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KĄ ŽADA BUSIMOJI CARTERIO 
POLITIKA?

Tai šiandien spėlioja amerikiečių spauda, bandyda* 

ma formuluoti atsakymus. Mums labiausiai rūpi jo užsie

nio ir krašto apsaugos klausimų sprendimai.

Neabejotina, kad su nau
jo prezidento ir demokratų 
partijos atstovų Įžengimu 
bus nemaža pakitimų tiek 
JAV užsienio, tiek ir vidaus 
politikoje. Kai amerikiečių 
masės šiandien didžiausią 
dėmėsi kreipia Į krašto eko
nominio gyvenimo atkutini-

mą, i visokeriopų biznių pa
gyvinimo galimybes, mums 
labiau rūpi busimoji Carte
rio užsienio politikos linija 
ir JAV saugumas vis didė
jančios sovietinės grėsmės 
akivaizdoje.

JAV užsienio politikos 
kryptis kol kas bandoma 
nuspėti, žvelgiant i busimą
jį tos politikos vadovą. O 
kaip žinome, Kissingeriui 
pasitraukiant, naujasis prez. 
Carteris Valstybės departa
mento sekretorium pasikvie
tė jau išgarsėjusi diplomatą 
Cyrusą Vancę. • .

Cyrus Vance yra gimęs 
1917 m., baigęs Vale univer
siteto teisių fakultetą. Ant
rojo pasaulinio karo metu 
tarnavęs laivyne, be kitų pa
reigų, buvęs buvęs armijos 
sekretorius, krašto apsaugos

sekretoriaus pavaduotojas, 
dalyvavęs derybose su Šiau- 
įės Vietnamu ir kaip prezi
dento atstovas, sprendžiant 
Pietų Korėjos, Kipro, Pana
mos ir kitas politines painia
vas.

Didžioji JAV spauda ma-| 

no, kad jis ir toliau tęs de
tentės politiką, tik būsiąs už 
Kissingeri griežtesnis santy
kiuose su Sovietų Sąjunga ir

nedarysiąs sovietams viena
šališku nuolaidų. Už nuolai
das jis reikalausiąs iš sovie
tu irgi konkrečių nuolaidų< 
ir Helsinkio susitarimų vyk-J 
dymo.

Jis sieksiąs .pagreitinti 
strateginių ginklų apriboji
mo susitarimą.

Vance bandysiąs rasti 
naują pagrindą Izraelio ir 
ai abu deryboms ir galimam 
susitarimui, sieksiąs gerų 
santykių su Kinija, nepa
žeisdamas Taivvano statuso, 
labiau spausiąs Pietų Afri
kos baltuosius susitarti su

juc daigiai dėl valdžios pasi
dalinimo. bus linkęs perduo
ti Panamos kanalą Panamos 
vyriausybės žinion. Mano
ma, kad Vance užmegsiąs 
diplomatinius santykius ir 
su Vietname komunistine 
vyriausybe.

Gynybos sekretorius Ha- 
rcld Brovvn yra gimęs 1927 
m. ir Kalifornijos universi
tete gavės fizikos mokslu

"atominis mokslinin- 
buvęs JAV oro pajėgų

daktaro laipsni tebūdamas 
dar tik 21 metų amžiaus. Jis 
yra
kas“
sekretorius, ėjęs daug kitų
atsakingų pareigų krašto 
ginklavimosi srityje, o pas
taruoju metu buvęs Kalifor
nijos Technologijos Institu
to prezidentas.

Tikima, kad jis bus prie
šingas karo biudžeto maži
nimui. reikalausiąs gaminti 
naujausios konstrukcijos BĮ 
bombonešius, statyti mažes
nius ir judresnius karo lai
vus ir sieksiąs stiprinti Euro
poje NATO neatomines pa
jėgas, pritaikant naują tech
nologiją ir standartizuojant 
ginklus.

Be to, Brovvn yra šalinin
kas karo atveju totalinio a- 
atominio ‘puolimo ir priešo 
sunaikinimo strategijos. Jo į 
manymu, mažesnių taktinių! 
atominių ginklų vartojimas 
tik pratęstų karą ir padidin
tų aukų skaičių.

Ekonominiam gyvenimui 
išjudinti Carteris numatąs 
grąžinti mokesčių mokėto
jams per tam tikrą laikotar
pi gal apie $30 bilionu, tuo

. »■»
Nepamirštini nepriklausomos Lietuvos vaizdai

Kinijos katilas dar Už ginklus perka 
verda narkotikus

Sovietų disidentai
prašo pagalbos

lAmnesty International
Ma: k vos skyriaus pirminin
kas Valentinas Turtinas ir 
istorikas Roy Medvedevas 
telefonu pranešė užsienio 
korespondentams, kad so
vietu vyriaus' bė ėmėsi dar 
griežtesniu priemonių prieš 
disidentus, ir praš'' užsienio 
komunistu ir socialistų par
tijų pagalbos.

Pagal juos. administraci
ja yra pasiryžusi likviduoti 
sukurtus komitetus sekti so
vietų nusižengimams Hel
sinky pasirašytiems susitari
mams. Maskvos ir Ukrainos 
komitetų nariai jau tardo
mi ir kitaip terorizuojami.

(
Kaip rašėme, toks komi-i 

tetas yra sukurtas ir Lietu-į 
voje. Kokia ten padėtis, tuoj 
tarpu žinių neturime.

I
*t I
Paryžiuje suėmė
\arabų teroristą«
! Praeitą sekmadienį Pary
žiuje buvo suimtas Įžymus 
arabų teroristas Abu Dacud. 
kuris buvo suplanavęs 1972

PAGAUTAS SOVIETŲ ŠNIPAS 

SU SVARBIA MEDŽIAGA

tas JAV erdvės susisiekimą ir satelitus liečiančias žinias 

Sovietinis "pabėgėlis“ Ivanas Rogalskis rinko slap- 

ir jas perteikinėjo sovietų misijos Jungtinėse Tau'ose sek

retoriui E. Karpovui. Šnipas suimtas, o jo bendradarbis

Karpovas turi išvykti iš Amerikos.

Iš Europos išgabens
atominius ginklus

Jau daugiau kaip 20 metų 
JAV kariniai daliniai Euro
poje turi apie 7.000 taktinių 
atominių ginklų, kurie yra 
pagrindinė NATO atspara 
prieš galimą sovietų puoli
mą. Deja, ėmė aiškėti, kad 
tie' atominiai taktiniai gink
lai yra labai pažeidžiami, 
nes sovietai žino. kuriose 
bazėse jie stovi ir gali juos 
pirmu smūgiu subombar
duoti.

Dabar norima juos £ Eu
ropos žemyno per kelti i po
vandeninius ar kitokius lai
vus. kur jie būtų priešui sun
kiau pasiekiami, o galėtų at
likti tas pačias gynybos 
funkcijas.

m. Miuncheno olimpiadoje 
žydų sportininkų pagrobimą mieste
ir žudvnes.

Praeitą sekmadieni Kini- Meksikos pasienio kalnų 
joje buvo minimos buvusio gyvenvietėje, kur esama tik 
premjero Ču En-lai mirties 240 gyventojų, pastaruoju 

padidinant gyventojų per-i metinės. Ta proga ne tik jis metu užtiktas didelis ginklų 
kamąją galią, gamybą ir su- buvo pagalbiai prisimintas san(jėlis. Ten rasta 74 auto- 
mažinant bedarbių skaičių, ir pagerbtas gėlių puokštė- ;matinjai šautuvai. 27 pisto-
Toks JAV ekonominis atku-j^ ^,-tatV propa ?’etai' d“«iau *“* 2’°°° 

Urnas labai tekamai P*-| įanda prieš radikalus. da- juostų amunicijos, paslėpti 
vmktų Ąmenkos sujungi- įartinžf va]džios priežus du lėktuvai. 16 sunkvežimių 
nmkus bei NATO karini pa- j ir užmaskuotas lėktuvams
jėgumą. Dėl to jis siunčiąs i Iškabintuose plakatuose nusileisti takas.
Europą ir Japoniją savo vi- reikalaujama griežčiausios
ceprezidentą Mondalę. ku- bausmės "ketusiems išdavi- Išaiškėjo, kad tai narko- 
ris turis paruošti dirvą ir bū- kams“, tarpe kurių pirmoje tiku biznierių ' kf:p:|i!a 
simai sąjungininkų ir JAV
ekonominei konferencijai.

eilėje yra tų radikalų vadė Amerikos agen-
Mao Tse-tungo paskutinioji, tai čia už narkotikus perka

Dabar ne tik Vakarų V o-l 
kieti ja, bet ir Izraelis reika-į 
lauja ji išduoti, bet arabų 
kraštai protestuoja.

I
Kadangi Prancūzija yra 

pasirašiusi tero-ristų išdavi
mo sutarti, tai minėtas Abu 
gali būti išduotas Vokieti-. 
jai. kur Įvykdytas nusikalti 
mas.

' Parterio bažnyčia 
prieš juodą kunigą

stipriai drebėjo žemė
Praeitos savaitės penkta

dienio naktį San Francisco 
mieste buvo stipriausias per 
paskutiniųjų 11 metų žemės 
drebėjimas, matuojamas net 
4.75 punktais Richteįio ska
lės. Dėl to daug gyventojų 
išlakstė iš namų, bet dides
nių nuostolių nepadaryta. ir 
žmonių auku nėra.

Žinoma, dar tenka palauk
ti, kel šie pranašavimai ar 
tikri .planai pradės realizuo
tis...

Ispanijos komunistai
už JAV karo bazes...

Ispanijos komunistų va
das Santiagc Carrillo praei
tą šeštadienį pareiškė, kad 
JAV karinės bazės Ispanijo
je turėtų pasilikti, tuo išsau

godamos tarptautinį jėgos 
balansą. Bet jis nenorįs, kad 
Ispanija prisidėtų prie Rytų 
ar NATO bloko: ji turinti 
ti Įsijungti i Europos Bend
rąją Rinką.

Ispanijos komunistai, jo 
žodžiais, taip pat pritaria 
"taikingam Ispanijos keliui 
į demokratiją“.

žmona čiang Čing. Taip pat 
reikalaujama grąžinti i pa
reigas radikalų iš valdžios 
išstumtąjį Teng Hsiao-ping.

Japonijos žinių agentūros 
informacijom, Įvairiose Ki
nijos provincijose radikalai 
surengė didelio masto riau
šių ir protestų prieš dabar
tinę partijos vadovybę, ku
lias turėjo malšinti net ka
riuomenė. Dėl to yra tūks
tančiai žuvusių.

Nerimsta ir lenkų
šviesuoliai

172 įžymūs Lenkijos inte
lektualai raštu kreipėsi Į 
Lenkijos seimo narius, pra
šydami policijos ir prokura
tūros veiksmu viešo tardv-t •>
mo.

ginklus, ir abeji ?mugelnin- 
kai gerai pelnosi.

Be to. ginklai reikalingi ir 
narkotikų kontrabandinin
kams, kurie vedą tikrą "ka
rą“ su konkurentinėmis gru
pėmis. Sakoma, kad tik pra
ėjusiais metais tokiuose su
sirėmimuos žuvo apie 1,090 
žmonių.

Bilionui JAV ukiui
paskatinti

Carteris su savo ūkio pa
tarėjais sutarė JAV ūkiui 
paskatinti per 2 metus skirti 
nuo 25 iki 32 bilionu dole
rių. Ta programa bus vyk
doma mažinant mokesčius 
ir organizuojant viešuosius 
darbus.

"Mes manome, kad reikia 
paskirti komisiją, kuri ištir
tų visame krašte vykdomus 

komunistai jėgos piktnaudojimus ir
siekia jų partijos legalizavi-Į kankinimus“, rašoma tame Iną kitą šimtą dolerių, ypač 
mo. J rašte. {mažiau uždirbantiems.

Gal taip kalbama dėl to, 
kad Ispanijos

Manoma, kad jau šiemet 
1976 metų mokesčių mokė
tojams bus grąžinta po vie-

Kaip žinome, Carteris yra 
gana pamaldus ir pastoviai 
’anko savo parapijos baptis
tų bažnyčia. Bet ta jo baž
nyčia jau pridarė būsimam 
prezidentui nemalcnumu. 
nenorėdama įsileisti negrų 
kunigų.

