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KOKIE PREZ. CARTERIO ŽODŽIAI 
TURĖTŲ ĮSIKŪNYTI?

Sausio 20 d. įvesdinamas į prezidento pareigas Jimmy 

Carter yra pasišovęs ilgai eilei įvairiausių reformų ir iš-
i

dėstęs savo pažiūras nuo užsienio politikos klausimų ligi I 

abortų ir marijuanos užsirūkymo. Kitas klausimas, pr tuos '
I

planus pavyks jam įgyvendinti kongreso priežiūroje.

Pi ie-rinkiminės partijų 
platformos, rinkiminė prie
šų kritika ir savųjų aukštini
mas, kandidatų pažadai ir 
pranašavimai — visada yra 
didesne dalimi spalvingas 
vaidinimas miniai, negu bu
simoji tikrovė po rinkimų. 
Bet vis dėlto visa tai rodo 
bent naujosiom politikos 
krypti, kuria rengiamasi 
stumti naujų biurokratų pri
sodintą valdžios vežimą.

Naujai is JAV preziden
tas Jimmy Carter. kuris bus 
inauguruotas šį ketvirtadie
nį, iki šiol buvo irgi pakan
kamai šnekus, prikalbėjęs 
įvairiausių pažadų ir pri- 
klostęs savųjų planų, ku
riuos dabar lyg ir privalėtų 
vykdyti. Taigi jo įvesdini
mo išvakarėse pabandykime 
bent suglaustai tuos naujojo 
prezidento pažadus čia pri
siminti.

Pirmiausia jis pareiškė, 
kad, tik pradėjęs eiti prezi
dento pareigas, tuoj pat pa
skelbsiąs "atleidimo aktą“ 
visiems Vietnamo karo de
zertyrams. Tai turėtų palies
ti apie 100,000 asmenų, 
krašto viduje ar užsienyje 
pasislėpusių. Bet yra gana 
daug tokio "pasigailėjimo“ 
prie įninku karo veteranų 
organizacijoje ir kongrese, 
nes toks prezidento "gera- 
ši rd iškurnąs1 ‘ d ezertyra m s 
gali aplamai gerokai pa
žeisti kariuomenės discipli
ną ir ateityje.

Toliau. Carteris numatąs 
suspausti valdžios biurokra
tų aparatą iš 1.900 įvairių 
dabartinių agentūrų tiktai Į 
200. Neabejotina, kad ir čia 
sutiks kietą pasipriešinimą.

•lis norįs suvienodinti vi
same krašte ir šaipos (wel- 
fare) sistemą. Svarbiausia 
— nešelpti sveikų ir galinčių 
dirbti piliečių, kurių dabar 
yra apie 10'< visų šelpia
mųjų.

Be to, jis bandysiąs kraš
tą artinti į visuotinį sveika
tos draudimą, keks yra kito
se Vakarų valstybėse, nors 
to draudimo administravi
mą yra linkęs palikti priva
čių bendrovių rankose.

Siekdamas išlaikyti pa
kankamą JAV karinį pajė
gumą. Carteris tuo pat metu 
nori sumažinti kra-te apsau
gos biudžetą 5-7 mil. dole
rių. sutaupydamas tuos pi
nigus iš persijotos administ
racijos kadrų. Taupumo ir 
kitais sumetimais jis vi a lin
kės atitraukti JAV kariuo

menę iš Pietų Korėjos ir pa
naikinti kai kurias užsieny 
esančias JAV karines bazes.

Užsienio- politikoje Car
teris skelbiasi norįs grąžinti 
”moralumą“: uždrausti ČIA 
politines operacijas užsienio 
valstybėse, šios organizaci
jos veiklą apriboti tik reika
lingų žinių rinkimu. Jis siek
siąs glaudesnių ryšių su Eu
ropa. Japonija ir Kanada, c 
taip pat kreipsiąs didesnį 
dėmesį į vadinamojo „Tre
čiojo pasaulio“ valstybes. 
Pagal jį, JAV-bės turinčios
išmintingiau derėtis su So
vietų Sąjunga, o taip pats j 
neįsivelti į jokius karinius! 
veiksmus, jei padėtis tiesiai' 
neliečia JAV saugumo.

'"Vidudienis“ — dailininko Albino ELskaus kūrinys (g. 1926 m.)

Vliko ir JAV LB
pasitarimas

1977 m. sausio 8 d. So. 
Orang'e, New Jersey, įvykęs 
Vliko valdybos narių ir 
JAV Lietuvių Bendruome
nės valdybos atstovų pasita
rimas —

• pasiaiškinę-, kaip ge
riausiu būdu ginti sovietų 
okupuotoje Lietuvoje su
tryptas žmogaus teises;

• pasiinformavo apie kai 
kuriuos Rytų Prūsiją liečian
čius dalykus;

liniais nusikaltimais (taiža-i . d6, tarpu5avio
da kiekvienas politikie-1 bendradarbiavimo plėtime 
liūs.i- oe deficito subalan- p,informacijomis pasikei-

Kalbėdamas apie Izraelio 
ir arabų santykius, jis aiš
kiai stovi Izraelio pusėje.

Savo kalbose liesdamas 
energijos klausimą, jis tei
kia pirmenybę krašto viduje 
esantiems anglims, dujoms, 
saulės energijai ir kitiems 
šaltiniams prieš atominius 
reaktorius.

Verti prisiminti dai- Car
terio pažadai grąžinti dalį 
federalinių mokesčių ekono
miniam gyvenimui akutinti. 
griežčiau kovoti su krimina-

suoti federalinį biudžetą ii 
dar kitokių gerovių.

Be to. galime paminėti, 
kad Carteris yra nusistatęs 
prieš priverstiną mokinių ve- 
žiejimą desegregacijos su
metimais ir prieš abortus, 
bet nesieksiąs konstitucijos 
papildymo šiems dalykams 
uždrausti. B

Pagražinimui dar pridė
kime, kad visi trvs Carterio

timo;
• pasikeitė nuomonėmis 

kitaip įh airiais rūpimais 
klausimais ir sutarė tęsti to
kio pobūdžio pasikalbėji
mus ateityje.

Pasitarimas vyko atviro 
išsikalbėjimo ir abipusio su
sipratimo dvasioje.

Pasitarime dalyvavo JAV 
LB valdybos atstovai Algi
mantas Gečys, Auši a Zerr, 
Rimas česonis. Algimantas

sūnūs jau yra bandę užsirū- Gureckas. Balvs Rauoas, 
kyti marijuanos. ir tėvas nė-; Juozas Gai,a pį B val(lvbo5 
ra linkęs dėl to sios rūšies
"pypkorių“ griežčiau bausti.

Taigi, prikalbėta daug. ir 
belieka tik palaukti, kas iš 
to bus.

Už vieną kavos svarą
keturi doleriai

Kavos importininkai kal
ba, kad metų gale už kavos 
svarą teks mokėti net $4.

Kavos vartotojų tarpe vis 
daugiau kyla balsų boiko
tuoti kavą ir daugiau gerti 
arbatos.

atstovas prie Vliko Kazys 
Jankūnas ir Vyriausio Lie
tuvos išlaisvinimo Komiteto 
valdybos nariai — prof. dr. 
Bronius Nemickas. Jurgis 
Valaitis, Bronius Bieliūnas, 
Antanas Sabalis ir Algis Ve- 
deckas.

(ELTA)

Dr. J. Kęstutis Valiūnas, 
Vliko pirmininkas, su žmo
na gruodžio 2 d. dalyvavo 
Moroko ambasados prie 
Jungtinių Tautų vakarienėj. 
Joje buvo keturiolikos kraš
tų ambasadoriai.

SAUSIO 15 MIRĖ 
ANTANAS TULYS

Š. m. sausio 15 d. St. Pe- 
tersburge, Floridoje, mirė 
ižvmus senosios kartos Ame-i - *
likos lietuvių rašytojas An- 

į tanas Tūlis. Tai vienas la- 
1 bai retų tokio lygio- šiame 
krašte subrendusių piimo- 

; sios emigiacijos kūrėjų, ku- 
i rie spausdino savo darbus 
anais laikais ir nepriklauso
mos Lietuvos spaudoje ir 
buvo susilaukę teigiamo ver- 

: tinimo.
■ Antanas Tulys buvo gi- 
; męs 1898 m. balandžio 6 d. 
i Šeduvoje, Panevėžio apskr. 
;Į Ameriką jis atvyko 1913 
j m. Čia nuo 1916 m. ėjo vi- 
; dūrinį m; kslą prie Valpa- 
raiso universiteto, 1920-22 
m. studijavo literatūrą, so
ciologiją, psichologiją. 1923

) farmaciją, kuries mokslą 
1 baigė 1924 m. Chicagoje

1927 m. buvo-Įsigijęs nuosa-
' vą vaistinę, bet 1946 m. per
sikėlė i Floridą ir ten St. Pe- 

) tersbusgo mieste laikė vieš
buti.

; Antanas Tulys 1921-22 
m. redagavo Moksleivių Ke
lius. 1924-26 m. Sandarą. 
Jis savo noveles spausdino 
1 ietuvoje Skaitymuose. Lie-

Bombos sproginėja 
ir Maskvoje

Čekoslovakijoje komunis-į Praeitą savaitę Maskvos!tuvo> 
sostinėje mirė ir kitą dieną)tų spauda didžiausiu įnirti-1 požeminiame (metro) spro-; g?-1e; ZT:n'-|e 11 ‘FC1jme 
buvo palaidotas Lietuvos at- mu puola tuos, kurie pasira-i go kelios bombos. Keli žmo- riome. ain na ienr i a at
stovas Anatolijus Grišcnas.'Šė peticiją, reikalaujančią
gimęs 1902 m. i vyriausybę ir partiją nepa-

) žeisti piliečių teisių.
Velionis nuo 1930 m. dir-|

bo Lietuvos konsulate Bue-i Rytų Vokietijoje 12 disi-

Mirė A. G&išonas, Labiau persekiojaI
aisvės kovotojusLietuvos atstovas

Sausio 1 d. Urugvajaus!

buvo užmušti ir daug su-1 c' Ameiiko> lietuvių 
... ‘ laikra čiuose.vct. ’

Kadangi apie tai praneša! Į? Antan0. ™i» kūr>’^s 
oficiali sovietu Hr: aren- aahma £■»•*« )«

kuri paprastai tokiu AA fc»c»v«u tavo žmoną

nes
' ei-

turą. 1936 nr. rinkinys gavo Lie- 
Unc Fondo pre- 

Tū- 
Inicia- 

ietu-
je išleistas no velių rinki

nys Pasku'inis pasimatymas. 
Be to. iis yra pa'ašes dra
mas žingsniai (1925). Mū
sų kelias (1928), Jau tik per 
sapną (1928), o taip pas iš
vertęs A. Stenbeigc ir H, 
Ibseno ve:’-aln

Kaip matome, i Antaną 
Tūlį atkreipė dėmesį ii- oku
puotos Lietuvos leidėjai, su 
jais vyko ilgas autoriaus su
sirašinėjimas ii- ginčas dėl 
linkinio Paskutinis pasima
tymas suredauavimo ir pa
žiūrų skirtumo ii' paskirų 
novelių "tarybinio“ vertini
mo. Rinkinys buvo išleistas, 
bet Antanas Tulys liko juo 
labai nepatenkintas.

Antanui Tuliui iškeliavus 
amžinybėn, pirmosios emi
gracijos kultūrininkų skai
čius nepaprastai .-umažėjo.

Velioni.- JAV-se paliko 
.žmoną ir Lietu.oje seserį,
I kurioms reiškiame gilią už-

nos Aires. Čia pasiuntinybę 'dentų pasodinta i kalėjimą įvykių neskelbia, tai yra pa

gas charge n aiiaires tituiu.

Ar bebus kam užimti jo 
vieta?

