VIETNAMO KOMUNISTAI NUVERTĖ
KAMBODIJOS KOMUNISTUS
Vietnamo radijas ir sovietų žinių agentūra TASSas pra
nešė, kad “sukilėliai” užėmė Kambodijos sostinę Phnom
Penh ir paskelbė “revoliuciną vyriausybę". Iš tikrųjų ta
tai padare Vietnamo karo pajėgos.
Nuverstąją Kambodijos vyriausybę - irgi “revoliucinę"
rėmė Kinija, o Vietnamas yra Sovietų S-gos protekcijoje
Kaip žinia, sovietai siekia įsitvirtinti Kinijos pasieny ir
iš pietryčių pusės, kad karo su Kinija atveju galėtų pulti
iš kelių pozicijų.

Buvęs Kambodijos valstybės galva princas Norodom
Sihanoukas pranašauja, kad Vietnamas, užėmęs Kambodiją, puls Thailandą, o vėliau Singapūrą ir Malajus.

VIS TIK CHURCHILLIO
BŪTA KIETO
Britanijoje paskelbti Berlyno blokados 1948 m. doku
mentai, prieš tai buvę slapti. Jie rodo, kad tada opoziciy
joj buvęs Churchi II i s siūlęs jėga — jei reikėtų, net atomi
ne - pralaužti sovietų vykdomą blokadą. Tos nuomonės
buvęs ir to meto Berlyno JAV sektoriaus gubernatorius
gen. Lucius Clay. Tačiau nei prez. Trumanas, nei Brita
nijos vyriausybė (tada vadovaujama premjero Atlee) tam
nepritarusi. Berlynui buvo pradėtas tiekimas lėktuvais, ir
sovietai turėjo nusileisti, blokadą atšaukti.

Atsistatydina NATO vadas
Atlanto s-gos kariuomenės vadas gen. Alexander M.
Haig nuo birželio 30 d. atsistatydina iš pareigų ir pasi
traukia j pensiją. Toms pareigoms jis buvo paskirtas
1974 m. gruodžio mėn. Nixonui prezidentaujant paskutines
savaites jis buvo Baltųjų rūmų personalo viršininkas.
Generolui dar tik 54 m. Ką veiks ateity, generolas aiš
kiai nepasako. Yra gandų, kad respublikonai gali jį siūly
ti kandidatu Į prezidentus.

Baskai nušovė ispanų generolų
Kovojančių dėl nepriklausomybės Ispanijos baskų par
tizanai nušovė Ispanijos sostinės karo gubernatorių gen.
Constantino Ortin. Šiemet tai jau penktoji tų partizanų au
ka.

* Sovietų S-gos olimpinių žaidynių komiteto pirmininkas
Pa vi ovas Reuterio agentūros korespondentui pareiškė, kad
“Radio Liberty" ir “Radio Free Europe” stočių korespon
dentai nebus įsileisti į olimpines žaidynes 1980 m., nes
jos iš tikrųjų tesancios JAV slaptosios policijos agentai.
* Popiežiaus Jono Pauliaus II potvarkiu, sekmadieniais j
Lenkiją per radiją bus transliuojamos lenkiškos pamaldos.

Tokios pamaldos Lenkijoje buvo transliuojamos 1945-1948
m., bet vėliau nutrauktos. Vyskupai prašė draudimą atšauk
ti, bet atsakymo nesulaukė.
*
* Šių metų sausio 1 d. JAV-ės turėjo 219,874,966 gyven
tojus. Per 1978 m. gyventojų skaičius padaugėjo net visu
1,700,000 žmonių.

* Gruodžio 28 d. slaptosios policijos ligoninėje Maskvo
je mirė ukrainiečių rašytojas, nepalaužiamas kovotojas dėl
Ukrainos laisvės Gelij Snegirev. Jis buvo suimtas 1978 m.
kovo mėn.

* Nepiliečiai iki sausio galo privalo imigracijos įstaigai
pasiųsti Report Card, Form 1-53. Ji gaunama pašto Įstaigo
se. Nepasiuntusieji baudžiami.

SHAHPURAS BAKHTIARAS

TRUMPAI
* Airijoje prie Bantry uos
to ivykus sprogimui naftos
laive, žuvo net 50 žmonių.
Laive buvo 31 mil. galionų
naftos.
* Lenkijos vyriausybė nu
tarė nepaklusti Maskvos
siūlymui padidinti išlaidas
apsiginklavimo reikalams.
Tokiam Maskvos reikalavi
mui jau anksčiau yra pasi
priešinusi Rumunija.

* Ispanijos karalius Juan
Carlos per televiziją išba
rė karius, kurie buvo su de
monstrantais, reikalavu
siais karinės valdžios ko
voti su teroristais.

* Turkijoje, susidūrus dviem
traukiniam, žuvo 56 žmonės,
o apie 200 buvo sužeistų.
* Virginijos valstijos teis
mas patvirtino šalių susita
rimą, pagal kurį kaliniui
Tuckeriui bus išmokėta
518,000 dol. atlyginimo už
jam padarytą skriaudą dėl
netinkamo gydymo.

* Senatorius Proxmire pasi
piktino, kam JAV Švietimo
departamentas paskyrė net
160,000 dol. pradinių pinigų
Bostono universitetui tam,
kad tas sudarytų mokslo
programą geresniam televi
zijos žiūrėjimui. Atseit, tą
kursą išėjęs mokinys turėtų
mokėti “geriau žiūrėti” te
levizijos, nekaip anksčiau,
lygiai kaip ir skaitymo pa
mokas ėmęs moksleivis tu
rėtų skaityti geriau, negu
skaitymo specialiai nesimo
kęs. ;

SACHAS REHZA PAHLEVI

IRANE NAUJA VYRIAUSYBĖ
Shahpuras Bakhtiaras sudarė 14 asmenų ministrų kabi
netą, kuriame jis bus pirminininku, o taip pat ir vidaus
reikalu ministru.
Užsienio reikalų ministru jam pavyko
įtraukti diplomatą, 1973 m. šacho atleistą iš pareigų. Ša
lies apsaugos ministru sutiko būti generolas, kurį šachas
1971 m. atleido iš generalinio štabo viršininko pareigų.
Kiti ministrai yra palyginti jauni, geri savo srities specia
listai, tačiau kabinete nėra artimų asmenų nei Khomeini
vadovaujamai musulmonų grupei, nei opozicinei Tautos
fronto partijai. Dėl to šitie sąjūdžiai kol kas naująjį kabi
netą sutiko nepalankiai.

Musulmonų vadas Khomeini pareiškė, kad naujoji vy
riausybė esanti “sąmokslas prieš liaudį", todėl ir į_sakė
ministerijų tarnautojams naujųjų ministrų neklausyti. De
monstracijos su žmonių aukomis vis nesiliauja, taip pat ir
šūkiai - galas šachui, kartais ir - “Mirtis Bakhtiarui!”