Tą reikalą pats Carteris 
dar neseniai jau buvo ap- 
glostęs. bet praeitą sekma
dienį nemalonumas kilo iš

naujo. Bažnyčioje dalyvau
jant pačiam Carteriui, jos 
vadovybė nubalsavo neisi-, 
•eisti juodo kunigo Clennon 
King, kuris, esą, nenorįs su 
bažnytiniu komitetu pado
riai bendradaibiauti. esąs 
"politikierius“ ir turįs kitų 
ydų.

Komunistų vadas
smerkia Kremlių

Prancūzų komunistų va
das Georgės Marchais ašf 
riais žodžiais pasmerkė šių 
dienų sovietų vykdoma po
litinę priespaudą ir įspėjo, 
kad iis ir ateity neatsisakys 
kritikuoti Maskvos reiki
mu.

Tas drebėjimas padidino 
Los A ii gėles gy

ventojų, kuriems ta gamtos 
nelaimė jau seniai įvairių 
"pranašų“ skelbiama.

1a i mn
JJ11V

Nušovė Kubos egzilų 
vadų

Praeitą šeštadienį Flori
doje iš pi alekiančio auto
mobilio buvo nušautas įžy-’ 
mus Kubos egzilų vadas Ju- 

!an Perujero.

Jis buvo vadinamosios j 
"Kiaulių įlankos invazijos“? 
į Kubą dalyvis ir ilgai sėdė-l 
jęs ('astro kalėjime.

Neabejojama, kad jį nu
šovė Castro agentai, nes jis į 
čia turėjo liudyti teroristi-į 
nės veiklos tyrinėjime.

! Ispanijoje a pi plėšė
bažnyčios muziejų

Praeitą šeštadienį iš Mur
dą katedros muziejaus 
Madride buvo pavogta įvai
rių brangenybių kuriu vertė 
siekia $7.4 miliono.

Policija stropiai seka ae
rodromus. uostus ir kitus ke
lius. kad vagvs nepabėgtu i 
užsieni.

Fraeitcs savaitės penkta
dienį EBI sugriebė Lake- 
wood Tovvnship. N. J., gyve
nantį 1971 m. atvykusį so
vietų emigrantą L aną Nikc- 
rovičių Itogalskį, 34 m. am
žiaus, kuris jau buvo prisi-
glemžęs iš RCA koiparaci- 
jos erdvės tyrimų centro 
Princetone labai svarbių do
kumentų. liečiančių dabar 
gaminamą "apace shuttle“ 
skridimams į ei dvės ir slap
tus erdvės satelitų projektus.

Ivanas Rogalskis sakėsi, 
kad esąs pabėgęs iš sovietų 
laivo į Vokietijos krantą jū
rininkas. ir įsipra ė į JAV. 
Jis buvo apsigyvenęs rusų 
emigrantų fa; moję Nevv Jer
sey ir buvęs neva bedarbis
mechanikas. Bet jis- p.Jeog- 
va priartėjęs ligi RCA tyri
mų cent’-o, susipažino su ten 
dirbusiu savo tautiečiu inži
nierium Povilu S. Ne’kraso- 
vu ir ėmė nrašyti jį slaptos
medžiagos. Nekrasovas apie 
tai pranešė EBI ir pradėjo 
su šnipu "bendradarbiauti“. 
Jam bu o duota nereikšmin
gų žinių, ir ERI susekė, kad 
Rogalskis tą medžiagą per
teikia sovietų misijos Jung
tinėse Tautose antrajam 
sekretoriui Eugenijui Kar
povui.

Pagaliau Rcgalskiui buvo 
duota arbu; <1 ki meniu tr 
su tuo "turtu“ ji? buvo suim
tas. Ta medžiaga i sovietu
rankas nepateko.

Dabar šnipui Rcgalskiui 
gali grėsti net mirties baus
mė. o sovietų diplomatas E. 
Karpovas, kuris turi diplo
matinį imunitetą ir negali 
būti arė tu tas, turės sku
biai iš Amerikos išvykti.

Rogalskis jau pačių rusų 
emigrantų buvo nemėgia- 
ma< ir įtariamas. Jis čia ba
ruose švaistėsi stambiom pi
nigų sumom, o kartais atvi
rai skelbdavo ir savo komu
nistinę propagandą.

šnipas dabar teisinasi, 
"juodą veiksmą“ dėl to, kad 
kad buvęs sugundytas į tą 
buvęs bedarbis, be to. dar 
visi kai prasilošęs. Bet var
gu tai nusikaltimą sumažins.

šis įvykis dar kartą pa- 
tvirtin seną tiesą, kad visi 
sovietų diplomatai yra KGB 
žvalgybos agentai, vadovau
ja Vakaruose savo žvalgy
bos tinklui, verbuodami a- 
gentus i rinkdami slaptas 
žinias. Be to. ir ne kiekvie
nas sovietinis pabėgėlis yra 

į "š.entas“...
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AR VERTA SAVO AŠAROMIS 
GRAUDINTI GILTINĘ?

Įvairūs mūsų išeiviai, šiokia ar tokia proga aplankę 
okup. Lietuvą, grįžta iš tenai su Įvairiais jausmais ir Įspū
džiais. Vieni radę kiek pagrindo pasigėrėti tenykščių lie

tuviu kultūrinio ar kitokio dai be- vaisiais, kiti — pasipik-

K4 KITI RAŠO TEISINCAS ŽODIS 

SOVIETŲ SĄJUNGAI
ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

KODĖL "TĖVIŠKĖ“ NELEIDŽIA Į TĖVIŠKĘ?

Kanadoje gyvenantis rašytojas Juozas Kralikauskas, 
parašęs kelis istorinius romanus ir apdovanotas premijom 
(paskutinis— "Martynas Mažvydas Vilniuje“) Tėviškės 
Žiburiuose beveik ašaromis aprašo savo kelionę i Lie- Į

"JAV-bės nėra kolcniali- 
nė valstybė ir neturi tikslo 
tokia būti. O koks yra tuo 
požiūrių Sovietų Sąjungos 
metraštis?

Jokia kita didelė valstybė
tinę okupacinio režimo teroru, akivaizdžiai vykdoma ru- tuvą praeitų metų lapkričio pradžioje. Kelionės tikslas ; nėra parodžiusi rajesnio a-
sifikacija ir tautos genocidu, o dar kiti — sūkandę dantis 
tylėdami.

Perą kartų okup. Lietuvą aplankė ir mūsų rašytojas
Juozas Kralikauskas — talentingas, kultūringas ir jautrus 1

buvęs pasimatyti su giminėmis, aplankyti tėviškę (Krei 
vonis - Kietaviškes) ir tėvų kapus ir pasirinkti medžiagos 
būsimam romanui.

petito svetimoms teritori
joms kaip Sovietų Sąjunga.

M. VALIULAITIS

KUR JŪSŲ ĮPĖDINIAI? 

KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI (IR KITI):

Skaitytojas prašomas la
bai atidžiai perskaityti se
kančią citatą:

žmogus. Na. ir po paskutinės ekskursijos jo širdis neišlai

kė. Grįžęs Torontan, "Tėviškės Žiburiuose“ parašė atvi
rą laišką "lietuviškoms širdims Vilniuje, ypač viršūnėms 
ir rašytojams“, pavadintą "Meskime šalin karo kirvius! 
To laiško ištraukas spausdiname ir čia pat "Keleivyje“.

Giminių, žinoma, pamatė, nes jie suvažiuoja Į Vil
nių su atvykusiais iš užjūrio pasimatyti. Bet ir su jais 
nei išsikalbėti nebuvę laiko, nei tinkamai atsisveikinti, 
nes — "trečiadieni sužinojoms: susiruošti, tuoj į busą ir
aeredrome kone risčiemis Į lėktuvą. Nebuvo kada ir kur

"Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas yra 

JAV-bės, pavyzdžiui, pa-''pačios lietuvių tautos savo 
sitraukė iš Įvairių Ramiojo - žemėje sudarytas organas 
vandenyno salų, kurios bu-1j°s teisėms ginti ir už jos 
vo okupuotos Antrojo pa- ? laisvę bei nepriklausomybę 
saulinio karo metu. Ar So-; kovoti. Jis yra vienintelis 
vietų Sąjungą gali tą patį vyriausias Lietuvos laisvės 
pasakyti? Eui opoje. imki- ; kovos vadovas ir vykdytojas 
me tik vieną pavyzdi, nepa- i pasauline apimtimi. Tauta

Tai tikrai graudus išeivio žodis, net gailus skundas

litinės bei rezistencinės gru
pės nuoširdžiai trok.-ta. kad 
VLIKas neišnyktu, tai jos 
turi veikiai susirūpinti, kad 
ir jes pačios neišnyktų. O tai 
reiškia, kad jos turi rūpintis 
sau prieauglio gami
nimu. Jei nebus to prieaug
lio, greit nebus tų grupių, o 
jei nebus tų grupių, tai, lai
kantis ka tik cituotu teigi- 
mų, nebus ir VLIKo. Gi jei 
nebus VLIKo, tai pagal tas 
pačias tezes bus paniekintas 
tautos mandatas, o Lietuvos 
laisvės kova atsidurs be vy
riausio jos vadovo ir vykdy
tojo.

Ir. štai, dabar keliame 
statų, bet nei vengiamą 
klausimą: Ar krikščionių 
demokratų sąjunga rūpinasi 
sau užsiauginti prieauglio? 
Ar ji imasi žygių savo tęsti
numui užtikrinti ?

Savaime suprantama, tą 
patį nuogą klausimą statome 
ir visoms kitoms VLIKą su
darančioms ir apie ji pana
šiai galvojančioms grupėms: 
Ar jūs rūpinatės išlaikyti sa
vo organizacinį tęstinumą? 
Ar jūs mūrijat savo ateities 
pastatą?

nei giminėms "Sudie!“ pasakyti, nei pabučiuoti, nei bent mįr:]<įme> ka(j 1940* metais i P^ti tokias teises jam sutei- 
i-anką paspausti. Gi jų vėl visų tikrai nebepamatysiu. O; sovietų Sąiunga karine jė-, kė ir tokius uždavinius da

ga užėmė savo kaimynesgreičiausiai jaugi su visais atsiskyriau visiems laikams.
ir nuoširdus kreipimasis i savo komunistinius brolius tė- Į Tai kažkas baisaus ir žiauraus. Ir niekaip negaliu suvokti: 
vynėje. Mes puikiai surantame tą rašytojo atvertos širdies kodėl?“ 

gėlą ir liūdėsi. Rašytojas buvęs tenai paniekintas, nu-
skl iaustas, Įžeistas ir grįžo apkartęs. Režimo atstovai net 
tėviškės neleidę pamatyti, net prie tėvų kapo kauburėlio 
po 32 metų gal paskutini kartą galvą priglausti...

Ir autorius klausia — kodėl? Kam toks žiaurumas? 
Kodėl tėvynėje teleidžiama tik penkias dienas pabuvoti, 
o ne dešimtį?

Gaila, nors ir didžiai gerbdami ir užjausdami rašyto
ją Juozą Kralikauską. šia proga vis dėlto drįstame pada
ryti keletą mažų pastabėlių.

Pirmiausia, jo laiškas nukreiptas tik i okup. Lietuvos 
komunistinius lietuvius, kai iš tikrųjų tą "kovos kirvi“ 
kietai laiko savo rankoje arba griežtai Įsako kitiems lai
kyti Maskva.

"Jeigu būčiau prigludęs prie savo motinos kapo, ku
riuo būdu ir kam būčiau pakenkęs? Jeigu tėviškės kapi
nėse būčiau pasiėmęs nuo jos kauburėlio saujelę smėlio?... 
Kodėl "Tėviškė“ (Taip dabar vadinasi draugija, kuri rū
pinasi ryšiais su užsienio lietuviais. Kel. red.) atvykusio

ve. JĮ sudaro visos lietuvių 
nepriklausomas Latvijos, l politinės organizacijos, turė- 
Eįtijos ir Lietuves valstv- ' josios savo atstovus demo- 
bes. Sovietu Sąjunga iki šiol: kratinės Lietuvos seimuose.
tas buvusias laisvas tautas 
laiko savo valdžioje ir pa
neigia joms pagrindines 
žmogaus teises.

