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TOMAS VENCLOVA IR ČIA TES it-

DISIDENTO VEIKLĄ I

Jis lieka okup. Lietuvoje sudaryto komiteto Helsin

kio nutarimų vykdymui sekti neriu, nors ir gavo laikiną 

išvykimo vizą. Sovietų saugumas Lietuvoje jau tardo ir ,
i

gąsdina kitus to komiteto narius.

Kaip jau buvo pranešta, 
sausio 25 d. iš okup. Lietu
ves i Paryžių atvyko poetas 
Temas Venclova, įžymusis 
lietuvis disidentas ir komite
to Helsinkio susitarimu lau-£
žymams sekti narys.

Po atvvkimc su juo tele
fonu kalbėjęsi istorikas 
prof. R mas Misiūnas, rusu 
poetas Josifas Brodskis, o 
praeitos savaitės pirmadie
ni ir ra'ytoja Marija Jura
šienė.

Gautomis žiniomis, poetas 
Tomas Vencio, a artimiau
siu laiku jau atvyks į Jung
tines Amerikos Valstybes. 
Jis čia pirmiausia lankysis 
Washingtone, o po to dar 
pabuvos Nevv Yorke.

Pašnekesy su Aušra Jura
šiene romas Venclova pra
nešė. kad jis i’vvko iš Lie
tuves. gavęs laikiną 5 metu 
išvykimo viza. remiantis 
jam Kalifornijos universite
to atsiustu kvietimu ten dės
tyti lituanistinius dalykus.

Kaip praneša pats Kali
fornijos universitetas. To
mas Venclova kontaktavo 
ta universitetą ir sutiko nuo 
kovo mėn. galo vesti litera
tūros kritikos seminarą, ki
tus privačius seminarus, o 
tain pat skaityti viešas pa
skaitas. Universitetas sako
si esąs tuo planu labai pa
tenkintas.

Pokalbyje Tomas Venclo
va pabrėžė, kad jis. nors iš
leistas i- Lietuves su laikina 
išvykimo viza. tvirtai pasi
liekąs Lietuvoie sudalyto 
komiteto Helsinkio nutari
mų vydymui stebėti narvs 
ir vvkdvs jo užsibrėžtus už
davinius ir būdamas užsie
nyje.

Prisimintina, kad ta disi
dentų komitetą ’ckup. Lietu
voje sudaro poetas Temas 
Venclova, poetė Ona Lu- 
kau-kaitė - Poškienė. Vikto
ras Petkus, kun. Karolis Ga- 
ruckas ir Etanas Finkelštei- 
nas.

Jau e;ame raše. kad prieš 
tuos sovietu nusikaltimus re
gistru -iančius komitetus ko
munistinė valdžia jau grie
bė-! represijų Maskvoj, Uk
rainoj ir kitur. Dabar gauto
mis žiniomis sovietinis sau
gumas iau i-kėlė kumštį ir 
prieš Lietuvos komitetą. Jo 
narė. buvusi Sibiro kankinė. 
Ona Lukauskaitė - Poškienė 
buvę iškviesta i saugumo 
ištaiga. ten tris valandas 
tardvta. ir iai buvo grasina
ma įvairiomis bausmėmis. 
Neabejotina, kad KGB ne

užmiršo ir kitų komiteto na
rių.

Šia proga galima praneš
ti, kad okup. Lietuvoje, be 
jau į garsėjusios Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kes ir Aušros, pastaruoju 
metu išėjo dar vienas po
grindinis leidinys — Dievas 
ii Tėvynė. Taigi lietuvių 
tautos pasipriešinimas oku
pantui regimai didėja, ne
žiūrint sovietinių šnipų uo
lumo ir policinių spaudime 
prinemonių.

Apie Vasario lfi
anglų kalba

LB Brocktono apylinkės ‘ 
pastangomis dviejose radijo į 
stotyse gautas sutikimas 
transliuoti anglų kalba su 
Lietuves nepriklausomybės • 
atstatymo paskelbimo 59-ja; 
sukaktimi susijusią pusva- j 
landžio programą.

>
Vasario 13 d. ji bus trans- j 

liaujama nuo 5:35 vai. vak. 
iš stoties WBET banga 1460; 
ir vasario 20 d. nuo 1:35 vai. į 
popiet iš stoties WOKW; 
banga 1410.

Elta portugalų
i

kalba
Iki 1977 m. Brazilijos lie

tuviai, latviai ir estai. Vliko 
finansiniai ir informacijo
mis remiami leido bendrą 
trijų tautų biuletenį portu
galų kalba. Kun. Pr. Gavė
nui pasiūlius, Brazilijoje 
nutarta leisti Eltos biulete
nį. Tam reikalui Vliko val
dyba sausio 25 d. paskyrė 
1,200 dolerių.

JAV pravoslavai
suspendavo Triffą

JAV pravoslavų bažny
čios vadovybė suspendavo 
arkivyskupą Triffą. kuris 
kaltinamas dalyvavęs žydų 
naikinime Rumunijoje.

Altos pirmininkas 
į Washingtoną

Amerikos Lietuviu Tarybos Bostono skyriaus delegacija 1963 metais Vasario 16 proga 
jas Bostono burmistrą Johną (ollinsą. De >inėje sėdi burmistras Coilins ir pasirašo 
deklaraciją, kairėje Altos skyriaus pirmininkas .Jackus Sonda. Stovi iš kairės į dešinę — 
Felicija Grendalytė, Ona Ivaškienė. adv. Jonas Grigalus ir Antanas Mat joška.

^oooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooocooocoooooor

Vliko seminaras Ištrėmė A. Press Dr. Stasys Bačkis

korespondentą vieton J. Kaiecko

SOVIETŲ GINKLAVIMASIS JAU
BAIDO „TAIKOS BALANDŽIUS”

Ir garsiai kalbėję karinio biudžeto mažinimo šalinin

kai, įsižiūrėję į sovietų naujausius ginklus ir milžitoišką 

armiją, jau gerokai pritilo ir linkę pritarti Amerikos 

ginklavimosi stiprinimui.

Prez. Carteric rinkiminė- 
:e agitacijoje labai dažnai ir 
garsiai suaidėdavo vadina
mųjų ''taikos balandžių" 
balsas, net ir paties Carterio 
kartojamas, kad reikią ma-

Jonas Bartašius 
ligoninėje

Senas Keleivio skaitytojas 
jas ir didžiausias jo rėmėjas 
Jonas Bartašius - Bartash 
gyvenantis Hartforde, Ct., 
sunegalavo ir todėl paguldv, 
tas St. Fiancis ligoniia*je 
(Hartford, Ct., Woodland 
St.).

Mielam bičiuliui Jonui 
Bartašiui nuoširdžiai linki
me kuo greičiau pasveikti.jaunimui

Vliko 'valdyba sausio 25 Sovietai ištirpė iš Mask^. 
d. patvirtino valdybos nario vos Association Press kores- 
jaunimo reikalams Antano į pondentą Krimskį, kuris ge- 
Šabalio sudarytą Vliko ruo-J ra i kalba rusi kai ir todėl 
šiamo seminaro jaunimui; galėjo išsamiai ir tiksliai in-
"Politika ir Lietuva“ 3,375 i formuoti Vakaru spaudą a- >’ia paskirtas Lietuvos Car- 

pie tenykštį gyvenimą, pasi- g'C'dAltaiis Washingtone.
remdamas ne tik oficialiais __ . ---- ---------------- —

ąjun-j šaltiniais. Tas faktas sovie- ,1S kalėjimo takeliu į sario 23 d. 10 vai. ryto. Tai 
gos valdyba jau yra suda-i tams labai nepatiko, ir ko-! p » . >>-*-
riusi 25 jaunuolių sąrašą. į respondentas bu.o apkaltin-i KumUS
Kitus seminaro dalyvius pa-l tas, kad esąs GIA agentas.

Lietuvos Charge d Affairs rr • //?-** 7 11
IVashingtone Juozui Kajec- ’ asailO 10 Ji JA.I 
kui dėl sunkios ligos atsista-'
lydinus, įgaliotas ministras penale 
dr. Stasvs Antanas Bačkis

dol. sąmatą.

Pasaulio jaunimo

renka Vliką sudarančios 
partijos ir rezistenciniai są
jūdžiai. Kai kurios grupės 
jau yra prane-'usios Vliko 
valdybai apie jų globojamus 
jaunuolius.

Dviejų dienų jaunime se
minare dalyvaus apie 50 
jaunuolių iš JAV, Kanados 
ir gal tolimesnių vietovių ir 
svečiais — Vliko valdybos 
ir tarybos nariai.

Mai” Patrick. 31 m. neg- 
Už tai atsilyginant iš Wa-| rė. bu\ r nuteista sėdėti ka-

shingteno buvo ištremtas 
sovietų žinių agentūros ko
respondentas.

Įėjime iki gyvos galvos už 
žmogaus nušovimą. Kadan
gi ji ten gerai elgėsi, tai bu
vo rekomenduota Carteriui.

A. Sacharovas prašo ta !a ^eorgijos gubemato- 
j iui. pasigailėti. Be te. ji bu-

C arterio pagalbos
Nepailstantis kovotojas,' 

į dėl žmogaus teisių akademi-j 
i kas Andrejus Sacharovas Į 
! laišku kreipėsi i prez. Carte-f

Pagalbinė medžiagaĮ
jungoje ir Rytų Europos ša 
lyse persekiojamų dėl politi

\ o pasiūlyta jo dukters auk
le. Toji Mary buvusi ir pa
vyzdinga a u klė.

Vasario Ifi-iai
kos ir religijos vardu.

riausvbės

Vasario 16 minėjimui 
JAV LB visuomeninių rei
kalų taryba yrą paruošusi j . T°se. saGs(j. vv. 
medžiagą, kuri su pakeiti-• visiškai neatsižvelgia į Hel- 
mais ar be jų gali būti pa-’sinkio susitarimus ir svar-

.naudota įvairiom progom, blausių žmogaus teisiu srity-į 
' Tai pavyzdiniai laiškai JAV je nedaro jokių nuo,aidų. 
nrezidentui, JAV valstybės
sekretoriui, senatoriams ar Įįaį„frį Mmtreali» 
ki; Tigres m anam s, įzangimui;

! straipsniui išgauti, Letter- policijos streikas

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. dr. Kazys Bobelis 
yra AVashingtono lietuvių 
pakviestas vasario 13 d. pa- tunity 
sakyti kalbą ten lietuvių 
’uoriamame Vasario 16 mi
nėjime.

Ta proga dr. K. Bobelis! 
kontaktuos kai kuriuos kon
greso narius. Bendrąjį Ame-! 
rikiečių Pabaltiečių komite
tą ir kitus veiksnius.

žinti JA\ karo biudžetą 
bent 5 bilienai dolerių ir tas 
sumas skirti krašto vidaus 
geiovei kelti. Deja. Carte
riui įsėdus į prezidento kė
dę. ėmė aiškėti gana nema- 
’oni realybė, kuri ir "taikos 
balandžius" kiek pritildė.

Dabar i aiškėjo faktas
kad sovietai šiais metais 
ginklavimuisi numatę išleis
ti net 140 bilionu dolerių, o 
JAV — tik 111 bilionu. Be 
to, turint galvoje tiesą, kad 
sovietinė darbo jėga yra žy
miai pigesnė, tas skaitmeni
nis balansas rodo dar dides
nę sovietų persvara. Spėja
ma. kad ateinančiais metais 
tas Sov. S-gos karinis biu
džetas galis padidėti dar 4 
ar 5 procentais.

Atsižvelgiant i sovietų po
vandeninių laivų padaugė
jimą. nuo žemyne paleidžia
mų atominiu raketų skaičių, 
kuriu, snėiama. 1979 m. jie

a n ■ ur u- _ ituiėsia 7500 priešamerikie-Aitai iš \v ashingtono pra-i-• o, -n , i -- . jt - . • Iciu 21 aO. gausvbe modern išnešama, kad Lietuvos nepri-j, , , • * , , ,, , , . .... T ! ku tanku, iau dabar kon-kiausomvbes minėjimas J.l , n
tt , . , . , . , J centruojamu Rvtu \ekieti-\ alstvbiu senate įvvks va-l

išrūpinti Amerikos Lietuvių 
Tarybai daug padėjo šen. 
Charles Percy.

ji loję. kariuomenės skaičių ir 
kitus duomenis, šiandien te
kyla klausimas ne kiek ma
žinti. o kiek didinti ir stip
rinti JAV ginkluotąją jėgą.