Padėtis jau aiški: kol šachas neapleis krašto laikinai
ar amžinai, tol ramybė nebus grąžinta. Premjeras Bakhtia
ras per radiją paskelbė susitaręs su šachu, kad jis apleis
Iraną, bet nepasakė, kada tai padarys ir kur išvyks. Ša
chui apleisti kraštą patarė ir Washingtonas.
Sudaroma regentų taryba, kuri, kaip konstitucija numa
to, valdys kraštą, kol šachas sugrįš, bet toji taryba bus
nereikšminga, nes tikroji valdžia bus ministrų rankose. L
taryba įeis premjeras, abiejų parlamento rūmų pirmininkai,
aukščiausiojo teismo pirmininkas ir šacho paskirti 4 na
riai.

Tarėsi keturi Vakarų didieji
Praeita savaitgali Guadeloupe saloje pora dienu posė
džiavo susirinkę Prancūzijos prezidentas Valery Giscard
d’Estaing, JAV prezidentas Jimmy Carter, Vak. Vokieti
jos kancleris Helmut Schmidt ir Britanijos premjeras Ja
mes Callaghan. Trys Europos vadai pritarė JAV-iu santy
kiu su Kinija sunormavimui ir visi keturi sutarė, kad tai
neturi pakenkti detantes politikai su Sovietu S-ga.

Pasitarime, žinoma, buvo paliesti ir ivairus kiti reika
lai ir rasta bendra kalba. Pasak Prancūzijos prezidentą,
pasitarimas buvo atviras, draugiškas ir naudingas.
•JAV vyriausybė iškėlė bilijono dolerių bylą 9 naftos
bendrovėms, prašydama teismą įsakyti iš vartotoją taria
mai neteisėtai paimtą sumą grąžinti.

s

OkupuotojeLiei

o

2/2

Rftsaioku pantai, falinU l sietuvos!
■MM,

NAUJAS MASKVOS KOMISARAS
Ilgus metus Maskvos ausys ir akys Lietuvoje buvo V.
Chorazovas. Jojo pareiga buvo žiūrėti, kad būtų stropiai
vykdomi visi Maskvos potvarkiai. Bet dabar jis kažkodėl
pakeistas N. Dybenka. Taigi dabar ir pirmasis komunistę
partijos sekretorius Griškevičius, ir “prezidentas” Bar
kauskas ir ministrų pirmininkas Maniusis turės naujų virši
ninką.

IMKITE
IR
SKAITYKITE
Amerikos Lietuvių Taryba,

30 metų Lietuvos laisvė.- ko.
voje (1940-1970), parašė
Leonardas šimutis, daug iliustracijų, 500 psl., kaina
$10.00.

Amerikos lietuvių politika,

parašė dr. K. Šidlauskas, įvadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.
Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos-

Tokia antrašte neseniai Lietuvoj išleista Juliaus Būtėno
atsiminimų knyga. Jis rašo apie 16 asmenų, jų tarpe ir An
taną Vienuolį bei Vincą Krėvę, kuriuos J. Būtėnas padaro
beveik komunistais.

Pasak J. Būtėno, Vienuolis nuoširdžiai džiaugęsis, kad
tarybinė santvarka jam sudariusi palankias sąlygas kūry
bai, “atpalaidavusi" nuo darbo vaistinėje.
Is tikrųjų Vienuolis juk buvo profesionalas vaistininkas,
turėjęs Anykščiuose nuosavų vaistinę, kurią komunistai
konfiskavo. Prisiminkime dar, kad jo sūnų ištrėmė į Sibi
rą ir kad už jo sugrąžinimą enkavedistai liepė Vienuoliui
parašyti “Puodžiunkiemio” romaną pagal partijos nurody
mus. Tad ir patikėk, žmogau, J. Būtėnui, kad Vienuolis
“nuoširdžiai džiaugėsi” komunistų suteiktomis sąlygomis
kurti!

EILINIS TRIUKŠMAS
Laikraščiai pilni pranešimų apie “iškėlimus” į tariamo
jo parlamento rinkimų komisijų narius. Po to prasidės pa
čių kandidatų “kėlimai”. Visa tai tėra žmonių mulkinimas,
nes iš tikrųjų nėra nė vieno kandidato, kuris nebūtų vienin
telės partijos vadovų pasiūlytas. Bet laikas reikalauja ir
is komunistų žaisti demokratija.

rašė Petras Jurgėla. Tai
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai
pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų iki
šių dienų. Kaina $12. Ji yra
gera dovana ne tik skautų
bičiuliams.
Juodojo pasaulio sukili

mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.
psl., kaina $2.
Kad Ji būtų gyva, Emili
jos Čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl., kaina $5.00
Romas Kalanta, parašė
Vytautas Alantas, 116 psl
kaina $3.00.
Stasio Santvaro

šeštoji lyrikos knyga, vardu i

Knyga 127 puslapių, v'r!;elĮ ir skyrių pavadinimus •
darė dail. Julius ŠpakeviKomunistų istorikai išsijuosę įtikinėja, kad sovietinės
čius, išleido Lietuvių Enci
santvarkos norėję patys Lietuvos žmonės ir ją įsivedę prieš klopedijos leidykla. Kaina
60 metų. (Tą sukaktį kompartija praeitą gruodžio mėnesį,
5 doleriai.
NAUJAS UŽDAVINYS RAŠYTOJAMS

nepagristą teiginį, jog tarybos į mūsų kraštą buvo ‘atneš
tos’ iš kitur”
Deja, tą “nepagrįstą teiginį” atviru savikritikos momen
tu jau teigė tie, kurie anuomet tarybinę santvarką bandė
Lietuvoje kurti. Štai ką Maskvoje leistame “Komunaro“
žurnalo 6 nr. 1922 m. rašė pačių komunistų didelis autori
tetas Zigmas Aleksa—Angarietis:
“Sovietų valdžia Lietuvoj buvo užkariauta ne iš vidaus,
ne vietos darbininkų sukilimu, nors ir buvo visa eilė pavie
nių darbininkų sujudimų ir revoliucinių žygių (Vilnius,
Šiauliai ir kitos vietovės), sovietų valdžią L Lietuvą nešė
Raudonoji armija”.

KIEK ČIA POPIERIAUS SUGADINTA
“Tiesa” paskelbė, kad baigti leisti Vinco Kapsuko raš
tai, kurių išleista net 12 tomų ir, žinoma, didžiuliais tira
žais.
TAI BENT LAISVĖ!

“Draugas” sausio 4 d. rašo gavęs žinių iŠ Lietuvos,
kad suimta rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino našlė Emili
ja Kvedaraitė. Ji paskelbta nervų ligone ir patalpinta “li
goninėn”.
Mat, ji norėjusi ant vyro kapo pastatyti kryžių, bet nuvežus į kapus, ji buvo suimta, o kryžius nežinia kur nudėtas.