Mirė įžymus augias 
Anthony Eden

u«ą, uet ten jis viešai pasu i-1 naru persekiojimui, 
tikavo Rytų Vokietijos san- Ir akademikas Šacharo- 
tvarka. Kiti disidentai vralvas sako, kad tai sovietu
atleidžiami iš ta; urbu. slaptosios policijos 

’ acinis dalbas.
provo-

Iš Rumunijos i tremtas 
rašytojas Tanace. nes jis ra
šo ne pagal valdžios nubrėž- 

i tą lini ją ir jo veikalai stato-) 
Sausio 14 d. savo namuo-!mj Vakaruose.

se AVillshire mirė įžymus D.'
Britanijos valstybininkas. į
buvęs ilgametis užsienio rei- \ Protestas dėl BūOUd 
kalų ministrą- ir premjeras)
Anthony Eden. 79 m. am-. naieidimo 
žiaus.

Velionio politinė karjera
baigėsi 1956 m. 
kanalo krize.

su >uezo

Prancūzijoje buvo suim- 
i tas Muenehene 
: vykdytų Izraelio 
kų Olimpiadoje 
vadas Abu Dąoud. T;;
ve nužudyta 11 žydų sporti
ninkų.

Izraelis ir Vakaru Vokie-

1972 m. i- 
-
skerdvniu

Zmogžudį Gilmore
c a Ii a u su šaudė

JAV jau seniai vyksta in
tensyvi kova dėl žmogžu
džio Gary Gilmore mirties 
i"-endimo. Pats žmogžudys 
- kalavo, kad jis būtų su

šaudyta-. bet įvairios žmo
gaus teisėms trinti organiza- 

s tam prie-’mosi ir byla 
i ■ tumė net i Aukščiausiąjį
4eisma.

apeliacijos įn- 
tuncijų žmogžudžio gynė- 
ai pralaimėję, ii- Gilmore 
oras buvo ivvkdvtas —pra
de pir madienį jis buvo su
ardytas.

P su

Fordo pranešimas 
apie krašto padėti

Praeitą savaitę prez. For- tija reikalavo Daouda išduo- 
das paskutinį kartą pranešė) t i. bet Prancūzuos teismas- „ . . J./
kongresui apie krašto pade- ii paleid- iš kalėjimo i’- ’ei-j » OI SUI OS pakto 
tį, Tame prane ime jis ragi- do jam i skristi į Alžyią.
no vesti "protingą“ politiką
viduje ir įspėjo, kad JAVJ Del t0 ypač pasipiktino Į Varšuvos pakto (sovietų 
neturi būti antraeilė valsty-; Izraelis, surueše didžiulesiir jų satelitų) kariuomenės

iėgu vadus
uojautą.

bė savo kariniu pajėgumu. demonstracijas prie Pran-jvadu vietoje mirusio mara- 
cūzijos atstovybės ir apkal-

Prof. Jonas Puzinas at
stovaus Vliko valdybai Lie
tuvos vyčių ruošiamame Lie-

e ne-
" Jakubovskio paskirtas tuvos generalinės konsulšt

Sovietų Są untrC' karinome- Chicagoje Juzės Daužvar- 
v.ė' gene! alinio stabo virš:-) dienės pagerbime vasario 6

Savo įpėdiniui jis linkėjo tino prancūzus, kad ji 
geriausios sėkmės ir reiškė*vykdo susitarimo išdu tu- 
pasitenkinimą, kad vėl gali: roris+us ir ši žudiką išmainę ? ninkas gen. Viktoras Kuli-j diena Evergreen Park vie- 
ginžti į privatų gyvenimą, j j arabų alyvą. Kovas. i tovėje.
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KAS 1$ TIKRŲJŲ EINA TUO 
„IŠDAVYSTES KELIU”?

Peniai okupuotoje Lietuvoje buvo išleista pseudoni- 
minio tarybinio žvalgo J. Jakaičio redaguo-ta knyga, pa
vadinta "Išdavystės keliu“. Kaip jau iš anksto tarybinėje 
spaudoje buvo reklamuojama, ši knygelė turėjusi "galu
tinai demaskuoti vaduotojus“, o ypač "suduoti triuškina
mąjį smūgi Vlikui". Net pranašauta, kad dabar "vaduo
tojai sprogs iš pasiutimo“...

Deja, autoriaus ir leidėjų nusiminimui, perskaitę tą 
"atomini veikalą", visiškai nesprogcme ir dar nejaučiame, 
kad galime sprogti. Kas gi tenai nepaprasto?

NEMOKAME SUSIKALBĖTI
čia spausdiname Australijoje Lietuvių Bendruomenės 

leidžiamo ir rašytojo V. Kazoko redaguojamo “Mūsų Pa
stogė“ (197(5. 10. 18) savaitraščio put ies redaktoriaus 
straipsni, būdami tikri, kad jame keliamas klausimas 
yra Įdomus ir Keleivio skaitytojams.

Kel. red.

ATOSVAIST6S IR ŠEŠĖLIAI
M. VALHJLAIJIS

EUROPA IR SOVIETŲ 
SĄJUNGA

Tokio pavadinimo straips
ni neseniai paskelbė Lon
done O.vfoido universiteto 
leidžiamas Rylų - Vakarų 
studijų instituto žurnalas 

’”Survey“. Straipsnio auto- 
' rius yra garsusis sovietų is-

Kažkaip lyg ir pasidaręs normalus reiškinys, kad lie- torikas Andrejus Amalri- 
tuvis su lietuviu nemoka susikalbėti, ypač jei kalba sukasi kas, už disidentine veikla 
apie politinius, pasaulėžiūrinius ar religinius reikalus.
Dažnu atveju požiūrių priešingybės priveda net prie as
meniško priešiškumo. Ir tai vien dėl to, kad mūsuose aiš
kiai matosi tolerancijos stoka, kuri socialiniame gyveni
me ir tarpusavio santykiuose yra gyvybiškai būtina. Neiš
auginus savy skirtingai nuomonei pakantos (nekalbant 
jau apie pagarbą’), nuolat ir nuolat mūsuose susidaro

VADOVĖLIS, KURIS SKALDO ANTAUSIUS
i.

Ant stalo guli Pr. Naujo
kaičio LIETUVIŲ LITERA
TŪROS ISTORUA, keturių 
didžiulių tomų veikalas. Jj 
tik neseniai baigė išleisti 
JAV LB Kultūros Taryba su

atsėdėjęs ilgus metus sovie- j Lietuvių Fondo parama, 
tų kalėjimuose ir koncentra-i 
cijos stovyklose ir pagaliau! Anot ketvirtojo tomo pra- 
didelėmis pastangomis išsi- tarties, "veikalas skiriamas 
veržęs i Vakarus. \ lietuviškoms išeivijos mo-

Savo straipsnyje, apžvel-' kykloms, mokytojams, uni
versitetų studentams, visam 
lietuviškam jaunimui ir 
šviesuomenei. jaučiančiai

Mat, tarybinis žvalgas pasišauna plačiai pavaizduoti 
Vliko ir kitų Lietuvos laisvinimo organizacijų veiklą nuo 
pat sovietinės okupacijos pradžios iki beveik 1960 metų.
Iš tiesų, tai tik sukaupta "pinkertonščina", kurią jau se
niau pasakojo tarybiniai žvalgai Jonas Deksnys. Morkus,
J. Mikuckis, V. Alseika ir kiti. tik su papildymais, sovie
tinės žvalgybos pagražinimais ir jai priešiškos veiklos pa-
murzinimais. J. Jakaitis ypač stengiasi išryškinti Įvairių į susieina. bet netgi gražiai bendradarbiauja. Gal tai yra ! gera valia, nei pačių Euro- 
mūsų veiksniu kovoje prieš piimąją ir antrąją bolševiku amžiumi blėstančio agresyvumo apraiška, o gal (nore- į pos valstybių tvirtu ryžtu Šiuo- veikalu Pr. Naujokai- 
okupaci ją naudotus ar bandytus naudoti ryšius su vokie- tusi tikėti) yra pirmieji po karčios patirties prigi jusios j pasipriešinti sovietų gali-'tis imasi apžvelgti visą lie
čiu. anglų, prancūzų, švedų ir amerikiečių žvalgybomis, tolerancijos vaisiai. j mam puolimui. Europos sau-
tikėdamasis tuo labai sukompromituoti visą Lietuvos lais- ~ .... . ...... ?umas_ \emiasi kitais trimis

, .. D . -■ . . . . . - Galėtume i ateiti pažiūrėti ir kiek optimistiškiau. Bet faktoriaisvinimo akcija. Bet čia pat greta — tarybinių šnipų ir so- ' 1

gęs dabartinę politinę padė-
nesantaikos židiniai, netgi didesnio ar mažesnio masto ! įžiūri daug pavojų Eu- ] 
sąvokos revoliucijos. Ne vien, jų pergyvenome ir mes ‘T kl;ko jis 
čia, Australijoje. Malonu pripažinti, kad anksc.au galioję i kad šiandieninis Europos! viu kultūra. Tai šaltinis pa- 
tie visi aštrumai pastaruoju metu lyg ir atšipo, ir net anks- j augumas nesiremia nei pa-' skaitoms, Referatams, studi- 
čiau buvę "mirtini" priešininkai šiandien jau ne tik kad i sitikėjimu Sovietų Sąjungos tems“

Iznlvio Atviro ___ _• „ r?___ J

vietinės kontržvalgybos žygiai labai "heroiški", labai pro
fesionališki, gudrūs ir siekią "teigiamų“ tikslų"...

Ši kartą čia nesiimame gvildenti, kiek toji sovietinių 
šnipų surinkta medžiaga tikra, juo labiau — kiek yra pa
tikimi sovietų pakartų, sušaudytų ar Sibiro mirtin nuteis
tųjų tardymų parodymai. Tai galėtų paliudyti tik anie 
numirėliai, prikelti iš kapo ir apsaugoti nuo sovietinių 
KGB rankų, kad jie nebūtų dar kartą pakarti ar sušaudyti.

vėlgi — atgyja naujas agresyvumas, kurį iššaukė skirtin
gi požiūriai i gyvenimo stilių tarp vyresniųjų ir jaunosios 
kartos. Atrodo, prasidėjo viskas nuo plaukų ir barzdų.

Pirmiausia, Europos tai
kos viltis paremta Amerikos 
karinių dalinių buvimu Eu-

Vėliau atėjo ir bendra apranga, savotiška elgsena, kuri. : ropos žemyne, kurie grasina 
iššaukusi iš konservatyviųjų pusės atitinkamos reakcijos, 
išvirto i savotiškus sąjūdžius. Be abejo,per pasaulį persi
ritusi revoliucinė jaunimo banga negalėjo neužkliudyti ir 
ir mūsų lietuviškojo jaunimo.. Visa laimė, kad mūsų jau
nimas daugiau ar mažiau prisiėmė tiktai išorinę for-

Bet mums, tą jau perskaitytą J. Jakaičio, ar kelių vieną į ni3- 0 nenuėjo su kraštutiniais radikalais. Jie užsiaugino 
Jakaiti sudarančių šnipų, knygą pasiguldžius prieš akis. barzdas ir plaukus, nesilaiko griežtų formalybių etikete,
peršasi tokios išvados:

Pirmiausia, minėtas "istorinis kūrinys" Vliko ir kitų 
laisvės kovos organizacijų veiklą ir "galybę“ skaitytojų 
akyse net padidina, nebojant autoriaus noro ją ar jos 
dalyvius susuedinti. Juk tokioje kovoje negalėjo ir negali 
Vlikas ir jo frontas miegoti ar suklupęs prašyti tik Dievo 
pagalbos, kai Lietuvos okupantas neriasi iš kailio, nesver- 
damas jokių savo kovos priemonių moralumo.

Antra, tenka pripažinti komunistų profesionalinės 
žvalgybos pranašumą, nes mūsiškiai veikėjai šitame ama
te tėra tiktai diletantai, neturi nė dalies to patyrimo, ku
riuo giriasi šūipas J. Jakaitis ir kiti sovietų šnipų akade
mijose tobulai paruošti jo bendradarbiai. •

Trečia, knygoje atskleidžiama infiltruotų sovietinių 
agentų veikla ano meto mūsų organizacijose ir visuome
nėje tik dar labiau sutvirtina mūsų Įsitikinimą, kad toji 
"profesionalų tarybinių žvalgų" darbuotė dar plačiau ir 
geresnėse sąlygose tobulai tęsiama ir čionykštėse mūsų 
išeivijos organizacijose. Visai neabejotinapfcad tarybiniai 
"ganytojai“ ir dabar veda mūsų avinus už ragų. gundy
dami vieną prieš kitą ne tik bliauti, bet ir taukšėti kakto
mis iki apsvaigimo. Apie tai gal dar pasiskaitysime kada 
nors to ar kito Jakaičio antrame tome.