Milioninės bylos dėl 
kiaulių slogos

vz.. kongrenrhnas Les 
Gynvt.s komiteto 

narys, ligi šiol priešinęsis
Aspin,

karinio biudžeto didinimui, 
Vyriausybė prisiėmė at-i dabar jau kalba, kad sevie- 

sakomybę už kiaulių slogostų grėsmė yra visai reali ir 
skiepu pasėkas. Jfabar dėl i apie gynybos išlaidų maži- 

iusieiria '

Dabar Carteris ją buvo 
pasikvietęs net i inauguraci-į nuostolių 
j s i kilmes ir vėl pasisam-! 
dė savo 9 metu dukteriai 
Amv prižiūiėti. Ji gaus 6066 
dolerių algos.

jų nukentėjusiejFjau kelia 
bylas teisme. Iki šiol jau yra 
iškeltos 104 bylos, kuriose 
reikalaujama $11 mili nu

Chicagoje nuvirto
miesto traukinys

Praeitą penktadienį Chi
cagos centre miesto trauki
nys susidūrė su pasivytu ki
tu traukiniu ir nuvirto nuo 
bėgių. Žuvę 13 žmonių, o 
sužeistų yra dešimt kartų 
daugiau.

nima negali būti kalbos. Lie
ka tik klausimas, ar už 23 
bilionu- dolerių traminti B-l 
nauiuo-;us bombonešius, ar 
po 2 bili mus dol. lėktuvne
šius, ar Trident tipo povan
deniniu- laivus, ai- naujės 
tū ie- daugiagalves atomi
nes raketas ar prie jų dar ir 
naujesnius bilionu- dolerių 

nepriklausomy- atsieinančiu- ginklus. Yra 
nuomonių, kad reikia didin
ti amerikiečiu Įgulas Euro
poje ir ia- laikyti pa’em'ties 

jstovvie. ne- mili minė sovie- 
() kaip tik tą pačią Vasa-įtu kariuomenė per tmmoą 

rie 16 d., trečiadienį, 6 vai.' laika galinti nusiaubti vi-ą 
G ak. Lietuviu klube (48 Euro-na. Ja kd ka- sulaiko

WATERBURY, CONN. 

Vasario 16 šventė

Lietuvos 
bės atkūrimo Altos ruo la
mas minėjimas įvyks vasa
rio 13 d., sekmadieni.

Green St.), sekdama jau ke
liolikos metų tradiciją. Pa

tik amerikiečiu atėmimu pa
būklu buvimą- tame konti-

to the Editor, Press Release, 
senatorių ir kongresmanų Keturias dienas M( ntrea-' (llimj)inės Žaidynės 
dalinis sąrašas, rezoliucijos lio policininkai atsisakė pat- Į
pavyzdys, pagalbinė me-. l uliuoti gatvėse ir tvarkyti 
džiaga: "The Belgrade Con- -u-Mekima. nors policijos 
ference—a Second Oppor- vniies vad ’ bė buvo tam 

i streikui prie Inga.

Be to. vra paruošos dvi Per tas dienas buvo api- 
pusvalandinės radijo progA plėšti 26 bankai, o iš vi.-o i- 
ramos anglų kalba. vvke 114 ginkluotų apiplėši-

i
Visa tai galima gauti šiuo

adresu: Aušra Zerr, 708 Policijos streikai ir JA\
Cu-tis Road, Glenside. Pa.; visada sudarydavo dideli 
19638. Tel. (215) 886-5849. pavojų piliečiam ir turtui.

a t šie i s SSo m ii i on u s
NBC bendrovė susitarė 

-u Maskvos olimpinių žai
dynių neigėjais už jų teievi- 
ziio- tran-iiacijas mokėti $ 
25 milionus, c. pasiruošimai 
transliacijoms ir pati trans
liacija atsieis dar $56 mil.

Bendrovė tikisi tą sumą 
su kaupu atsiimti iš biznio 
skelbimu olir.iniado- metu.

nutė Venclauskaitė ruošia nente. nor- nėra varant'io-. 
su vaišėmis ir trumpute pro- kad ir -ovie'ai tokių pabūk-
grama pobūvi, kurio pelną 
skiriama- Vasario 16 gim
nazijai paremti.

•Jos lėšomis paruošiamos

Iu nep’ isigabens.

šiuo metu gu. džiamasi, 
kad Sovietų S-ga yra pri- 
ver-ta milionine armija lai-

vaise-. o svečių įmokėjimai kyti Kinijos pasienyje ir tuo 
paskiriami tos gimnazijos skaldyti savo jėga-, bet pa- 
naudai. ' dėtis tuoj pasikeistu, jeigu

.jie su Kinija susitaikytų. 
Visi maloniai kviečiami j

dalyvauti ir tuo paremti tą! Taigi, gynybos rūpesčiai 
vienintelę laisvajame pašau- šiuo metu darosi aktualiau- 
ly lietuvių gimnaziją. j si. ir tenka palaukti, kokie

K. J bus tų -varstymų rezultatai.



Puslapis antras KELudVlS, SO. BOSTON

LIETUVA MAGIŠKAME VEIDRODY
Dar ir šiandien mėgstama dažnai kartoti senas po

sakis: "Spauda —gyvenimo veidrodis“. Atseit, joje atsi
spindi vtsa mūsų gyvenamoji realybė —. su politinėm* eko
nominėm ir kultūrinėm problemom bei kitais valstybės 
ir paskirų piliečių rūpesčiais. Taip, rodos, ir turėtų būti.

Deja, tarybinė spauda, o ypač skirtoji lietuviškai iš
eivijai informuoti, yra ne paprastas, o tiesiog magiškas 
veidrodis, ant kuiio nėra netgi musės juodulio, kini tas 
tautinis vabalėlis visada mėgdavo palikti. Ir tas veidrodis 
išeivijai rodo ne tiek žemiškąją tikrovę, kiek dangiškąjį 
rojų dar prieš Adomo ir Ievos išvarymą už tvoros. Na. jūs 
tik dirstelėkite nors ir kreiva akimi.

Pagal tąją spaudą, taiybinė Lietuva šiandien yra ne 
tik absoliučiai laiminga, bet kasdien žengia dar i švieses
nį laimės žiburį, ir esame verčiami tikėti, kad kai kurie 
tautiečiai jau išgyvena net tokį tos laimės perteklių, jog 
neapsąkcmas džiaugsmas visiškai užspaudžia gerklę, iš 
akių srovėmis sunkia laimės ašaras, ir belieka tik žiopčioti 
ir gaudyti tarybini orą, idant nenumirtum.

Tam įrodyti, mes čia nesiimame ištisai gvildenti net 
tų išeivijai skirtų straipsnių turinio, nes visiškai pakanka 
vien jų antraščių, kurios vienos jau liudyte liudija ir šių 
dienų Lietuvos tarybinę laimę, ir rytdienos užtikrintą pa
žangą, ir porytdieninę vilti, kad poporyt bus dar geriau, 
ir beveik jau patį išrikiuotos tautos žengimą į tarybinį 
dangų...

Štai, Leonidas Brežnevas komunistų partijos plenu
me aiškiai mums sako, kad viskas tarybiniame pasaulyje
vyksta — "Taikos ir pažangos vardan“.♦

O visos tarybinės tautos pusiyčiauja. pietauja ir va
karieniauja — "Spalio vėliavoms žydint”, po kuriomis 
dar kalasi — "Gėrio daigai“.

Iš tų puslapių pridėkime dar, kad — "Penkmetis įsi
bėgėjo“, "Darbas lenkia darbą“. "Pasiektiems rezulta
tams lemtas didžiulis gyvenimas“, kad dabar — "Nenu
ilstamos veiklos metai“, "Spalio idėjų triumfas“, "Galin
gojo potvynio bangos“ ir aplamai. — "Tėvynės klestėji
mas — žmonių gerovei“...

Ko jums dar trūksta? Jei to dar mažai, tai ,va, tą 
didžiąją laimę lygiai taip pat paliudija dar ir atskirų pi
liečių toje spaudoje įamžinti balsai.

Velionis dailininkas A. Žmuidzinavičius, savo 100 
metų gimimo proga, iš kapų prabyla tokia antrašte: "Aš 
noriu eiti su jumis“.

Bronius Škikas, apdovanotas Spalio revoliucijos or
dinu, stovi "Lyg tvirtas laukų medis“.

BE AUKŲ IR BE KOVOS NEBUS 

IR LAISVOS LIETUVOS

BRANGŪS AMERIKOS LIETUVIAI,

Vasario 16 dienos rimtis mūsų mintis neša į paverg
tąją Lietuvą. Ten mūsų buvusioje tautinėje šventovėje— 
Karo muziejaus sodely — okupantai nugriovė Laisvės 
statulą, išardė Nežinomo Kareivio kapą, nutildė Laisvės 
varpų garsus.

ENERGIJOS TAUPYMAS

Energijos, arba kūno, 
klausimas, yra vienas svar
biausiųjų pramoninių kraš
tų rūpesčių, nes paaiškėjo, 
kad arabų kraštai, pakel
dami ar sumažindami aly
vos gamybą ir jes kainas, 
gali lemiamai paveikti visą 
Vakarų ekonominio gvveni-

Lietuva paversta Maskvos kolonija, kur iš jaunimo 1 *avo ~rast0 energinę ne
širdžių siekiama išplėšti meilę savanorių krauju laimėtai 
laisvei, o jų gi etose užgesinti Mindaugo ir Gedimino Lie- 

’ tuvos atminimą bei Vytaute- žygių garsą, vieton jo sklei
džiant rusifikaciją.

Kelkime galingą protesto balsą prieš kruvinas skriau-

ATOSV
M. VAUULAITIS 

IŠ VILNIAUS GRIŽUS.

KALBA VILNIAUS KURSU ABITURIENTAI

Šiomis dienomis domi
mės išeiviškojo jaunimo lan- 

mo lysi to vpač'JAV k.vmosi okupuotoje Uetuvo-
atkreipė dkižiaukią dėmesį I P>?* e>nattka Ir tą deme- 

1 * 4‘si reiškiame ne kokiais teo-krašto "energine ne-!s: . . .
nepriklausomybę® kuri' rimais samprotavmmis, o 

yra labai- sunkiai pasiekia- įJ ; netgi Vilniaus universiteto
kursus lankiusių jaunų Ame-ma..

Alyvos kurą gali pakeisti 
tik atominė energija, ang
lis ir vandens bei vėjo jėga.

i iko lietuvių lupomis. 

Praėjusią savaitę citavo-
das mūsų pavergtai tautai. Protestuokime Vasario 16 mi- Paskutiniuoju metu dar pri- •me ? Y”? Kojelio pasisaky- 
nėjimuose, radijo bangomis, televizijoje, kitataučių susi- dedama ir saulės šiliminė i ™C- . lsv^’. J5 m' ^ru?"
būrimuose. Mes negalime pasilikti abejingi, kada Mask- j energija, kur, pritaikius ati- j
vos okupantai gabena Lietuvon kolonistus, skriaudžia tinkamus išradimus, galėtų5 ~. . i ?- . avos okupantai gabena Lietuvon kolonistus, skriaudžia 
ūkiniu išnaudojimu, ryžtingesnius patriotus žudo vergų 
darbo stovyklose, psichiatrinėse ligoninėse.

Šiemet Vasario 16 yra drauge ir minėjimas 50 metų 
sukakties nuo mirties mūsų didžiojo gaivintojo dr. Jono 
Basanavičiaus. Jis 1916 m. liepos 1 d. iš Vilniaus kreipėsi 
tokiu atsišaukimu i Amerikos lietuvius:

^žiojančius patrulius, ir bū-
^iaidžiančių vaikų, kal- 
bWčių rusiškai... Ir šioji tik
rovė palieka nepalyginti gi
lesnį sukrėtimą už emocin- 
giausią Vasario 16-sios- mi
nėjimo retoriką, palieka įs
pūdį. kurio žodžiais apsaky
ti neįmanoma, kurį tegalima 
betarpiškai pajusti. Čia, tur 
būt, ir yra tikroji apsilanky
mo prasmė“.

Stasys Jokubka, pabuvojęs Lietuvoje, sušunka : Ma
li o sieloj šiandien šventė!“

O kiti tiesiai sako: "Buvau sužavėta“. "Koja kojon 
su dabartimi", "Miela diibti. kai tave vertina“. "Tarybų 
Sąjunga nuostabi“ ir — "Iki pasimatymo Maskvoje!“

Taigi — "gyvenimo veidrodis“...

Niekur nė mažiausios užuominos, kad viename ar ki
tame kolchoze sušalo laukuose bulvės, nudvėsė tarybiniai 
veršiai, kvailai nušnekėjo aukštas partijos pareigūnas, 
kad pasigėręs rusas kolonistas terorizavo viso namo gy
ventojus, kad esama tyliai keikiančių tarybinę valdžią, 
kad kažkokie išdaigininkai aplaistė Lenino paminklą 
valerijono skiediniu ir sušaukė į šio pranašo pagerbimą 
didžiulę minią kačių, kad tenka valgyli žuvinę dešrą, nes 
geriausioji mėsa išvežama į Maskvą ir lietuviams telieka 
tik "sabačiaja radost“...