1977 m. sis skyrius iš garsaus Rockefellerio fondo gavo
net 35,000 dol. paramą savo darbams vystyti. Pernai metų
gale tas fondas patikrino pinigų sunaudojimą ir Etninių
studijų skyriui vėl patikėjo 21,400 dol. pašalpą. Jos dėka
skyrius ir toliau pajėgs išlaikyti koordinatorę Audronę Ta
mošiūnaitę ir vieną sekretorę. Tuo pačiu galės būti tęsia
mas ir vienas pagrindinių skyriaus užmojų - Lietuviškojo
archyvo plėtimas.
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"Dainos ir sapnai“.

iškilmingai minėjo.) Bet jiems nesiseka kitus įtikinti. Ma
tyt dėl to 1940 m. Maskvos valia įkuopuctos Lietuvos val
džios viršūnę iškeltas, turįs pretenzijų ir į rašytojus Jus
tinas Paleckis, Rašytojų sąjungos pirminės partinės orga
nizacijos susirinkime, kuriame buvo svarstoma tema - is
torija ir literatūra, pabrėžė, kad “rašytojų pareiga yra savo
kūriniais nuvainikuoti kai kuriuos buržuazinės propagan
dos mitus apie Tarybų valdžios sukūrimą Lietuvoje, pvz.,

Kaip žinia, Kento valstybiniame universitete (Ohio) vei
kia Etninių programų skyrius, kuriam vadovauja prof. dr. ■
John F. Cadzow.Skyriaus tikslas - rinkti bei registruoti
įvairiausią baltistikos medžiagą.

Tasai archyvas veikia jau aštunti metai, o ypač išaugo
per pastaruosius. Dabar jame jau yra per 10,000 eksponatų
Mūsų senolių žodžiai iš
ir jis yra tapęs neatskiriama ir pasididžiavimo verta Kento
anapus, parašė M. Aukštuo
universiteto bibliotekos dalimi. Archyve kaupiama daugiau
lis, 308 psl., kaina $5.00.
nei 500 įvairių periodinių leidinių, leistų caro okupacijos,
Amerikos lietuvių istorija, .
redagavo dr. A. Kučas, 639 nepriklausomybės, o taip pat ir išeivijos metais. Visa ar
chyvo medžiaga surankiota daugelio tiek lietuvių, tiek apsl., kaina $10.00.
Lietuviškoji skautija, pa merikiečių organizacijų, institucijų ir privačip asmenų dė
ka. Archyvu gali naudotis visi, kas tik domisi lituanistika.

tantinas Račkauskas.

“ŽMONĖS, KURIUOS PAŽINOJAU"

Rockefellerio fondas remia
lietuvišką archyvą

Lietuvos ryšys su Amerika

(su ilgoka santrauka anglų
kalba), parašė Viktoras Ka
rosas, 176 psl., kaina $ 3.00.
DAGYS dejuoja it dainuoja

Dail. Jokūbo Dagio eilėraš
čiai ir jo skulptūrų nuotrau
kos, 152 psl., kaina $1.00.
Santaka, A. Norimo no.
velės, 303 psl., kaina $6.00.
98 eilėraščiai, Tomas Venc
lova, 136 psl. kieti viršeliai,
kaina $ 6.00.
( Teatro vargo keliais, Juo
zo Kaributo atsiminimai,

191 psl., daug nuotraukų,
kieti viršeliai, kaina $ 10.00
Žemaičių Didysis, I dalis,
apie vyskupą M. Valančių
rašo Grigas Valančius, 662
psl., minkšti veršeliai, kaina
$ 12.
Didžioji iliuzija, marksiz
mas teorijoj ir praktikoj,
I tomas, 720 psl., kieti vir
šeliai, kaina $ 15.
Rekviem, A. Klajūno, Si
biro kalinio dvasiniai išgy
venimai, 119 psl., kaina $ 4.
Ir nebepąsimatėm, Jurgio

Jankaus 5 pasakojimai, 342
psl., kaina $7.00.
Visi prašomi pridėti po 50
centą už knygą persiuntimui.

Manachusatt*

gyvenan

tieji prie knygų kaino* pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Archyvo vedėjai užtikrina, kad jame laikomi eksponatai
yra saugūs ir todėl prašo visuomenės paramos. Nežiūrint
amerikiečių teikiamos pagalbos, lietuvių visuomenės atidu
mas visvien lieka pagrindinė archyvo tęstinumo ir augimo
garantija.
Norintiems šias pastangas paremti auka, lituanistine
medžiaga, ar ieškantiems daugiau informacijų patariame
kreiptis lietuviškai (arba angliškai) šiuo adresu:

Dr. John F. Cadzow, Ethnic Heritage Program, 729
IVright Hali, Kent Statė University, Kent, O. 44240

LITUANISTIKOS INSTITUTO NAUJIENOS
Nuo sausio mėn. pradžios perima pareigas naujas prezi
diumas: pirmininkas prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, Colujėbus, Ohio; iždininku lieka ligšiolinis dr. Romas'MlSiūfią's,
Wi!liamstown, Mass.; kiti trys prezidiumo nauji nariai dr-ai Ilona Maziliauskienė iš Montrealio, Janina Rėklaitienė iš Chicagos ir Julius Slavėnas iš Buffalo, N.Y. Jie visi
išrinkti trejiems metams. Rinkimų komisiją sudarė bosto
niečiai inž. Ant. Girnius (pirm.), dr. St. Goštautas ir Ant.
Mažiulis.

Gruodžio 18 d. išrinkti astuoni nauji Instituto nariai:
Istorijos skyriun dr. David Fainhauz, dr. Saulius Sužiedė
lis ir kun. Vincas Valkavičius; literatūros skyriun — Vio
leta Kelertienė, Tomas Venclova ir dr. Jonas Zdanys; psi
chologijos skyriun - prof. dr. Vytautas Bieliauskas ir dr!.
Romas Kriaučiūnas. Dabar Lituonistikos Institutas turi
120 narių.
Sekantis Instituto suvažiavimas bus Brooklyne, N.Y.,
Kultūros Židinio patalpose šį pavasarį, gegužės 26-28
dienomis. Bus atžymėta Vilniaus universiteto 400 metų
sukaktis astuoniomis specialiomis paskaitomis. Sausio
27 d. Bostone susirinks Instituto istorikų grupė, rašanti
akademinę Lietuvos istoriją, finansuojamą Lietuvių Fondo.
Tą vakarą dr. Juozas Jakštas kalbės Kultūros Klubo susi
rinkime.

Buvęs Instituto pirmininkas inž. dr. Jurgis Gimbutas dė
koja dviejų prezidiumų nariams, puikiai kooperavusiems
ištisus šešerius metus. Tie pasidarbavę lituanistai yra:
Simas Sužiedėlis, Vincas Trumpa, Vladas Kulbokas, dr-oi
Ina Užgirienė, Romas Misiūnas, Aleksandras Flateris ir
Tomas Remeikis.

KAS PRAEIS, KAS ISLIKS
įvykiai praeina su laiku ir žmonė
mis, bet kūriniai išlieka. Kūryba yra
išliekamos vertės. Praeis dainų šventės ir kon
certai, bet išliks sukurtosios dainos bei kiti muzikiniai kūri
niai. Išblės žurnalistinės polemikos, bet išliks poezijos ar ’
dailės kūryba. Bus užmiršti kongresai, bet išliks filosofinės
ar mokslinės studijos. Bus sugriautos bažnyčios, salės,^sve
tainės bei kiti pastatai, bet dvasios kūriniai išliks gyvi. Kiek
bebūtų reikšminga visa, kę veikiame, savo galutinio įprasmi
nimo sulauksime tik išliekamos vertės kūryboje. Visa eiline,
kasdienine savo veikla gyvename tik sau, išeiviams. O i šliekamosios vertės kūryba mus betar
piškai Įjungia visos tautos istorijon.
JUOZAS GIRNIUS
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KELEIVIS
Savaitraštis, eina nuo 1905 m. vasario 9 d.