Mano delegacija norėtų
tautiečio neleidžia i Tėviškę? Skrenda daugiau pagyve- paklausti paprastą klausi
nę, senyvi, paprasti žmonės, kilę iš liaudies, daug sunkiai mą: Ar Sovietų Sąjunga ke

tina tas buvusias nenriklau-dirbę, pasiilgę Lietuvos ir liaudies žmonių. Dėl gimtinės 
ir artimųjų meilės jie nepagaili pluošto- dolerių (atšalu
siam šykštuoliui kone "šventų“). Kuogi savo tėviškėje 
Lietuvos bei liaudies mylėtojai galėtų būti pavojingi ir 
kenksmingi?“

Jis buvęs 4 kartus pravežtas pro tėviškę, kurios ne
matęs 32 metus, bet negalėjęs aplankyti gimtinės ir tėvų 
kauburėlių.

Antra, — kažin ar verta šitaip okupantui skelbti sa
vo aimaną? Jam Įrodinėti savo nekaltumą, net teisintis, 
kad niekad nebuvęs ir nesąs "buržuazinis rašyte-jas“, kad 
pats esąs kilęs iš liaudies ir nieko "antiliaudiško“ nepara
šęs. kad i Lietuvą skridęs ne su "buržuaziniais nuodais“, 
ne giminių kurstyti...

Mums atrodo, kad mielasis rašytojas jau turėtų ge
rai žinoti, kad, komunistinio režimo akimis, kone kiekvie
nas išeivis rašytojas ir šiaip žmogelis dar neatšaukiamai

yra — "tautos atplaiša“, "reakcionierius“, "kapitalistų 
žvalgybos tarnas“ ir "rudoji nacinė kirmėlė“. Tai truputi 
didesnis pašlovinimas, negu tik "buržuazinis“!

Be reikalo jis Lietuvos .pavergėjui ar jo taniams nuo
širdžiai klosto ir savo "liaudiškumą“, nes. jų požiūriu, jis 
vis tiek esąs tik "liaudies išdavikas“, kadangi visi "liau
dies sūnūs“ liko Lietuvoje ir ten "su entuziazmu stato 
komunizmą“...

Taip pat be reikalo laiško autorius savo skriaudėjams 
Šitaip gailiai skundžiasi ir savo sielos skausmu, tam norė
damas juos sugraudinti.

Mes nesame dar girdėję, kad kas nors būtų savo mal
davimais sugraudinęs čekistini tardytoją ar inkvizitorių, 
kuris tik ir rūpinasi, kad jo aukai skaudėtų.

Jis kumščia daužo "liaudies priešui“ žandus, išver
čia dantis ir sulaužo nosį — kad skaudėtų.

Jis lygina karštu glaistytuvu suimtojo nuogą nugarą, 
— kad dar labiau ir ilgiau skaudėtų.

Jis batu spardo ir spaudžia atrinktus organizmo ner
vus ar kartais net piauna plonom riekutėm kojos didįjį 
pirštą. — kad nepakeliamai skaudėtų.

Taigi ir tas jo komunistinis brolis Juozui Kralikaus- 
kui leido tik iš tolo žvilgtelti i savo tėvų kapus ir tuoj pat 
išgrūdo iš Lietuvos — irgi kad skaudėtų. Kad išeivis su

prastų "padaręs klaidą“, atsisakydamas tarnauti okupan
tui ir Lietuvoje statyti rusiškąjį komunizmą. Kad gal dar 
prieš amžiaus galą apsimąstytų. O gal, nepakeldamas to 
skausmo, grįžtų ir padalytų "viešą išpažintį ir atgailą“?

"Mano vaikystė ir jaunystė likusi gimtinėje. Patys 
brangiausieji palaidoti tėviškės kapinėse. Mano širdis ir 
dvasia pasilikusi Lietuvoje. Kanadoje tik oda, raumenys, 
pilvas, gyslos ir kaulai. Ar grįžusiam užkąbjnti dėl to pa
niekos lentą ant kiūtinės? Tai labai rūsčios tikrovės fak
tas, kurį aš išgyvenau su didele kančia iki pat sielos gel
mių. Algi dar mažai man "bausmės“? Tikrasis žmonišku
mas negali būti klaidingas. Mums didesnio žmoniškumo 
parodymas argi galėtų būti kieno palaikytas jau nukrypi
mu nuo tikrojo tarybinio kelio?“

J. Kralikauskas jaučiasi laibai įžeistas, kad jį Lietu
voje vadina "buržuaziniu rašytojų“. Jis rašo:

"Jau 65 metus pragyvenau — ii- nė vieną dieną nesu 
buvęs buržuazinis..., mano tėvai teturėjo Kreivonyse tik
tai septynis hektarus žemelės. Motina pagimdė iš viso
aštuoniolika vaikų: užaugo tik penki. Iš septynių hektaru 
mito kasmet nemažiau kaip astuonios burnos. Tad aigi 
mano tėvai buvo "buožės“, liaudies/išnaudotojai? Ne 
valstiečiai bei darbininkėliai, ne iš liaudies?“

”Aš gi nuo ankstyvos jaunystės buvau mokytojas: 
pradžios mokyklos ("liaudies liktarna“) ir vėliau gimna
zijos, "Lietuvos Mokyklos“ redaktorius, daugelio straips
nių ir "Septynių kalavijų“ autorius. Taigi tik kultūrinin
kas. liaudies švietėjas. Tai koks gi aš "buržuazinis?“

"Man buržuazinė dvasia buvo (ir jau liks) svetima“.

"O gal rasite bent vieną buržuazinę knygą iš visit 
mano egzilyje parašytų? Nejaugi, pavyzdžiui, "Urviniai
žmonės“ ar "Titnago ugnis“? Nejaugi ką nors antiliaudi
nio (prieš liaudį) galėtumėte įžiūrėti (nors ir pro- padi
dinamąjį stiklą) mano romane "Martynas Mažvydas 
Vilniuje“?

Teisybė, kiekvienam skauda. Bet ar verta savo ašaro
mis graudinti giltinę, kurios skelete nėra jokios žmoniš
kos širdies? Ar verta ją Įtikinėti savo nekaltumu ir dar jai 
nusilenkti?

Mes manytume, kad daug geriau padarė Balys Sruo
ga. kuris, iškentėjęs nacių lageryje skaudžiausias kančias 
ir didžiausią žmogaus paniekinimą, atsiminimuose atsi
grįžęs į savo kankintoją su karčia ironija tik nusispiovė.

To vertas ir dabartinis Lietuvos okupantas.

semas valstybes amžinai pa
silaikyti? Ai- ilgas istorijos 
pirštas, kuris labai nešališ
kai tvarko žmonių reikalus, 
vieną gražią dieną neparei
kalaus iš Sovietų Sąjungos 
ataskaitos?“

Taip Kalbėjo Jungtinėse 
Tautose JAV-bių atstovas 
Sidney Sober. atsakydamas 
į Sovietų Sąjungos atstovo 
Charlamcvo kaltinimą, kad 
JAV-bės Mikronezijos sa
las laiko savo kolonija ir 
kad jų gyventojus reikia iš
laisvinti. nors jis turi žinoti, 
kad JAV-bės tas salas admi- 
nis

kaip tikrosios politinės tau- 
tosvalios reprezentantės, ir 
visi rezistenciniai sąjūdžiai, 
gynę Letuvos teises ir jos 
laisvės siekimus okupacijų 
metais... Per VLIKą suda
rančias grupes reiškiama 
politinė lietuvių tautos va
lia, ir to niekas nedali pa
keisti. Galima VLIKą su- 

i griauti, bet negalima jo pri
gimties ir jo- struktūros pa
keisti. Tai žinotina visiems.“

Šitoje ištraukoje iš Lietu
vių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos Centro Komiteto 
pareiškimo (Draugas. 1976 
m. lapkričio 24 d.) labai 
daug kas pasakyta.

Ir kažkaip jaučiame, kad 
teigiamo atsakymo negalim 
tikėtis... Gal klystame, gal 
nežinome realios padėties. 

1. Pasakyta, kad VLIKo-•— duok ,Dieve! Tačiau, 
susidarymas yra, taip sa- j šiaip a? taip. mums iš galvos 
kant, pačios tautos pašven- ■ neišeiną mintis, kad oasku- 
tmtas. • tiniu metu nesame girdėję.

2 Pasakyta kam VU- ■JOg krik^ion.vs demokratai, 
t vaunu- v * a m zlv“. ar socialdemeKratai, ar vals-

<uo trueja patikėtinio teise. J as yra s^ar^^s įtiečiai liaudininkai, ar (be-
Jungtinių Tautų Saugumo isv’arblam uzdavimul)* ’ į rods, dviejų rūšių) ūkinin-

tarybai sutikus.

LIAUDŽIAI LAISVĖ 

NEREIKALINGA...

Taip yra pasakęs Leninas, 
ir tą jo "gilią“ mintį Jungti
nių Tautų Trečiajame komi
tete priminė JAV-bių atsto- 
as Tapley Bennett, ginčy-

3. Pasakyta 
Ka sudaro.

kas VLI-

1 4. Pasakyta, kad to suda
rymo niekaip negalima pa
keisti, kad VLJKo struktū
ros pakeitimas būtų lygus 
jo sugriovimui.

kai. ar vieni ar kiti rezisten
tai imtųsi naujų narių ver
bavimo, eitų i jaunimą šali
ninkų telkti ar šiaip ką da
rytų savo gretoms padidinti.

Priešingai, mums atrodo, 
kad tos politinės organizaci
jos nuolatos ir ^tf^mingai 
mažėja, ir pra-ome nenuro
dinėti į vieną kitą ar trečią

eilėse besidaibuojantį
f

Mano nuomone, kas sako 
damasis su smarkia ir kiplė-1 apie VLIKą visus šiuos da- 
šiška melage sovietų atsto-! tykus (ir sako taip, kaip pa-Į JŲ
ve Biriukova, kai ten buvo cituota), sau užsideda bai-ĮnauJ3 narį, jauną žmogų:

šiai didelę atsakomybę. To- }'9ia svarbu ne paskiri atve 
kią atsakomybę, kurios su-Į Ja*-o slinktis, tendencija. Gi 
vokimo nesimato- tolimes- j a^k\: nau.iJ darbuotojai 
niame to pareiškimo tekste, I gražu neatstoja ismirš- 
nei, kiek žinom, kituose ^čių senųjų. Kreivė vin-

svarstomas žmogaus teisių 
pagerinimo klausimas.

Biriu kova saldžiai teigė, 
kad Pabaltijo valstybės lais
vu noru įsijungė į Sovietų 
Sąjungą ir dabar džiaugiasi 
laimingu gyvenimu.

JAV-bių atstovas Ben
nett, jai atsakydamas, pa
brėžė. kad jo vyriausybė 
niekada nėra pripažinusi 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
nepriklausomybių įjungimo 
i Sovietų Sąjungą, ir klausė 
Biriukcva:

"Juk net pagal Marksą ir Leniną“: proletarinė bū-Į ”Jei gyvenimas Sovietų 
sena gamina proletarinę sąmonę. O taipgi liaudinė —į Sąjungoje yra toks gražus, 
liaudinė — liaudinę, valstietinė —valstietinę. Visa mano t’kn?jŲ yra rojus,

būsena tiek Lietuvoje, tiek ypač užsienyje per trečdalį 
šimtmečio (Jūsų terminu tariant) tik prolletarinė. Tokia 
iš tikrųjų — daibininkinė bei liaudinė —buvo ir tebėra
mano sąmofiė bei jausena. Visa mano širdis, visi mano 
romanai — tiktai liaudiniai: lietuviški bei liaudiniai gi- 

1 liausiąja, senovine (istorine bei tautosakine) autentiškąja 
esme ir prasme. Mano raštų kiekvienas žodis — iš mūsų 
liaudies gelmių.“

Savo būrimam romanui medžiagos J. Kralikauskas. 
aišku, tik kelias dienas tebūnamas Vilniuje, negalėjo pa
sirinkti.