Ne, tokių dalykų tas "gyvenimo veidrodis“ mums vi
siškai nerodo. Reiškia, išeivija turi tikėti, kad jų nėra, ne
buvo ir nebus.

Argi visa tai nepanašu į mūsų biznierių "ideologinius“ 
šūkius, kad — tik "Pentyhose“ apsaugoja nuo ištižimo 
mergaičių figūrą, tik "Kennel“ yra pats geriausias pasauly I 
maistas šunims ir tik "Preparation H“ yra tobuliausias J 
medikamentas hemorojo skausmams sumažinti?..

• <?
BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIB 

TAI TIKf, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.
KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Tai gražūs, iškalbingi Li
no sesers Dainos Kcjelytės 
sakiniai, stovį savyje už
baigti. Juos beskaitant, taip 
ir kyla mintis: Kode! mes į 
savo rengiamus Vasario še
šioliktosios minėjimus ne
kviečiame tokių kalbėtojų, 
kaip Dainos? Kodėl dažnai 
pasitenkiname tokiais, kurie 
sugeba užsikirsdami atbar- 
benti tik tai. ką jau turėtų 
žinoti kiekvienas lituanisti
nės mokvklos mokinukas? 
Ypač, kad čia pacituoti jos 
žodžiai neduoda absoliučiai 
jokio pagrindo įtarinėji
mams, kad ji būtų politiniai 
"nesubrendusi“ ar "naivi“. 
Pi riešingai.

* X *

nurodytąjį dviejų Pietų A 
merikos lietuvių pavyzdžius. 
Vienas jų jau prieš važiavi- 

! mą Vilniun buvęs komunis- 
Suprantama, kad ir nau-1 tiniU pažiūrų (iš idealizmo 

jasis JAV prezidentas savo1 nesumanydamas kaip kitaip 
programoje pirmiausia iškė-' reaguoti į baisų savo gyve- 
lė energijos naujų šaltinių namo kontinento skurdą).

būti tiesiog neribota. Deja. 
šioje srityje dar daromi tik 
pirmieji žingsniai.

„o. ... . .... . . ieškojimo irSiunčiame jums, vaikai, gal paskutinį šauksmą mirs- j kjau4fną 
tančios Lietuvos. Išgirskite, atjauskite jūs jį! Jeigu Lietu- i
vos žmonėms iš bado prisieis numirti, atminkite, jie mirs j Carterio formuojamas ir 
su mintimi, kad jūs, amerikiečiai, galėjote juos gelbėti,• James Schlesingerio vado-
bet negelbėjote.“

Sukruskime, kad nei vienas okupanto priespaudą 
kenčiąs lietuvis negalėtų mūsų pakaltinti, jog galėjome 
gelbėti, o negelbėjome.

Tokiu ir grįžo, bet dabar 
iau apėjęs tapti prieš 
Maskvą nusistatęs. Tai
gi. Vilniaus kursai ne tik 
kad jam nesumaišė galvos, 
bet ją dar truputį ištiesino. 
Tiesa, ne iki ealo: nuo žavė-e t

sieki- j jimosi komunistine vizija 
mus: j neišgydė, bet nuo minties,

I kad Kremliaus gengsteriai 
Pirm.iausia planuojama j (jr jŲ šuneliai Vilniuje) sie-

jos taupymo

vaujamas Energijos 'depar
tamentas dabar turi prieš a- 
kis maždaug tekiui

energiją nepaprastai taupy
ti. Turį būii išleisti įstaty
mai. reguliuojantieji energi
ją taupančių automobilių 
gamybos skatinimą, o taip 
pat ir erergijos požiūriu tau
pių namų statvbą. Šį reikalą 
turį reguliuoti aukštesni ar

Amerikos Lietuvių Taryba jau 37-ti mėtai sėkmingai 
vadovauja Lietuvos laisvinimo pastangoms Jūsų, Ameri
kos lietuviai, pritarimo ir paramos dėka. Dėkodami už pa- 
iamą praeityje, tikimės visapusiškos paramos ateičiai, 
ypač šiais metais, kada iškils nauji pavojai Lietuvai ry
šius su Belgrado konferencija. Tai pareikalaus uolaus 
darbo ir lėšų. Amerikos Lietuvių Taryba savo darbus re
mia aukomis, surinktomis Vasario 16 d., ir ta proga skir- j žemesti mokesčiai, 
tos aukos yra pagrindinis lėšų šaltinis Amerikos Lietuvių Siekiama didinti 
Tarybos veriamiem Lietuvos laisvinimo darbam vykdyti.

Paminėkime šią brangią šventę visi, parodydami sa
vo vieningumą ir nepalaužiamą ryžtą Lietuvos laisvinimo 
reikaluose. Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma, o

anglių
gamybą ir jų energijos var
tojimą.

Užbaigsime ši karta dar
lojasi dėl tos idealistinės 
vizijos įgyvendinimo. tai 
iau tikrai atkratė. O antras' dijimu. Kalba 
Kojelio nurodytas Pietų A- Kūte: 
merikos jaunas lietuvis, 
prieš tai neturėjęs veiksmin
gesnių politiniu ir tautiniųsantai pajutome, kad oku- 
sentimentų, i? Vilniaus kur- • puotoj’e Lietuvoje yra giriež- 
sų grižo atgimęs lietuvybėje ti varžtai, ne kalėjimo sienų 
ir pasiryžęs kovoti už savo varžtai, o dvasios, išsireiški- 
tautos laisvės aspiracijas. į mo', įsitikinimo, žodžio varž-

vieno-s jaunos lietuvaitės, iš
ėjusio Vilniau? kursus, liu- 

V ’olet Aba-

’Apskritai, mes visi kur-

į . . . i tai. Visas jų gyvenimas
. ..... — I (Gi apie patį Kojelį jau vyksta uždarume. Jiems ten

Remti natūra Irų dujų var- esame girdėję ir šnekėję. į visiems aišku, ka galima, 
tojrmc- išradimus. J Kiek mūsų tarpe turime stu-; ko negalima. Naujai atvy

to mes greičiau pasieksime visų bendru uoliu darbu, pasi- J Ieškoti naujų ir produk-! ūentų, prieš kuriuos čio-! kušiam tas uždarumas ne iš 
tingų priemonių energijos:nyksciai. komunistai butų i karto paaiškėja. Tik suartė-šventimu ir aukomis. Prisidėkime darbu ir lėšomis, nes 

tik turėdami užtenkamai finansinių išteklių mes galėsime 
savo veiklą stipriau išvystyti.

gaminimui panaudoti 
ir saulės šilimą.

Paskutinėje vietoje staty-
Karo muziejuje laisvės metais buvo pastatytas pa- • ti atominius reaktorius, ku 

minklas poetui Maironiui su įrašu: "Bie aukų ir be kovos 
laisvos nebuvo Lietuvos. Nebuvo ir nebus“.

ėja . buvę priversti imtis specia 
' lio protesto akcijos! O Ko
jelio akivaizdoje jie nesi
tvėrė iš apmaudo, kai tas 

..... _ .Lietuvoje buvęs jaunuolis 
ne gamina atomines kilmes universiteto laikrašty 
energija, bet yra susiję su j KaIiforaijoje a5triaj teikIiov

jus su žmonėmis, pajunti tų 
varžtų svorį. Tačiau žmonės 
tebeturi viltį, didelę viltį, 
viena mano giminaitė dirbo 
kolchoze kažkuriuo virši
ninku. Vieną dieną, ją pasi
kvietęs. kolchozo pirminin-

Tai gairės bendram visų darbui, į kurą nuoširdžiai 
kviečia Amerikos Lietuvių Taryba, jungianti visų pasau
lėžiūrų patriotus lietuvius bendrai laisvės kovai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Dr. Kazys Bobelis,
pirmininkas

1977 m. vasario 1 d.

N.B. Aukas prašome siųsti Jūsų vietiniam ALTos 

skyriui arba į ALTos centrą. 2606 W. 63rd St., Chicago, 

III. 60629.

eile pavoju ju apylinkės gy-. - a™, a h • . š , .ventojams įmls karikatūromis eme cai-i kas jai pateikė tekią alter-

Bet, nors ir labai reikš
mingos šios visos pastangos, I 
uos srities specialistai abe
joja. kad JAV iki 2000 me

džioti jų paiką hrpokriziją). į natyvą: arba ji vir-ininkau-

MIELI TAUTIEČIAI,

Tegu Lietuvos žmonių 
kančia okupacijoje paska
tina mus visus gausiai daly

vauti Vasario 16-sios minė
jimuose. reiškiant protestą 
prieš Lietuvos pavergimą.

Savo veikla ir aukomis rem
kime Lietuvos laisvinimo 
pastangas. Įvertinkime, kad

jau ketvirtas dešimtmetis 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse Amerikos lietuvių

Taiyba, apjungianti visų pa
saulėžiūrų. visų politinių įsi
tikinimų lietuvius, vadovau
ja Lietuvos laisvinimui.

Šioms pastangoms parem
ti siųskime Vasario 16-sios

aukas Amerikos Lietuvių 
Tarybai iš anksto, arba įtei
kime aukas per Vasario 16 
minėjimus. Kitomis progo
mis nepamirškime paremti 
ir tuos veiksnius, kurie išei
vijoje vadovauja kultūri
niuose ir šalpos uždaviniuo
se.

Bet pacituokime ir kitus. Į ja, arba vargonininkauja 
* * * į vietinėj katalikų bažnyčioj,

| nes tie dalykai vienas antrą
"Man atrodo, kad prieš j išskiria. Nors mano gimi- 

Į tų pasiektų visiškos ’energi- • klaidingus įspūdžius geriau- Į naitė tuo klausimu buvo 
nės nepriklausomybės“ nuolgį šarvai yra tiesa ir didelės Į skirtingos nuomonės, 
alyvą parduodančių kraštų. į akys. Kai žinai, kad žmonės tiek priversta buvo apsi 

Seniau tas energijos klau- nebadmiriauja. nenustebsi.
simrs gal būtu buvęs iš- kai nuvykęs rasi gero mais- 
spi estas arabų alyvos šalti- to. o tik greičiau atkreipsi 
nių okupacija, bet šiandien dėmesį, kad veik neįmano

ma gauti tikros kavos, cina
mono, pipirų, kad nevisada 
gali gauti ir padorios mėsos, 

j Kai žinai, kad ir okupuotoj

Lietuvoj neretai sutiksi pa
doriai ir modemiškai apsi
rengusius žmones, netruksi
nastebeti.. kad geresnieji i susidarytas okupuotas Lie- 
bateliai vis arba užsieniniai: tuvos gyvenimo paveikslas

gal tik sovietai tokį veiksmą 
galėtų panaudoti.

KOMUNISTAI BIJO 
KELEIVIO

Lenkijoje yra daugiau 
laisvės, negu Sovietų Sąjun
goje, bet ir jos muitininkai 
turi draudžiamų įvežti laik- 
ralčių sąrašą. Iš lietuviškų

arba vadinami doleriniai, 
nors ir pačios pigiosios rū-

laikraščių ypatingai griežtos' šies. Kai žinai, kad, Vilniaus
kontrolės grtipėn yra įtrauk
ti trys laikraščiai: Keleivis,

Tik dilintam! iš vieno, tik j Lietuvis ir Tėviškės
remdami pastangas kiekvie-Į 2,‘)Unai 
nos institucijos, dirbančios 
savoje srityje, mes pasieksi

me laimėjimo, atlikdami 
savo užduoti išeivijoje ir 
siekdami laisvės brangiai 
Lietuvai.

Jonu Talandis,
JAV Lietuvių Respublikonų

Didžiausias 
procentas yra

savižudybių
Vengrijoje.

vis

spręsti tik už vieną katrą 
tarnybą. Ji vis dėlto apsi
sprendė už vargeninininka- 
vimą. Žinoma, buvo atleista 
iš viršininkavimo. Laimingu 
sutapimu viršininko parei
gom paskirtasis taip nuvir- 
šininkavo, kad kolchozo pir
mininkas vėl turėjo susigrą
žinti vargonininką.

Aplamai, mano iš tėvų

atitiko tikrovę su kai kurio
mis išimtimis. O svarbiausia 
— mes betarpiškai pajutom 
ir Lietuvą, ir okupacinių 
varžtų išgyvenimą. Ir mums 
tie varžtai jau per šešias sa
vaites pasirodė sunkiai pa-

gatvėse vaikščiodami, žmo
nės baimingai nesidairo ir 
kiekvienoj sankryžoj mili-

r cininkas su bizūnu nesišvais- _____ , ______
to, tai nenustebsi ir patyręs, j keliami'. O okupuotos Lietu- 
kad netgi partietis, svečiuo- Vos žmonės juos turi pakelti
damasis pas partietį, pnes 
atvirą pokalbi pirmiau pasi-

Kai kas aiškina, kad ten sa-f teiraus, ar šeimininkas yra 
vižudybes didina liūdnai | gerai patikrinęs, ar nėra i- 
suokianti muzika. Bet gal įtaisų. Jei žiūrėsi atviromis 
dar tikriau — liūdna tikro-

Federacijos Pirmininkas j da.