KAI ISTORIJA KALBA...

Prenumerata metams 10 dol., pusei metų - 6 dol.
Atskiras numeris - 25 centai

Adresas: 636 E. Broadway, So. Boston MA 02127
Tel. 617 -268 - 3071
I.ithuanian Weekly (būt lor tvvo weeks in August)

published since February 9, 1905

Second class postage paid at Boston, Massachusetts

TARYBINIO PIRŠLIO
ORACIJA
Jau esame rašę, kad pastaruoju metu okup. Lietuvoje
buvo nepaprastai išpūstai minima Kapsukinės tarybų val
džios įkūrimo ir Lietuvos komunistų partijos 60 metų su
kaktis. Mes pateikėme ir keletu ta proga tarybinėje spau
doje paskelbtų pagyrūniškų straipsnių ištraukų apie kelių
mėnesių amžiaus tos komunistinės vyriausybes padarytus
“stebuklus”. Bet praeitų metų gruodžio 15 d. Vilniaus
sporto rūmuose LKB centro komiteto ir vyriausybės ben
drame posėdyje jau buvo užbugninta pačiu didžiuoju būg
nu, ir čia pagrindinę oracijų nulaikė patsai LKP centro ko
miteto pirmasis sekretorius P. Griškevičius.

Sakytume, kad ir tame nepaprasto ilgumo ir nuobodumo
pamoksle nėra nieko, ko jau nebūtų buvę simtq kartų pasa
kyta. Pakartotas net ir tas pats ortodoksinis žodynas: už

sigrūdinę revoliucionieriai, lenininė politika, darbo liau
dies valia, marksizmo-leninizmo vėliava, besglyginė per
galė, buržuazinė kontrrevoliucija, juodosios reakcijos jė
gos ir komunistų partijos didvyrių nemirtingi žygdarbiai,
žygdarbiai, žygdarbiai...
Bet įdomu tai, kad, nors Griškevičius dabar ir giriasi,
jog “liaudies lūkesčiai ir valia išsipildė”, “mūsų gimta
sis kraštas nušvito” ir “Lietuvos gintaras kupinas sau
lės”, jis vis dėlto kažkodėl nenutylėjo ir vieno nepasise
kimo, - partijos uždavinio, kurio nei šlovingasis Leninas,
nei šlovingasis Kapsukas tada neįvykdė. Mat, - “Stipri
nant frontų prieš juodąsias reakcijos jėgas, prieš užsienio
interventus, bendras Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Cen
tro Vykdomųjų komitetų posėdis nutarė sukurti jungtinę
Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Respublikų”, bet “buržu
azijos kontrrevoliucinėms jėgoms” pavyko tų žygį sustab
dyti.

Tai kažin, ar ne gudų kalba dabar pats Griškevičius sa
kytų savo oracijų, Lietuvoje vykdydamas “gudų liaudies
valių”, jeigu tas žygis būtų pavykęs?
O vis dėlto įdomiausia, kad šis tarybinis piršlys, girda
mas pavergėjų, nettiek įsismagina, kad štai kaip pragysta
nuo savo duondavio stalo:
“Niekingi yra buržuazinių istorijos klastotojų mėgini
mai iškraipyti, tendencingai pavaizduoti Lietuvos darbo
žmonių revoliucinę kovų, 1918-1919 m. ir vėliau vykusių
visuomeninių politinių procesų tikrųjų esmę. Ne buržuazija
ir jos veikėjai, o socialistinė revoliucija padarė galų kai
zerinių okupantų viešpatavimui mūsų krašte. Ne buržuazinė
Lietuvos taryba, stumdama Lietuvę į imperialistų rankas,
o Lietuvos Komunistų partija ir jos vadovaujami darbo
žmonės atkūrė Lietuvos valstybę. Tuo komunistai įėjo L
savo krašto istorijų kaip tikri patriotai, internacionalistai,
kurie įkūnijo vienų svarbiausių lietuvių tautos lūkesčių.”
v

Zmogeliau! Koksai mišiugina tau situos žodžius parašė?
Juk mes dar esame gyvi, patys šį istorinį laikotarpį, išgy
venome ir gerai atsimename net visas jo smulkmenas. Dar
kiek palauk, taip drąsiai meluoti galėsi truputi vėliau!..
Visa ši kalba liudija tik vienų teisybę, kad okupacinis
režimas Lietuvoje jau tikrai sukūrė “tarybini žmogų”, ku
rio pirmas pavyzdys yra patsai Petras Griškevičius.

Laisvo vėjo valia drumstis.
Žalio ši lo — gausti.
Taigi man negali niekas
Gausti drumst uždrausti.

Drumskit vėjai vasarojus
Aš jums drumsti draugas.
As drumsciu tą žalią javą,
Kur krūtinėj auga.
KAZYS BORUTA

ROMANAI

Kai istorija kalba, rodos, turėtume tiktai klausytis, ty
lėti ir tikėti. Deja, turbūt, joksai kitas mokslas nėra susi
laukęs tiek daug pagražinančių vardų ir niekinančių pra
vardžiavimų, kiek istorija. Ji yra ir “gyvenimo mokytoja”,
ir “šviesioji žmonijos atmintis”, ir "dangiškosios kilmės
žmogaus liudijimas”, o čia pat vėl - ir “melo motina”,
ir “žvėriškųjų žmogaus veiksmų įamžintojo”, ir net “pa
perkama ištvirkėlė”...

Vytautas Alantas, SVEN.

TARAGIS, istorinis roma
nas, I dalis. 405 psl., kaina
minkštais viršeliais $5.00.
Šventaragis, II tomas,ro
manas. parašė Vytautas
Alantas. 613 psl., minkšti
viršeliai, kaina $8.00.

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove

Ir Lietuvos istorija, iš kurios esame raginami “semtis
lės, 263 psl.. kuiną minkštais
stiprybės”, sovietinės okupacijos metu yra gerokai iškrai viršeliais $3.00. kietais $3.50
kis, 259 psi., kaina $4.50.
pyta falsifikacijomis ir pagausinta sąmoningais svarbių
faktų nutylėjimais, kad tik ji atitiktų okupanto ir dabarti
Sunkiausiu keliu, romą
nio režimo pageidavimus. Dėl to net ir tarybiniai kultūri
nas.
parašė Jurgis Gliaudą,
ninkai kartais prašo mus rašyti savo atsiminimus, nes
251
psl.,
kieti viršeliai, kai
be jų ateičiai teliks tik viena “komunistinė teisybė”. Tai
laida,
parašė
J. Gliaudą. 40f
yra tikrai geras patarimas.

na $5.00.