Betgi pats Įdomiausias ir pagrindinis klausimas:
kurie gi tos knygos veikėjai eina "Išdavystės keliu"?

Vlikas — nuo pat pradžios kovojo ir kovoja prieš 
sovietinę ir rusiškąją Lietuvos okupaciją dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės.

Laikinoji vyriausybė, — kaip ir pats J. Jakaitis pra
sitaria, tikėjosi, kad vokiškieji okupantai "leisią Įvesti 
Lietuvoje lietuvišką savarankišką valdžią, kuri vadovau
tų atkurtai buržuazinei valstybei".

Net ir tie nujuodintieji Lietuvių sąjungoje Berlyne 
dirbusieji, paties Jakaičio žodžiais. — "siekė savo seno 
tikslo — aukštu valstybinių postų būsimoje nepriklauso
moje Lietuvoje".

J. Jakaičio paties ar jo tarybinių žvalgų žiniomis, ir 
to tarybininkų nekenčiamo K. Škirpos bute — "rinkda-» 
vosi tarėjai ir klausydavosi begalinių K. Škirpos postrin
gavimų apie būsimą Lietuvos nepriklausomybę".

Pats Jakaitis nepasidirbo net nė vieno "dokumento", 
nepakišo net nė vienos citatos, kur koks nors jo nekenčia-

Scvietų Sąjungai puolimo 
atveju atominiu atkirčiu, ir 
tai sulaiko sovietus nuo ri
zikingo žygio, pavyzdžiui. 
Vakaru Berlyno okupavimo.

Antra. Vakaru Europa 
spekuliuoja Sovietų Sąjun
gos vidaus silpnumu ir ne
pasitikėjimu savo Rytų Eu
ropos satelitais.

aprangoj, būdami išaugę naujoje dvasioje ir išėję kitokią 
mokyklą, i daugeli iki šiolei vyresniesiems galiojusių ak- 
siominių dalykų turi skirtingą nuomonę, vis tik po, mū- 1 Trečiasis Vakarų Europos 
sų akimis žiūrint, apšepusiu kiautu slypi sveika lietuviška saugumo faktorius esąs pa
sieta. Irtai yra didelė mūsų laimė, juo labiau,kad beveik 50Ų Kinijos giesme Sovietų 
visas mūsų jaunimas, vieni glaudžiau, kiti ne taip giau- Sąjungai ir vakarinių sienų 
džiai, vis tebėra susijęs su lietuvybe, ją suinteresuotas ir n^a?‘antuotas .-augumas so- 
daugąlis jų net pabrėžia savo priklausomumą šiai išskir- 'ie^-kmu kai o atveju, 

tmai etninei grupei.

mūsų jaunimo didžiai verti
namas ir net statomas dra
maturgas Kostas Ostrauskas 
radovėb. vaizduojamas vi
sokių nesąmonių ir biaury- 
bių kūrėju, šiomis savo kū
rybos savybėmis atspindin- 
is ir- to paties jaunimo dva

sinę būseną:

"Dramoje veikia tik dvi 
moterys ir du vyrai, romė
niškais skaitmenimis nume
ruoti. Intriga užsimezga, kai 
viena kvarteto dalyvė staiga 
užsispiria daugiau nebegro
ti... Pokalbiai gana banalūs, 
suskaldyti Į vienažodžius sa- 
kiniukus. kūrinys be svares
nio turinio, tai tik laiko gai
šinimas scenoje, jaunų žmo
nių neturėjimas kas veikti. 
Visas veikalas yra muzikos, 
paviršutini -kos filosofijos, 
kasdieninės banalybės ir 
kalbos skurdumo mišrainė, 
kuries absurdiškumo neiš- 
gelbsti ir veikalui duotas sa
votiška? ritmas, muzikinis

tuvių literatūros raidą nuo 
pradžios ligi pat 1975 m. 
imtinai. Jei kartais dėl pa
našių vadovėlių ar vadovėli
nio žanro veikalų nusiskun
džiama, kad juose viskas 
per daug "išcackinta“. kad 
visi kampai per gražiai nu- taktas 
šlifuoti, to visiškai negalima i 
pasakyti apie Naujokaičio ! Apie kitą Ostrausko kūrl- 
tomus. Nesgi iš jų pernelyg ni Naujokaitis ra-o, kad "tą 
aišku, kurie autoriai ar kri- visokių kvailysčių kupiną 
tikai Naujokaičiui "geri“ ir dali užbaigia vestuvių mar- 
kurie "blogi". Ne tik kad šas". Bet "pati vulgariausia 
nesibijoma kritikos ar kont- ir absurdiškiausia yra tre- 
raversijos, bet skaitytojui čioji dalis "Ruduo", čia. — 

rašo Naujokaitis, — tieknepaliekama nė mažiausios rašo Naujokaitis, 
abeje-nės, kurioje pusėje j daug sutelkta erotinio šlykš- 
stovi tiesa ir... Naujokaitis, tumo pokalbiuose, užuomi- 

’nose. dviprasmiuose simbo- 
Taigi. šiame "oficialių" liuose, kad kyta klausimas, 

mūsų Įstaigų aprobuotame; kuriam tikslui autorius to- 
vadove tebekuriančių rašy-jkias nesąmones ir šlvksty- 
tejų ar kritikų šeštadienines į nes rodo dramos vardu", 
mokyklas lankantys vaikai;

Kitas vėl Ostrausko kūri- 
į dai ant balto .pasiskaityti nys Naujokaičiui rodosi

tie trys Vakaru Europos sau ...................... .
gurno ramsčiai vis dėlto nė-; ar siaiP Jaunimas galės juo- 

nąją kartą ir, jai statydami formalius reikalavimus, rizi- į13 » apie savo tėvelių ar kitų vy

kuoja net atviru konfliktu. Čia ir yra mūsų nelaimė, kad 1 ^aE JA\ karinių pajėgų j resniųjų ar tai "nuopelnus".; sigimimo kupinas". Jam 
formalinių dalykų vardan rizikuojame pakirsti paskuti-i buvimas Europoje ne§alj Į ar tai "nuodėmes"... lietuvių keista, kad jaunime dramos 
nius saitus. , kurie pritaiko jaunimą su vyresniąja karta ,ūti laikomas gai auluotai i literatūrai. į sambūriai domisi šitokiu
ir net jos idealais. pastoviu, nes pakanka tiktai, ’ "avangardiniu scenos menu

Visa nelaimė, kad vyresniųjų retas kas supranta jau-

Gyvename tokiame krašte, kur drausmės v 
tas dialogas, kur auklėjimas grindžiamas ne rykšte 
varta, o Įtikinimu. Čia ir yra skirtumas tarp senosios ir 
naujosios mokyklos. Todėl ir santyky vyresniųjų su nau
jąja karta vis dėlto turėtų būti ieškoma naujų būdų susi
kalbėti ir bendrauti, bet ne prievartes ar policinėm prie
monėm. Būtina atsiminti, kad šitas persi laužimo kelias, 
ypač senosios mokyklos atstovams, nėra lengvas, nes čia 
galioja ne vien tik metodo skirtumas, bet Įeina ir ambicijų 
klausimas. Jeigu pas mus nuo seno galiojo neginčytina 
pagarba ir respektas vyresniajam amžiui, tai šiame krašte 
šito nėra nuo seno: jaunas su vyresniu kalbasi ir bendrau
ja stovėdami toje pačioje plotmėje kaip lygus su lygiu 
be jokių Įsivaizduotų amžiaus pertvarų. Tuo tarpu pas 
mus iki šiandien tebetaikomas senasis santykius tarp vy
resniųjų ir jaunesnių normuojantis principas — jaunieji 
besąlyginiai turi priimti vyresniųjų išmintį, nesvarbu. kiek 
ji gali būti išmintinga. Šioje vietoje ir yra klausimas, kas 
turi parodyti daugiau lankstumo.: juk ateitis yra ne senių, 
bet jaunųjų, ir todėl, net ir ginant senuosius principus, 
reikia skaitytis su būsimos kartos .pažiūromis Į tuos pačius 
dalykus. Kad ir kaip kartais skaudu nusileisti tuose daly
kuose, kurie anksčiau stovėjo nepajudinami, bet kurie 
ateinančios kartos akyse skaitomi kaip atgyvenę, tačiau

"nesąmonių ir moralinio iš

mas uz sovietinių kare pa- žinomoje studijoje apie išei-
. jėgų išvedimą iš Rytų Euro-j vijos romaną "pasigendama 
pos Amerikai pasitraukti iš [ platesnių kriterijų ir Įžval- 
Vakarų Furopos. Tai, žino-»gurno" ir kad aplamai savo 
ma, laikinai pagerintų JAV' “recenzijose K. Keblys kai-įspindi "pasimetusio jauni-

žmonių, kurie gyvenime ne
mato jokios prasmės ir jokio 
tiksle“. Tie, kurie stato Ost
rausko veikalus, tuo tik at-

ir Sovetų Są jungos santy
kius. oet visiškai susilpnintų 
Vakarų Europos saugumą.

Be to- sovietų vidaus sun
kumai — ekonominės ne
sėkmes. tautybių išsilaisvi
nimo saiūdžiai ir konfliktas 
su inteligentija, — kaip tik 
gali komunizmo vadus pa
stūmėti i tokius veiksmus.

ba žinovo tonu, nors ir tenlmo gyvenimo būdą“, 
išsikiša kriterijų ribotumas,j Tai va kai})! 
šališkumas". Į

• Savaime aišku. Naujokai- 
Gi penkios Antanaitytės! čio vadovėlio tomuose jau- 

galės sužinoti, kad jų tėve- ■ nimas užtiks ne tik šitokių
lis. Algirdas Titus, "yra kri
tikas savamokslis, nestudi
javęs literatūros... neturįs 
pastovesnių 'kriterijų". Bet-

kurie nukleiptu visuomenės i gi, nors ir neturėdamas "kri-
akis nuo šių vidaus klausi
mu. Tokia padėtis vi’a buvu
si Rusijoje 1905 ir 1917 me
tais —revoliucijų laikotar
pyje.

Pa?al Amalriką, Europai 
neverta rimtos kortos mesti

tenka skaitytis su dabarties realybe, ypač atsimenant, kad S°vietijos-Kinijos^ne-

mūsų jaunimas negyvena prieškarinės Lietuvos laiku, o 
dabar, kai daug kas pasaulyje yra pasikeitę.

sutarimus, nes po Mao Tse-
J tungo mirties tie nesutari 
mai arali būti kuriam laiku;

Tuo tarpu J. Jakaitis, visi jo tarybiniai žvalgai ir jų 
KGB užnugaris — intensyviausiai kovoja prie š Lie
tuvos nepriklausomybę ir laisvę ir u ž jos amžiną patai-

mas "buržuazinis atplaiša“ būtų prakeikęs IJetuvos ne- dojj „1,^^...
priklausomybę ir butų reikalavęs Lietuvą besąlyginiai 
prijungti prie Reicho, prie Anglijos ar Amerikos?

Nėra nė vieno tokio. Visi jie vienaip ar kitaip, eida
mi tiesiai per kruviną kovą, ar aplinkui, stati, ar klupda
mi. tesiekė tik laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.

Taigi, ar tas, kursai siekia savo tėvynei laisvės ir ne
priklausomybės. yra tėvynės ir tautos išdavikas? Tokio 
sofizmo dar negirdėjome.

Minėtoje knygoje net ir žodis nepriklausomybė yra 
rašomas kabutėse, — taip ta Lietuvos laisvės mintis ne
pakenčiama.