Įvė, nesuderinama su links
ima komunistine propagan-

jau kelis de:imtmečius.

Apskritai, mes daug išmo
kom. daug pamatėm ir daug 
išgirdom. Vilniaus kursai ne

akimis, pamatysi ne tik at-Įtik praturtino mūsų lietuvių 
remontuota Trakų pilį. bet Įkalbą ir mūsų širdį, bet taip 
ir prekių skurdumą parduo
tuvėse, ir girtuoklius me- (Nukelta Į 3 psl.)
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; Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Ordinai, medaliai...

Vilniuje leidžiama Tiesa, 
sausio 18 d. pradėjo spaus
dinti ordinais ir medaliais 
apdovanotų sąrašus. Pvz.,. 
sausio 21 d. numery tas są
rašas užima du didelius pus
lapius, o sausio 28 d. jis dar 
nebuvo baigtas.

Taigi Kremliaus ponai 
šias skardeles iš Kremliaus 
bokšto sėja Lietuves žmo
nėms tiesiai saujomis, tikė
damiesi tais ženkleliais nu
raminti visus jų tarybine 
santvarka nepasitenkinimus.

Mirė dail. J. Buračas

Sausio 15 d. Kaune mirė 
peizažistas, tapytojas ir ak- 
varelistas Jonas Buračas, 
gimęs 1898 m. liepos 6 d. 
Sidarų kaime, Radviliškio 
valse.

Iki 1951 m. jis dėstė dai
lės dalykus Kauno Taiko
mosios ir dekoratyvinės dai
lės institute.

Atomine elektrainė

Lietuvoje pirmoji atomi
nė elektrainė statoma Igna- 
lino rajone prie Visagino 
ežero.

IS SAULĖTOS FLORIDOS
ST. PETERSBURG, FLA.

Nauja klubo vadovybė

Lietuvių klubo metiniame 
susirinkime sausio 22 d. i" 
rinkta nauja valdyba: pirm. 
A. Ramius, vicepirm. K. 
Jurgela. sekr. A. Urbonas, 
ižd. J. Jasinskas. fin. sekr. 
E. Mazolienė: direktoriai: 
S. Bakutis, O. Galvydienė. 
P. Juška, K. Kleiva. D. 
Štaupienė, V. Ugėnas ir P. 
Zelba.

Angelė Kamiene už ypa
tingus nuopelnus klubui ir 
gerą lietuvių atstovavimą iš
rinkta garbės nariu.

Vasario 16 minėjimas

Jis ruošiamas vasario 13 
j. Kalbės prel. J. Balkūnas, 
meninėj programoj — cho
ras. tautiniai šokiai.

Minėjo 25 m. sukakti

LB apylinkė vasario 3 d. 
minėjo JAV LB 25 metų su
kaktį. Paskaitą skaitė prel. 
J. Balkūnas, meninę progra
mą atliko G. Jazukaitytės 
vadovaujamas moterų seks
tetas.

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

ABITURIENTĄ...

pat atidarė duris į pažinimą 
ir supratimą okupuotos Lie
tuvos tikrovės, kurios nieka
da nebūtumėm taip pažinę 
ir supratę savųjų namų ap
linkoj. Sakyčiau, kad man 
pačiai ir asmeniniu, ir tauti
niu atžvilgiu Vilniaus kursai 
buvo labai vaisingas pasimo- 
kymas“.

Štai, mieli skaitytojai, ke
kių "abiturientų“ išleidžiat 
Vilniaus kursai!

(Bus daugiau)

DETROITO NAUJIENOS JONI VIZBARĄ ATSISVEIKINANT

Ir dailininkai turi tarnauti 

partijai

Sausio 28 d. Tiesa išspaus
dino Lietuvių komunistų 
partijos centro komiteto 
sveikinimą Lietuvos daili
ninkų s-gos IX suvažiavi
mui. kuris prasidėjo sausio 
27 d. Jame nurodoma dai
lininkų pareiga tarnauti ko
munizmui ir vykdyti parti
jos XXV suvažiavimo nuta
rimus. t

A Barkauskui — Į

Lenino ordinas >

Kremliaus carai dabarti
nį Lietuvos "prezidentą“ 
(Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pirmininką) An
taną Barkauską "už nuopel
nus Komunistų partijai. Ta- 
jybų valstybei ir šešiasde
šimtųjų gimimo metinių pro
ga“ apdovanoję Lenino or
dinu.

Minės V. Montvilos sukaktį

Vasario 4 d. sukako 75 
metai nuo poeto Vytauto 
Montvilos gimimo. Tai su
kakčiai paminėti sudarytas 
visai Lietuvai komitetas, ku
riam vadovauja rašytojas A. 
Maldonis.

Sunkiai serga VI. Selenis

Vienam judriausių ir pro
duktyviausių Detroito lietu
vių laikraštininkų, Vladui 
Seleniui. sausio 14 d. buvo 
padalyta nepaprastai sunki 
ir komplikuota vidurių ope
racija. Operacija užtruko 
apie 8 su puse valandų. Jei 
ne tvirta širdis ir geležinė li
gonio žemaitiška valia, ope
racijos galėjo ir nepakelti. 
Kai šic« eilutės rašomos, li
gonis guli Metropolitan 
Hospdtal-YVest, 28303 Joy 
Road, Westland, Michigan. 
Galimas daiktas, kad greitu 
laiku jis bus perkeltas i spe
cialią kliniką, nes yra prof. 
dr. Vainučio Vaitkevičiaus, 
garsaus vėžio specialisto, 
priežiūroje.

VI. Selenio sunegalavi
mas ir tuoj sekusi operacija 
Detroito lietuviams sudarė 
sprogusios bombos Įspūdį. 
Tiesa, paskutini pusmetį jis 
liovėsi rašęs. Bet turėjo gerą 
priežastį: pardavęs kelioli
kos metų pragyvenimo šalti
nį — moteli ir išėjęs Į pen
siją, per paskutiniuosius 
pereitos vasaros mėnesius 
statėsi sau namus ir kūrėsi 
Manchesterio miestelio pa

kraštyje. už keleto mylių 
nuo Dainavos. Žadėdavo- įsi
kūręs, apsitvarkęs, grįžti 
prie visuomeninių darbų, y- 
pač prie pamėgto žumaliz- 
mo. Sutikę pobūviuose ar 
prie lietuviškos šventovės, 
nepastebėdavome jokių li
gos ar pavargimo žymių. Į 
pensiją iš verslo pasitraukė 
tik todėl, kad. išmokslinę, i 

advokatus išleidę vienturtį 
sūnų, Seleniai nebematė 
reikalo sunkiai dirbti.

Pro adatos skylutę—bai
siąją operaciją — Vladas 
laimingai pralindo. Miela
jam bičiuliui ir kolegai lin
kiu laimingai perkęsti intra
veninius maitinimus bei ki
tas gydymo proceso kančias 
ir grįžti į gyvenimą. Grįžęs 
į namus, tepamiršta jis vi
suomeninę veiklą ir įtampą 
keliantį žumalizmą. Jo jau 
atlikta su kaupu! Jo kelioli
kos metų Detroito lietuvių 
kronika Draugo dienrašty 
liks pačiu geriausiu, patiki
miausiu šaltiniu Detroito 
lietuvių istorijai.

Atvyks V. Žukauskas

Lietuvių klubo pakvie - 
tas, kovo 5 d. atvyks akto
rius Vitalis Žukauskas ir 
vienas atliks įdomią progra
mą.

Bus dail. J. Juodžio paroda

Balandžio 1 d. klubo pa
talpose bus atidaryta dail. J. 
Juodžio darbų paroda. Ją Į 
i engia R. Kalantos šaulių1 
kuopa.

Akai vadovauja A^ūkštelė

Šių metų Altos vadovybę 
sudaro šie asmenys: pirm. 
A. Rūkštelė, nariai I. Va- 
lauskienė. O. Galvydienė, 
A. Plepys ir K. Kleiva. 

"NAUJOJI VILTIS“

Praeitų metų politikos ir 
kultūros žurnalo Naujosios 
Vilties nr. 9-tame yra šie 
straipsniai: A. Geručio — 
Pirmieji Nepriklausomos 
Lietuvos metai, L. Dargio— 
Nepriklausomos Lietuvos 
1937 metų tautinės pajamos, i 
A. Budreckio — Vilniaus} 
vyskupai XVIII amžiuje, V. 
Jodeikos — Karolio psicho
loginis profilis, Emilijos Le
kienės — Lietuvos laisvini
mo keliu.

Be to. Petras Jonikas ra
šo apie V. Alanto. "Šventa
ragio“ romano žodyną, K. 
Radviloms apie Romualdo 
Lankausko romanus, St, 
Vykintas recenzuoja V. A- 
lanto “Atspindžiai ūkano
se“.

šio numerio kaina $3.50. 
Administracijos adresas — 
7150 So. Spaudling Avė., 
Chicago. III. 60629.

Negali — nežadėk, bet 
p&žadėjęs ištesėk

Aplamai imant, Detroito 
lietuvių laikraštininkai kele
tą metų džiaugėsi gera svei
kata. Tik 1976 m. smarkiau 
buvo susiigęs Vladas Min- 
gėla. Jis savo širdį jau gero
kai aplopė, ėmė rodytis po
būviuose ir, žiū, jau šį tą ra
sinėje. Teko patirti, kad po Į 
Selenio operacijos į ligoninę ‘ 
i-eina ir dabartinis LŽS pir-1 
mininkas Alfonsas Žiedas. 
Belieka linkėti, kad ir kole-, 
gai Alfonsui viskas gerai už-' 
sibaigtu.

Adrianos Jocy tes balsas

Penkiolikmetė Argentinos 
lietuvaitė, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos pastango
mis i Šiaurės Ameriką at
skraidinta. JAV7 ir Kanado
je per porą mėnesių duos 8. 
o gal ir 10 koncertų. Pats 
pirmasis koncertas įvyko ■ 
Detroite, Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūros centre, | 
sausio 15 d. Nebloga, paties' 
jaunimo organizuota rėkia-j 
ma sutraukė per 300 žmonių., 
Tai ne mažiau, kaip didžių- ' 
jų mūsų operos tūzų koncer
tai ir maždaug 50G visos'
aktvvios kiaurai lietuviškos;

t

publikos (matuoju Vasario 
Šešioliktosios minėjimų pub
likos skaičiumi, nes kai i 
juos ateina apie 600 žmo
nių, tai jau būna visi lie
tuviškieji * Detroito lietu
viai).

Taip jau pasitaikė, kad 
Arianos rečitalio metu bu
vau ”out of town“. Na. ne 
tiek toli, bet visgi už miesto 
ribų ir koncerte jokiu būdu 
dalyvauti negalėjau. Pasa
kysite: tai kam gi rašai, jei 
nebuvai ir nežinai? Būti ne

buvau, bet balsą girdėjau! 
Koncerto rengime dalyva
vęs mano jaunimas man pa
rūpino magnetofono juostą. 
Ištisą savaitę Adrianos bal
so buvo pilni mūsų namai... 
h* kuo ilgiau klausome, tuo 
labiau šį balsą pamilstame.9

Be abejo, apie jį prabils 
muzikos kritikai. Bijau spė
lioti, ką apie šį balsą jie pa
sakys. Mūsų šeima nuspren
dė. kad Adrianos balsas jau 
daibar vertas miliono dole
rių. jei ne daugiau. Mano 
jaunimas nuolat ir nuolat 
groja Joan Baez, Janis lan,
Lindos Ronstade, Judy Col
lins ir Joni Mitchell patefo
no plokšteles. Tarp jų įpina
me Adrianos balsą, ir šis 
balsas nė kiek nenublanksta. 
Ir svarstome: išleisti gerai

sudiriguotą. gerai įgrotą 
Adrianos plokštelę, atiduo
ti į geros muzikos reklamos 
rankas, ir ketvirtis ar pusė 
milioino egzempliorių kaip 
mat išeitų...

Svajonės? Svaičiojimai ? 
Hmm? Jei tik aš vienas taip 
galvočiau, sakytumėt —pa
kvaištų. Bet taip galvoja ir 
mano jaunimas. Ir ne tik 
mano. Girdėjau, jaunas Ka
nados lietuviukas, prieš me
tus gavęs inžinerijos magist

ro laipsnį, jau užsidegęs ieš
koti mecenatų Adrianos 

i plokštelei, žinoma, jo planai 
labai kuklūs, tik kelių tūks
tančių, tik tarp savųjų, nos
talgiškom mūsų liaudies 
dainelėm. Tuo tarpu mes

nė nežinome, kaip Adriana 
dainuoja ispaniškai, nors ži
nome, kad ji Argentinoje 
jau dainavusi ir TV7 audito
rijai. Trumpai ir staigiai į 
baigdamas pranašausiu:

Adriana Jocytė — netoli
mos ateities dainininkė- 
žvaigždė.