Sį kartą mes Čia norime atsiversti tik tą mūsų istorijos
puslapį, kuriame yra minima nepriklausomybės laikais
(1929) įkurta vadinamoji “Lietuvių draugija SSSR tautų
kultūrai pažinti”, vėlesniais laikais čia sukėlusi daug
priekaištų ir Vincui Krėvei, ir kitiems jos buvusiems na
riams. Buvo kaltinama, kad di on draugijon susibūrė inte
lektualai jau nepriklausomybės laikais platinę bolševikinę
propagandą, sudarę Lietuvoje “kultūrbolševizmo bazę”, o
Lietuvos vyriausybė net rėmusi ją savo pinigais. Tokį
aiškinimą dabar stiprina ir Lietuvoje išleisti komunistinių
veikėjų atsiminimai, kuriuose irgi savo naudai ryškinami
tos draugijos “nuopelnai”.

Rudenys

ir

pavasariai.

I dalis, parašė Albinas Ba
ranauskas, 350 psl., kaina
— $6.0u.
Rudenys ir pavasariai. I1
dalis., romanas, parašė A’,
binas Baranauskas, 347 psl,
kaina $u.00.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLE, 254 psl. ru

Savo metu dėl “Lietuvių draugijos SSSR kultūrai pažin mana3, kaina $5.00.
ti” buvo gana priekaištingai pasisakiusios “Naujienos”, o
Abraomas ir sūnus, pre- <
po jų taip pat ir “Keleivis”. Ir štai, siomis dienomis se
mijuota3
romanas, parašė
name “Keleivio” archyve radome tikrai vertą dėmesio ir
Aloyzas Baronas, 206 psl.,
minėtos draugijos buv. valdybos nario prof. Vaclovo Bir
kaina $4.50,
žiškos laišką, rašytą tuo klausimu buvusiam “Keleivio”
redaktoriui Jonui Januškiui. P prof. Vaclovas Biržiška,
Kiauros rieškučios, romą
atsiliepdamas į tada keltus draugijai ir jos nariams prie
nas, parašė Antanas Mustei
kaištus, tarp kitko taip rašo:
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

“As jų puikiausiai pažįstu, nes buvau vienas iš tų pen
kių, kurie pasirašėme draugijos statutą ir paskiau ligi 1940
m. pradžios buvau tos draugijos valdyboje ir pasitrau
kiau iš jos tiktai kartu su Krėve, broliu Mykolu ir kitais,
kada, sovietų įguloms Lietuvoje atsiradus, draugijon įsi
brovė vsiakaja svoloč, a la Gira ir kiti. Bet tai buvo jau ne
ana draugija. IŠ tos draugijos neišsirito nei vieno talkinin
ko bolševikams, nes ji ir buvo tam sukurta, kad užkirstų
kelių sukurti tokiai draugijai, kokios bolševikai norėjo ir
kokių čia Amerikoje Jūs turėjote desetkais.”

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikausko

premijuotas romanas,
psl., kaina $6.00.

307

j Erelių kuorai, romanas, ,
I parašė Petronėlė Orir.taitė.j
384 psl., kaina $8.C0.
Vienos

aistros

istorija,!

romanas, iparašė Migelis j
Unamuno,
158 psl., kainai
Toliau prof. Vaclovas Biržiška savo laiške pažymi, kad
j
$4.00.
“pačios draugijos atsiradimas buvo tiktai tiesioginė išda
va liaudininkų—socialdemokratų valdžios sudarytos su
I Viena pasauly, romanas,
bolsevikija nepuolimo sutarties ir reikalo palaikyti išori
parašė Danutė Brazytė-Binniai neva kultūriškus santykius”, bet ji jokių stambesnių
dokienė, 241 psl., kaina —
lėšų iš valstybės iždo niekad negavusi, nes ji tų lesų ne
$5.00.
buvusi ir reikalinga, kadangi neturėjusi ir išlaidų. Esą,
tiktai “keletu kartų valdžia draugijos vardu pakvietė Lie
tuvon keletą rašytojų ir menininkų ir jiems suruošė vaka
rienę, bet ir ji jai kainavo ne daugiau, kiek kitas “Kelei
vio” skaitytojas per vieną vakarą prageria Bostono klube”.

Nieko valstybės iždui nekainavusi ir draugijos vardu
Lietuvos profesorių ekskursija į Sovietų Sąjungą. Ve. Bir
žiškos žodžiu, -

“Kada penkius mūsų profesorius valdžia, irgi neva drau
gijos vardu, pasiuntė vizituoti Maskvą ir Petrapilį, tai ir
tai Lietuvos iždui neikainavo nei vieno cento, nes teturė
jome nemokamus bilietus per Lietuvos teritoriją valdžios
geležinkeliais, už kuriuos nei cento neteko valdžiai mokė
ti, per Rusijos teritorijų važiavome jų nemokamais bilie
tais, o reikalingas būnant Maskboje ir Petrapilyje išlaidas
(arbatpinigiams ir kitiems) padengėme visi iš savo kišeniaus. Taigi pasakymas, kad iždas mus išlaikė yra tiesiog
komiškas, jeigu ne piktas šmeižtas.”

Apie draugijos ir savo toje draugijoje veiklų prof. Vac
lovas Biržiška šiame laiške dar taip rašo:
‘Mes sudarėme draugijų tam, kad ir prie Smetonos reži
mo tarnautume savo tautai, o viena iš to tarnavimo formų
buvo slaptas darymas ir statymas kliūčių bolševikinei pro
pagandai. Aš buvau neva draugijos bibliotekininkas, bet
sąmoningai jokios bibliotekos nesukūriau, o visą, kad ir
(nukelta į 6 psl.)

KNYGA - MUSU GERIAUSIAS
DRAUGAS.

ATLAJS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worceiter, Mati. 01604
TeL 798-3347
Jiesiai iė Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! .Siuntiniai sudaromi U
.vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime 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 apsigyvėnimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsjtikiuuite. Vedėja., A. Erhyrinakl

nėra senoviškų žemaičių,
kurie mokėjo ir pasiginčinę
toliau gyventi zgadoje. Anava, kadaise mūšy kaimo
skerdžius ganė net 23 ra
guočius ir turėjo po savim
5 piemenis, o susiedinio
ka imo skerdžius valdė tik
12 karvių ir 2 piemenis, ale
net susisporinę šnekėdavo
si kaip lygus su lygiu. 0
jeigu iškildavo koks pilozopinis kveščenas, dėl kurio
negalėdavo susitarti, tai
suleisdavo bulius, kad tie
ragais persiimtų. Ir kurio
bulius būdavo stipresnis,
to buvo ir prauda, o per
švento Roko atlaidus abudu
skerdziai vedlug to išger
davo po sotkę.

- Tai tik piemeninė pasa
ka.
- Ale ji turėty būti geras
priklodas ir mūšy ponams. |

STRIMAITIS & KEHOE

- Tai argi ir to nežinai?
Amerikos prezidentas yra
vienas - Jimmy Carter.
0 ministry, kuriuos čia va
diname įvairiy departamentų
sekretoriais, yra virs pus
tuzinio. Juos galėtum ir
pats susiskaičiuoti.

tu patsai nori laikyti mane
ant šiderstvos ir pasirodyti
gudresnis. 0 tiktai duoki
čia valdžią žemaičiui ant
žemaičio, dzūkui ant dzūko
ir suvalckiniui ant visy, ir
tu pamatysi, kiek mes čia
turėsime prezidenty, kuriy
kiekvienas laikys tiktai sa
ve razumnu, o visus kitus —
durniais, kuriem pavidna
tiktai klausyti ir tylėti.