Jis savo rašinį baigia, prašydamas leisti užsienio 
lietuviams paboti Lietuvoje bent po 10 dienų.

kaip sako Biriukova, tai ko
dėl tiek daug žmonių nori 
iš ten išvažiuoti? Tokie žy
mūs vardai, kaip Baryšniko- 
vas ir Nurejevas ir Solženi- 
cinas, ne. atsiprašau, ponas 
Šolženicinas ne emigravo, 
jis buvo ištremtas. Bet ne tik 
tie žvmūs vardai. Nesuskai
čiuojami tūkstančiai vardų, 
nes niekada nežinosime, kas 
norėjo išvažiuoti“.

Bennett labai vykusiai

krikščionių demokratų sąjū
džio pareiškimuose, nei. pa
galiau, kitų VLIKo klausi
mu panašiai galvojančių 
partijų ar sąjūdžių kokiuose 
nors pareiškimuose.

Mat, jei VLIKas iš tiesų 
turi tokią aukštą prigimtį ir 
tokį aukštą uždavinį ir jei iš 
tiesų jį sudaryti gali tik tos 
organizacijos ir tie sąjū
džiai, kurie dabar jame yra, 
tai. remiantis paprasta logi
ka, išeina, kad jo ateitis 
glaudžiai priklauso nuo tų 
organizacijų ir tų sąjūdžių 
ateities. Gi jei tos organiza
cijos ir tie sąjūdžiai nesirū
pina savąja ateitimi, tai tuo 
pačiu nesirūpina ir VLIKo 
ateitimi.

giuoja blogojon pusėn.

Nesinori nė prisiminti, 
kad kelios VLIKan įeinan
čios organizacijos neturi nė 
tuzine narių ir kad beveik 
pusė jų (jei ne daugiau) ne 
tik kad nebespausdina savo 
politinės literatūros, bet ir 
nebeleidžia pariodinių savo 
aplinkraščių, biuletenių, ne
bešaukia metinių suvažiavi
mų, narių susirinkimų ir ne- 
bepastato daugumos savo 
organų. Kės čia per politinės 
ar rezistencinės organizaci
jos

Ką gi čia šnekam? Ogi 
labai elementarų dalyką: 
jei VLIKą sudarančios

žodžius "liaudžiai laisvė

Ir šioje vietoje, skaityto
jau, įsidėmėki-’ mes nenori
me tų organizacijų sunie
kinti, ir mes nesiūlome jų 
galutinai uždaryti. Anaip
tol! Mes siūlome naują, neį
prastą minti (kuri neturėtų 

J būti nauja, neįprasta), — 
būtent, siūlome, kad dar li
kę tų organizacijų veikėjai 
sukrustų, suskastų naujo at
žalyno ugdyti, idant tos jų

pašiepė Biriukovos ir apla- nereikalinga“ ir jų dėjimąsi. organizacijos bematant ne-
• • i * 1  * *    i r* v o imai

ma.
sovietų veidmainingu-1 uoliais žmogaus laisvių gy- ■ nusustų!
primindamas Lenino!nėjais. (Nukelta į 3 puslapį)

r
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^Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Sugavo automobilių vagri

Vilniuje leidžiama Tiesa 
gruodžio 23 d. plačiai rašo, 
kaip A. Pažėra su keliais! 
bendrininkais sugebėjo ne 
tik pavogti kelis automobi
lius, bet ir juos parduoti net 
Maskvoje.

Tardymas jau baigtas, pa
teikti kaltinimai, bet teismo 
dar nebuvo.

Medicinos istorijos muziejus j

Prof. P. Stradinio pastan
gomis, Rygoje Įkurtas medi
cinos istorijos muziejus da
bar užima 44 sales, turi dau
giau kaip 10,000 eksponatų, 
jo bibliotekoje yra per 3000 
retų VI-XX amžių leidinių, 
parašytų 32 kalbomis.

Vienintelė proga!

Kas iki 1977 m. sausio 15 

dienos užsisakys visus ketu

ris Pr. Naujokaičio Lietuvių 

literatūros istorijos tomus, 

tas juos gaus už $35 (nuo

laidos $5). Pašto išlaidoms 

reikia pridėti $1.25 ir Mass. 

valstijoje gyvenantiems — 

sales tax $1.75.

nebėra Lietuvos Laisvės Ko
votojų Sąjungos!

Ir ko ten nėra! Matai, 
kaip kovojama su maro epi

Pabrėžkime ir tai, kad, 
nors pirminė atsakomybė už 
savo tęstinumo išlaikymą 
krenta ant pačių VLIKą su
darančių organizacijų pe
čių, pats VLIKas irgi jokiu 

į būdu neprivalo visiškai to
demija. kaip buvo baudžia- ! rūpesčio atsisakyti. Teko 
ma, Įtarus raganaujant, ko- j girdėti, kaip šitą rūpesti ke-
kie keisti buvo viduramžių 
vaistinės indai, vaistų pa
vyzdžiai.

Po stikliniu gaubtuvu gu
li ir nuo daugelio ligų taria
mai gelbstinti? meškos na
gas bei kitokie daiktai, ku
rie. tikėta, apsaugo nuo ligų.

Lankytojas, lygindamas 
atskilus eksponatus, gali 
spręsti, kaip tobulėjo medi
cinos instrumentai, ligoni
nių ir vaistinių Įrengimai.

Kadaise medinis švirkš
tas, kuriuo operacijos me
tų Įšvirkšdavo dezinfekci
nes medžiagas, buvo metro 
ilgio. Net IX amžiaus vienos 
Latvijos vaistinės destiliavi- 
mo aparatas buvo kaimo vi- 
ryklos didumo. Jis turėjo 7 
Įvairios paskirties indus. 5 
vamzdžius. 9 kranus. O ko
kie gramozdiški piliulių, 
žvakučių gamybos Įrankiai!

iiant viename iš VLJKo sei
mų, buvo duota replika, jog 
partijų tęstinumas yra tik tų 
partijų vidaus reikalas ir 
kad VLIKui nederėtų Į tai 
kištis. Nors vis, dėlto buvo 
sutarta rezoliucijose tuo 
klausimu pasisakyti kaip tik 
mūsų siūloma prasme (bet. 
žinoma, labai jau bendrai 
ir švelniai), tos replikos po
puliarumas nėra džiuginan
tis reiškinys. Juk jei VLIKo 
tęstinumas priklauso nuo jj 
sudarančių grupių tęstinu
mo. tai pastarųjų tęstinumo 
užtikrinimas yra ne tik tų 
grupių, bet ir VLIKo vidaus 
reikalas! Jei tų grupių mir
tis reikštų ir VLIKc mirti, 
tai kaip gi iu sveikata gali 
nebūti VLIKo reikalu?

VOKIETIJA

Sutuoktuvės Vasario 16 
gimnazijoje

Gruodžio 6 d. sukeitė žie
dus. pasižadėdami bendrai 
gyventi, Vasario 16 gimna
zijos mergaičių ir berniukų 
bendrabučių vedėjai — Ma
rija Saulaitytė, atvykusi iš 
JAV, ir Algis Stankus, iš 
Kanados.

įvairios žinios

* Visuomenininkui Jonui 
Glemžai, gyvenančiam Calw 
-Hireau, vasario 1 d. sukan
ka 90 metų amžiaus.

* Vasario 16 gimnazijos 
Kalėdų eglutė buvo sureng
ta gruodžio 17 d.

* Lapkričio 27 d. Vasario 
16 gimnazijoje buvo metinė 
evangelikų mokinių šventė. 
Ji buvo jubiliejinė — pen
kioliktoji.

Kun. diak. Fr. Skėrys E- 
vangelikų Jaunimo ratelio 
vardu pasveikino svečius: 
skautų atstovą R. Valiūną, 
skaučių — B. Girskytę. atei
tininkų — L. Rakašiūtę. 
krikščionių studentų s-gos— 
P. Veršelj, gimnazijos moki
nių komitete pirm. J. Margi 
ir pavaduotoją E. Gorskvtę. 
gimnazijos ūkvedį A. Ver
šeli, ižd. J. Lukošių, bend
rabučio vedėją M. Saulaity- 
tę ir visus kitus svečius.

* Kun. diak. Fr. Skėrys, 
susitaręs su Marta Kuršiene, 
lapkričio 28 d. Gaggenau 
surengė Advento šventę.

VLIKAS IR JAUNIMAS
(Ii Vliko pirm. dr. J. K. Valiūno pranešimo Vliko seimui 

(1976 m. gruodžio 4 d. Wa*hingtone)

Per ilgesnę metų eilę VLJKo valdyba palaikė ir pa
laiko ryšius su jaunimu. Jaunų žmonių buvo ir yra VLJKo 
valdyboje bei taryboje, kurie sėkmingai bei ryžtingai at
lieka savo pareigas. Be to, buvo ruošiami jaunimo semi
narai, o kai kuriuose VLIKo seimuose, jaunimo atstovams 
dalyvaujant, buvo diskutuojamas platesnės apimties bend
radarbiavimas Lietuvos laisvinimo veikloje.

Pastaraisiais dvejais metais — pernai ir šiemet — 
VLIKas kvietė vasaros darbams po vieną visuomeninius 
mokslus einanti studentą. Tiems reikalams VLJKo duo
dama stipendija pasinaudojo Viktoras Nakas ir Algis 
Avižienis. Esama nuomonės, kad kiekvienas jaunas žmo
gus, VLJKo Įstaigoje padirbėjęs du tris mėnesius, pakan
kamai gerai supras Lietuvos, lasvės kovos reikalą, pažins 
VLJKo organizaciją ir tuo labiau jo atliekamus pasauli
nės apimties darbus.

Buvome teisūs taip manydami, nes iš čia išneštas 
žinias ne tik apie VLJKo veiklą, bet ir aplamai apie Lie
tuvą jaunuoliai gerai Įsisavino ir jau viešai jas panaudojo. 
Tai sakydamas, turiu galvoje 1975/76 metų sąvartoje 
Įvykusį Pasaulio Jaunimo Kongresą Pietų Amerikoje. Šio 
kongreso nutarimuose, kurių paruošime aktyviai dalyva
vo ir buvęs VLJKo bendradahbis Viktoras Nakas, yra pa
sakyta apie Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos bendra
darbiavimo reikalą su Vliku. Štai ir to nutarimo ištrauka:

”a) PLJS politinei įveikia derinti palaikys artimus 
ryšius su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba ir su 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu, b) PLJS vardu 
per vienerius metus sušauks politinę konferenciją su PLlB 
ir VLIKu, jie ragins kraštų LJS arba Lietuvių Bendruo
menės jaunimo atstovus pasiųsti 25 dolerių auką VLIKui. 
kad tie pareigūnai gautų ELTOS biuletenį“.

Šie nutarimai rodyte rodo, kad mūsų jaunimas yra 
pilnas ryžto jungtis Į Lietuvos laisvinimo darbus ir eiti 
ranka rankon su VLIKu.

Iš savo pusės per paskutiniuosius dešimt mėnesių 
VLJKo valdyba, rodydama reikiamą dėmesį jaunimui, 
yra atlikusi šiuos darbus:

DAINŲ ŠVENTE IR 
PLB SEIMAS

Kanados ir JAV LB Dai
nų šventė Įvyks 1978 m. lie
pos 2 d. Toronte.

Tuo pačiu metu ten šau
kiamas ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė seimas.

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės 

Orintaitės parašytas romą- 

nas Erelių kuorai, 384 psl., 

kaina $8.00.

KUR JŪSŲ ĮPĖDINIAI?

Kaip jau esame sakę, šios 
probllemos visu aštrumu ky
la tik tuo atveju, jei VLIKo 

! prigimtis ir struktūra yra su- 
’ vokiamos taip. kaip ją suvo
kia krikščionys demokratai. 
Kad yra ir kitų VLJKo sam-

i pratų, žino kiekvienas, susi-

PHILADELPHIA, PA. 