Alfonsas Nakas

LOS ANGELES, CAL.

Pagerbė J. Gliaudą

Miesto taiyba rašytojui 
Jurgiui Gliaudai įteikė gar
bės raštą. Jame yra duome
nų iš rašytojo biografijos ii 
literatūrinės veiklos, pabrė
žiama, kad jis prisidėjo prie 
miesto kultūrinio turtingu
mo.

—--------------------------------------------------------- I
IJ

Telefonuokite ar aplankykite

ANTON L. MAURAGAS REALTOR

1555 13th St. North 

St. Petersburg. Fla. 33704

Tek (813)—897-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie

j nori pirkti ar parduoti namus.
■
I

I * » M ■ B a * -

Sausio 20 d. New Yorke 
mirė Jonas (Jonis) Vizba
ras. tik 54 m. amžiaus, o jau 
daug nuveikęs architektas. 
Sausio 24 d. ji palaidotas 
Cypres Hills kapinėse.

Čia spausdiname sutrum
pintą velionio draugo, Vliko 
vicepirmininko inž. Jurgio 
Valaičio atsisv eikinimo kal
bą.

"Nelaukime, kad gyveni
mas mus Įprasmintų — mes 
turime patys Įprasminti sa
vo gyvenimą.“

laiką dirbti ir Kanados toli
moje šiaurėje, kur vyko oro 
apsaugos Įrengimų ir bazių 
statyba, nežiūrint žiaurių 
klimato sąlygų. Ji. be abejo, 
traukė noras praplėsti aki
ratį ir pažinti vietinius žmo
nes — eskimus, kurių tarpe, 
kaip teko girdėti, jis Įsigijo 
ir draugų.

Atskirų pastatų projekta
vimas Jonio nepatenkino, 
jis matė ir iš esmės studija
vo su architektūra susiju
sias socialines problemas, 
gyvenamosio aplinkos trū
kumus plačia prasme ir ša
lia pastatų projektavimo iš
tisu gyvenviečių planavimą 
pasirinko savo pagrindiniu 
uždaviniu. Tuo tikslu jis nu
ėjo Į šioje srityje dirbusią 
architektūros firmą. Po ke
lių metu intensvvaus darbo 
jis skiriamas ištiso miesto 
planavimo ir statybos pro
jekto vadovu. Tai Restono 
"naujamiestis“ — Newton 
Virginijos valstybėje.

Šis projektas aprašytas ir 
išgirtas, galima pasakyti, 
viso pasaulio profesinėje 
architektūros spaudoje, bu
vo laikomas naujo pobūdžio 
gyvenviečių projektavimo 
pavyzdžiu. Netrukus Jonis 
tampa Whitlesey and Conk- 
lin finnos dalininku. Dali
ninku būnant, atsirado rei
kalas eiti i asmeninio ir pro
fesinio pobūdžio kompromi
sus. Tai Joniui buvo nepri
imtina, ir dėl to jis ryžtasi 
toliau eiti vienas — pradėti 
savo paties architektūros 
firmą, nežiūrint su tuo susi
jusios atsakomybės ir finan
sinės rizikos.

Joniui daug reikalų teko 
turėti su miesto biurokra
tais ir jų surašytais nuosta
tais, kurie dažnai esti pase
nę. Jonis nevengdavo to pa
sakyti ir savo kitokią nuo
monę kietai ginti. Aš. taip 
pat susidurdamas su miesto 
taisyklėmis, galiu tvirtinti, 
kad teisybė tur būt be išim
ties buvo Vizbaro pusėje.

Jonis dažnai, iš šalies žiū
rint. ėjo vienišu ir sau ne- 
nuolaidžiu gyvenimo keliu, 
bet iš tikrųjų jis nebuvo at
siskyrėlis. Ypatingai jaunes
nis būdamas, jis aktyviai 
dalyvavo organizaciniame 
gyvenime, pogmdžio rezis
tencijoje Lietuvoje dar vo
kiečių okupacijos metai il
gi liai išgyveno tėvynės nete
kimo tragiškumą. Be Švie
sos sambūrio, jis priklausė 
Vokietijoje ir jauniesiems 
socialdemokratams, šviesos 
akademinio jaunimo sambū
rio šūkis "Už žmogų, laisvę 
ir tėvynę“ liko Jono Vizba
ro kelrodžiu visam gyveni
mui.

Buvusių šios organizaci
jos narių ir lietuvių social
demokratų vardu sakau 
nuoširdžiausią užuojautą jo 
žmonai Jūrai, dukrelei bei 
sūnui, seserims ir kitiems 
artimiesiems.

Mums. pasiliekantiems jo 
draugams. Jonis liks šviesus 
ir nepamirštamas pavyzdys.

VOKIETIJA

Evangelikų kunigų 

suv&žiavinias

Sausio 6-9 dienomis Bad 
Godesberge Anabergo pily
je Įvyko iš Lietuvos kilusių 
evangelikų liuteronų kunigų 
antrasis suvažiavimas. Jame 
dalyvavo 11 kunigu,

Tai nėra ištrauka iš prezi
dento Kennedy inauguraci
nės kalbos (nors panaši), 
bet žodžiai, parašyti prieš 
30 metų Šviesos Sambūrio 
labai kuklios išvaizdos biu
letenyje, antrašte "Rezisten
cija po svetimu dangum“.

Drįstu čia priminti šią iš
trauką dėl kelių priežasčių: 
pirmiausia, tai metai ir ap
linkybės, kuriomis prasidė
jo mudviejų pažintis ir drau
gystė, bet svarbiausiai dėl 
to. kad Jonio Vizbaro atve
ju nėra tai tik gražūs žo
džiai, bet principas, kurį jis 
visą savo gyvenimą sekė. 
Tai humanizmo — žmoniš
kumo principas.

Toliau aš ir vėl cituoju iš 
Šviesos sambūrio raštų:

"Amžinasis žmogus, no
rėdamas būti laisvas ir lai
mingas, ieško ir ieškos būdų 
suderinti savo norus su gy
venimo statomais reikalavi
mais.

"Jo svarbiausias bruožas 
yra socialumas... jis broliš
kas, laisvas, dūstantis Įsipa
reigoti, sugebantis veikti ir 
atsakyti už savo veiksmus 
žmogus. Tai nėra kurioje 
nors specialybėje užsidaręs 
amatininkas. tačiau tas 
žmogus reiškiasi visomis sa
vo galiomis... Jo šūkis yra: 
gyvenk ir padėk kitam gy
venti.“

Tai žodžiai, kuriais mes 
jauni būdami gėrėjomis ir 
daug kas nuėjom savais ir 
dažnai kitokiais keliais — 
su kitais. Jonis nevengė 
žmonių, bet taip pat nesekė 
tų. su kuriais jam atrodė ne
pakeliui. vien dėl draugys^ 
tė .

Jonis Vizbaras yra žemai
tis: gimė 1922 m. Dimitra- 
voje, Kretingos valsčiuje. 
Mokyklą lankė Skuode, vė
liau Palangoje, kur baigė 
Vytauto Didžiojo gimnazi
ją. Architektūrą iki 1943 m. 
studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. Studijas 
baigė ir ir architekto diplo
mą Įsigijo Vokietijoje — 
Karlsruheje 1947 m. Atvy
kęs Į JAV’, visu intensyvu
mu įsitraukė į architekto 
profesinį darbą. Jonio as
meniui būdinga buvo kuri

TORONTO, ONT.

Mirė Pr. Bastys

Sausio 23 d. mirė vaikų 
ii- jaunimo rašytojas Pranas 
Bastys, platesnei visuome
nei žinomas Prano Imsrio 
slapyvardžiu. Jo plunksnai 
priklauso knygos vaikams 
Tra-lia-lia, Vilkas meškerio
tojas, Gimtaisiais takeliais.

Jis nemažai rašė ir vaikų 
laikraštėliams.

■Netfuvo jam svetima ir or
ganizacinė veikla. Toronte 
jis buvo Lietuvių namų va
dovybėje. kredito koopera
tyvo Parama vicepirminin
kas, Kanados Lietuvių Fon
do iždininkas ir kt.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

1977 metų kalendorius.
Išleido Toronto Prisikėlimo 
parapijos ekonominė sek
cija.

Tai 156 puslapių knyga. 
Joje daug iliustracijų, eilė
raščių. Aloyzo Barono pro
zos kūrinys "Smėlio kran
tas“. 5 straipsniai sveikatos 
reikalais, nemažai kitokių 
skaitybos dalykėlių.

Kalendoriaus kaina nepa
žymėta.

Leidėjų adrešas: Prisi
kėlimo parapija. 1011 Colle- 

’ge St.. Toronto, Ont. M6H 
IA8, Canada.

LB VEIKLOS NAUJA 

SRITIS

Paskutiniais metais JAV 
valdinės Įstaigos per jų tei
kiamas Įvairias socialines 
programas smarkokai palie
tė šio krašto piliečių gyveni
mą. Daugelyje vietovių pa- 
liegusiems ii- pensininkams 
mažinami nuosavybės mo
kesčiai, teikiama papiginta 
medicininė pagalba, maži
namos vaistų kainos, oiga- 
nizuojamos Įvairios užsiėmi
mo programos, teikiama pa
rama maistui pirkti. Pagal
ba teikiama studentam, naš
laičiam. mažamečiams vai
kam.

šiais palengvinimais nau
dojasi ir apsukresnieji lie
tuviai. Tačiau dauguma ar 
dėl kalbos silpno mokėjimo 
ar dėl per eilę metų susida
riusių neigiamų pažiūrų Į 
valdinių Įstaigų teikiamą 
paramą jomis nesinaudoja, 
nesidomi ir nededa pastan
gų gauti daugiau informa
cijų dėl kvalifikavimosi jo
mis naudotis. Tokiu būdu 
atsisakoma to, kas kiekvie
nam šio krašto gyventojui 
teisėtai priklauso.

JAV LB Krašto valdyba, 
matydama, kad ypač vyres
niojo amžiaus lietuvius in
formacija apie valdinių Į- 
staigų teikiamas socialines 
lengvatas nepasiekia, šios 
kadencijos metu i sąstatą 
įtraukė valdybos narį socia
liniams reikalams, šios pa- 

į reigos atiteko Philadelphi- 
I ioje gyvenančiai jaunosios 
kartos atstovei Danutei Mu- 
raškaitei. bibliotekininkys
tės mokslu magistrei. savo 
specialybėje dirbančiai Ve
teranų administracijoje.

Jos pareiga bus susipa
žinti su valdžios lengvatas 
teikiančiomis programomis 
ir apie ių buvimą informuoti 
I -B apylinkių vadovus ir pla
čiąja mūsų visuomenę.

Akcentuodama šią veik
los sritį. JAV I B vykdo Lie
tuvių Chartos įpareigojimą 
ugdyti mūsų tarpe itautinj 
<olidaniina <

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

/*
J

— Ar tu matai, 
Ar tu veizi, ka? čia

Maiki?
>siZ,’r, (Jar0O,“>

— Nieko nematau ir ne
žinau. anie ką tu kalbi, tėve.

— Taigi, ar tu neregi, dėl 
•ko dabar \ isa? svietas ken
čia?

— O dėl ko?

— Juk tai iš peklos pasi
leidusių velnio prajovai?

dai— Daba; 
pranta, kur tu 
nori nukl eipti.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Rodė "Velnio nuotaką“

Sausio 23 d. susirinko 500 
žmonių pažiūrėti lietuviško 
spalvoto muzi kinio filmo 
"Velnio nuotaka“, kuris su
suktas Lietu.oje pagal Ka
zio Borutos pasaką "Balta- 
ragio malūnas“.

Gražūs Lietuvos gamto
vaizdžiai, lietuviška muzika, 
dainos ir gera vaidyba vi
siems patiko.

Filmas buvo rodomas 
Penny Cinema kino teatre.

Arkivysk. J. Matulaičio 

minėjimas

Sausio 22 d. Chicagoje 
Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje Įvyko 
arkivysk. Jurgio Matulaičio

KELE1V1O RĖMĖJAI

minėjimas, kurį pradėjo 
kun. dr. V. Rimšelis, tarda
mas atitinkamą žodį. Meni
nės programos dalį atliko iš 
Clevelando atvykęs Čiurlio
nio ansamblis. Rytojaus 
dieną Brighton Parke Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčio
je Įvyko pamaldos, kuriose 
dalyvavo per 20 organizaci
jų su savo vėliavomis ir pil
na bažnyčia žmonių. Mišias 
atnašavo vysk. V. Brizgys 
su būriu celebrantų. Chica- 
gcs arkivysk. kardinolas J. 
Cody, vysk. A. Abromo- 
vvicz ir daug kunigu. Mišių 
metu giedojo Čiurlionio an
samblis.