- Gal tavo kalboje ir yra
truputis teisybės.
- No, Maiki, aš šneku ne
V*
- Čia ne trupinys, o aš
apie šituos amerikoniškus.
Aš noriu žinoti, kiek čia
tau šneku visą teisybę.
mes turime žemaitiškp ir
Vot, ir mes prieš pat Kalė
lietuviškų prezidenty?
das, kaip ir kitos varganizacijos, išsirinkome ir
- 0, tai tu, turbūt, turi
SČeslyvos smerties susaigalvoje mūšy organizacijy
dės naujq prieksėdą. Rodė
pirmininkus, kurie kartais,
si, tokį šventablyvq, senq
nusižiūrėję [angly biuro
ir iš pupy bijantį islisti bu
kratinės kalbos pavyzdžius, vusį Lietuvos žandarmą.
taip pat pasivadina prezi
Nu, o kai po Naujy mėty vi
dentais. Bet jie nėra jokie
si suėjome į prmą skodą,
prezidentai, kaip mes šį_žojis mums išsipūtęs krūtine
d[ [pratę vartoti politine
apznaimino, kad dabar esqs
prasme. Iš tikro jie tėra tik
jau susaidės prezidentas ir
paprasti lietuvisky organi
kad nuo šiol jau bus jo nau
jas parėdkas. Ir sis, gadem,
zacijy pirmininkai. Na, o
save vadinančiy ministeriais prezidentas mums užvarė
tokį muštrq, kad vos tik neaš dar negirdėjau nė vieno.
apslobome. Ir kad jis suriko
- Tai tu, Maiki, nesi ciemums visa gerkle: Pasi
kaunas. 0 kai aš dabar tsiruošti.. Stot!.. Sėst!..
spitrinu aplink save ir dar
Klauptis!.. Akis į lubas!..
pašlebizavoju lietuviškas
Poteriauti.. Baigta!.. Lais
gazietas, tai man atrodo,
vai!..
Ar tu, Maiki, kada
kad mes čia turime plenti ir
girdėjai
tokį dalyką? 0 pas
tikry prezidenty, ir ministekui
dar
prisičepino
prie ma
riy, o gal net ir koktkaranęs,
kad
aš
nemoku
litani
lių, kuris dar neapsiznaimijos.
Girdi,
tu,
seni,
kitam
no.
sykiui arba išmok poteriau
- Tėve, kaip tau tokia
ti čystai lietuviškai, arba
nesąmonė įsikalė į galvą?
aš tau duosiu į snukį! Vot,
Maiki, kaip mūšy SČeslyvos
— Vedlug to, vaike, kad
smerties susaidė stovi, toaš turiu didesnį už tave
kiy zbitky dar nebuvo! Ir
ekspyrijancą, geriau įsikg tu pasakysi?
znaiminu net Zacirkos ta
vernoje snaudžiantį, lietuv
— Kokia ten jūsų organi
ninką ir galiu išvirozyti, ką
zacija,
toks ir jūsų prezi
jisai sapnuoja.
dentas.
- Žiūrėkite! Atsirado nau
— No! Matyt, ir Lietuvos
jas psichologas! Tai kodėl
valninimo
varganizacijy
nepasisiūlai į kurį nors
prezidentai
dabar tokie,
Bostono universitetą profe
vedlug
to
ir
tos varganizasoriumi?
ei jos tarp, savęs kudlas
- Nu, matai, Maiki? Jau
raunasi. Šiais čėsais jau

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—J»u e>0 metų c*rn*vj« lietuvių visuomenei ir lirnokAja aaugiaa uup SEPTYNIS MILIŪNUS doleriu
nariam*.
SLA—didžiauBla lietuvių frataraaltn* organizacija —
duoda gyvybės apdraudą ir ilgoje pašalpą. kuri yra
pigi, nea, SUSIVIENIJIMAS acteko pelno, o teikia
patarnavimus aavitarpfnėa pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip Iria ra pone mHone dotart*
kapitalą, tid
apdrauda tikra ir aaagL Kiekviena*
lietuvis čia gali gauti (vairių klasių relkaMaciarate
apdraudaa nuo f 10C.00 iki >10.000.00.
SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudą — ft*.
dovraient lnaurance, kad jaunuolis gautų pinigą*
aukštojo mokalo studijoms ir gyvenimo pradžiai,
SLA—duoda V AIRAMS ir jaunnoliama labai pigią TERM
apdraudą: ui |1,000.00 apdraudoe tik $8.00mokea*
čio metame.
SLA—AKC1DEN TALE AFDRAUDA naudinga viaokfo
amžiaus asmenim* rekomenduojam* UetuvMkf I
klubų ir draugijų nariama. Ui f1,000.00 akcideota*
lės apdraudos mokestis $2.00 } metus
SLA—kuopos yra daugumoje Hetuvių kolonijų. Kreipkite
* kuopų veikėjus, ir Jie plačiau pralėktai apie

♦CRA STRIMAISYSE

- Maiki, sakyk tu man,
kiek čia dabar mūši/ tarpe
žyvinasi prezidenty, ministeriy ir kitų valdžios big
šaty?

SLA

SUSIVIENIJIMAS

Susivienijimo garima.
Grosite spausdintas

mfmnpacijaa,

31 Exchange Street

parašysite:

Lynn, Mass. 01901

Utkuasdan ADiaace uf Aaseriea
107 Wrat 30th Street, New York. N-I. 10M1

598-0800

REMKITE KELEIVĮ!
4
4
4
4
:
4
4

‘A’pber Helidays
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/Lentngradas
Kovo 19
—$725.00
birželio 7
balandžio 11 ir25 — $795.00
liepos 12 ir rugpjūčio 2
gegužės
2 ir9
—$829.00
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26
gegužčs
16
—$839.00
spalio 10

I
4

4

—
—
—
—

$859.00
$865.00
$829.00
$829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

iš®

birželio 7

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

birželio 20

— Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

liepos 12

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpiOčio 2

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpjūčio 8

— Leningradas 2, Vilnius o, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų.
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
MEMBEh

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

1;

4
I
4
4
4
4

jetga

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Trans-Aflanfic Travel Service, Ine.
393 West Broadivay, P. O. Bos 116

South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų
j LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.
įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.

Prlces ore based on double occupancy and are subject to
changea and/or Government approvaL

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

2/5

Lietuvos kamerinio orkestro
viešnagė Amerikoje

DETROITE PASMERKĖ

SENOS ARBA KITUR

L.B. MINĖJIMĄ

NEBEGAUNAMOS KNYGOS!

Sausio 14 d. į JAV-es atvyksta Lietuvos filharmonijos
kamerinis orkestras, kurį.sukūre ir kuriam vadovauja prof.
Saulius Sondeckis. Jį pakvietė Columbia Artists Management bendrovė. Iki šiol dar jokia amerikiečių firma nebuvo
pakvietusi nė vieno Lietuvos atskiro muziko, dainininko ar
muzikinio kolektyvo.

LIETUVOS TSR FLORA, redagavo M. Natkevičaitė—
Ivanauskienė, 3 tomai, iš viso 1450 psl., kieti viršeliai,
kaina po 5 dol. už tomą.