Minės LB sukakti
i

Philadelphijos ir Pietinės 
New Jersey LB apylinkės 
sausio 15 d. 7 vai. vak. Lie
tuvių namuose ruošia JAV 
LB 25 metų sukakties minė
jimą.

Tarp kitų kalbės dr. Pet
ras Vileišis. Meninėje pro
gramoje dalyvaus dailiojo 
žodžio menininkė Irena 
Veblaitienė, sol. Irena Stan
kūnaitė ir pianistė Anelė 
Kaulinytė.

1. Aptarė pagrindines gaires išeivijos jaunimo treni
ruotės reikalu, nustatydamas dvejopą šiam reikalui prog
ramą: a) politinio lavinimosi Lietuvos laisvinimo srity
je, kiek tai liečia tarptautinę padėti ir nepriklausomos Lie
tuvos politinę praeiti bei poltinę diferenciaciją, b) dabar
tinės Lietuvos padėties vertinimą bei santykių su paverg
tuoju kraštu analizavimą.

2. Susirišo ir palaiko ryšius su Pasaulio Lietuvą Jau
nimo Sąjungos valdyba Toronte.

3. Paskyrė stipendiją vienam studentui vasaros metu 
dirbti VLIKo būstinėje 1977 metais.

4. Parengė projektą jaunimo politiniam seminarui, 
kuris, bendradarbiaujant su PLJS, Įvyks 1977 metų va
sario 26-27 dienomis New Yorke.

(Atkelta iš 2-ro puslapio) ; pažinęs su to veiksnio isto 
_ . rija. Pvz., kai kurie nuošir-'

Šias problemas keliant, 
kartais atsakoma nei šiaip, 
nei taip. Imkim pavyzdi. 
Kartais užtikrinama, jog ne
są ko rūpintis, nes mūsų vi

dūs VLJKo žmonės laiko, 
kad išeivijos lietuviai turi 
pakankamą teisę keisti 
VLIKc struktūrą bei sudėti. 
Jei tokia pažiūra VLIKe Įsi
galėtų, tai nebūtų reikalosuomenėje dar stipriai gy

vuoja Įvairūs pasaulėžiūri- į gaivinti senąsias partijas ir 
niai sąjūdžiai, maždaug ati-! merdinčius sąjūdžius, nes 

būtų galima pakeistitinkantys ir VLIKo sudėties 
diferenciaciją. Juk dar juda 
kruta katalikai. dar gyvi 
tautininkai, dar yra kairiųjų 
(!) ir visokių kitokių.

juos
įealiai egzistuojančiais po
litiniais. ideologiniais ir ki
tokiais vienetais. Nebereikė
tų jaudintis, kad laisvės ko- 

’ votojai nebesirūpina atžaly
nu. nes vietoj jų sąjungos 
galėtų ateiti kita. gyvybinga 
panašių pažiūrų organizaci
ja. Tačiau... Šiems svarsty
mams tyčia laikėmės krikš
čionių demokratų pareiški
me išdėstytų prielaidų ir pa
žiūrėjome. kur jos mus nu
ves

Bet — atsargiai! Net jei
gu tai būtų teisybė, tas dar 
neatsiliepia Į VLIKa padė
ties klausimą. Juk VLIKui, 
pvz., reikia ne bet kokių ka
talikų, o specifiškai organi
zuotų katalikų! Kas iš to. 
kad stiprūs ateitininkai ar 
šatrijiečiai: VLIKui juk rei
kia ne jų, o krikščionių de
mokratų! Kas, kad auga
neo-lituanai (jei tai]) yi a). į grupes reiškiama politinei 

lietuvių tautos valia, ir to 
niekas negali pakeisti. Gali
ma VLIKą sugriauti, bet ne
galima jo prigimties ir 
struktūros pakeisti.“

"Per VLIKa sudarančias 
- Į

bet ar sykių auga ii- Tautinė 
Sąjunga? Pagaliau, kas i 
to. kad visur mūsų tarpe vei
siasi liberalių “bezbožnin- 
kų“: VLIKUI reikia gy
vos Lietuvių Rezistenci
nės Santarvės! Ir kas iš to, 
kad turime aibę kovingiau- 
sių, šioje Atlanto pusėje at
sistojusių ir drąsiai pirštu 
grūmojančių patriotu

Ta sukaktis bus paminėta 
ir Bendruomenės Balso ra
dijo programoje. Čia apie 
pirmuosius LB žingsnius 
kalbės Philadelphijos apy
linkės vieepinn. Vyt. Mato
nis ir pirmosios JAV LB ta- 
įybos naiys dr. Vincas Ma
ciūnas.

LB APYGARDŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Sausio 29 d. Kultūros Ži
diny šaukiamas Rytinio 
JAV pakraščio LB apygar
dų ir apylinkių pirmininkų 
ir LB darbuotojų suvažiavi
mas. kuri globoja Nevv Yor
ko apylinkė.

Jo darbotvarkėje—svars
tybos “Mūsų kelias i tautini 
išlikimą“, dalyvaujant J. 
Vėblaičiui, R. Penkiūnienei 
ir S. Zabuliui.

Be to, bus Krašto valdy
bos ir apylinkių valdybų 
pranešimai.

rp • •
Taigų

Bet neužmirškime, kad 
VLIKas gali. niekam nieko 

jei: nekeičiant. pats sugriūti

kai i grabo duobę Įvirs jo sa
vo Įpėdinyste nesirūpinan
tys nariai...

Ar kas nors apie tai rim
tai pagalvoja?

VLIKAS IR KALINIAI

Kai tik prieš keletą metų VLIKe buvo gauti politinių 
kalinių sąrašai, jie tučtuojau buvo pasiųsti Amnesty Inter
national centrui Londone. Buvo prašyta rūpintis šių kali
nių išvadavimu. Tuo pačiu prasidėjo platus susirašinėju 
mas su šia organizacija ir jos skyriais, veikiančiais lais
vajame pasaulyje. Vienas skyrius veikia ir Maskvoje, ku
riam vadovauja akademikas Andriejus Sacharovas. Lon
dono centras atskirais kaliniais rūpintis paveda savo sky
riams ir nurodo, kad jie iš VLIKo gali gauti daugiau žinių 
apie kalinius. Pamažu išsivystė intensyvus susirašinėjimas 
su daugybe Amnesty Internacional skyrių.

Iš antros pusės, VLIKas ieško politinių kalinių gimi
nių ir pažįstamų, kad gautų daugiau žinių apie kalinius 
ir jas galėtų pasiųsti Amnesty Internacional. Be to, kali
nių giminės gali geriau suorganizuoti privatų rėmimą ka
linių laiškais ir siuntiniais, daugiausia iš Lietuvos, nes 
siuntinių iš užsieno Į koncentracijos stovyklas nusiųsti 
negalima.

Darbas svarbus ir didelis. Nore praktiškai, atrodo, tai 
ir nepadeda, nes sovietai politinių kalinių neišleidžia iki 
bausmės atlikimo, tačiau esame patyrę — iš buvusių kali
nių. — kad kaliniais rūpinimasis iš šalies, ir daigi iš už
sienio, jiems yra didelė moralinė parama. O kartais tas 
dėmesys pažaboja ir lagerio pareigūnų sauvaliavimų. Vi
suomenė, ypač kas turi politinius kalinius gimines, kvie
čiama jais labiau susidomėti ir per savo kraštų vyriausy
bes ir parlamentų atstovus veikti sovietus.

VLIKe turimuose sąrašuose yra per 400 politinių ka
linių, esančių sovietų koncentracijos stovyklose. Aišku, 
jų yra tūkstančiai, neskaitant tremtiniu bei kalinamų ka
lėjimuose,

Poezijos knygos
Liūdnai linguoja lelija,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Išmarginta drobe, Vladės 
Butkienės - Čekonytės eilė
raščiai, 94 psl., kaina $3.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS. M
Vaitkus, 86 psl., kaina
$1.50.

Pavieniai žodžiai, Jonas 
Mekas. 95 psl., kaina $4.00.

Ne tie varpai, Ados Kar
velytės eilėraščiai, 64 psl., 
kaina $2.00.

Stepono Strazdo eilėras-
čiai, 159 psl., kaina $2.50.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ-
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psL, 
kaina $2,00.

Ar skaitytos?
Lithuanian* in A—nrirr. 

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

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

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

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k’‘ų dalykų, čia telpa 
Įdomios studijos apie poetus 
Leoną Sk vbeiką ii Joną Ais
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
Kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

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

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

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

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

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

LIETUVOS ISTORIJA,
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogiene, 
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai Įrišta. 
Kaina ................................. $6.

JUK NETURITE?

Taikos ryta*, novelių rin
kinys (15 novelių), parašė 
Jurgis Gliaudą, 229 psl., kai
na $4.00, kietais viršeliais— 
$4.65.

Peilio ašmenys, 3 v. drama, 
Jurgis Jankus, 261 psl., kai
na $4.00.

Sidabrinė diena, 3 v. ope
retė, Antanas Kairys, 155 
psl., kaina $4.50.

Mūsų mažoji sesuo, A. Vai
čiulaitis, 104 psl., kaina mink
štais virš. $2.50. kiet. $3.00.

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

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

Žemės ūkio gamybine ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dargis, K. 
šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Amazonės džiunglėse, ro
manas, parašė Jose Eustasio 
Rivera, vertė P. Gaučys. 355 
psl.. Kaina $6.00.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma-. 
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

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

Lietuviškasis Pamarys,—
Henriko Tomo Tamašausko 
Mažosios Lietuvos studija, 
263 psl., gausiai iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas. 258 
psl., kaina $6.00.

Tavo kelias į socializmą, 
Leon Blum, 35 psl. kaina 
$0 50



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 2. 1977 m. sausio ii d,

— Tėve, pagyvensime ir 
pamatysime, ką naujas pre
zidentas padarys gera lietu
viškam reikalui. Bet ir mes 
patys pernai esame atlikę 
labai žymių darbų.

— Nu, o kokių?

— Nagi, praeitais metais 
buvo suoigamzųotas ir pra
vestas laisvajame pasauiy 
gyvetnancio lietuvių jauni
mo kongresas; netrukus po 
to Chicagoje buvo lagai ge
rai ir įspūdingai suorgani
zuota lietuvių jaunimo tau
tinių šokių šventė, į kurią 
atsilankė netgi preziden
to žmona Betty ir ten pagy-

JAUNOJO BAGOČIAUS VEIKLA

ALGIRDAS BUDRECKIS

(Tęsinys)

Bet iš tikro — koks iš jo pamokslininkas? Visą neva 
presbiterijonišką laikotarpį jis aktyviai dirbo lietuvių so
cialistų tarpe. 1906 m. vasario 22 d. Bagočiusėjo Lietuvių 
seimo 1 hiladelphijoje sekretoriaus pareigas. 1906-1908 
metais jis buvo socialistų Centrinio revoliucijos šelpimo 
komiteto finansų raštininkas.

To negana, jisai rašė socialistų

— Va. Marki, aš ir vėl 
pas tave. Atspėk, kokiu rei
kalu 1

— Tur būt, kaip papras
tai. visokių niekų priplepėti.

— Nausa. Aš nonų šį kar
tą be jokių prajovų.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Mielas Redaktoriau,

Dėkoju už linkėjimus N. 
Metų proga ir siunčiu visą 
glėbį nuoširdžiausių sveiki
nimų ir linkėjimų visam 
Keleivio štabui ir visiems jo 
skaitytojams.

Mane labiausiai vargina 
akys ir artintis — pirštų ga
lai kaip buožės, išpuola 

snaudai nemaža I laukas, ir nejaučiu.

Jūsų J. Krasinskas
Worcester, Mass.

Pirmiausia noriu pasvei
kinti sulaukus 1977 metų ir 
palinkėti geros sveikatos vi
sam Keleivio štabui, nes tik 

i sveikata yra tikroji laimė.