S. Žekys

SPAUDOS BALIUS IR 

• 19 PREMIJŲ

Veikli Lietų.ių žurnalistų

fondui Įteikė $700, tuo atsi-Į 
dėkodama žurnalistams, ku
rie padėjo jai surengti kon
certą.

BUS IŠLEISTAS 

VACL. BIRŽIŠKOS 

VEIKALAS

Bostoniškio J. Jašinsko

parašyta knygą —JULIUS 
JANČMS — POETAS IR

tūriniuose kraštuose skriau
džiamus ir kalinamus... Tai
ko dar iš tos Amerikos gali- Mikutis. Ghicago. III. 
ma būtų reikalauti? ’ Po $2: B. Fjranskus, To

ronto. Ont., P. Ausiejus, A-

: s-gos valdyba jau bene še- 
‘ šerius metus rengia po vieną 

Keleiviui paremti aukojo: balių per metus. Šiemet jis 
J. Balčiūnas. Watei būry, buvo sausio 29 d. didelėj ir

Ct.,__ $4. ; puošnioj Martiniąue resto-
Po $3: J. Staigys, Port Irano salėje Chicagoje. Visi 

Colborne, Ont., L. Oriško-i tie baliai sutraukdavo gausų 
nis, Sudburv. Ont., J. Kokst, j svečių buri. Toks pat gausus 
Vokietijoje. E. Kleinas, buvo ir šis balius, Į kuri, 
Wollaston, Ma., A. Butche- žiauriam orui esant, susirin- 
rait, Terra Altą, W. Va., E. ko 60d svečių. Jau tas rodo,

— Maiki. ką tu čia post
ringauji, gal ir teisybė, bet 
tu visiškai nutyli visus šios 
kontrės griekus, kurie šau
kiasi i dangų atkeršinimo?

— O kokie, tavo nuomo
ne yra tie didieji šio krašto 
nusidėjimai?

von, Ma., E. Vizbaras, St. 
Petersburg. Fla.. S. Aleksie-

kad lietuviškoji spauda dar 
turi daug nuoširdžių rėmėjų. į

Baliu gražiu žodžiu pra
dėjo valdybes vicepirm. Jur-

Kun. J. Prunskis kasmet Lituanistikos Institutas, 
skiria $1,000 premiją žy-! kuriam pirmininkauja 1976 
miausiam žurnalistui. Šie- įm- antrajai kadencijai iš- 
met ji teko Laiškai Lietu- į rinktas dr. Jurgis Gimbutas, 
viams redaktoriui. Lietuvių nu0 pat isisteigimo JAV-se 
žumailstų s-gos valdybos ’ rūpinasi lietuvių mokslinin- 
pirm. kun. Juozui Vaišniui. j kų parašytų veikalų leidyba.

, Šiomis dienomis gauta žinia,
Meninę programą atliko kad Devenių kultūrinis fon- 

solistė P. Rugienė, kuriai a- das. pirmininkaujamas Da- 
komponavo muz. M. Mote-: lios Devenytės^Bobelienės, 
kaltis. Jis padainavo 5 dai- Lituanistikos Institutui pa- i 
nas. Rašytojas Aloyzas Ba- skyrė 3.000 dol. prof. Vaclo- 
ronas paskaitė savo humo- vo Biržiškos moksliniam 
rištinių eilėra čių. i darbui išleisti.

Prof. Vacį. Biržiška, kaip 
daugelis žinom, ilgesni lai
ką gyveno ir dirbo Bostone,! 

_ ... . . “~!eia jis kurj laiką buvo Liet.'
no. Po gar dzios vakarienė’?; Enciklopedijos vyr. redakto-! 
iki vėlumo? vieni šoko, kiti į rjug. 'paj nepaprasto kruopš- 
su pažįstamais šnekučiavo tumo ir darbštumo moksli. 
arba tuoj grizo namo. ninkas. Be daugybės Įvairių •

n „__ _ lituanistinių mokslo darbu, 1
(Sausiam būriui svečiu malu- ■ ^skelbtų L.E. ir atskirom
niai praleisti vakarai bet ir knygom, ??™ko F»¥5

t , j . m. ... pluošta medžiagos apie lie-zuroahstu iždui su=‘įminti 1 . , .L.. 1■ , . .. t tuvius studentus, studijavu-įr tuo įgalinti plėsti rtarbą. .1 ‘ įsius Vak. Europos universi-1
aeeemeooocosenososoooeeae tetuose. Pvz.. tuoj po II-jo 

pasaulinio karo jis rinko ži- 
. nias apie lietuvius studentus,
> kurie XV-XVIII a. studijavo 
Tuebingeno universitete. Ir. 
besirausdamas to universi
teto archvve, sukaupė ne
menką pluoštą medžiagos.

Daina ir dailiuoju žodžiu 
sustiprinus savo dvasią, at
ėjo laikas nepamiršti ir kū-

Tik išnliūtingas .įrašo pa
tarimo, kvailas viską žino.

Indų priežodis

DIDELĖ NAUJIENA

Lietuviu I
1

Valley Stream, N.Y., igis Janu'aitis. Jis taip pat
W. Burinauskas. Amster- perdavė Lietuvos gen. kons, 
dam, N.Y., G. Dambrauskas, L Daužvardienės. komp. J. 
Mu ikigan. Mich.. L. Merke- Žilevičiaus ir Illinois šen. F. 
lis, Toronte, Ont., H. Ken-'Savicko sveikinimus, 
nedy. Phila., Pa., J. Ščiuka

REVOLIUCIONIERIUS ga
lima gauti Keleivyje. Jo« 

— 5 doleriai.•zaina

STEPONO KAIRIO ATSI
MINIMU PIRMASIS TO
MAS "LIETUVA BUDO“ 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—"TAU, 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL. 
KAI N A $2 <30.

Ka tik gavome

Massachusetts gyvenan
tieji prie knygų kainos pri
deda 5f valstijos mokesčio.

| DuB 
1 dv, V
i antra 
psl., 
kaina

; šis raudonam saulėlei-
rim> Ramono romano 

Ūdyta laida. 399 
įrištais viršeliais.
>.00.

Nyks tuk
s Jo ’

te? •’
iP.Otf
AI<
psl..
kušli;

mokykla, Ade-
:?aštės - Abromaitie- 

skilios pasakai- 
akymėliai. iliust- 
p.ri vatais Vandos 

ris piešiniais, 60 
kštais viršeliais,

3.00.

mažiau su- — Maiki, pirmiausia. — 
savo mintis persivalgymas. Visi čia yra 

tiek persiriję steikų, frank- 
furterių. balic-nių ir picų. 

— \ aixe, tai ar nematai, kafj jau kūnas neišsitenka 
sniegas užpustė visą; nej kelnėse, nei andarokuo- 

musų kontrę? Kaip baisūs’?e
speigai sukaustė žemę ir vi- j įa nipa ko,kia penkių šimtų 

Sako, net paukš-,svaru bobikė? Juk tada net

kaip

są gyvata

Nevv Britam, Ct.. J. Austin, 
Tcuntain, Moch., A. Klimas, 
Grand Rapids, Mich., E. 
Mackevičius. Chicago, III.. 
J. Liutkonis. So. Boston, 
Ma., A
tain, Ct., P. Petronis. La Cal-

. ., . . . . le, Que.. J. Dalbokas, LosArg. tu nematei kai į bu- A c , Buika.
.!„« kokia nenkiu šimtu

čiai nušalo 
stirnos ausi

basa: 
:? Al

ke jas, o; mašinos lisorai girgžda, ir 
motoras verkia ją tempda- 

as mas. Tai znočijas, kad žmo
nės nesilaiko jokio pasninko 
ir ryja. ką tik ranka pasie
kia. O kai tik kokia ypata 
vra per daug pririjusi stei- 

1 ku, per daug gerai išsimie- 
- Tu. Maiki, šneki, kaip i «?>'<'• tai prie tokios ir vei-

tikrae bezbožninkas. Tai tik "’»! Kre,f?u P"8“”?. 80 f 
Dkyas ant visos Amerikos S sok"J «"<*« Plynais.

atsiuntė lekią koronę. Tik j —Kokius tu čia matai di- 
jis užsiundė ant mūsų pati

baisi svieto koronė? 
teikia bausmę ant 
merikos užleido?

tai nėra 
O kas 

visos A-

— Šiemet pasitaikė tokia 
šalta žiema, tai ir viskas.

I

velnią, kad 
vo griekus
pakūtą.

atsimintume sa- 
ir padarytume

nesniut? nusidėjimus, negu 
iu yra kituose kraštuose, ku
riu velnias negundo ir Die
vas nebaudžia?

Po to sekė dr. P. Daužvar
džio fondo premijų (po $25, 
$50 ir $100) Įteikimas jau
niesiems spaudos bendra
darbiams. Ju buvo 18. bet 

Burneika, New Bri- tik 3 iš Chicagos (Audra 
Aleknaitė, Gintaras Plačas 
ir Petras Kisielius), kuriem 
ios Įteiktos čia pat. Jas Įtei
kė sol. Praurimė Ra>gienė su 
Alina Linskiene. Kitiems 
premijos bus pasiųstos paš
tu. Premijuotųjų vardu gra
žiai padėkojo P. Kisielius.

Minimas prof. Vacį. Bir
žiškos veikalas — Lietuvos 
tudentai užsienio universi-

tomas, 1944-1975 m., parašė tetuose XV-XVIII a. — iki 
Pranas Naujokaitis, 579 psl., šiol buvo tik rankraštis. Da- 
kaina $10. į bar tą rankraštį sutiko sure- i

Tai ne tik vertinga knyga. į <la«l,oti ir spausdinimui pa- 

bet ir nepapras’ai puiki ka-|
ledinė dovana, kurią galite

tūros
tėra

istorija, IV

gauti Keleivyje.

Geri žodynai
Anglų-netuvių kalbų žo

dynas, V. B?ravvkas. nauji 
laida, apie ? ),00č
590 ps1. kaina $8 30.

ruošti dr. Jonas Puzinas.

Phila., Pa.. P. Darulis, Na- 
shua, N.H. S. Petrauskas, 
Hartford. Ct., J. Davalga. 
Gulfport. Fla., D Pocius, 
Brooklyn. N.Y., P. Malec- 
kas, HilI ide, N.J., A. Ma
tulis. Detroit, Mich.

Po $1: E. Starkus, Rock- 
pert. Tex., T. Paukštis, To
ronto, Ont., P. Keturka, La 
Šalie, Que.. B. Šilas. Eliza- 
beth. N.Ji, J. Plytnikas. Dry- 
dan, Ont., J. Kriščiūnas, St. 
Petersburg, Fla.. V. židžiū- 
nas, Worcester. Ma.

Visiems aukotojams nuo- 
ši dus ačiū.

Čia paminėtina, kad P. 
Dagienė dr. P. Daužvardžio

žodžiu

I ietavių-anslšj kalbų žo
dynas, redagavo Karsan 
naitė ir ŠlabonerskS. apif 
>7 non žodžių 51] ps!., ka? 
na $8.09,

— Nelabai man aišku, už
kokiu.' nusidėjimus mus čia,vas> dar niekad nemačiau 
turėtų Dievas bausti. Kuo Plungėje, kad vaikėzas ant 
Amerika yra blogesnė už ki- ųlyčios bučiuotų mergą, ai
tas pasaulio valstybes? Man kad mergos pusnuogės šoktų 
rodos, kad ji yra net gėrės-. karčiamoje ant stalo, raity- 
nė, nes siunčia pasaulio bad-į damos pavo člunkus. Tokią 
miriam maistą, šąlantiems! Įen perkūnas viduryje žie- 
dra.bužius, jos piliečiai atsi-įnios nutrenktu už smertelną: 
likusias -alis moko moder-i p,.,eką. O įkas čia darosi?

— Maiki, kaip aš esu gy- i
voo rlo i- yiinL’orl nomoZion’

Keleivio administracija

— Ne, Maiki. Amerika 
n ;o taukų biesinasi. iš gero 
gyvenimo iš proto eina, ir 
čia sulauksime tokios die- 
n s, kokios sulaukė Sodoma 
ii Gomora, nes jau velnias 
visus i pražūti veda.

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

VIENOS SAVAITĖS 

iš BOSTONO. NEW YORKO. MONTREALIO

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

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 

iš BOSTONO, (’HK’AGOS, N. YORKO. MONTREALIO

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

Devenių fondo dėka 
dar šiemet velionio prof. 
Vaclovo Biržiškos veikalas 
bus išleistas atskira knyga ir 
rikiuotas Į atitinkamų Li
tuanistikos Instituto leidinių 

Į seriją.
♦

BROCKTON, MASS.