LIETUVOS PAUKŠČIAI, 2 tomai, prof. Tadas Ivanaus
kas, 1957 m., daug spalvotų ir nespalvotų iliustracijų,
kieti viršeliai, kaina 12 dol.

Kamerinis orkestras per 5 savaites 19 valstijų suruoš 26
koncertus.

MEDEGA S. DAUKANTO BIOGRAFIJAI, M.D. Silves
traitis, išleido kun. A.M. Milukas, iliustruota, kieti virše
liai, 128 psl., kaina 10 dol.

Visas būrys Detroito lie
tuviškų organizacijų viešai
užprotestavo LB Detroito
apylinkės valdybos nutari
mą ruošti Vasario 16-tosios
minėjimą toje pačioje salė
je ir dieną prieš tai, kada
tokį patį minėjimą ruošia
Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras.

Pirmasis koncertas bus sausio 17 d. Clarksville, Tenn.
Savo pareiškime šių orga
iš ten sausio 18 d. vyksta į_Greenwoęd, Miss.; sausio 19 d.
BALIO SRUOGOS RASTAI, 6 tomai, išleisti 1957 m.
nizacijų atstovai sako, kad
koncertuoja Baton Rouge, La., sausio 21 d. McSlester, Ok- Vilniuje, įrišti, kaina 24 dol.
Lietuvos nepriklausomybės
šventės minėjimas tegali
LAZDYNŲ PELĖDOS RAŠTAI, 3 tomai, išleisti Vilniu
lahoma; sausio 22 d. Pratt, Kansas; sausio 23 d. St. Jo
būti tik “vienas visiems,
seph, Missouri; sausio 24 d. Kearny, Neb.; sausio 25 d.
je 1954 m., įrišti, kaina 12 dol.
visų bendras”.
North Platte, Nebraska; sausio 26 d. McCook, Nebr.; sau
ATSIMINIMAI APIE A. VIENUOLI (rašo 43 asmenys),
sio 28 d. Yankton, South Dakota; sausio 29 d. Sioux Falls,
1963
m., 438 psl., įrišta, kaina 6 dol.
Sitokj pareiškimą paskel
S.D., sausio 30 d. La Crosse, Wisc; sausio 31 d. Virginia,
bė
sekantieji: Lietuvių Tau
Minn.; vasario 3 d. Waukegan, III.; vas. 4 d. Arlington
BARAS, literatūros ir meno žurnalo 1 nr., 1925 m.,i 122
tinės
Sandaros 29 kuopa,
Heights, III.; vas. 5 d. Jackson, Mich.;' vas. 6 d. Alpena,
psl., kaina 6 dol.
Lietuvių
Katalikų Susivie
Mich-; vas. 7 d. Saginavv, Mich.; vas. 9 d; Williamsport,
nijimo
265
kuopa, Susivie
AMERJKIEČIŲ LIETUVIŲ KARIŠKOS ASPIRACIJOS
Pa.; vasario 10 d. Freeport, Long Island, N.Y.; vasario 11
nijimo
Lietuvių
Amerikoje
XIX AMŽIAUS PABAIGOJE, parašė Vytautas Steponaitis,
d. Natick, Mass-; vasario 14 d. Bangor, Maine; vasario 16
352 ir 200 kuopos, Dariaus
d. Union, N.J. ir vasarjo 17 d. New Hyde Park, N.Y. Vasa 1927 m., 77 psl., kaina 5 dol.
ir Girėno klubas, Amerikos
rio 18 d. orkestras grįžta namo.
Lietuvių Tautinės S-gos
ZIWATAJ SZWENTUJU, TU KURIU WARDAJS ZEMAJDetroito skyrius, D.L.K.
Orkestras yra koncertavęs šimtus kartų ne tik Lietuvoje, CZEJ UZ WIS GRIEB WADINTIES, paraše Motejus WolonBirutės skyrius, Karių-sabet ir įvairiuose Sovietų S-gos miestuose, pasiekdamas
czevvskis, 1901 m., 160 psl., kaina 10 dol.
vanorių skyrius, Klaipėdos
Užkaukazę ir net tolimuosiuose rytuose Vladivostoku. Jo
koncertai turėjo dideli pasisekimą Lenkijoje, Čekoslovaki
KNYGNEŠYS, II tomas, parašė P. Ruseckas, 1928 m.,
Krašto Vadavimo savanorių
skyrius, [Įetroito ramovėnų
joje, Jugoslavijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Rytų Vokieti 318 psl., kaina 10 dol.
skyrius, Švyturio Jūrų Saujoje, Liuksemburge ir Kuboje. O 1977 m. gale orkestras
koncertavo ištisą mėnesį Vak. Vokietijos ir Austrijos did
VAINIKAI, I tomas, 1921 m., 230 psl., kaina 8 dol.
Įjų kuopa ir St. Butkaus
miesčiuose, visur pelnydamas gražiausių spaudos atsilie
Saulių kuopa.
LENKŲ SĄMOKSLAS LIETUVOJE, parašė M. Šalčius,
pimų. Štai keli pavyzdžiai. “Frankfurter Neue Presse” ra
1921 m., 94 psl., kaina 3 dol.
šo, kad orkestras “sudarytas iš labai gerų muzikantų ir
KRUVINOS TRAGEDIJOS LENKAMS VIEŠPATAUJANT,
puikiai susigrojęs ansamblis.“
parašė Balys Astikas, 1 934 m., 80 psl., kaina 1.50 dol.
“Vilniaus kamerinis orkestras parodė, kaip nuostabiai

ryškiai galima atskleisti kurinių dvasią. Skambėjo vienaly
tiškumas ir tyrumas, švariausias intonavimas ir, nepaisant
didžiausio kruopštumo, nuoširdus muzikavimas”, rašo
“Badische Neueste Nachrichten”.

LIETUVOS EKSPORTAS IR EKSPORTERIAI 1930 m.,
D. Gruodis, 151 psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol.

O štai “Salzburger Volksblatt” šitaip atsiliepia:
“Dirigentas S. Sondeckis tarytumei spinduliuoja pasiti
kėjimu savo kolektyvu ir vibruojančia ramybe. Jam nereikia
partitūros. Nei jam, nei jo pajėgiam ansambliui nesukelia
sunkumų net toks virtuozinis kūrinys, kaip puiki F. Bajoro
‘Tokata’.”

Gi to paties miesto - Mozarto gimtinės - laikraštis

ATSIMINIMAI IR MINTYS, I t., dr. Kazys Grinius,
1947 m., 302 psl., kaina 5 dol.
ARIONŲ PRISIKĖLIMAS, J. Pronskus, 1930 m., 290
psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol.
V*

DIEVŲ MISKAS, Balio Sruogos atsiminimai iš Stutthofo
kone, stovyklos, sovietinis leidinys, 537 psl., kieti vir
šeliai, kaina 5 dol.
TREMTIES METAI, Lietuvių rašytojų metraštis, redaga
vo Bern. Brazdžionis, 1947 m.,>607 psl., kaina 5 dol. i

“Salzburger Tagblatt” net žavisi:

“Kaip nustebino Mozartas. Groti Salzburge jo diversimentus buvo rizika, net iššūkis. Bet mes lyg iš naujo su
sipažinome su seniai žinomais kūriniais. Grojo tikri meis
trai.”