Aš jos neturiu. Gruodžio 
8 d. sukako metai, kai nete
kau kojos, ir nuo to laiko 
tiktai su vežimėliu važinėju 
po kambarį, nes dirbtine ko-

straipsnių. Jo slapyvardžiai tame tarpsnyje buvo Parcė 
i- Pažvelsio, Ferdinand de Samogitia. Plotnusir kiti. Nuo 
1905 m. jis bendradarbiavo "Darbininkų Viltyje“, "Ko-, 
voje“, "Škotijos Laike“. "Lietuvoje“, "Vienybėje Lietuv-i
n-nkų“, "Tėvynėje“, "Spindulyje“, "Keleivyje“. Jisai net iI Gerbiamasis Redaktcnau, 

rė lietuvius už jų darbuotę, ouvo išvertęs bedievio Robert S. Ingersol dvi knygutes.
Vėliau, tėve, tęsiant lietuvių i’(ą Bagočius dar vis apsimetė pamokslininku, 
iaunuolių veiklą. Bostone
buvo sušauktas lietuviu stu- Atkritęs nuo presbiteri jonų, jis tapo Lietu, iri Socia- 
dtnfcų suvažiavimas. listų Sąjungos organo "Kovos“ administratorium. Jis tapo

. .. i "Darbo“ pirmininku. Vėliau jį dar socialistai išrinko ”lite-
— i ai ką jie geio pada- latiškojo komiteto“ nariu ir paskyrė Lietuvių Socialistų 

re’ Sąjungos "keliaujančiu organizatorium“.

_ Tas suvažiavimas pra-! .. . ..
ėjo laibai kultūringoj nuo- 1908 m Bagočius meteonskai įšalo ir krito Susime- 
taikoi. Iš ivairiu vietų ir uni- niniJe Lietuvių Amerikoje. Jisai labai įžūliai susikirto su
versitetų susirinkę studentai kberalLkai tautine srove tame lakotaipyje. štai. kaip ii- j ja negaliu naudotis dėl blo- 
tarpusavy arčiau susinaži- i gametis SLA veikėjas ir istorikas Tarnas Astramskas api- strėnų, 
no. suartėjo, pasitarė lietu-! budino Bagcčių oficialioje istorijoje: "Jis buvo vienas tų, 
viškos veiklos klausimais ir kurie savo saldžiu liežuviu pataiko į minios jausmus. So- 
numatė tų planų vykdymą cialistams jis buvo didvyriu; tautiečiams — jaunu vėja

vaikiu, kuriam reikia kaltės atleisti. Jei kenkia jam kas, 
i tai tik jo perdaug didelis begėdiškumas, kuris greitai pa- 

(psl. 362).

— O kas daugiau vožnes- ateityje 
nio?

Siunčiu $33. Iš jų prenu
meratai $10. Balfui prašau 
perduoti $10. Iš likusių pra
šau atsiųsti A. Gustaičio

Ką tik gavome ■»

Massachusetts gyvenau- 
tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

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

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai
na $15.00.

Julius Janonis, poetas if 
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
kaina $5.00.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, parare dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

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

Rudenys ir pavasariai, II
dalis,, romanas, parašė AN 
binas Baranauskas. 317 psl., 
kaina $6.00.

— Gerai, tėve, man irgi .. ..
patinka rimti pokalbiai. arba bakterijos, šiuo ntradt-
- Nu, tai pasakvk man. mu' mokslas P* 1

kaip mokytas žmogus, kokie Paslaf
svarbiausi buvo praeitų čėsu kun« lkl s10' tlk «amta 
išradimai? ‘ teture-'°

— O kokie tie jų p.anai ro^g j0 tikra būda.. 
— Alan, tėve, atrodo, kadjgalėtų būti? Ar 

visų svarbiausias praeitų
metų mokslininkų išradimas 
yra sugebėjimas pagaminti 
naujas, gyvas ląsteles, iš ku
rių gali išsivystyti mūsų že
mėje dar nebuvę padarėliai

padaryti
kokią revoliuciją ir nuversti; 1908 m. Bagočius buvo socialistų statomas i SLA pir-
valdžią? s gavo 2.150 bal-' mininkus. Per rinkimus kuopose Bagočiu 

; sų, -jonas Tareila — 1,402 balsus ir A. Kundrotą — 346

— Tai tu, Maiki, nori pa
aky t i. kad tie tavo mo-ks- 

i linčiai jau su Dievo galybe 
susilygino? Vaike, o kas bus 
ant mūsų svieto, jeigu tie 
galvočiai sumislvs subuda-

— Tai nelengvas atsaky
mas, tėve. praeitais metais 
buvo labai uaug visokiu is- 
radimų ir atradimų pasau
lyje. Sakysim, amerikiečiai, 
nuskraidino nuo žemės:’ . , . ,
Marso planeta net du dirbS ?°“ ™ln?» " klt« panas>® 

•biaurybę? O gal dar tokj 
tinius skraiduolius, pavadin-1 nauįa velnią, kurio nesu ra
tus Vikingo vardu. Tie Vi-; žančium nebus galima pasa
kingai abu nusileido, žino-; boti ir nuvesti atgal Į peklą?
ma. skirtingu laiku ant Mar-J
so planetos ir dar dabar at-į — Tėve, niekas jokio vel- 
liekaten visokius mokslinius j nio sutverti ir nebando, nes 
tyrimus. I tai tik pasaka.

I
— O ką jie ten atrado? —Palauk. Maiki, artu
— Laibai daug, tėve. Kai nefūlini manęrs. neminėda- 

kurie jų atradimai jau buvo mas pačio vožniausio atsi- 
paskelbti mokslo žumaluo-’ tikimo Amerikoje? Juk pra
šė, o dar daugiau naujienų eitais metais mes išvotavo- 
bus pranešta vėliau. Tie,pa-jme nauią šios kontrės pre- 
tys naujausi jų skraiduoliu j zidentą?
pranešimai sako. kad Marse I m . , , . . i
vra aptikta vandens. 1 “ Tal-!tyc: Ia,al / varbu

[kiekvienam sic krašto gy-l
— Tai znočijas, kad ten ventojui, ir apie naujo pre-

gali būti ir silkių, taip reika- : zidento darbo rezultatus 
lingu prie gyvatinės? mes galėsime vienaip ar ki-

š taip pasisakyti tik vėliau.
— Ne žuvys ar kokie kiti {

gyviai svarbu, bet įdomiau-į —Bet, Maiki, kaip tu gali 
sias klausimas, ar išviso to-i išvirozvti, kad tą pat dieną, 
je planetoje gali būti kokia! kai buvo išvotuotas naujas 
nors gyvybė? Tuo reikalu prezidentas. San Diego žvė-

— Ne, tėve, tikiem žygiam . . . . . . . „ .
lietuviškc-ji studentija nesi-! baiSUS- Beisx:a, bagočius tapo pirmininku, o Tereila vice- 
ruošia. Svarbiausia būtų ge-Į pirmininku. SLA 23-čiame seime, kuris įvyko gegužės 25- 
rai susipažinti su okupuotos dienomis Scrantono Alusic Hali, Bagočius buvo iš- 
Lietuvos padėtimi — perse- rinktas seimo pirmuoju raštininku, šis seimas ratifikavo 
klojimais, rusinimu ir demo- rinkimus ir prisiekdino Bagočiu organizacijos pirmininku 
kratinės laisvės nebuvimu.
Svarbu, kad lietuviai stu
dentai galėtų vesti aktyvią 
propagandą už suimtų Lie-

Pittsburghietis Juozas Stankūnas siigo džiova ir pa
keliui į Lietuvą pasimirė Nevv Yorke. Apie staigią mirtį 
buvo pranešta broliui Ignui Staškūnui. Tasai kreipėsi į 
Bagcčių. kaip į brolį socialistą, amžinatilsi} Juozo reika
lams padėti sutvarkyti. Pasirodo, kad Juozas Staškūnas 
buvęs SLA narys, o suspenduotas dėl mokesčių nemokė
jimo. Bagočius sutiko ano laidojimo ir SLA pomirtinės 
reikalus sutaikyti, jei Ignas Staškūnas jam primokėtų. 
Mat, tuo metu Bagočius ruošėsi važiuoti i lietuviu socialis- 
tų seimą Nevv Yorke. Jisai dar Ignui Staškūnui patarė 
"patepti“ SLA centro- raštininką Joną žemantauską. kad 
anas velionį brolį*atstatytų į narių gerą stovį, žmogelis 
sutiko.

Bet neilgai jam teko pirmininkauti.

Staškūno afera

ten esantieji moksliniai įtai- rmciuje užgimė naujas ra
šymai savo atsakymą gel ganosis? Ar tai neženklina, 
pateiks šiais Naujaisiais! kad ir naujas .prezidentas 
metais. bus panašus į raganosį?

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 
6703 Gulf Bkd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813)367-1791

Po darbo valandų — (813) 360-0744

"Saulės šermenys“, o kitką 
tepasiima Maikis su tėvu. 

Su pagarba

Agnė Vencius

E. Brc-okfield. Ma.

Labai Gerbiamas

Redaktoriau.

Juodvarniai, pasaka-poė-
’ r.a. para-ė ir iliustravo Pau- 
’ liūs Jurkus, 200 psl., kaina 
$5.00.

Neramios dienos, buvusio
finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienoraš- 
i«. 579 psl., iliustruota. įriš- 
a, kaina $15.00.

Li 
I ±

tuvos studentų išlaisvinimą 
iri tą kovą įtrauktų plačiuo
sius Amerikc-s studentijos 
sluoksnius. Pavyzdžiui, kad 
sukeltų visos Amerikos stu
dentijos balsą už sovietų la
geryje uždarytos poetės Sa
dūnaitės išlaisvinimą, kad 
atkreiptų dėmesį į kitų kali
namų lietuvių likimą, kad ju 
gelbėjimo reikalu kreiptųsi 
i atitinkamas valdžios Įstai
gas ir visuomenines Ame-
rikes organizacijas.

— O. Maiki. kad taip ir 
būtu, kaip tu savo viernais 
žodžiais sakai! Tu net mano 
dūšią patiešinai, bet dar rei
kia laukti, ar taip ir tikrai 
bus. Gut bai, Maiki!

UŽMARŠU VYRU 
KLUBAS

Bagočius išrūpino pomirtinę ir Staškūnui pinigus at
vežė, bet jau reikalavo atlyginimo. Girdi, centro raštinin
kas J. žemantauskas reikalavęs $50, o Bagočiui dar su
sidarę $13.75 išlaidų, nes teko važiuoti pas Žemantauską. 
Iš viso Bagočius gavo $83.75 iš Staškūno pomirtinės.

Pilietybes klausimas.

Nėra reikalo aiškinti, 
kaip svarbu, kad vyra? visa
da atsimintu savo žmonos! j V 1 . .. .
g'mtadienį ir vedybų sukak- kla- >>««’'«<»

kėjo,Reikėjo pataisyti Susivienijimo carterį’. Paai 
kad centro pirmininkas Bagočius negali pasirašyti reika
lingų persitvarkymo dokumentų. Jis nėia JAV pilietis, bu
vo išsiėmęs tik pirmuosius pilietybės dokumentus. Reiš-

Priimkite mano nuošir-1 
džiausius lietuviškue svei
kinimus 1977 m. proga. Pa
dėk Jums, Dieve, būti svei
kiems ir toliau sėkmingai re-1
daguoti Keleivį. Aš jį gaunu i parašė Antanas Giedrius, 
tvarkingai ir uoliai skaitau. I 130 P-1- kaina $1.80.

Kartu siunčiu prenumera
tą.

Su Dievu

........... Eugenija Aleksaitė. .

Vokietija.

Gerbiamieji,

Siunčiu dešimtinę prenu
meratos ir kitą dešimtinę 
pridedu Maikio tėvui naujų; 
kelnių lopams, kurie šian 
dien yra madoje.