SLA 17 kp. nauja valdyba

Sausio 29 d. Sandaros sa
lėje buvo SLA 17 kuopos 
visuotinis susirinkimas, ku
riame dalyvavo ir SLA cent- 

į ro valdybos vicepirm. inž.
’ Aleksandras Čaplijas.

j Į kuopos valdybą išrinkti 
I šie asmenys: pirm. Mykolas 
i Gofensas, vicepirm. Albina 
Baškauskienė, fin. sekr. Sta- 

į sė Gcfensienė. prot. sekr. 
i Leonardas Šakys, ižd. Juli- 
I ia Platkauskienė. iždo glob 
j Juozas Sti-umskis ir organiz 
' Jonas Pratkauskas.

Kuopis nariai nario mo- 
i kęsti gali siusti šiuo adresu:

, Albina Baškauskienė, 228 
> Sawtelle Avė., Brockton. 
Mass. 02402. Telefonas — 
583-4076.

gal

niškiau ūkininkauti, kitu i
kraštų beraščius moko skai-' 
tyti ir rašyti, supažindina mų šiandien pilna 
juos su demokratine valdy-į pasaulyje. Čia nieko 
mosi sistema, užtaria dikta- stabaus.

ST. PETERSBURG BEACH. FLORIDA

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

Įstaiga

G U L F ASSOC. REAL E S T A T E 

(i705 (>ulf lilvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707 

Tel. (813)367-1791 

Po darbo valandų — (813) 360-0744

Tekiu naktinių progra-* ^'e’ xe'n’a;s J1
„„a;/,, «;t«„ rišame t: ve kasdlen Pas Zacirką 

veda ir ten i gerklę pila gy-nuo-

i

vatinę.

— Šarap. 
t; vo biznis!

Maiki, tai ne

— Reiškia, nors tu ir lie
sas, nors tu steikų ir neper- 
sivalgai, o tavo velnias li
tavę pati yra pristojęs. Dėl 
tavo nusidėjimų tada ir šal
čiai mus užklupo, ir sniegas 
Pcstoną užvertė...

— Šarap, Maiki! Aš šian
dien su tavim visai nenoriu 
daugiau kalbėti!

BIRŽELIO 29. LIEPOS 13. LIEPOS 27 RlCl’If ČIO 10 
iš CHICAGOS — $1257.00 
iš NEW YORKO — $1136.00

Prie grupiu galima jungtis ir iš kitų miestu su 
papildomu mokesčiu

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SK MčIUS 
RIBOTAS!

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

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

Savininkė Aldona Adomonienė

Air Fares Subject to Changes and Government 
Approval

Norintiems atsikviesti rimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikabnjamm iMcriethno dokumentus.

relių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orintaitė, 
384 psk, kaina $8.00.

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

Julius Janonis, poetas ir 
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
kaina $5

Lietuvos Smeigiamasis Sei
mas, para-ė dr. V. Daugir-
duitė-Smogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
aruose Lietuvos konstituci

ją ir kitus pagrindinius Įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruota?, 261 psl., kaina
— $6.50.

Daines ir giesmės broliam 
lietuviam?. — Tai vilniečio, 
kompozitoriaus Juliaus Si- 
riau? kfup.-bos 15 dainų ir 39 
jriesmrs, išleistos Veronikos 
M?.min?: ritės - Kulbokienės 
i»astannis. Igraviravimo 
f-arbą atliko Jonas Zdanius. 
Kaina $6.00.

/ domas Galdikas, daili
ninko monografija anglų 
kalba, nuveiksiu spalvotos 
ir nesnab otos nuotraukos, 
didelio formato 171 psl., 
kaina $15.00.

Rudenys ir pavasariai. II 
dali?.. manas, parašė AL 
bina? Baranauskas. 347 pslį 
kaina Šri.60.

Juodvarniai, pa?aka-po^» 
ma. n-.’-: -ė ir iliustravo Pati-

Ereli

i •

l 1 Jorkus, 200 psl., kaina
>.00.

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVJ. JO METINĖ PRENUMERA* 

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 

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

WICN 90.5 FM 

E. Meilus
23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665



Puslapis penktas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6, 1977 m. vasario 8 d.

Vietinės žinios
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO PASKELBIMO 

59 METŲ SUKAKTIES 

1977 m. vasario 20 d.

KALENDORIUS

Vasario 20 d. So. Bostcr.o

Nauji aukotojai Lietuviškos '

Skautybės Fondui

Baigiantis 1976 metams, į V,etuvių Pil?eiių 
Lietui išk sios Skautybės; Altos rengimas Lietuvos 
Fondas iš bostoniečių susi! nepriklausomybes atstaty- 
laukė gražios paramos. L. m0 Paskelbimo o9-sios su- 

S. Fondui aukojo:

MINĖJIMAS

kakties minėjimas.
Ko-vo 6 d. 12 vai. So. Bos

tono Lietuvių Piliečių d-jos 
II ir III aukštų salėse skautų

B. ir A. Monkevičiai —
$5, St. ir O. Martišauskai ir 
O. Vilėni kienė — po $10, 
kun. Ant. Baltrušūnas ir J.1 rengiama Kaziuko mugė.
ir A. šilimai — po $15, Z.' 
Shallnienė — $25, G. ir R. 
Simonaičiai ir J. Tumavi- 
čienė — po $35. Senųjų La
pinų ?k.. Vyčių būrelis ir I. 
ir K. Nenortai — po $100.

Fondo vadovybė visiems 
aukotojams už aukas nuo
širdžiai dėkoja ir -primena, 
kad auka Lietuviškosios 
Skautybės Fondui šiandier 
yra vienas geriausiu inves
tavimu i mūsų ateiti.

K. N.

1977 m. kovo 11 d. (penx 
tadienį) 8 vai. vak. First č 
Second Church salėje, 6; 
Marlborough St., esto solis 
to Naan Pold koncertas, ku 
ri rengia N. Anglijos Balt 
d-ja

Kovo 13 d. 3 vai. popie 
So. Bostono Lietuvių Pilie 
čių d-jos III aukšto salėje 
JAV LB Bostono apylinkė 
sukaktuvinis 25 m. koncer- 
tas-banketas.

10:30 vai. — pamaldos Šv. 

Petro lietuvių parapijos baž

nyčioje. (Organizacijos pra

šomos dalyvauti su vėliavo

mis. v

2 vai. popiet — So Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos III a. 

salėje

IŠKILMINGAS

SUSIRINKIMAS

Povilas P. Dargis

Susirinkimo programoje —į

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Gerbiamieji,

Siunčiu prenumeratą 1977 
metams su priedu, viso $85.

Šia proga noriu pastebėti.
! kad bent pastaruoju laiku 
i Keleivis yra tapęs vienu pa
čių geriausių lietuviškųjų 
laikraščių iieivije-j^: gyvas, 
Įvairus ir kartu aiškios

vėliavų Įnešimas, himnai, žu-, krypties, kaip ir anksčiau.
. . . . - i Redaktoriui ir kitiems bend-

vusiųjų dėl Lietuvos laisves 

pagerbimas, sveikinimai, gu

bernatoriaus ir majoro pro

klamacijos, Altos vicepir

mininko ir SLA pirmininko 

POVILO P. DARG1O

kalba, rezoliucijų priėmi

mas, aukų rinkimas.

{ RAVMOND E. PELECKAS

, GENERAL CONTRACTOR

t Dengia stogus, deda vandens
• nutekamuosius vamzdžius, at 
J lieka namų vidaus ir lauko vi 
} sų rūšių dailydės darbus.
| įkainojimas veltui. Turi leidi
• mą ir draudimą, šauktis va 
| karais tel. 361- 1610.

I.

NAUJAS ROMANAS 
Ką tik išėjo Petronėlė: 

Orintaitės parašytas romą-, 
nas Erelių kuorai, 384 psl.,
kaina $8.00.

SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI

Keleivyje galima gauti f

Kovo 27 d. S 30 vai. p( 
pietų So. Bostono Liet u vii 
Piliečių d-jos III aukšte =a 
’ėje Minkų radijo metini 
koncertas ir filmų vakaras

Balandžio 17 d. 3 vai. pc 
pietų So. Bostono Lietuviu 
Piliečių d-jo-s salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas.

Balandžio 24 d. 3 vai. pr 
pietų Veterans Memoria- 
Auditorium Providence, R 
L, Čiurlionio ansamblio F

Jono V alaičio parašytą apy- ’ cįeve]ando. koncertas. T?
j pačią dieną 10 vai. ryto an-

radarbiams bei talkinin
kams priklauso mūsų skai
tytojų padėka su didesne 
parama, kaip iki šiol.

Keleiviu gali didžiuotis ar 
bent pasidžiaugti ir jo leidė
jai — Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjunga.

Su geriausiais linkėjimais
Jurgiu Valaitis

Irvington, N.Y.
* * *

Gerbiamieji,
Aš esu labai dėkinga Chi

cagoje gyvenantiems Bris- 
kiams, kurie kasmet man 

'užsako Keleivi Kalėdų do
vanų.

i Su pagarba
S. Bieliauskienė

’ Toronto. Ont.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alobonse 
peržiūrėta. ’’Su<iuvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI
s

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

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

RADIJO PROGRAMA

”GARSO BANGU“ 

PROGRAMA

j samblis giedos bažnyčioje
Turinyje: Suvalkijos kai-L G,e.°?žės J,4. d-

odyba. jolTa,utml«, s?kl” lsamb'mf
vakaras, kuriame bus pami-

JAUNAMARTĖ.

mas, ūkininko
buitis su vestuvinėmis apei
gomis, dainomis ir kt. Kai
na — $4.00.

f+++T ’T 'TTT-fTfm+TTVvt .

KĄ TIK GAVOME

mirusio ižvmaus‘

nėtas ir Romas Kalanta.
«soeeoooeeooQOQi9o&

surast

neseniai 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
•$G. Paštu nesiunčiame.

Argi sunku būtų 

vieną naują Keleivio prenu 

i meratorių? O juk kiekvie 

nas naujas prenumeratoriui 

stiprina laikraštį.

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

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS BOSTONO SKYRIUS 

« * *

Vasario 16 d. 12 vai. Lietuvos vėliava iškeliama prie miesto rotušės. Visi prašomi 

dalyvauti.

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

Ši radijo programa trans- komentarai, muzika, dainos 
liuojama sekmadieniais iš į jr Magdutės pasaka, 
stoties WBUR 90.9 FM'
banga nuo 1:30 iki 2^00 vai. Į Šią programą veda Stepo- 
popiet. 1 nas J. ir Valentina Minkai.

Programoje anglų kalba' Biznio reikalais kreiptis Į 
pateikiama klausytojam ge- ■ Baltic Florist gebu įr dova- 
rai atrinkta ir suredaguota t nu krau'uvę, 502 E Broad-

r
ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore
t

4 NAUJOS KNYGOS į
Angliškai:

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

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $i0.— 
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

"MERGAITĖ Iš GETO“

Paskubėkite Įsigyti šitą R.

|
Spalio romana, nes jo netru-'

!
kus nebebus.

Kaina $5.00.

JEIGU DAR NETURITE,

TUOJAU ĮSIGYKITE! 

BALYS SRUOGA MŪSŲ 

ATSIMINIMUOSE

Knygoje yra daug iliust
racijų. ji gražiai dailininko 
apipavidalinta, kietų virše
lių, 552 psl. Kaina $10. La. 
bai tinka ir dovanoms. Ję 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

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

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas 

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingą 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam tartai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY’ gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namas.

’Viena gražiau-ių ir Įdo
miausių knygų tarp pernai ir 
šiemet pasirodžiusių lietu- 

. vių leidinių tremtyje tikriau- 
šiai yra „Balys Sruoga mūsų 

L i atsiminimuose“.

tį! Tai vienintelė lietuviška 
J* i knyga, kurioje beveik 100 

asmenų rašo apie vieną as
menį — didįjį poetą, dra
maturgą, teatralą ir moksli- 

1 ninką Balį Sruogą.

vi mi
H, šie 
fĮlvi,

• C I T G O KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DALIMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL
NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-

470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skai tylėjus apie pasaulinius tr betuviškuosius 
(vykius, deda aaug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie visus mūsų visuomeniniu’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
.varhia problema.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiika» mūsų Iš

eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idėiu. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
__ lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.
Adresas:

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

lietuvių kultūrinė, istorinė ir 
kitokia medžiaga, verta vi
siems lietuviškai nemokan
tiems pasiklausyti. Valandė
lės pagrindinė ir puiki kal
bėtoja—Birutė Vaičjurgytė.

Vasario 13 d. — speciali 
programa Vasario 1G pami
nėti.