Tai kas čia eina "išdavystės keliu“? Tur būt, nė vie
nas sąmoningas skaitytojas ir Lietuvoje nesuabejos, kad 
tuo keliu eina tik "draugai Jakaičiai" ir visi kiti už jų pe
čių slenkantieji...

užmiršti ir gali būti pradė
tas tarp šių priešų ideologi
nis dialogas, nors iis kon
flikto ir neišspręs. Toks tai
kinis sovietu susitarimas su
Kinija e-ali kaip tik privesti! * 
šiuos du komunistinius mil-l

stačiokiškų suniekinimų. bet 
ir apsčiai saldžiausių pagy
rų. Ne be to, kad, pvz., mū
sų modernioje dramaturgi
joje Anatolijus Kairys iške
liamas žvmiai. žvmiai aukš-terijų", jis "yra susikūręs 

vertinimo štampų ir jais i čiau ne tik už Ostrauską, bet 
štampuoja autorius ir jų vei-j ir už Škėmą, už Landsbergį.. 
kalus — vienus pagindamas, i
kitus suniekindamas". Apla

Nemanome, kad kritiškas 
nusiteikimą? nagrinėjamų 
autorių atžvilgiu vadovėlyje 

sprendimus net kūrinio ne-j yra blogas dalykas. Plriešin- 
analizavęs", ir. žinoma, "jo I gai. Bet juk kritika gali būti 
kritikos dažniausiai yra ša-j protinga ir "mandagi" kri-

mai. Antanaitis "tai vienas 
nepatikimiausių recenzentų,

liškos“...
O inteligentiškesnio, la

biau išprususio, dar teatro 
vertybėmis besidominčio

Europoje, paremti Sovieti
joje laisvės sąjūdžius ir pri
stigs politinės išminties iš- 

• saugoti Kinijos nepriklauso-

žinus prie minties pasidalin
ti pasauli Įtakos sferomis, o 
tai būtu nepaprastai pavo
jinga Vak. Europai.

Istorikas Andreius Ama1-fmwn$ nu° Sovietų Sąjun-
rikas daro išvada, kad.—iei I gos. — tei vieną gražią
Vakarų Europa, ypač JAV, 
nepa'Vgs 'nika.upt-i (Pakan
kamai politinės valios pasi
priešinti Sovietų Sąjungai dėtyje...

tika, o i kontraversijas Įma
noma leistis, simpatingai 
nušviečiant daugiau nei vie
ną klausimo pusę.

Antra vertus, nemanome, 
kad dėl savo ydų Naujokai
čio veikalas būtų neteikti
nas lituanistinėms mokyk
loms. Jaunesnieji skaityto
jai, apskritai gan skeptiški 
lietuviško tekste atžvilgiu, 
nebus linkę ir Naujokaičio 
žodžių priimti už gryną pi
nigą gi kritiškas jų tonas

dieną Prancūzija, Anglija ii 
kt valstybės atsidurs Veng
rijos ir Čekoslovakijos pa-i savo ruožtu juos paskatins

būti kritiškais skaitytojais.

anksc.au
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Jie "myli“ Leniną 

Vilnies redaktorius S. J.

1970 m. — 51,000, 1975 m. 
— 64.000. Mokyklas baigė: 
1965 m. — 16,000. 1970 m.

Jukubka praeitą rudeni lan- _ 22,000, 1975 m.—38,000 
kėši Lietuvoje. Jis buvo nu- Į
vežtas ir į Lenino paminkloĮ Vidurinės ir specialios 
Klaipėdoje atidengimą, kuri mokyklos: 1965-66 m. — 76 
buvo suvažiavusi visa ko- į su 57,500 mokinių, 1970-71 
munistinė "ponybė“. j m. — 81 su 65,300 mokinių.

1975-76 m. — 77 su 68.000
Apie tas iškilmes jis para

šė Vilniai (gruodžio 31 d.) 
ilgą straipsnį "V. Leniną jie 
myli“. Ten tarp kitko taip 
rašoma:

mokinių.

Aukštosios mokyklos ir 
studentų skaičius: 1965-66 

j m. — 11 su 46,400 studen
tų, 1970-71 m. — 12 su 57, 
000 studentų ir 1975-76 m. 
— 12 su 62,000 studentu.

(E)

"Ir oi, oi, ką pamatau!
Paminklo pjedestalas ir visa 
aikštelė buvo paskendusi gė
lių puokštėse ir vainikuose, i 
O žmonės vis dar nešė ir ne
šė. Nešė su meile. Ir iš visko 
matėsi, jie jj myli, jis jų. Ir
ne vieno, ne dešimties, ir ne > . . . , . , T

. | sirgęs mirė ur. Antanas Jur-šimto, o viso buno, stovinę-į gimes 1803 m_
jusio prie paminklo, ir visos ;
minios, bangavusios aikštė- = Velionis medicinos ir fizi- 
je paminklo atidarymo me- nės kultūros mokslus buvo

Mirė dr. A. Jurgelionis

Spalio 22 d. Vilniuje ilgai

tu tą dieną. Ir visiškai Įsi i- 
kinau, kad Klaipėdoje visos 
dienos bus tokios — lieps
nojančios meile Leninui“.

Jokubkai turime priminti 
kad dar palyginamai nese
niai "tarybinė“ liaudis ly
giai taifvjųat "mylėjo“ ’č ą 
komunistinį šventąjį —Sta
liną... Juk ir patsai Jckū's- 
ka atsiklaupęs jį šlovi ;c ' 
giai tokiais pat skystais sa
vo poterėliais. Jo laimė,, kad 
jis tuo metu klūpojo už At
lanto, nes jo anas "šventa
sis“ gal būtų ir jam už "m~ i-

baigęs Paryžiuje. Jis buvo 
Lietuvos, fizinio ugdymo or
ganizatorius, vienas Kūno. 
Ku’įūros rūmų steigėjų, 
daug rašė sporto ir fizinio 

Įėjimo klausimais.■ i1-

Tarnaudamas kariuome
nėje buvo pasiekęs pulkinin
ko leitenanto laipsni.

STAMBIOS AUKOS 

BALFUI

Aleksandras Kunevičius,
lę“ atsilyginęs Sibiro sto- žymus pramonininkas, Cus-
vykla ar gal net ir ki-fka 
pakaušį, kaip daugeli’’! bitų 
jį "mylėjusių“ komunis' ų 
Kur šiandien dingo vio 
"šventojo“ pomninkai?

Lietuvos mokyklos

Maskvoje leidžiamas mė- 
nesinis statistikos biul teriis 
Vestnik Statistiki (1976. 8: 
nr.) pateikia duomenų anie* 
mokyklas ir mokinius Sc-vie-’ 
tų Sąjungoje, o drauge ir o- į 
kapuotoje Lietuvoje. Duo-' 
menys liečia paskutini 
šimtmetį— 1965 66— 1975 
76 mokslo metus

.om Trim Product Co. prezi 
tentas iš CIevelando. per 

Balfo generalinę sekretorę 
ir direktorę Oną Jokubaitie- 
nę Įteikė Balfui $1000 auką.

Tokią pat sumą per Brock- 
tono lietuvių parapijos kleb. 
Pkun. Petrą šakalį paauko
jo ir Leonardas Kazuckevi- 

i čius (Caz) iš Brocktono Ma.

LOS ANGELES, CAL.

Mirė J. Dargis

Sausio 2 d. mirė adv. Jur
gis Dargis, gimęs 1884 m. 
liepos 20 d. Skriaudžiucse, 
Marijampolės apskr. Velio
nis nepriklausomoje Lietu
voje buvo teisėju, vyr. nota
ru. advokatu, vid. reikalų 
ministeri j os juriskonsultu, 
Kauno miesto tam bos nariu.

Visų rūšių bendre- lavini
mosi mokyklų Lietuvoje bu
vo: 1965-66 m.—4400, 70 
-71 m. — 3800 irl975-76 m.
— 2800. Toks mok klu ma-._____
žėjimas. reikia many... p’/:-j vienas iš studentų neolitua- 
klauso nuo dviejų a nntv- nų korporacijos steigėjų, 
bių. Viena, naikinami vien-Į 
kiemiai. ir iš ten gyvent : -7j 
keliasi į grupines sodvh.s, j 
kur statomos žymiai clidcs-j 
nės mokyklos. Antra, daug! 
gyventojų keliasi gyventi į'

NAUJAS "’L. DIENŲ* 

NUMERIS

Skaitytojus jau pasiekė 
praeitų metų gruodžio mė
nesio iliustruoto žurnalo 
' Lietuviu Dienu“ numeris.

miestus.

Tame laikotarpyje bend
rojo lavinimosi mokyklas 
lankė: 1965 m. — 50,000,

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

Antano Gustaičio sat'TinėsL. . ,;.-s Arbaites rašinys ir yra 
ir humoristinės poezijos rin dau? iliustracijų, 
kinys. įdomiai ir gausiai j "Ūeturių Dienas“ leidžia

Jame paminimos "Seno-į 
rios lietuvių išeivijos paro
dos Chicagoje ir New Yor
ke“, kun. J. Piunskis pami
ni ''KrikščicnfškosioF kul
tūros gimtadieni“, išspaus
dintas prof. J. Kuprionio 
montažas, poeto V. Visvy
do pluoštas eilėraščių. Nijo-1

iliustruotas dailininko Vik

toro Vizgirdos. Didelio for

mato, drobiniai viršel.ri, M 

bai tinka Kalėdų da . anon. 

Kaina $7.00. i

Antanas Skilius, redaguo
ja redakcinė kolegija. Žur
nalo metinė prenumerata — 
12 dolerių.

"L. D.“ adresas: 4364 
i Sunset Blvd., Los Angeles. 
; Cal. 90029.

SĖJA VĖL PABĖRĖ VISĄ 
GLĖBI ĮDOMIOS 

MEDŽIAGOS

Varpininkų leidinių fondo 
Chicagoje leidžiama ir Liu
do Šmulkščio redaguojama 
Sėja 1976 m. antrajame nu
mery (per metus išeina du 
numeriai) vėl pabėrė savo 
skaitytojams glėbi įdomios 
medžiagos.

Štai. ką tame numeryje 
galite rasti:

Visų pirma — įdomius V. 
Jungėno ir Broniaus Railos 
pasisakymus lietuvių - rusų 
santykių reikalu.

A. Barčius duoda "Lenki
jos nepriklausomybės san
daros programą**. (Pažymė
tinas sakinys: "Nekeliame 
mūsų rytiniams kaimynams 
jokių teritorinių reikalavi
mų, nors Lvovo ir Vilniaus 
miestų, surištų per amžius 
su mūsų kultūra, netekimas 
yra ir bus mums labai skau
dus**).

B. Kalinauskas rašo: "Ko
dėl skaldoma JAV Lietuvių 
Bendruomenė**.

Prisiminti mirę liaudinin
kų veikėjai Albertas Ošla- 
pas, Jonas Kalnėnas ir Jo
nas Bertašius.

Įdomus paties redakto
riaus pasikalbėjimas su ne
seniai Vliko pastangomis iš
leistos knygos "Lietuvos 
Steigiamasis Seimas** auto
re dr. Vanda Sruogiene.

Kazys Kalvelis skaičiais 
palygina JAV ir Sovietų Są
jungos gyvenimą. Iš to paly
ginimo- matyti, kaip visose 
srityse JAV pirmauja.

Z. Dailidka kritikuoja 
Lietuvių Fondą dėl jo su
manytos išleisti knygos 
"Lietuvių Fondas**, kurioje 
būtų surašyti visi fondo na
riai. Tokia knyga atsieisian
ti apie $30.000.

Jonas Daugėla rašo- apie 
Šiaulius — Lietuvos koope
racijos lopšį.

Išsamią Lietuvių tautinių 
kapinių Chicagoje istoriją 
duoda L. Šmulkštys.

Z. D-ka prisiminė mirusį 
įžymų lenkų žurnalistą, nuo
širdų lietuvių draugą J. Mie- 
roševskį.

Duetą ištrauka iš netru
kus išleisimos Prano Čebė- 
no paruoštos Naujųjų amžių 
Lietuvos istorijos apie Didį
jį Vilniaus seimą.

Tęsiami buvusio Stuttho
fo koncentracijos stovyklos 
kalinio žurnalisto Henriko 
Blazo atsiminimai "Rudo
sios mirties stovykla“.

Be to, yra nemaža kroni
kinių žinių, skaitytojų laiš
kų ir kt. Visc- labo skaitybos 
yra 96 puslapiai.

Atskiro numerio kaina — 
82, metinė prenumerata — 
$4. Sėjos administracijos 
adresas:

Juozas Urbelis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park. 
III. 60160.