Su pagarba
Anthony Padvek

Fairview Heights, III.

piiTnininku. Bagočius atsistatydino, i
ti o yra tokių užmariu ku-l ^klomoji Taryba, nuslėpdama atsistatydinimą, šaukė

nepaprastą SLA seimą, girdi, carteriui taisyti. Tautinin- 
kiška spauda pradėjo spėlioti, kad Bagočius suareštuotas 
ir panašiai. Bagočius tai laikė "tautiečių suokalbiu“ prieš 

‘ save ir pradėjo kairiųjų spaudoje apšaukti tautinnkus Ta- 
Tokiems užmaršoms pa-į ,f.j]a, žemantauską, Damijonaitį, Jokūbyną ir Aly tą ne- 

g Ibėti Paryžiuje via įste^g- nau<jėliais. Netrukus pasirodė Igno Staškūno straipsnis 
k ubo Valdyba <eka\a d jo? Tėvynėje“ apie nesąžiningą brolio pomirtinės tvarkymą.

n.tiiai nepamintų sa^o žmo- SLA pildomoji Taivba Bagočiu suspendavo iki ne-
n;i svarbiu sukakčių. Ji ne . ■ 7. . . , - ,. - , . . - . . paprasto seimo. Sis seimas įvyko 1908 m. spalio 21 d.
kalti, dovaną ta prasta pa- VVl.ikes Bar,’e' ?aSwlus. sa™ Pranesnne a.-k.no. jog su- 
dovanoti. Kiekvienam na- vazluota carterio taisyti ir, kadangi r.esąs pilietis, tai at- 
riui vra vedama atskira kol- slsakąs nuo pirmininkų, palikdamas Tareila savo parei

gose. (Bagočius buvo naturalizuotas piliečiu tik 1909 m. 
rugsėjo 14 d. Philadelphijoje).

(Bus daugiau)

ri? visa tai pamiršta, ir dėl 
to kyla šeimoje daug nesusi- 
p: atimu.

t<?lė. kurioje surašomi visi 
reikalingi duomenys apie jo 
šeimą.

Deja. nors ir taip skrupu
lingai klubo valdybai rūpi
nantis, atsiranda dar tokių 
narių, kurie tam tikrose ap
linkybėse užmiršta, kad jie 

' yra vedę...

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE 

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

KNYGOS JAUNIMUI 

Murklys, apysaka vaikam,

Gyvenimo keliu, mintys
jaunimui, parašė B. Zume
ri-, premijuotas veikalas, 
212 psl., kaina $3.60.

Kiškio pyragai, Jono Mi- 
nelgos eilėraščiai vaikams, 
70 psl.. kaina $3.50.

Močiutės dovanėlė, —D. 
Lipčiūtės-Augienės eilėraš
čiai. Gera dovana mažie
siems, 72 psl., kaina $4.00.

Rūtelės aitvans, J. Narū-
jnes eilėraščiai, Ž4 psl., kaina
$1.50.

Birutės rytas, J. Narūnės 
eilėraščiai, 16 psl., kaina $1.00

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA. ,,

nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOM
WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VAL ANDA 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewshury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665
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Vietinės žinios
GRĄŽINAMOS AUKOS

I [:etu\ lams besiruošiant 
atitinkamai paminėti 200 
metu sukakti, Bostono lietu- 
vių ”Bicentennial“ komite
tui buvo pasiūlyta sukurti 
30 minučių vaizdini - žodini 
montažą, kuriame bendrais 
bruožais būtų nušviesta 
Massachusetts lietuvių isto
rija.

Tokiam sudėtingam ir 
plačios apimties montažui 
tobulai ir profesionališkai 
paruošti būtų reikėję nema
žos pinigų sumos, maždaug 
$5,000, padengti istorinių 
nuotraukų perfotografavi- j 
mo, aparatūros ir kitų jvai-! 
iių techninio pobūdžio dar
bų i laidoms. Finansinės pa
ramos buvo nuspręsta kreip
tis i Massachusetts Bicen-

Šventą dieną švęsk

Kieti tuo 'požiūriu buvo 
N. Anglijoje apsigyvenę pu
ritonai. Jie draudė sekma
dieniais gerti svaiginamuo- 

aukojusių asmenų pavar- sius gėrimus, žaisti, sportuo- 
džių. Neatsiradus tikriesiem ti, keliauti iš vieno miesto i 
aukotojam, sąskaitoje liku- kitą ir panašiai ”nepado- 
si suma bus skiriama Lietu- riai“ praleisti dieną.
vių Fondui. _ , _. Toks įstatymas Bostone 

Pakomitečio nariai di- veikė nuo 1653 metų. O kiek
džiai apgailestauja, kad ne- toliau j pietup, pvz.. Ply- 
galejo projekto įvykdyti, ta- mouthe. pagal 1671 m. įsta
čiau lieko nepaprastai dė- tymą už ’Tinksmai pralelis- 
kingi už lietuvių visuome- tą sekmadienį“ galėjo baus- 
nės parodytą jais pasitikėji- ti mirties bausme, 
mą. Nuoširdus ačiū visiems ....
tiems, kurie savo aukomis, Bostonas pirmoje vietoj 
patarimais ir moraline pa-:
rama prisidėjo prie pakomi
tečio pastangų!

Geri žodynaiAndriu* Valuckaa, NE*
MUNO SŪNŪS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili- Anglų-iietuvių kalbų žo 
mo 1935 m., 1 tomas, 280 į dynas, v. B?ravykas. nauja 
psl., karna $3.00. laida, apie 3 J.OOG žodžių

590 ps‘.: Kaii.a $8.00.

i
Lietuvių-anglą kalbų žo- 

; lyną*, reaagavo Karsavi- 
D. Nendrė, AIDAS TARF i liaitė * šlapooerek>, apie

DANGORAIŽIŲ, romanas. 511 pal., kai*
365 psl., kaina $5. na $8-00.

Andriu* Valucka*, NE 
MUKO SŪNŪS. U tomas 
428 psl, kaina $4.00.

B. V.

A. Ambraziejus baigė 

universitetą

Andrius Ambraziejus, Ge
dimino ir Janinos Ambra
ziejų sūnus, baigė Brandai:

Bostonas yra vienas iš se
niausių JAV miestų, todėl 

kas

Dailininko žmona, roma
nas, parašė Juozas Tininis, 
kaina $5.00.

Rene Ra*a, MEILĖ TRŪ 

KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
3.50.

LABAI ĮDOMŪS

ATSIMINIMAI

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

ANTANAS SMETONA
Aidai ir šešėliai, premi-; _ vi? iv t a p *- i

c-ia aaug Kas padaryta ar jUotas romanas, parašė Va-i 777 *a.ras^ "
įsteigta anksčiau negu kur Cys Kavaliūnas, 234 psl. AuS«staitl8» 154 Psl- kai 
kitur. kaina $5.00.

Čia 1635 m. įsteigta pir
moji viešoji mokykla —Bos
ton Latin School, kuri tebe
veikia iki šiol

Viena pasauly, romanas, 
parašė Danutė Brazytė-Bin- 
dokienė, 241 psl., kaina — 
$5.00.

tennian Commission. kuri? universitetą. įsigydamas pc-: čia 1765 m. pastatytas

na $1.50.
DIENOJANT, Kipro Bie*

’inio, 464 psl., kaina....$2.00 
PENKTIEJI METAI, Kip 

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
caina . ..•••». $2.00

Neseniai išėjo iš spau-
15 dos Janinos Narūnės knyga

panašiems projektams teikė 
pusę reikalingų lėšų su sąly
ga, kad kita pinigų dalis bū
tų surinkta jau projekto pa
siūlyme pristatymo metu.

Į sudarytą pakomitetį šiuc 
projektu rūpintis įėjo A 
Dabrilaitė - Lingertaitienė. 
P. Krukonis. R. Šležas ir B. 
Vaičjurgytė, kurie lietuvir 
visuomenėje pravedė vaji 
reikiamoms lėšoms surinkti 
Atėjus paskutinajai data 
projekto pasiūlymui įteikt
minėtai valstijos įstaigai 
tam tikslui atidarytoje ban
ko sąskaitoje buvo $627. 
kuriuos suaukojo 45 šeimos 
ar asmenys. Ta suma, deja, 
nedavė vilčių sumanymui
realizuoti

Kaip anksčiau buvo mi
nėta spaudoje, projektui ne
įvykus. pinigai bus grąžina
mi. šiomis dienomis aukoto
jams buvo išsiuntinėti če
kiai: gautos aukos su nuo
šimčiais. Tiesioginiai ban
kui įteiktos d vi aukos, iš vi
so $20. buvo atžymėtos be

r

t;

litinių mokslų bakalauro j pirmasis šokolado fabrikas 
laipsnį. Jis sugebėjo tai pa- ’ 
daryti per 3 metus ir 3 mė
nesius. Dabar į-uošiasi studi
jas tęsti toliau, siekdama? 
aukštesnio mokslo laipsnio.

Tenka priaurti, kad And
rius Ambraziejus, lankyda
mas Bostono lituanistinę 
mokyklą, buvo vienas pa
vyzdingiausių ii- gabiausių 
mokinių ir ją baigė savo 
klasėje pirmuoju. Studijuo- •
damas universitete jis nenu- į Kalnų giesmė, romanas, 
trūko nuo lietuviškos veik-(Vacys Kavaliūnas, 201 psl., 
los — aktyviai reiškėsi stu-'kaina $2.50.
dentų ateitininkų sąjingoje.

prie Neponset upės Dorches- 
tery.

ROMANAI

Raudonojo arklio vasara.
romanas, parašė Edvardas 
Cinzas. 312 psl., įrišta, kai
na $6.00.

Nuskandintas žiedas, 
novelių, parašė Juozas Tini- VAIKYSTĖ. Rašytoja apra 
nis, 200 psl., kaina minkštais šo savo saulėtas vaikystės 

į viršeliais $3.00, kietais — dienas. Knyga 164 psl. Kai- 
$2.50, kietais $3.75. na $5.00. Galima gauti pas

visus lietuviškos spaudos
Tautvilą, romanas, parašė platintojus ir taip patKelei- 

Juozas Kralikauskas, 205 vyje.
psl., kaina $4.00.

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00. kietais $3.50 
kis, 259 psi., kaina $4.50.

DIDELĖ NAUJIENA

Lietuvių litera

tūros istorija, IV

tomas, 1944-1975 m., parašė 
Pranas Naujokaitis, 579 psl., 
kaina $10.

Tai ne tik vertinga knyga, 
bet ir nepaprastai puiki ka
lėdinė dovana, kurią galite 
gauti Keleivyje.

Vienas mažas gyvenimas, 
Henrikas Lukoševičius, 192 
psl., kaina $5.00.

Lietuvos keliu. inž. Petras 
Lelis, 264 psl., kaina $6.00.

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

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

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

Išeivio dalia, Juozo Kapa. 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.00.

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

Savanorio ir kontražval- 
gybininko atsiminimai, pa
rašė Jonas Demereckas, 2C0

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

Likimo audrose, Vlado , , . . , _ .
Vailionio romanas iš parti- Ps ’’ ^aina minkštais urse
zanų gyvenimo, 
kaina $7.00.

344 psl.,
..i nais

Veikliai Bostono lietuvių visuomenės nerei

kietais — $5.

”GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA
Pulkim ant kelių, romanas, 

Kazys Plačenis, 200 psl., kai-

» RAYMOND E. PELECKAS 

GENERAL tONTRACTOR
i i « 
i
• Dengia stogus, deda vandens
• nutekamuosius vamzdžius, at- 
I lieka namų vidaus ir lauko vi- 
! sų rūšių dailydes darbus.
J Įkainojimas veltui. Turi leidi.
• mą ir draudimą, šauktis va-
• karais tel. 361-1610.
ti
t_______

KADA IR KAM PADARĖT
SAVO TESTAMENTĄ
Tuo reikalu jums gali pa

dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta. ”Suduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $3.50. -Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

Nuoširdžiai sveikiname 
Andrių, sėkmingai besiver
žiantį į aukštojo mokslo vis-‘na $2.00. 
šūnes ir neatitrūkstantį nuo
lietuviškosios visuomenės. Pavasario lietus, romanas,

Jaunesnysis Ambraziejų Aloyzas Baronas, 261 psl.,1 
sūnus Rimas, Northeastern kaina $3.75. 
universiteto studentas, išto
lo savanoriu į Amerikos ka- i Prisikėlimas, romanas, Alė
nuomenę ir šiuo metu atlie
ka pagrindinį apmokymą 
Texas valstijoje. Būdamas 
kariuomenėje, jis planuoia 
studijas tęsti toliau. Sėk
mės!

Rūta, 205 psl., kaina $2.50.

