios pas 
Vitą Hodges Dorchestery sa
vo veiklos aptarti. Valdybai 
buvo duota Įvairių sumany
mų ir pasiūlymų.

i
Židinio valdybą šiuo me

tu sudaro Vita Hodges — 
pirmininkė ir Birutė Skabei
kienė — pavaduotoja.

Penktadienį, lapkričio 18d. 
pas inž. Algį Ziką, gyv. Can- 
tone, Mass. įvyko Bostono 
lietuvių inžinierių susirinki
mas. Susirinkime buvo papa
sakoti įspūdžiai iš vasaros 
kelionės į Lietuvą.

Susirinkime dalyvavo per 
trisdešimt draugijos narių.
Po susirinkimo šeimininkė, 
skautininke Dalia Zikienė 
svečius gardžiai pavaišino.

Šiais metais Amerikos Lie- <
tuvių inž. ir archit. sąjungos nio pastangomis buvo suor- 
Bostono skyriaus valdybą l ganizuotas pabaltiečių stalas 
sudaro Br. Galinis, M. Ziau-• Tarptautinio instituto mugė- 
gra ir Alg. Vasys. je, įvykusioje š. m. lapkričio

paskaitas skaitė inžinieriai: 
Kęstutis Devenis, Vytautas 
Izbickąs, dr. Jurgis Gimbutas 
ir Danatas Šatas.

Lituanistikos instituto sek
cijoms vadovavo Antanas 
Mažiulis ir dr. Stasys Goš
tautas.

Be jų, dar dalyvavo ir pa
skaitas skaitė iš Maine vals
tijos kun. dr. Algirdas Jurė
nas ir iš Connecticuto prof. 
dr. Benediktas Mačiuika.

Lituviai Tarptautinio 
Instituto mugėje

Bostono vyr. skaučių Zidi-

i Latviams atstovavo: Prie 
dė — audimas, Klutrers — j 

! keramika ir O. Kucers — 
j gintaro apdirbimas ir šlifa- 
Į vimas.

Mugėje taip pat buvo 
pirmą kartą Bostone išstaty- 

į tas pilnas rinkinys, suside
dantis iš 32 autentiškų lėlių, 
vaizduojančių kupiškėnų 
vestuves, pagamintų dail. O. 
Bakanauskienės.

Mugėje programą atliko 
Bostono tautinių šokių sam
būris, vadovaujamas Onos 
Ivaškienės, ir Brocktono tau- 

. tinių šokių ansamblis, vado
vaujamas Vyt. Bruzgio.

ATSIPRAŠOME IR 

DĖKOJAME

Per itin nemalonų Žygio 
i Washingtoną Bostono ko
miteto neapsižiūrėjimą, au
kotojų sąraše (Keleivio 42 
nr.) praleista inž. Juozo 
Stašaičio pavardė. Už šią 
klaCdą nuo širdies atsiprašo
me.

J. Stašaitis žygi parėmė 
didele 50 dol. auka. Be š os 
asmeninės paramos, jis pa
sirūpino, kad ir jo vadovau
jamoji Bostono šaulių Jono 
Vanagaičio kuopa žygi pa
remtų dar 50 dol. suma. Be 
to, šauliai iš savo kasos ap
mokėjo (penkiems jaunuo

liams autobuso kelionę, o ir 
pačioje Bostono į Žygį dele
gacijoje sudarė gerą penk
tadali.

Atsižvelgiant i Jono Va
nagaičio kuopos finansinį 
pajėgumą ir narių skaičių, 
ši šaulių parama yra tikrai 
neproporcinga1] stambi, pa
lyginus su k'tcm vietinėm 
organizacijom.

’ Todėl, atsiprašydami inž. 
J. Stašaiti, ta pačia proga 
su džiaugsmu reiškiame jam 
ir šaulių vienetui! išskirtinę 
padėką.