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

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

SLA

way, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų kn\ gų pasirinkimas.

ORAUimMO AGENTŪRA t 
Atlieka įvairių rūšių |

draudimus ?
Kreiptis senu adresą: *

BKONIS KONTRIM *
S98 Brnadway

Se. Boston. Mass. 02127 
Tel. A N 8-17*1

SUSIVIENIJUl.
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

* c i A

SLA—jaa 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau taip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariama

SLA—didžiausia lietuvių fratemallnė crganizacijc — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje paša'pą, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iris sa puse mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir snugi. Kiekvienas 
lietuvią čia gali gauti įvairių klasių reikabngiansiHA 
apdraudas nuo $100.00 iki $Iv.OOO.ūC

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdreuda — Ea. 
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią "EP.M 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 nv'Pės
čio metams.

SLA—AKC1DENTAL8 APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama HetnvUk^ 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreinkitėe 
* kuopų veikėjus, ir ’ic plačiau paaiškins «r4* 
Susivienijimo darbas.

Geusite spausdintas m formacijas. jeigu 
parašysite:
Lltliuanlan AKianre of America
107 Wsst 30th Street. Nevr V ork. N Y t ^1



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6, 1977 m. vasario 8 d.

Vietines žinios
Penkios dienos Lietuvoje

Paskutinė Kultūros klubo 
programa sutraukė nemaža 
svečių, nors buvo šalta ir 
nepatogios vairavimo sąly
gos. Svečius, be abejo, trau
kė smalsumas skelbtąja 
programos tema.

tragiškai juokingas puses. 
Žinoma, visa tai perleido 
pro savo asmeniško nusitei
kimo ir a>meniškos patirties, 
prizmę. Betgi akcentavo, 
kad viską, ką Kultūros klu
bui sakysiąs, būtų ir Vilniu- 

sakęs. Ši ”vienaveidišku- 
pastanga verta dėmė

je
mc‘
šio.Taji smalsumą fotografas 

inž. Kazys Daugėla ir suge
bėjo patenkinti. Kalbėda
mas tema ”Penkios dienos 
Lietuvoje“ ir ta proga paro
dydamas eilę gerai atrinktų 
skaidrių, prelegentas audi
toriją pagavo ir nuteikė su-j iš to kylanti‘kontrastą, 
simąstymo. net susijaudini-' 
mo kryptimi. Temą apžvel- Baigęs prelegentą 
gė visapusiškai, tuo pačiu 
nevengdamas ir atviresnio 
subjektyvaus žodžio.

šalia kelionės metu dary
tų nuotraukų, Kazys Daugė
la saivo reportažan Įpynė ir 
puikias nuotraukas iš anks
tesniųjų nepriklausomybės 
laiku, savaip išvystydamas

Apie lietuvių kūrybines 
pastangas sunkiomis okupa
cijos sąlygomis rado pasa
kyti daug gerų žodžių. Iš ki
tos pusės, primygtinai nuro
dė Į akivaizdžiąsias sovieti
nės sisten.os silpnas ar net

susi
laukė Įvairių klausimų. Dis
kusijos užtitęsė ilgai. Vaka
rą ramiai pravedė klubo pir
mininkas M. Drunga.

Kavą Į Prancūziją atvežė 

1669 mefais turkų pasiunti

nys Suliman Aga.

Reta kregždė

Ilgametė Keleivio skaity
to ja Ema Šturmienė iš To
ronto, Ont., mūsų Įstaigoje 
Įsigijo knygų net už 55.00 
dolerius ir dar pridėjo 3 dol. 
magaryčių. Tai ne dažnas^ 
reiškinys mūsų šių dienų lie
tuviškame gyvenime.

Šia proga mes sveikiname 
mielą savo skaitytoją ir lin
kime stiprios sveikatos ir ge
ros nuohujfcos.

Naujas skaitytojas

Stasys Baleiša iš So. Bos
tono užprenumeravo- metam 
Keleivi Blanche Kereluk St. 
Petersburge. Fla., ir dar pri
dėjo doleri senam generolui 
”ant tabokės“.

Ačiū Stasiui (Stanley) 
Baleišai už naują skaitytoją'

Vedybinės sukaktys

"GARSO BANGŲ“ ATSIŠAUKIMAS

Garso Bangų rodijo prog- (klausytojais - rėmėjais).
rama. kuri angių kalba bylo
ja amerikiečiams apie lietu
vių reikalus, jau daugiau 
nei ketverius metus trans
liuojama iš Bostono univer
siteto radijo stoties WBUR 
90.9 FM banga. Prieš keletą 
mėnesių stotis įsigijo stip
resni siųstuvą, ir Garso Ban
gos dabar girdimos 100,000 
nuolatinių stoties klausyto
jų nuo Nevv Hampshire 
vvalstijos iki Cape Codo ir 
net Worcesterio. Retas kuris 
lietuvių informacinis orga
nas gali prieiti pne
didelės amerikiečių audito
rijos ir dar sekmadieni!

Tačiau lietuviams šis nuo
latinis Lietuvos vardo gar
sinimas plačiosios visuome
nės arenoje nieko nekainuo
ja. Stotis Garso Bangoms 
radijo laiką teikia nemoka
mai. O iš kur ji ima savo lė
šas? WBUR vra visiškai ne-

Vasario 7 d. Justina ir A- 
leksas Dubauskai minėjo 
savo vedybinio gyvenimo,
45 metu sukakti, o Juzė ir j komercinė stotis joje ne- 

anas Matioškcs — 35 girdėsite nei vienos biznioAntanas Matjoškcs 
metų.

Sveikiname juos ir linki
me dar ilgų laimingų metų. tapdami ”listener-sponsors‘

reklamos. Iš dalies ją išlai
ko Bcstcno universitetas, ir 
iš dalies patys klausytojai,

Vasario 12-21 dienomis, 
per savo metinį vajų, ši 
WBUR stotis užsibrėžusi 
surinkti $60.000. Tuo metu 
visų programų vedėjams. Į- 
skaitant ir Garso Bangų ko
lektyvą, teks radijo bango- 
mis kreiptis i saivo klausyto
jus, raginant juos tapti ! 
WBUR stoties rėmėjais. Rė- i 
mėjo metinė auka — $25 
(pensininkam ir studentam 
—$15). Atsiliepdami savo 
aukomis, lietuviai ne tik pa
rems jų reikalams palankią 
radijo stoti, bet tuo pačiu Į-

' galins Garso Bangas ir to
liau savo darbą tęsti. Bū
tent, stoties vadovybė, suda
rydama ateinančių metų 
programų sąstatą, atsižvel
gia i klausytojų pageidavi
mus. kurie Išreiškiami fi
nansine parama specifinėm 
programom.

Visos aukos stočiai yra 
”tax-deductible“. t. y., nura
šomos nuo mokesčių, ir, sa
vaime aišku, kiekviena au
ka, didesnė ar mažesnė už 
siūlomą sumą, bus mielai 
priimta. Naujiems stoties 
klausytojams - rėmėjams

Kviečiame visus j 

BOSTONO
BALTUOS ir ŽALGIRIO TUNTŲ 

tradicinę

KZIUKO MUGĘ

So.
1977 m. kovo men. 6 d.

Bostono Lietuviu Piliečiu Draugijos salėse
(368 W. Broadvvay, So. Bostone)

PIETŪS

ATIDARYMAS

VAIDINIMAS

12:30 vai

11:30 vai.

3:00 vai.

Bus suvaidinta — GRY BŲ KARAS

jiems pageidaujant, bus 
duodamos ir “premijos“: į 
juostelę (casette) Įrašytos 
muzikinės retenybės, pvz., 
pirmasis lietuviškas muziki
nis vaidinimas “Ugnies me
džioklė su varovais“, kuris 
nėra išleistas plokštelėse.

Bostoną savo tėvų Juzės ir 
Aleksandro Lapšių aplan
kyti. Jo tėvas neseniai i ko
jas atsistojo po sunkios ope
racijos.

Inž. Algis Lapšys, gavęs 
inžinieriaius diplomą, buvo 
išsikėlęs i Detroitą, vėliau į 
Los Angeles, bet neseniai 
vėl grižo i Detroitą. Jis yra 
veiklus jaunosios kartos at
stovas, be to, rašo ir eilėraš
čius. Atsilankęs mūsų Įstai
goje, nepamiršo ir aukos

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
Tet SW 8*2868

yra yienintelė oficiali ištai
ga VVorceatery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces-
terio f Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiau-Į 
•iu importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

tas.
Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ 

vedžioja. ’---------- 1—J—

Elood Sųuare 
Hardware Co.

B*r-*ūkaa N. J. ALEKNA 
StS EAST BKOAPWAT 
LllUTH 8CSTOIM, MAS8. 
•Z'ELFFONAS AN 8-414S

Bax.ja.3iij Meore Oaist 
V'opJeroR Sicnoma

Stiklas Langam 
rt ik men y r camaaa

Reikmenys piure beriama 
ra’ežie* daiktai

Peter Maksvytis
Carasater & Buiidsr
<9 Church Street 

«. Miitoa, Masa.
Atlieka visas pataisymo, remoa 
to ir projektavimo darbas ii lau
ko ir vidaje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal JOsų reika
lavimu. šaukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 898-8676

žmogaus — be ydos.

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

Tel. 762-6732 <»

PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.

« »

Tad prašome apylinkės 
lietuvius Įsijungti Garso 
Bangas sekmadieni vasario 
13 ir 20 d. 1:30 vai. popiet 
ir, paskambinus tiesiog Į 
stoti, pažadėti savo auką,
kartu paminint Garso Ban-j palikti. Nuoširdus ačiū. 
gų programą. Čekius taip 
pat galima siųsti šiuo adre
su: Garso Bangos, c o WBU 
R, 630 Commomvealth Avė.’
Boston. Ma. 02215.

Iš anksto nuoširdžiai dė-; > 
kojame Visiem aukotojam !!

Garso Bangų kolektyvas •

I '
TRANS - ATLANTIC 

TRADING CO.
Siuntinių persiuntimo 

Įstaiga

Telefonas: A N 8-2806

IDr. Jos. J. bonovan 
Or. J. Pašakarnio

I PC DINIS 
OPTOME TEISTAS

Valandos:
nuo 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais neoniniams
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Or. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTfi) 

OPTOM E TRI STI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—-uždara 

445 BROADMAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

šesveeeeasoeoeeooeooeeeoeoeeeeoee*

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Svečias iš Detroito

Preitą ketvirtadieni mus 
aplankė inž. Algis Lapšys 
kaitų su savo tėvu inž. Alek
sandru Lapšiu.

Inž. A. Lapšys atvyko Į

393 VVest Broadivay 
So. Boston. Mass. 02127 

Telefonas: (617 ) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
šeštadieniais 9-2

Vedėja —
Aldona Adomonienė

<« 
:: 
::

B
i:
ii
::

,4

Knyga yra geriaasias žmogaus draugas

Sekmadieniais 11-12 vat

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

•*****w**************^****»*»*»*»*#**»***#*w*e»#eeeeewee**ee#«<eee
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i B The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipiidome gydytoją rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit i lietuvišką vaistiaą.
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Telefoną- AN 8-4029

Nuo I vaL ryto iki 8 vai. v„ išskyrus iventadienios ir

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

□^Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

BlUtCHIP
SAVINGS

SAVE AT
AGREATER
RATE

2901- TiO/_ A YEAR%

4-year term depostt 
certificates-SIOOO minimom

208v6V AYSAR

2’A-4-v««r tena 
Uepos.t $1000 minknum

6.8116^ A YEAR

1-2%-year term dtpoaJt 
cenificam $1000

6.00^53^ 
5.47=-5*^

A YEAR
gOdaynotio* 
$500 minimom

AYEAR 

ragular account

The Federal regulationt ėffecting thėse riew sevingt 
certificates »llow premature withdrawals on savings 
certificate funds provided rate of interest on amount 
withdrawn is reduced to' the passbook rate {5’4% a year) 
and 90 days interest is forfeited. ___

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

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 vat dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 

dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 

adv. J. Grigaitis.

Reikale su tarnautojais galima susi

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

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO 

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

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

-4-- ~ą:-———- » - . . —

ATLAS PARCELS CO.
82 Harruon Street, 

VVorcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347 
Tiesiai iš tVorceslerio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus! 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš i 
vietines gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami- 
uią. Turime vietoje įvairią vie. 
tinės gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai že-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IS BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

a I f, momis kainomis. Be to, siunčia- i Prekės parduodamos nužo- 
ne maistą, pinigus ir galite už- mįntomį4 ka: nomis.
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.

tam tikras įstaigas atsikviesti i Kitomis valandomis pagal
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski į

susitarimų telefonu. 
389 W. Broadvray 

So, Boston, Mass. 02127 
Tet 268-0068