ČEKOSLOVAKIJOJE
SUĖMĖ RAŠYTOJĄ

Prahoje suimtas įžymus 
rašytojas Pavel Kohut, ku
rio neseniai Nevv Yorke pa
statytas veikalas "Vargšas 

1 žmogžudys“ turėjo didelį 
pasisekimą.

Be jo, suimtas ir buvęs 
Dubčeko kabinete užsienio 
reikalų ministras Haiek.

Kohut ir Haiek suimti dėl 
to. kad jie dalyvavo, ruo
šiant "Žmogaus teisių mani
festą“, kuris buvo įteiktas 
Čekoslovakijos vyriausybei i 
ir parlamentui ir paskelbtas! 
Vakaruose.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Didž. Gerb. p. Redaktoriau.

Vertindami Keleivio nuo
saikumą, reiškiame savo pa
sitenkinimą, kad Jūs dau
giau rūpinatės mūsų visų 
jungimu, o ne skaldymu, 
kaip kai kurt spauda inten
syviai šią žalą lietuvių vi
suomenei daro.

Pozityvi ir nieko nenieki- r

KAS VADOVAUS1 
KONGRESUI?

Po Naujųjų metų susirin
kęs praeitą rudenį išrinkta
sis kongresas, aišku, turi ir 
naujus vadus.

Atstovų rūmų pirmininku 
išrinktas Thomas O’Neil. 
demokratas iš Massachu
setts. Čia daugumą turin
tiems demokratams vado-

Bostoniškio J. Jalinsko 

parašytą knygą —JULIUS 

JANONIS — POETAS IR 

REVOLIUCIONIERIUS ga

lima gauti Keleivyje. Jos 

kaina — 5 doleriai.

Ar skaitytos?

nanti veiklos kritika laikraš- Laus Wright iš. Tex?so- 
čiuose nėra žalinga, bet nau
dinga ir reikalinga.

Lietuvių Bendruomenės 
Brighton Parko, Chicagoje, 
apylinkės valdyba savo po
sėdyje ntrtarė Keleivį pa
remti bent kuklia auka $25.

Linkime geriausios sėk
mės ir ištvermės spaudos 
darbe.

Priedas: Money Order nr. 
53054.

Vytenis Šilas,
pirmininkas

Simas Jokūbaitis,
iždininkas

Brangus Tėve,

Siunčiu tau auką, kad ka
lėtum dar ilgai mane lanky
ti. Man labai patinka, kad 
tu dar kalbi sena lietuviška 
kalba.

Aš tuoj sulauksiu 90 me
tų, tai ir kalbu senoviškai. 
Mano duktė saiko, kad jei 
kalbi gerai angliškai, tai ir 
lietuviškai gali suprasti, nes 
beveik visi žodžiai iš anglų 
kalvos: Boisas sėdi and kor- 
nerio ir laukia peiperio...

Sudiev.

Motiejus Trainauskas

Cleveland, Ohio.

Keleivio Redakcijai

Respublikonų vadas bus 
John Rhodes iš Arizonos.

Senate pirmininkaus vice
prezidentas. kuriuo, kaip ži
nome, yra išrinktas Walter 
Mondale. Demokratams čia 
vadovaus šen. Robert Byrdl 
iš W. Virginijos, jo pava-| 
duotoju bus senatorius Alan I 
Cranston iš Californijos.

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės 

Orintaitės parašytas roma

nas Erelių kuorai, 384 psl., 

kaina $8.00.

i
Senato respublikonų va

das bus šen. Howard Bakel
is Tennessee, o jo pavaduo
tojų — šen. Ted Stevens iš 
Texaso.

NEW YORK, N.Y.

Padegta rusų laikraščio 
redakcija

Naktį ii? sausio 1 dienos 
kilo gaisras čia leidžiamo 
antikomunistinio dienraščio 
"Novoje Russkoje Slovo“ 
redakcijoje. Padaryta ne
mažai nuostolių.

Neabejojama, kad tai bu
vo padegimas. Policija uo
li^ aiškina piktadarius, bet 
iki šiol jie dar nepaaiškėjo.

CAPE COD, MASS. 

Dail. V. Vizgirdos paskaita

Giuodžio 5 d. gražiuose 
į Bliudnikų namuose įvyko 
eilinis Cape Codo LB apy- 

i linkės narjų susirinkimas, 
j Svarbiausias to susirinkimo 
f tikslas buvo išklausyti daili- 
i ninko Viktoro Vizgirdos pa- 
f skaitos.

Lithuanian* in
parašė d r. 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 ibeiką h Joną Ais
ti. Knyga 374 psl.. kaina 
Kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5. kietais $5.50.

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

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

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

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

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

LIETUVOS ISTORIJA. 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 dsI., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Kaina ........ ........ $6.

Kaip paprastai, susirinki
mą atidarė apylinkės pirmi
ninkas M. Biliūnas, trumpai 
supažindindamas susirinku- 

J sius su dailininko V. Vizgir 
Ačiū už tiesų ir atvirą žo- Į dos asmeniu, jo kūryba ir

Siunčiu prenumeratos mo
kestį už 1977 metus ir šiek 
tiek paramos.

dį.

Geriausios sėkmės.

Jonas Šaulys

Branford, Conn.

* 4= *

Gerbiamoji Redakcija.

pasiektais kūryboje rezulta- 
tais. Dailininkas buvo šiltai 
sutiktas, nes dabar jis pats 
yra nuolatinis Cape Codo 
gyventojas, mielas šios ko- 

į lonijos kultūrininkas.
!

Paskaitos tema — Išeivi
jos lietuviai dailininkai.

Jis labai įdomiai apibūdi-Siunčiu 1977 metų prenu-j , ........
meratą ir mažą dovanėlę <n? ( a??ulPos lseiv!^ ^a^1- 
Tėvui, kad jis nebepildvtų i mr,kų Kūrybą, payaizduoda- 
savo gerklės "zacirkiška gy-j mat‘.tai') kurinių ir pačius 
vatine“ ir surastų kitą pa-: (,ailimnku> skaidrėlemis.

kaitalą savo žemaitiškai slo- » k i- ••irir- . Apylinkes nariai V. Viz-vei ir patriotizmui sustiprin-, u .
ti.

Reiškiu pagarbą

A. Skarulis
Brooklyn, N.Y.

gildai labai dėkingi už su- 
j pažindinimą su dailininkų 
i naująją kūryba, kuri, pasi
rodo. yra labai gausi ir įvai 

• ri. Tikimasi ir ateityje dar 
! suorganizuoti tokių meno 
1 valandėlių.

>f. *
j Po paskaitos LB apylin- 
1 kės narės, malonios šeimi- 

Laukėme, kad kas norsį' ninkės Bliudnikienės globo- 
atvažiuos iš Keleivio štabo•! jamos. pavaišino susirinki- 
į Lietuvių dienas, bet nesu-j dalyvius kavute. Susirin- 
laukėme." ; kusieji dar ilgai draugiškai

! šnekučiavosi.
Sėkmingų 1977 metų vi- (d)

sam Keleivio štabui ir bend---------------- ----------------------------
radarbiams!

Sveiki!

STEPONO KAIRIO ATSI
MINIMŲ PIRMASIS TO
MAS "LIETUVA BUDO“ 
JAU IŠPARDUOTAS. BET 

Ragaudama* pirmąją tau- ANTROJO TOMO—’TAU.
rę, žmogus geria vyną; su LIETUVA“ DAR YRA NE- 
trečiąja taure — vynas geria DIDELIS KIEKIS, 480 PSL. 
žmogų. j KAINA $2.00

Australija.
K. Klupšas

Poezijos knygos
Liūdnai linguoja lelija,

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

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

Nemarioji žeme, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas Tiruoiis.
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.

I kas, J. Glemža, J. Strazdas,
VAKARĖ BANGA, lyri-į P. Rudir.skas, L. Dargis, K. 

ka, Gražina Tulauskaitė, į šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi-

JUK NETURITE?

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

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

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

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

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

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

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920.1940 (rašo
dr. VI. Bublys, J. Fledžins-

127 psl., kaina $2.00.

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

Išmarginta drobė, Vladės 
Butkienės - čekonytės eilė
raščiai, 94 psl.. kaina $3.50.

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

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

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

Stepono Strazdo eilėraš
čiai, 159 psl.; kaina $2.50.

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

riūnas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Amazonės džiunglėse, ro
manas. parašė Jose Eustasio 
Rivers, 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.



Poslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 3.. 19 m. sausio 18 3,

sikalbejimas; 
Maikio su Tėvu

toji susiedka aiškiai pasvie- 
ėijo. kad praeitą vasarą Lie
tuvoje ne tik grūdų, bet ir 
gyvulių priaugo per mierą. 
Sako, maisto fabrikas net 
po tūkstanti karvių kasdien 
papiauua.

— Tai kam tie savaitiniai 
pasninkai reikalingi?

— Vot, ir patsai šneki, 
kaip bezbožninkas! Juk pas
ninkai reikalingi tam, kad 
žmonės pasidalytų nucbaž- 
nesni, kad nesi-iauštų prieš 
aukštesnę savo valdžią, nes 
riebiai privalgiusius grei
čiau visokios velniškos pa
gundos pristoja, ir kūnas 
nenori klausyti dūšios jam 
surašytų zokonų. O mėsą iš 
Lietuvos išgabena i bedie
viškos Rcsiejos kraštus, kad 
ten bedieviai apsirytų ir sta
čia galva po smerties visi Į 
peklą nugarmėtų.

— Taip pasakodama, toji 
tavo kaimynė iš komunisti
nės santvarkos tik juokiasi, 
o tu nesupranti to juciko.

— Ne, Maiki. Ji gerai ži
no. ką šneka. Ji sako, jeigu 
taip bus toliau, tai bus Įvesta

JAUNOJO BAGOČIAUS VEIKLA
ALGIRDAS BUDRECKIS

(Tęsinys-

Bet reikalas tuo nesibaigė. 1909 m. Bagočius persi
kėlė gyventi į’cstonan. Čia jis Įsirašė j socialistų 60-tąją 
kuopą ir pradėjo dirbti "Keleivio“ administracijoje. "Ke
leivio“ padedamas, Bagočius Įstojo i Bostono universiteto 
teisių fakultetą. Jis ėmė organizuoti socialistų kuopas, 
platinti "Keleivi" ir sakyti prakalbas. Netrukus jis su
kurstė "Keleivio" redaktorius St. Michelscną ir Geguži 
prieš "Tėvynės“ redaktorių Jokubyną. Už tai ir už Staš- 
kūno malversaeiją 1909 m. birželio 1-5 d.d. SLA 24-tasis 
seimas, suvažia es Wc-rcesteryje, Bagočių suspendavo 
iš narių. F. Živat-kauskas buvo išrinktas SLA pirmininku.

Prasidėjo žemo lygio polemika spaudoje. Tautininkai 
savo ruožtu i kėlė Bagočiaus nusižengimus. Norėdamas 
atsiginti, Bagočius paprašė "Keleivio“ bendradarbi R. 
Vasiliauską paprašyti Pittsburgho presbiterionus Bago
čiaus atestato. 1910 m. rugpiūčio 25 d. K. Vasiliauskas pa
rašė kun. V. Lcsai. girdi, Bagočius miręs, noris, kad mie
las pastorius parašytų Bagočiaus biografiją. Na, kun. Losa 
parašė labai palankų nekrologą. "Tėvynės“ įr "Vienybės 
Lietuvninkų“ redaktoriai kažką Įtarė ir susisiekė su kun. 
Lesa. Kai paai k ėjo. kad Bagočius dar g\vas ir daro iš
daigas, kun. Losa peidavė raštus, Įskaitant ir 'Vasiliausko 
laišką, aniems. Tas dar labiau pakenkė Bagc-čiaus repu
tacijai.

— Sveikas tėve* Atrodo, 
šiandien esi labai linksmas.

— Jes, Maiki. atspėjai. O 
linksma s dėl to, kad sužino
jau tokią navyna. kurios dar 
niekad nesu girdėjęs.

— Na, o kokia gi yra ta 
tavo didžioji naujiena?

z
— Ogi ta, kad bezbožnin

kų bolševikų valdžia atsi
vertė i Dievo prisakymus.

atpažinai, jeigu dar tokią 
mažą palikai Lietuvoje?