Bostono Žygio Komitetas

Viskam, kas yra susiję su jūsų vaistu pareikalavimu,

THE APOTHECARY, 384 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON,

skiria didelį dėmesį. Jūsų receptu atlikimas yra mūsų svarbiau
sias darbas. Mes priimame VVelfare, Medicaid ir kitus primoka
mus receptus. Jūsų didesniam patogumui mes turime pašto sky
rių, notaro patarnavimą ir taip pat visokiu įvairenybių, kokias 

jūs tikitės rasti gerose vaistinėse. ’’Receptu specialistai“. Darbo 
valandos: pirmadieniais - šeštadieniais nuo 9 vai. iki 8 vai. vak.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St

NORCESTER, MASS. 

TaL SW 8-2868

yra vienintele oficiali Įstai
ga W ore estery. iruri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorcea-

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal

bama lietuviškai, patarnau- 
jaas greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienš

Senas parvirsta ir negir
tas.

v************************

Fluod Sąuare 
Hardivare Co.

S«-iaisk«a N. J. ALEKNA
EAST BBOAOiVAT 

EOtiTO SGfeTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Be&jaaiij Jktr- Dalai 
C'opiero- Sianoma

Stikiav Laagaaia 
VT*->)de reik uivny» oamsau 

Reik/ner.YF piatebariaau 
k-tai

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pašakarnio

I p e d i n i s 
OPTOME T RISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto fkl 5 vai. vak 

Trečiadieniais neoniniame 
447 BROADWAY

South Boston, Mi

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 —.

i Aldona Adomonienė 
' i*****#*##***#***##****#*#********

PETER MAKSVYTIS
Carpsatsr & BsOdsv

<9 Church Street 

B. Mfltoa, Masu.

i’

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Atlieku visai pataisymą,---------
to ir projektavimo darbus ii tan
ko ir viduje, gyvenami) narna ir 
biznio pastatų, pagal JSs< reika
lavimu. Saukit* visados Qd • va
landa vakaro.

Telefonas 698-8675

Iv.'.''

L

i * a * * a m m-p p i
South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS

SKANI LIETUVIŠKA PICA
nuo 1 iki 10 vai. vak. Telefonas: 268-1055

— KORTŲ VAKARAI (Whist 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 PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

Pirmadieniais, antradieniais trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5 iki 8 vai. vak. yra “LINKSMOJI VALANDA”, kurios 
metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 
trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

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

F<P:«PPL*^.p.p.p1
4*»**>r#«#<e#*****w*»-»*#*♦#♦**»#♦*♦*♦*»♦♦♦**#♦♦#♦***♦»••*****»*••*•*

.Meeooooooooooeeoooooooeoooaoooooosooooonooooeoooeoor

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų m 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit t lietuvišką vaistine.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonai* AN 8-8028

Nuo 9 vaL ryto iki 8 wl v., išskyros iventadienios ir sekse 

uooooooooooooooooooeoooooooooeaooeoeeoooooooaooooaa

^aasaaaaaaaaaa a—a aaaaaaaaaa aaaeai

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOM ETRIST1 
Valandoe:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

ras aaaaaaaa—aaaa* »»»»»#«*»»»»»

; >ssasasseoeoa« ooososessssssssseea**

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku srityje. SOUTH 
BOSTON SAV INGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymu leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansiniu iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
.SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintu skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

1

11
H

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis Įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas n

Skambinkite

268-4662 J

NAMAKSY - ZAMMITO | 
Insurance Agency, Ine.

, 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732 

e*e***aa*a****aaa*aaiaiavia*aawoaowa

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistai
Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanoir«c 
Kaina $7.00.

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

South Boston 
Savings Bank

ALWAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We«t Bro«dway 
South Boston
9 AM Io 3.30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues.. VVed. & Fri. 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paltu nesiunčiame.

STEPONO KAIRIO ATS1-
i
MINIMŲ PIRMASIS TO-

I
MAS "LIETUVA BUDO"

! JAU IŠPARDUOTAS, BET

ANTROJO TOMO—"TAU, 
J LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS 480 PSL

ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas ai liekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
klosite. Vedėjas A- Schyrinsklį

EXPRESS CORP. 
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir Idtus 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 yal. p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

TsL 268-0068