Birutė Kemėžaitė, 
DIEV! AŠ IŠEINU
psl., kaina $4.50.

su-
294

ONAI ULEVIČIENEI

mirus, jos dukrai Birutei S k a b e i k i e n e i

ir jos šeimai reiškiame giliausią užuojautą.

Bostono Skaučių židinvs

čooooooooeceooooooooooooooooooooooooouoouooooooooooor

Agonija, romanas, 
psl., kaina $5.00.

antra

RADIJO PROGRAMA

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

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu-

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

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

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

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

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

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

BALTIC INSURANCE AGENCY g 

Vedėja: Reda M. V eitas ^7
TeL 268-6030 M

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mas*.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų

atsitikimu. M
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 

ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

MINDAUGO NUŽUDY 
MAS, Juozo Kralikauskc 

premijuotas romanas, 24*
psl., kaina $3.

Jurgi* Ghaud*, BRĖKŠ
MAS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

Birute Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 231
psl., kaina $5.00.

Namas geroj gatvėj, ro
manas, parašė Jurgis Jan
kus, kaina $4.00.

Aloyza* Baronas: LIEP 
TAI IR BEDUGNES, pre 
.nijuotas romanas, 279 psl. 
taina $3,00.

Pragaro vyresnysis, pre- j 
mijuotas romanas, parašė į 
Vytautas Volertas, 273 psl., i 
kaina $5.00. ■

J. Kralikauskas, VAIŠ
VILKAS, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $4.50

Pranas Naujokaitis, PA
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ.
232 psl., kaina $4.00.

Vvtauta* Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS, 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

• CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DALIMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL
NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-

470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

Ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
popiet.

Programoje anglų kalba-viškų knygų pasirinkimas, 
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.

Sausio 16 d. programoj—
Daijl^nės Lietuvos muzi
kės: Žvilgsnis į kompozitorę 
Konstanciją Brundzaitę.

DHAUimMO AGENTCRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
S98 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127
Tet AN 8-1761

**
*
$**

»ooč

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuota skaitytoja^ apie pasaulinius fr ttetuviškuouius 
{vykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasbaki 
apie visus mūsų visuomeniniu’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame taukia* 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
.varbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" yra dinamOka. mūsų » 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.
9 Adresas:

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

I

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
81 «A—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau taip SEPTYNIS MiLJONUS dolenų 
neriama.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudė ir ligoje paša.<pą, kun yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvią čia gali gauti įvairių klasių reikaUngiausiM 
apdraudas nuo $100.00 iki $lv.000.0€

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

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

SLA—AKC1DENTAL® APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lėe apdraudos mokestis $2.00 J metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų vedėjus. Ir jie plačiau paaiškins apis 
Susivieni jimo darbas.

Geusite spausdintas informacijas, jeigo 
parašysite:
Ltthuanian Alttanee ef America
$07 Weut 3Mh Street. Nes- York. N.Y. 10S01
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Vietines žinios
DR. STASIO JASAIČIO 

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu, kad savo 
kabinetą (office), buvusį 
147 Ashmont St., Dorcbes- 
ler, Mass.. nuo 1977 m. sau
sio 1 d. uždariau.

Visi mano pacientai, kurie 
ir toliau norės į mane kreip
tis savo sveikatos reikalais, 
galės mane matyti Neponset 
Health Center, 383 Nepon
set Avė., Dorchester Mass. 
... Į tą įstaigą galima auto
busu važiuoti iš Fields Cor- 
ner traukinėlio stoties.

Dėl priėmimo laiko skam
binti telefonu 287-0241.

Kilus kokiems neaišku
mams, galima man ir toliau 
skambinti tel. 825-2394, — 
aš atskambinsiu.

Mano padėtis Carney li
goninėje lieka nepasikeitusi. 

Stasys J. Jasaitis, M.D.
(3)

Dr. Stasys Jasaitis, Bostone 
baigęs aukštuosius medicinos 
mokslus ir 1958 metais čia ati
daręs savo kabinetą. Per tą be
veik 20 metu laikotarpį jis yra 
nepaprastai daug pagelbėjęs mū
sų tautiečiams, Įvairiu ligos ne
laimiu ištiktiems. Nuo siu metu 
pradžios jis darbuojasi Nepon
set Health Center Dorchestery 
ir ten yra visiems pasiekiamas.

Sandaros Susirinkimas Iš Bostono istorijos

A.L.T. Sandaros 7 kuopos Didžiausia epidemija čia 
valdyba primena nariams, siautė 1721 m. Tai rauplės, 
kad kuopos susirinkimas bus i kurios šiandien visiškai pa-

. ,z. , o i • J mirštos. Iš to meto 12,000sausio 16 d. 2 vai. popiet . . , ,. - -So. Bostono Lietuvių Pilie- ^ventO^ ta h^a mlre 100°- 

čių d-jos patalpose. Visi na-; Liga taip buvo Įbauginusi
. 1 ■ _. . ' gyventojus, kad sergančiųjų

nai prašomi dalyvauti ir at- J ’
sine.-ti auką, kurią numato
ma aukoti Vasario 16 proga

Lietuvos laisvinimo reika
lams. Kaip ir peniai, bus su
darytas aukojusių sąrašas ir

su aukomis Įteiktas Vasario 
16 minėjimo komitetui.

namai būfc*o aptveriami, o- ‘

Lietuvė amerikiečių leidiny

The Boston 200 Corpora
tion, kuii vykdė nuo 1975 
m. balandžio iki 1976 m. 
gruodžio oficialią Bbstono- 
programą JAV 200 metų su
kakčiai paminėti, išleido 48 
psl. gausiai iliustruotą leidi
nį ”South Boston“.

Nauji skaitytojai

Br. Šilas iš Elizabetho. N. 
J., užprenumeravo Keleivį ( 
A. Subačiui. Cranforde, N.J.

Zigmas Gura iš East Palm 
Beach, FL, užprenumeravo 
savo broliui Antanui Kai
mui, Australijoje.

nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo 59-sios su
kakties minėjimas.

1977 m. kovo 11 d. (penk
tadienį) 8 vai. vak. First & 
Seeond Church salėje, 66 
Marlborough St., esto solis
to Naan Fold koncertas, ku
ri rengia N. Anglijos Baltų

Nuoširdus ačiū Šilui ir! d-ja
Gūrai už tokią paramą mūsų į Kovo 27 d. 3 30 vai. po 

pietų So. Bostono Lietuvių
mirusius laidojo naktimis. Jame per porą puslapių 

Aleksandra Daukantienė- laikraščiui 
Moriarty pasakoja apie sa-

Valdyba tiki, kad ir šie
met kuopos narių aukos ne
bus mažesnės už pereitų me-

i tų. Būtų garbė mūsų kuopai, 
jei aukų suma būtų didesnė.

Bronius Bajerčius,

sekretorius

Bostono Įstatymų leidėjai 
1651 metais uždraudė vidu
rinės klasės aiba „prastos 
padėties žmonėms“ vilkėti 
taip puošniai, kaip “džentel
menai ar to laipsnio mote
rys“. Jei kurio turtas nesie
kė nustatyto dydžio, tam 
miesto tėvai draudė naudoti 
auksinius ar sidabrinius 
raiščius ar sagas, šilkinius 
gobtuvus ar skaras ir —sau
gok, Viešpatie, nuo ilgų odi
nių batų!

Argi sunku būtų surasti

vieną naują Keleivio prenu.

megatonų? O juk kiekvie 

nas naujas prenumeratorius 

stiprina laikraštį.

Reiškia, žmonių 
•vintą labai lėtai...

Dosnus lietuvis

galva

Juozas šilimas iš Dorches- 
terio, pratęsdamas Keleivio 
prenumeratą, dar aukojo 
Keleiviui $5 ir Vasario 16 
gimnazijai — $15.

ve. So. Bostono lietuvius n ■ 
jų organizacijas.

Mirė P. Bud d (Būdvytis)

Sausio 1 d. po pietų nuė
jęs pailsėti, amžinai užmigo 
65 metų amžiaus Petras S. 
Budd - Būdvytis, gyvenęs 

i Park View Terrace, Lee. 
>Ma.

Velionis buvo gimęs Hyde 
Parke, vėliau gyveno Dor
chestery. o nuo 1929 m — 
Lee, Ma. Jis priklausė SLA, 
dainavo Gabijos chore nuo 
1929 metų iki tas choras bu
vo likviduotas.

Liko liūdintys žmona Ma
rija, sūnus Petras, duktė 
Marija Lou Dobsonienė ir 
brolis Steponas C. Būdvytis. 
Jiems reiškiame gilią užuo
jautą.

Keleivio administracija

BOSTONO RENGINIŲ
KALENDORIUS

Sausio 13 d. 8 vai. vak. 
Community Center of Bos
ton Izidoriaus ir Vytenio 
Vasyliūnų ir BeveBv Peter- 
son barokinės muziko - kon
certas.

Vasario 5 dieną So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Bostono vyrų seksteto 
vakaras.

Vasario 20 d. So. Bostcr.o 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj 
Altos rengiamas Lietuvos

Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje Minkų radijo metinis 
koncertas ir filmų vakaras.

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

Gegužės 14 d. Bostono 
Tautinių šokių sambūrio 
rengiamas Romo Kalantos 
minėjimas.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio Įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
86. Paštu nesiunčiame.

4-

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCESTER, MASS.
Tel. SW 8 2888

yra vienintelė oficiali išei
ga Worce*tery. Kuri siunčia 
siuntiniui tiesiog ii VVorces- t

leno j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairia u- 
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

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

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

Flood Sųuare 
Hardivare Co,

Sarisiaka* 5. I. ALEKNA 
628 EAST BRO AP <V AT 
tOUT” BOSTON. MASS. 
2ELFI-ONAS AN 8-4148

Bai. ;p. .-ata Mcore Dažai 
■/vpiervs Sianoma

Stiklas Lan?ami 
VTa-<kie reikmenys naraawi

Reikmenys pian: bariams 
Visokia griežles daiktai

Peter Maksvytis
Carpeater i Baildsr
*9 Church Street 

«. Milton, Ma
Atlieku visos pataisymo, rsaoa- 
to ir projektavimo darbas U Įšo
ko ir viduje, gyvenamu namo ir 
biznio paštetu, pagal JU«u reika
lavimu. šaukite visados Qd * va
landų vakaro.

Telefonas: 898-8675

ž NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732

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

Paštu nesiunčiame.
VV**.**###############*###**###************************************* -

k
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Telefonas: A N 8-2806

IDr. Jos, J, bonovan 
i
įbr. J. Pašakarnio

|P S DIN I S 
OPTOME1 RISTA?

Valandos:
nuo & vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVFAY 

Seat h Boston, Mass

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMETRlSTi 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadxeniait>—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

»v*e****e**e*****e**e**e**eeeeeeej
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Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

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 S vai. vak. učkandinės kambary.
Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

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

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

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

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
c/o

Trans-Atlantic Trading Co

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

*******************————>•»•—• aaaaammmpp f f f f f f f J J J

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpDdoir s lydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.
Telefonas AN 8-«C2ė

Nuo * vaL ryto Iki 8 vaL v., išafcvrus šventadienius Ir seku.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS^

460 We»t Broaduray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

BIU1CHIP
SAVINGS

SAVE AT
AGREATER
RATE

effective 
rate on
TZ A YEAR

4-year term deeosit 
certificates-SIOOO mimmu'm

M & T OIL CO., Ine. 208W_
ScpotitSIOOO

A YEAR

641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□^Krosnies aptarnavimas 
Q Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

6.8116’^
1-2%-veer temt 
etrtificam $1000

A YEAR

Skambinkite
S.47^-51^

A YEAR 
90day-notiee 
$5001

A YEAR

268-4662
The Federal regubtiom ėffecting the'se new savingi 
certificates ellow premeture withdr«wals on savings 
certificate funds provided ratą of interest on amount 
withdrawn is reduced to the passbook rate (5’A% a year) 
and 90 days interest is forfeited. ____

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metas

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi

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

393 West Broadway, P.O.B. 116 

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

Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IS BOSTONO } LIETUVĄ
ir kitu* Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas fe 

garantuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis karnomis.
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 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127
Tet 268-0068