— Iš balso, Maiki. ir iš 
kairiosios ausies grybelio, 
kuri jai beganant buvo nu
gnybęs žąsinas!

Įnirtęs Bagočius perėjo i ofenzyvą. Jis paskundė 
Massachusetts draudimo komisionieriui Richardsonui, 

Sausu pasninku bus paminė- kad Susivienijimas nėra registiuotas toje valstybėje ir 
tos Lietuvoje naujos vai- veikia neteisėtai. Bagočiaus išdaigų dėka. net SLA prezi- 

’ džios Įvedimo čvertinės, Le- dentas 2i .atkauskas buvo policijos suimtas. Brangiai kai
navo Susivienijimui grįžti Į normalų, teisėtą statusą Mas- 
sachusettse.

dar ir daugiau pasninkų.

— Ir ką ji tau papasako
jo, kad dabar taip džiaugie
si?

— O. labai daug visokių 
dielų! Kad kaipes dabar 
melžia per paipą, kad par
šiukus, kurie turi vilkdan-

nino burdejus, Stalino nog 
la smertis ir kitos linksmos 
ir žėlabnos dienos. O ji sa
ko, kad jau dabar išbando
mas dar vienas pagerinimas. 
Girdi, spaviedni dabar bus 
galima atlikti ir policijoje, 
kuri tavo griekus perduos, 
kam reikia, ir už 
valdžia nustatys pakūtą.

juos pati

—Niekus tnuzini, tėve. Tai š 
gali pasakoti, tiktai gyvati- čius, ji maitina arbatiniu 
nės pris; ragavęs. j šaukštu ir už tai gavo meda

li. kad kolchozo vištom da- 
, -—^*0, Mai ai! Tai \ Įeinąs g,.ajjna ’široka strana
dalykas. kun a- pats tik- rodnaja“, ir sužavėtos
rai Aiernų ;ūj)ų gu dėjau. i jos deda dvitrynius kiauši

nius. Bet vožniausia iš jos— Kur tu tokią nesąmonę
girdėjai?

į navynų buvo toji,, kad da- 
!tar Lietuvoje vėl Įvesti pa-

— Matai. Maiki, iš dabar-!dabni pasninkai, kaip buvo 
tinė Lietuvos i šią kontrę bu-‘ "ar Pnes P>™?J? vain«- 
vo atvažiavusi tokia ekskur-
šena. Tai ir aš, mislindamas. — Tik tau vienam tokius 

niekus ji ir galėjo pasakoti!kad joje gali būti nors vie
nas žemaitis, nuėjau Į bur- į _ No Maiki, Tu gah vie_ 
dą, kur ta ekskursena bu\ o ry|j ar nevįeryti, bet tai yra 
apsistojusi. Nugi, žiūriu ir šventa teisybė, nes ji net pa
savo spangomis akimis ne- <jbažino, tai sakydama. Pa
tikiu; prie- mane stovi Ag- $jrodo, dabar Lietuvoje kož- 
nieškėlė, kurią išvaziuoda- ; na nedčlią dvi dienas reikia
mab Į _ Ameii'ą w 1'au i sausaj pasninkauti, jokio- 
tik musų susiedo žąsis ga- . neimti n- .

nancią. Ji. Maiki. dabar ,s nė fa n ka?
džiaugsmo mane ne tik ap- tavotk Q - Rosiejoje 
sikabmo, bet ir pabučiavo, r j j j

ko aš šiame pasaulyje jau ir 
nebesitikėjau.

— Tai koks čia bedievio 
atsivertimas Į tikėjimą?

is reikalas sutvarkytas dar 
nuobažniau: tenai ne dvi. o 
tris dienas žmonės pasnin
kauja, jokios mėsos žmonės 
neragauja.

- Palauk, vaike, ir nebėk; T T?®8 fJY? .',agink“? 
■man už akiui Taigi, aš pasi-180™*™ valdžia Įa-ede ne is 
kviečiau ją prie nuošaly sto- i pamaldumo, o tik dėl to.
vinčio skobnio, užsakiau jai Į ' . 
ir sau po sotkę, ir išsikalė- mesos;

visame krašte trūksta 
kad nėra kuo šerti 

prie-gvvulių ir didinti jų 
auglio.

jome iš visos dūšios, kaip 
tik žemaičiai vienas kitą at- 
pažinę gali kalbėtis. | _ MataUj ka<1 ,u Maiw>

— O kaip tu tą Agniešką nori mane sudurninti. Man

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo tarto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jakušovienės Realtor vadovaujama lietuviška 

įstaiga

GULF ASSOC REAL ESTATE 
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
T?l. (813) 367-1791

Po darbo valandų — (813) 360-0744

— Čia tai ji tau pasakojo 
tikrą tiesą, nes ten jau se
niai komunistinė valdžia rei
kalauja politinės išpažin
ties. papasakoti jos agen
tams ne tik tai, ką pats tar
domas pilietis mąsto, bet ir 
ką žino ar yra girdėjęs apie 
savo draugus, pažįstamus ir 
bendradarbius.

— Maiki, tu jau po trupu
ti glumini mano galvą. Bet 
valdžia vis tiek rūpinasi mū
sų žmonių dūšios čvstata. 
nes pasnyko čėsui liepė pri
daryti žuvinių kilbasų. kad 
žmogus netyčia nesusigun
dytų atsikąsti rūkytu lašinių 
ir nepasikusytų Į grieką.

— Na, ar tu žinai, ka’p 
tas žuvines dešras Lietuvoje 
žmonės vadina?

— Nu?

— Katės džiaugsmas! Nes 
tiktai katėms ėsti jos ir tin
ka. Ar to tavo Agnieška tau 
n< pasakė?

— Ne. Maiki, nes kažkoks 
ju ekskušeno bosas raidavei 
atėmė iš jos rankų mano už- 
fi ndytą trečia sotkę ir ją 
bardamas nusivedė.

— Matyt, jis iš tolo su- 
p; ato, kad ji, tau pasakoda
ma apie dabartini gyvenimą 
L’etuvoje, juokiasi iš dabar
tinės santvarkos, o tu to ne* 
nesupratai.

— Maiki. Kai dabar tavęs 
klausau, tai lyg ir tavo tei
sybė. bet kai šnekėjo Ag- 
nieškėlė, tai atrodė, kad jos 
teisybė ir net apsidžiaugiau, 
kad Lietuvos bezbožninkai 
jau grįžta Į tikrą kelią... Ar
gi aš būčiau nuo trijų stop- 
kių taip sudumėjęs, kad net 

'nesupratau jos šnektos pa
mušalo?

"Kovos“ redakcijoje gimė Bagočiaus desperatiškas 
planas patraukti "Vienybės Lietuvninkų“. "Lietuvos“ ir 
"Tėvynės“ leidėjus bei redaktorius teisman. Bagočius gra
sino, kad "tautininkų šulai“, "tautiečių organų redakto
riai“ bus "pasodinti ant kriminalistų suolo“. Pergalvojęs 
Bagočius ėmėsi už tautininkų laikraščių pavieniui. Jis iš
kėlė $25,000 bylą prieš "Vienybę Lietuvninkų“ ir $10,000 
bylą prieš "-Tėvynę“ už "kriminalini šmeižtą“. Teismo 
procesas prasidėjo 1913 m. sausio 19 d. Byla kilo dėl Pur- 
vinic straipsnio "Dėlei Bagočiaus žodžio“, kuris buvo iš
spausdintas "Vienybės Lietuvninkų“ 1912 m. lapkričio 
27 d. laidoje. Tai buvo faktais pagristas atsakymas i Ba
gočiaus straipsni "Bagočiaus žodis“, išspausdintą "Vieny
bės Lietuvninkų“ 46 numeryje (1912.XI.13). Purvio 
straipsnis taipogi buvo "Tėvynėje“. (Atskleidus kun. Lo- 
sc.s ir Vasiliausko lai-kus. byla prieš "Tėvynę“ tuojau at- 
k; ito).

"Vienybės Lietuvninkų“ byloje Nevv Yorko teismas 
nerado jokio šmeižto iš Juozo J. Paukščio, Kazimiero 
Brazio ir J. O. Sirvydo pusės. Priešingai, te;. me buvo iš
kelt ? a L;-ten Bagočiaus machinacijos ir šelmiškos kom
binacijos. lai3 m. balandžio 14 d. Nevv Yorko apeliacinis 
teismas priteisė, kad Juozas J. Paukštis ir Kazimieras 
Brazys Bagočiui sumokėtų vieną dolerį!

Po tokio "laimėjimo“ Bagočius kiek ap.imo. Tikrai 
nuostabu, kad tokį triukšmą ir tiek daug skandalų Ameri
kos lietuviuose būtų galėjęs sukelti vos 25 metų amžiaus 
vyras ! Toks ir buvo jaunas Bagočius.

1913 m. jis buvo paskirtas "Keleivio“ redaktoriaus Į 
padėjėju. "Keleivio“ redakcijoje jis Įrengė savo notaro 
bei laivakorčių agentūros kontorą. Netrukus jis baigė tei
sės mokslu-, oet tuojau negalėjo gauti leidimo, nes turėjęs i 
anarchisto reputaciją. Tik stojęs 1918 m. savanoriu karo1 
tarnybon ir gavęs leitenanto laipsni. Bagočius buvo pri
imtas Į advokatūrą 1919 m. Fortūnatas J.
dėjo praktikuoti teisę Bostone.

(Pabaiga)

DAR VEIKIA IR TOKIE 

ĮSTATYMAI

Kiekvienas Įstatymas vei
kia, kol jis nėra teisėtai pa
keistas ar panaikintas. Bet 
daug pasenusių Įstatymų y-

ra visiškai pamirštų, niekas 
nesirūpina, kad jie būtų 
vykdomi, nors jie teisiškai 
tebekeikia. Štai keli tokių 
užmirštų, bet teisiškai vis 
dar gyvų Įstatymų.

Nebraskos valstijos Va
lentine mieste draudžiama 
ką nors šauti gatvėje.

Marblehead miestelyje, 
Mass., draudžiama pereiti 
skersai gatvę sekmadieni, 
jeigu nėra labai būtino rei
kalo.

Nebraskoje draudžiama 
šnypšti viešoje vietoje.

Idahoje be šerifo leidimo 
draudžiama sutemus pirkti 
vištą.

Truro, Mass.. jaunam vy
rui draudžiama tuoktis, kol 
jis nenušovė šešių juodų 
paukščių ar trijų varnų.

* »
Tapakoje, Kansas, kelne

riam draudžiama patarnau
ti klientams, pilant vyr.ą Į 
arbatos puodukus.

KUBOS ŠNIPŲ MOKYKLA 
KANADOJE

Kanados vyriausybė iš
trėmė 5 kubiečiu?, jų tarpe 
3 diplomatus. Jie Montrea
lio konsulate buvo Įsteigę 
šnipų mokyklą, kurioje buvo 
ruošiami šnipai ir diversan
tai Rodezijai.

Tą reikalą iškėlė viešu
mon amerikietis Davis Bof- 
kinas, kuris, baigęs minėtą 
mokyklą, buvo pasiųstas 
veikti į Rodeziją. Ten jo vei
kimas pasibaigė tuo, kad jis 
viską papasakojo savo vy
riausybei. Mat. jis buvo ČIA 
agentas, sugebėjęs Įsispraus
ti i minėtą mokyklą.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Dainos ir giesmės broliam

lietuviam. — Tai vilniečio 
kompozitoriaus Juliaus Si- 
niaus kūrybos 15 dainų ir 39 
giesmės, išleistos Veronikos 
Maminskaitės - Kulbokienė? 
pastangomis. Įgraiviravimo 
darbą atliko Jonas Zdanius 
Kaina $6.00. Knyga gauna
ma ir Keleivyje.

VATIKANO TURTAI 

KELIA NERIMĄ

Paskutiniuoju metu Itali
joje vėl kilo vieši ginčai dėl 
Vatikano nekilnojamo tur
to. Skaičiuojama, kad Ro
mos katalikų bažnyčiai Ro
moje priklauso- apie ketvir
tadalis viso miesto nekilno
jamojo turto, už kuri nemo
kama mokesčių, ners iš jo 
turima didžiausių pajamų.

Tą klausimą dabar iškėlė 
nepriklausomas žurnalas ”L’ 
Europeo“ ir parlamento at
stovai (4 kairieji radikalai 
ir 1 socialistas).

Keliamas ir konkordato 
i pakeitimo klausimas. JĮ su- 
i darė su Vatikanu Mussoli-I
. nis. Pasitarimai tuo reikalų 
iau vyksta nuo praeitos va
saros. Vatikanas, matyda
mas pasikeitusią padėti, su
tinka atsisakyti nuo kai ku
rių jam teikiamų privilegijų.

Pagal dabartini konkor- 
d<ą, katalikybė yra valsty
binė religija. Bet Italijoje 
vra jau ne tik komunistų tar
pe reikMnujaneiu, kad baž
nyčia būtu atskirta nuo 
valstybės, kaip yra JAV-se.

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5C į valstijos mokesčio.

o

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

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

Julius Janonis, poetas iri 
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl.,
kaina $5,0°

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas. parašė d r. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci
ią 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-, remanas, parašė Al
bina* F tranauskas, 347 psl, 
kaina $3.00.

Juodvarniai, pasaka-poė* 
va. para-’ė ir iliustravo Pau
lius Jurkus, 200 psl., kaina 
$5.00.

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 
GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St) .’

..ra raus pra-

1EŠKO GIMINIU

Petro Vosyliaus žmona 
Stasė Yosylienė - Norkaitytė 
ie-ko giminiu, išvyku
sių i JAV prieš pirmąjį pa
saulini karą (1910-11 m.):

Agota Valaitienė - Nor
kaitytė. kilusi iš Baltrušių 
km.. Pilviškių parapijos 
(Barzdų valse., šakių aps.). 
Turėjo 3 vaikus: Marytę. 
Antaną ir, rodos. Juozą. A- 
pie 1921 metus adresas buvo

, teks: Pennsvlvania, New 
Kensington, 1260 3rd Avė.

Pranas ir Marcelė - Nor
kaitytė Balnu aičiai, kilę iš 
tos pat parapijos. Turėjo 2 
sūnus — Juozą ir Pijų. Balt
rušaičių adresas Amerikoje 
nežinomas.

Jie patys arba apie juos 
ką nors žinantieji malonė
kite pranešti KėL 1 io redak-

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. ,

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS* 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINĖ PRENUMERA- 
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VAL ANDA 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-^665
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Vietinės žinios
L'.ir V. VASYLIŪNŲKONCERTAS

Sausio 9 d. 3:00 vai. po 
pietų Naujosios Anglijos 
Konseivatorijos rečitalių sa
lėje Įvyko Izidoriaus ir Vy
tenio Vasyliūnų koncertas. 
Programą sudarė tiys sona
tos smuikui ir fortepijonui: 
W. A. Mozarto Sonata in D 
Major. J. Bavicchi Sonata 
Nr. 4, Op. 63 ir Wolf-Ferra- 
ri Sonata in G Minor, Op.l

Tai trys diametraliai skir
tingų stilių kūriniai: klasiki
nis. modeminis ir romanti
nis. Savotiška naujiena bu
vo J. Ba.icchi sonata, kurio
je kompozitorius pavartoja 
devynias lietuvių liaudies 
melodijas skirtingai, bet j- 
domiai priiaikydamals jas • 
savo moderniai ir turtingai 
harmonijai.

Reikia pasakyti, kad tai 
buvo vienas geriausiai me
niškai pavykęs Vasyliūnų 
koncertas. Kūrinius, kuriuos 
Izidorius Vasyliūnas sugeba 
techniškai apvaldyti, jis 
rimtai ir kompetentingai in
terpretuoja. Jis gerai su
pranta ir skiria stilius, nei 
pridėdamas, nei atimdamas, 
kas tiems stiliams priklau
so. Prilaikytas jausmingu-, 
mas Mozarte ir spontaniš
ka? dramatizmas Wolf-Fer- 
rari buvo tinkamai pade
monstruotas ir išryškintas.

jos ir triūso muzikos meno 
supratimui lietuvių tarpe 
ugdyti.

K. R.

diių apie kiekvieną tautybę 
Bostone. Ji galima gauti 
prie informacijos stalo.

Paroda tęsis iki sausio 28 
d. Lankymo valandos: dar
bo dienomis 10:00-4:00 
ai., šeštadieniais — 10:30- 

3:30 vai.
I.

Mirė inž. V. Žiaugros tėvas

Nulaužta šaka, 3 vaizdelių Pavasario lietus, romanas, 
pynė, Stasė Petersonienė, 81 Aloyzas Baronas, 261 psl., 
psl., kaina $2.00. kaina $3.75.

UaandU.

psl., kaina $4.00.
Rene Rasa, MEILĖ TRI-

parašė Jurgis Jankus, 
psl., kain a$4.50.

Ošiančios pušys, Halinoe
Didžiulytės - Mošinskienės
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Baigus numerį ruošti, bu
vo gauta žinia, kad Kaune 
mirė inž. Vytauto Žiaugros 
tėvas, sulaukęs 88 m. am- 

Užbaigiant Bicentennial žiaus.
metus, Bostone miesto rotu- Vytautui Žiaugrai, dar 
-ėję vyksta paskutinė visų neseniai palaidojusiam ir 
etninių grupių paroda. Vie- į savo žmoną, nuoširdžiausiai 
sas tos šventės atidarymas linkime nepalūžti nuo šių 
su vaišėmis ir programa Įvy- Į nelaimiu ir reiškame giliau- 
ko sausio 8 d., dalyvaujant Į sią užuojautą.
kviestiniams svečiams

2C0 metų sukakties 

paskutinė paroda

is vi
sų tautybių.

Dėl ribotos vietos kiekvie
na tautybė tegalėjo duoti 
parodai vienodą ribotą eks
ponatų skaičių.

ARTIMIAUSI ALKOS 

PLANAI

\

Juozas Kapočius

Lietuviams atstovauja 
kaip iškiliausias lietuvis 
bostonietis Juozas Kapo
čius; vaikų skyriuje -pieši
niai — Vitos ir Brigitos Špa- 
kevičiūčių. Aro Sužiedėlio, 
Tomo Ziko. Pagrindinėje 
parodų lalėję eksponuoti V. 
Vizgirdos. V. Igno, A. Ta
mošaitienės ir N. Lingertai
čio darbai. Nuotraukų sky-

kas nesiskundė kultūringai į riuj. kuris pavadintas "Vei- 
praleista muzikine popiete.' dai“,— 4 V. Augustino nuo- 

L ž tai turime būti dėkingiĮ traukos. Valgių receptus pa-

Pa-kirų veikalų vientisumas 
abiejų Vasyliūnų taip pat

būvi,'o išlaikytas.

Išvadoje—koncertas klau
sytojams teikė pasitenkini
mo, ir, nebojant šalto oro ir 
vargingo susisiekimo, nie-

smuikir.inkui ir pianistui 
Vasyliūnams, tiems dviems 
meno pasiryžėliams, kurie
niekada nestokoja energi-

1
ruose Rozalija Petronienė. 

Ta proga The Mavor’s
Office of Cultural Affairc 
yra išleidęs gana dideli Iei-

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore

4 NAUJOS KNVGOS
Angliškai:

LITin’ANIAN’S IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... S6 — 
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

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

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

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

Tol. 268 7730, vakarais — 282-2759

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas 

Tel. 268-6030
597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS* POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

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.

Likimo audrose, V lado 
Vailionio romanas iš parti
zanų gyvenimo, 344 psl., 
kaina $7.00.

Vienas mažas gyvenimas, 
H ei ir įkas Lukoševičius, 192 
psl., kaina $5.00.

naitė ir ŠlapoberskS, apieĮ Lietuvos keliu, inž. Petras 
27.ihiO žodžių, 511 p»I., kai- Lelis, 264 psl., kaina S6.00.

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

17 trumpų vaizdelių - apy-’ Aidai ir ^sėliai, premi- 
braižų, 176 psl., kaina $2.50. juotas romanas, parašė Va- 

Drauga* don Caimllo, cys Kavaliūnas, 234 psl.. 
Įdomūs klebono ir vietinės kaina $5.00. z
komunistų partijos sekreto- -01X1 -
riaus pasikalbėjimai, 216

Ilgus metus prel. Pranciš
kus Juras telkė Įvairias lie
tuvių Kultūros vertybes 
Brocktone Alkos muziejuje, 
kuris iš ten po kurio laiko į 
buvo iškeltas i patogesnes] 
sesęlių sodyboje patalpas! 
Putname. !

Prel. P. Juras, norėdamas 
užtikrinti muziejui ilgesnį 
gyvenimą, pavedė ji Lietu
vių Katalikų Mokslo akade
mijai, kuri muziejui admi
nistruoti sudarė 12 asmenų 
direkte-riatą. Į jį Įeina gen 
konsulas A. Simutis. Lietu
vių Enciklopedijos leidėjas 
J. Kapočius, dr. A.- Stankai
tis. inž. V. Izbickas ir kt.

Jam pirmininkauja dr. A. 
Stankaitis.

Kadangi dabartinės mu
ziejaus patalpos labai ma
žos ir jose negalima sutvar
kyti visų turimų vertybių 
taip, kad jomis galėtų visi 
norintieji pasinaudoti, todėl 
ciirek tori ato svarbiausias 
rūpestis padidinti muziejaus 
patalpas.

Pagal inž. V. Izbicko ruo
šiamą planą numatyta pa
talpas padidinti trigubai. 
Tam reikalui būtina sutelk-!| 
ti apie 8350,000. Statybai 
pradėti reikalinga turėti 
bent 8150,000.

e
Lėšų telkimo planavimui 

vadovauja Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas Juozas Ka
počius. Numatoma ieškoti 
asmenų, kurie paskolintų 2- 
3 metams be nuošimčių po 
1-2 ar daugiau tūkstančių 
dolerių. Pradėjus statybą, 
bus lengviau surinkti reikia
mą sumą. Rinkliava jau da
bar planuojama ir bus pra
dėta. kai tik bus paruostas 
statybos planas.

psl., kaina $3.
Be premijuota a-' A | detuli Ullb žo

pysaka paraše Andrius to d v Baravykas, nauja 
runas, 200 psl., kaina $3.»0., laj(ta apje «, , . žodžiį

Kvartetas, 4 dramos, au_590 pž‘.: Kaina $8.00. 
torius Kostas Ostrauskas,. tįetuvių.aaglq kaiby
!70 psį, kaina $5.00 į Pagavo KuXa”

Isdzidvusi lanka, 18 nove
lių, parašė Aloyzas Baronas.
224 psl., kaina $4.50. i nn 

„ . «• . r? -i- 88.UU.Kad Ji butų gyva, Ernui*;
jos Čekienės straipsnių rin- ■ 
kinys, 216 psl., kaina $5.00 

Lemtingos dienos Jono
Jaškausko aj. ysaka, kaina 
$2.50.

ROMANAI
Raudonojo arklio vasara.

romanas, parašė Edvardas 
Cinzas, 312 psl., Įrišta, kai į 
na $6.00.

Kalnų giesmė, romanas, 
Vacys Kavaliūnas, 201 psl., 
kaina $2.50.

Pulkim ant kelių, romanas, 
Kazys Plačenis, 200 psl., kai
na $2.00.

Aloyzas Baronas: LIEP 
TA, IR BEDUGNES, pre 
nijuotas romanas, 279 psi. 
<aina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili 
mo li/35 m., 1 tomas. 28f 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE 
MULO SŪNŪS, n tomas 
428 psl, kaina $4.00.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas , 
365 psl., kaina $5.

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienotaš-

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

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

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

Išeivio dana, Juozo Kapa.
tis, 579 psl., iliustruota, Įriš- činsko 1950-1973 m. atsimi-
ta, kaina $15.00,

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

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

DIENOJANT, Kipro Bie-
inio. 464 psl.. kaina....$2.0<

PENKTIEJI METAI, Kip
*o Dietinio, 592 puslapiai 
<aina .............................. $200

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knygs 
VAIKYSTĖ. Rašytoja apra 
šo savo saulėtas vaikystė: 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na 85.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei 
vyje.

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

j

nimai, 295 psl., gausia: 
iliustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.00.

Steponas Kolupaila, para. 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo
zas Danys, 464 psl., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai, 
k 9 na $12.00.

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

"GARSO BANGŲ“ 

P R OG R A M A

IMKITE
IR

SKAITYKITE
Radvila Perkūnas, istori

nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

Žemaitės raitai karės nae-
Ę tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10 
minkštais — $8.

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa 
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas, 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis, 350 psl., kaina $10

t 
t 
i
♦ 
t 
t 
♦ 
i
t Dengia stogus, deda vandens
• nutekamuosius vamzdžius, at- 
| lieka namu vidaus ir lauko vi- 
{ su rūšių dailydės darbus.
} įkainojimas veltui. Turi leidi 

i mų ir draudimą, šauktis va-
• karais tel. 361-1610.
•i
I____________

RAYMOND E. PELECKAS 

GENERAL ( ONTIi A( TOR

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

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

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

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

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WLYN 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vaI7*"pi> pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo- 
1 nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gelių ir dova- 

i nu krautuvę. 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten maunamas 
Keleivis ir vra didelis lietu-

• 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 j viškų knygų pasirinkimas, 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2=00 vai. 
popiet.

Programoje anglų kalba 
pateikiama klausytojam ge
rai atrinkta ir suredaguota 
lietuvių kultūrinė, istorinė ir 
kitokia medžiaga, verta vi
siems lietuviškai nemokan
tiems pasiklausyti. Valandė
lės pagrindinė ir puiki kai-

r

DRAIJinMO AGENTCRA

#«

i Atlieka įvairių rūšių

►►
draudimus

j kreiptis senu adresu:

j • BKONIS KONTR1M
S98 Broadwav J

1 Se. Boston. Mass. 02127 1
1 • Tel. AN 8-17H

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SAVAITRAŠTIS
Nepriklausoma
LIETUVA

informuota saaliy tojus apie pasaulinius Ir
įvykius, deda uaug ir (domių nuotraukų ir atvirai 
apie visus mūsų visuomeniniai bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite (domių skaitytojų laišką skyrių, kuriame taokla- 
tie abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieuo risią— 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška* mūsų Iš
eivijos laikraštis. Mkųs naujų bendradarbiu bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

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

SLA—jau 80 metų tarnauta lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau Kaip SEPTINIS MlLiGNUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalink organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarptnės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse m doro dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti {vairių klasių reika^ngiausias 
apdraadas nuo $100.00 iki IIC.OOO.GC

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdraud* — Eu_ 
dovment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama liet c viškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
Hs apdraudos mokestis $2.00 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų ve’kėjus, ir jie plačiau paaiškins anie 
Susivieni jimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AlHan?e ef America 
M7 West30th Street, Nev^ork. \ t. insoi
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Vietines žinios
Pirmasis subatvakaris

Šių metų pirmasis Kultū
rinis subatvakaris bus sau
sio 22 d. 7:30 vai. vak. 
Įprastinėje vietoje — Tauti
nės Sąjungos namuose. 484 
4th St., So. Bostone.

Jame inž. Antanas
nius kalbės tema: 
plutos judėjimas“.

Žemes

Tema Įdomi ne tik ten. 
kur toji pluta akivaizdžiai 
juda (pvz., Kalifornijoje).

Rengėjai kviečia visus at
silankyti.

Sniego yra buvę ir daugiau

Nors ir gana daug sniego 
prisnigo pirmąją sausio sa
vaitę, bet tai dar nebuvo re
kordas.

Daugiausia buvo prisnig- 
ta 1969 m. vasario 24-27 
dienomis. Tada sniego klo
das siekė 26.3 colio. Per vie
ną parą tada prikrito sniego 
net 17 coliu.

S. Bostono Liet. Pil. d-jos 

susirinkimas

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių (i-jos pii masis šių me
tų susirinkimas šaukiamas 
sausio 20 d. 8 vai. vak. Be 
kitų dai betvarkėje numaty
tų klausimų, via ir naujosios 
vaidybos prisaikdinimas.

Valdyba kviečia visus na
rius dai .vauti.

Parėmė laikraščius

Sausio 11 d, Įvyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos bendras senosios ir 
naujosios valdybos posėdis. 
Jame prisiminta ir paremtai 
spauda: Keleiviui ir Darbi-’ 
ninkui paskirta po $50, Dir
vai. Naujienoms, Sandarai 
ir Draugui — po $25.

G. Karosas gavo magisti(o 

laipsnį

Veiklus jaunosios kartos 
atstovas Gintaras Karosas 
Suffolk universitete gavo 
valdinių mokslų magistro 

, laipsni. Tam laipsniui gauti 
i jis parašė studiją ”Etninių 

. . Be jau paskelbtųjų, i Bal- i -'g113 valstybei ir vi-
Aukojo Balfui

fo skyriaus vajų atsiliepė 
šie asmenys^

P. Navazelskis paaukojo 
$20, P. Nikolskis — $10, P. 
Žičkus, F. Zaleckas ir A.I
Kruopienė — po $5.

Balfo valdyba nuoširdžiai
dėkoja visiems aukojusiems 
ir laukia tų, kurie dar nesu
spėjo prieš Kalėdas savo au
kos atiduoti.

Vajus tęsiamas.

A. Andriulionis,
pirmininkas

ČIURLIONIEČIAI 
DAINUOS PROVIDENCE

Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas muz. Alfonso 
Mikulskio, atvyksta i Provi- 
dence. Rhode Island.

Š. m. balandžio mėn. 24 d. 
(sekmadieni) 10 vai. iš ryto 
jis giedos per mišias kated
roje miesto centre, o 3 vai. 
po pietų duos koncertą Ve- 
terans Memorial Auditori
um.

Bilietus Į koncertą bus 
galima gauti Bostone, Cape 
Code. Brocktone, Hartfor
de, New Londone, Putname 
ir Worcestery pas platinto
jus, kurių pavardės bus pa
skelbtos vėliau spaudoje.
E

Inž. A Čaplikas grįžo

DR. STASIO JASAIČIO 
PRANEŠIMAS

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

Visi mano pacientai, kurie 
ir toliau norės į mane kreip
tis savo sveikatos reikalais, 
galės mane matyti Neponset 
Health Center, 383 Nepon- į

BOSTONO RENGINIŲ
KALENDORI U S
Sausio 29 d. 7:30 vai. vak. 

Tarptautinio Instituto salėje 
Kultūros klubo programa.

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

Vasario 20 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj

suomenei, ypač remiantis 
Massachusetts“. i

Inž. Aleksandras Čaplikas 
Tarp kitų darbų, G. Ka- sausio 10 d. sugrįžo iš Pietų 

rosas organizavo lietuvių -
jaunimo informacijos cent-
rą ir dvejus metus leido 
laikrašti „Lietuvių Jauni
mas“,

1968 m. jie, kaip respub
likonas, kandidatavo Bosto
no mieste Į atstovų rūmus, 
bet pralaimėjo, nes Bosto
nas yra demokratų tvirtovė.

: gonineje lieka nepasikeitusi 
Stasys J. Jasaitis, M.D.

(3)
Amerikos, kur jis praleido
vienos savaitės žiemos atos-; ®B®oooooooeooooao©re>9*^ooo& 
togas.

sėt Avė., Dorchester Mass. Altcs^ rengiamas Lietu’ os 
.. .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-

pietų So. Bostono Lietuvių 
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-jos salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas.

Balandžio 24 d. 3 vai. po 
pietų Veterans Memorial 
Auditorium Providence, R. 
I., Čiurlionio ansamblio iš

nepriklausomybės ^^tacy-j ęjeVelando koncertas Tą 
mo paskelbimo 59-sios su- m „
kakties minėjimas.

pačią dieną 10 vai. ryto an
samblis giedos bažnyčioje.

Kovo 6 d. 12 vai. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
II ii III au.-ištų salėse skautų j-ęngiamas Romo 
rengiama Kaziuko mugė.

1977 m. kovo 11 d. (pens 
cadieni) 8 vai. vak. First ėv 
Second Church salėje, 6C 
Marlborough St., esto solis
to Naan Fold koncertas, ku
ri rengia N. Anglijos Baitų 
d-ja

Gegužes 
Tautinių

minėjimas.

14 d.
šokiu

Bostono
sambūrio
Kalantos

Pirmasis Bostono kalėjimas

Bistono pirmasis kalėji
mas buvo dabartinėje Court 
gatvėje. Įsteigtas 1635 me
tais. Jo pastatas buvo medi
nis.

Argi sunku būtų surast* 

vieną naują Keleivio prenu 

meratorių? O juk kiekvie 

nas naujas prenumeratorių? 

stiprina laikraštį.

Kovo 27 .1. 3.30 vai. l>o

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio ižvmaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
$6. Paštu nesiunčiame.

3

COSMOS PARCELS Senas

£XPRESS CORP.
144 Mi’bury St. 

iVORCESTER, MASS.
Ttfcl. SW 8 2868 Iii

tas.
parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 

i vedžioja.
Nerasi medžio be šakos, o 

žmogaus — be ydos.

yra .vienintelė oficiali ištai
ga ŠVorcescery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- *
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- ' 
jos valdomas sritis* Čia kai*

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai. 

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti a iria u- į
•iu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis. 

Vedėja B. Sviklieni

b'lood Square
Hardware C o.

Sariaiakas S. i. ALEKNA 
srs EAST BROAJV<YA? 
tOUTH HOo t ON. MASS. 
.’ELFFONAS AN 8-414S 

&»i,;*?.-r,:u AJc-cps Dažai 
3ianoma

Stiklai Langama 
reikmenys narnama

Reikmenys pi am kariama 
Viaott* r*!cž)e« 5a<ktal

Peter Maksvytis
Carpeater i Beilder

Choreli Street 
C Milton, Mi

iNAMAKSY - ZAMMITO 
!• Insurance Agency, Ine.

; 95 Rosemary Street 
; Norwood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

Telefonas: A N 8-2806
f/? r. Jos. J. bonovan
f

Dr. J. Pašakarnio
J P S DIN IS 

OPTOMK ĮRIŠTAS
j Valandos:
i nuo 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mass

Atlieka visas pataisymo, ramoa- 
to ir projektavimo darbas ii iaa- 
ko ir viduje, gyvenamą namo ir 
biznio pastatą, pagal J ūsą reika- 
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landą vakaro,

Telefonas: 698-8675 
mamanasM

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOM E TR1 STI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.
<i»»*^*«**»#<*»*#**a#*#*ee*»»#*»#*»******************»**"**************

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 8 vai. vak. užkandinės kambary.
Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

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

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

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

. x ^^3.-- - ■L

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

K The Apothecary 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai raistus, išpildomą gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką raistiną.
Sav. Emaouel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną* AN 8-602S

N no I vaL ryto iki 8 vai. v„ išskyras šventadienius ir seka. 

jooooooeeooaooooooooBrzseoeooeoeceosoisocoeeoaoooaooml

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC Iš WWEL 

i; Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

*******************************♦♦*•*♦*♦*♦**♦**•♦»#*♦#♦♦#♦#♦#♦♦###»#«»

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAIS 
460 West Broadway, South Boston, Masą. 02127

Skambinkite 268-2500

Bliu CH1P 
SAVINGS

SAVE AT
AGREATER
RATE

790“' 7‘Lrateon ",__ *

AYEAR

effective
rate on — 4.^, ,enn deoosit

certificates-SIOOO minimom

Siunčiant SIUNTINIUS Į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
c/o

Trans - Atlantic Trading Co

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkit*

268-4662
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2’^4-year tena 
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The Federal reąitatioro SffectTną these MW ssttngs 
certificates allow premature withdrawals on savings 
eertificate funds provided rate of interest on amount 
witbdrawn h reduced ttf the passbook rate (5’A% a year) 
and 90 days interest it forfeited.

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. 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 metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigaitis.

Reikale su tarnautojais galima susi

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

393 West Broadway, P.O.B. 116 
$0. 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 i 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tąrime vietoje įvairių vie. 
tinęs 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 nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
kinaite. Vedėjas A. Schyrinski j

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So, Boston, Mass. G2127. 
TeL 268-0068