LIETUVIŠKOS PASAKOS, surinko dr. J. Basanavičius,
išleista 1905 m., 299 psl., kaina 10 dol.

MUSŲ UZDAVINIS, parašė Vydūnas, antras leidimas,
1921 m., 188 psl., kaino 7 dol.
PROBOTSIUN ŠEŠĖLIAI, parašė Vydūnas, 1908 m., 182
psl., kaina 12 dol.

tovėse, kur lietuvių arba visai negyvena, arba jų ten maža,
todėl nedaug jų tegalės tų koncertų pasiklausyti.

Sekančiame “Keleivio” nr. bandysime suteikti daugiau
informacijų dėl bilietų įsigijimo.

ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI, Frank Lavinskas ir A.J.
Banišauskas, 1952 m., 208 psl., kaina 8 dol.

J. V.

LIETUVA SKAITLINĖMIS 1918-1928, 188 psl., kaina
20 dol.
Massachusetts gyventojai prie nurodytų kainų dar pride
da 5 procentus pardavimo mokesčio ir pasiuntimo išlai
doms po 50 centų už knygų. Kitur gyvenantieji prideda tik
siuntimo išlaidas.

REMK TUOS PREKYBININ
KUS, KURIE SKELBIASI "KE
LEIVIO“ SAVAITRAŠTY.

PETER MAKSVYTIS
Car*eater & BciMnr

TEL. AN 8-2124

i

1979 METŲ KALENDORIUS

K. Miltoo, Mam.

:

Atlieku viaua patalaymo, remon
to ir projektavimo darbus U lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir
bianio pastatų, pastai Jdeų reika
lavimų. Saukite viaadoa iki • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675
I

(RUDOKIUTfi)
OPTOMETRISTI
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadleniait.—uždara
445 BRCADWAV
SOUTH BOSTON. MASS.
rA

,

—--v-——
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Atlieka įvairių rūšių
draudimas
T
Kreiptis senu adresu*.
į
BRONIS KONTR1M *

'

Susiraski moterį, apie kurių
galėtum pasakyti: ?‘Gal aš
galėjau rasti gražesnę, bet
neradau geresnės.”

PITAGORAS

1

NAMAKSY - ZAMM1TO
Insurance Agency, Ine.
*1.95 Rosemary Street
Norwood, Ma. 02062
\
Tel. 762-6732
s*se*ee*********,,,‘ *—rtrrrrrrri.

Ar skaitytos?
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 Skabeiką ii Joną Ais
tį. Knyga 374 psl., kaina
kaip ir I dalies — minkštais
viršeliais
$5, kietais $5.50.
Kiekvienas žmogus mano, kad
jis yra geriausias ir svarbiau
Paguoda, III dalis, Bronio
sias, tačiau tik kvailys išdrįsta Railos akimirkų kronikos,
tai pasakyti.
387 psl., kaina minkštais
JEAN PAUL viršeliais $6.50. kietais —
$7.25.
UOj Ž1OZ9O •:ir.;i?

Jau gavome “Nidos“ išleistą kasdien atplėšiamų, sieni
nių kalendorių. Kaina 5 dol. Paskubėkite įsigyti, nes gau
ta nedidelis kiekis.

\Dr. Amelia E. Rodd

Choreli Street

SaTtuiuka* N. J. ALEKNA
(28 KAST BROADVA?
£4»UT» BCS7ON. MASS.
TELEFONAS AN 8-414N
Mcor, Datai
Siannma
Stiklas Laagama
Vianlde reikmenys namaau
Ralkmenyn pi uiti bariam*
VtaoMa ralattae daiktai

!»98 Broadvvay
| So. Boston, Mass. 02127
Tel AN 8-1761
BOTANIKA, parašė kun. Ambraziejus Pabrieža, 1900 m.j |
.
1
.
166 psl , kaina 25 dol.

Tokie Europos atsiliepimai, aišku, sunkiai orkestrą įpa
reigoja. Reikia manyti, kad jis labai gerai išlaikys ir ame
rikinį egzaminą. Tik gaila, kad koncertai bus tokiose vie

Tankiai rudine apsivilkus
vaikščioja tikra išmintis.
PRIEŽODIS.

Elood Square
Hardware Co.
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KAI KALBA ISTORIJA...

(atkelta iš 3 psl.)

formaliai nepolitinę iš sovietinės atstovybės siunčiamų
mums literatūrg suversdavau specialiniame kampe Univer
siteto bibliotekoje, kad ja negalėtų nieks pasinaudoti.”
Gale laiško autorius labai piktinasi, kad šią pagrinde
"antibolsevikinę” draugiįq dabar spauda pavertė "bolše
vizmo platinimo draugija”, kad šmeižiami ano meto jos
nariai, kad rašantieji neturi jokio supratimo, kas ir kaip
tada buvę.

Visa tai čia priminę, ir šį prof. Vaclovo Biržiškos laišką
paliekame ateities istorikams, kurie, tikėkime, bus pakan
kamai objektyvūs.
šis prof. V. Biržiškos laiškas J. Januškiui rašytas dar
1951 m. kovo 23 d.

JAV Lietuvių Bendruomenės vyriausioji
devintosios tarybos rinkimų komisija. Jos
pareiga taip vadovauti, kad rinkimuose nebūtų prasilenkta su rinkimų nuostatais. Iš kai-

ALTOS INFORMACIJOS

rėš: Bronius Kliorė, Kazys Sabalis, Kazys
Gimžauskas, dr. Henrikas Lukoševičius
ir Pranas Stanelis. Rinkimai įvyks ateinantį
pavasarį.

ŠVILPIKAI
AMERIKIEČIAI GINA LIETUVIUS

JAV katalikę lyga religinėms ir civilinėms laisvėms gin
ti savo laikrašty “Catholic League” nr. 9 pasmerkė Vikto
ro Petkaus persekiojimų. Apgailestauja, kad JAV komuni
kacijos kanalai nepakankamai informuoja apie jį. Pati ly
ga jau yra kreipęsis į JAV prezidentą Carterį, prašydama
Petkų užtarti.

•♦»****#**#*»*»**«»♦*»«>*»<*»»»

i TRANS - ATLANTIC
TRADINGCO.
;

RADIJO KONKURSAS
Lietuviškų radijo valandėlių konkursui jau gautos įrašy
tos programos iš Australijos, Pittsburgo, Chicagos, Detroi
to, Hamiltono, Brocktono, Hartfordo, Los Angeles. Dabar
jos studijuojamos. Premijų įteikimas bus Vasario 16 d. mi
nėjime Chicagoje. Premijas paskyrė Amerikos Lietuvių Ta
ryba.

RŪPINASI PADĖTI IŠSKIRTIESIEMS
Kongreso komisija Europos saugumo ir bendradarbiavimo
reikalams, kaip ALTai pranešė kongresmanas Frank Annunzio, dabar seka likimą net 2000 asmenų, kurie yra Maskvos
areštuoti, įkalinti dėl politinių ar religinių pažiūrų ar ku
riems neleidžiama emigruoti ir susijungti su nekomunisti
niuose kraštuose gyvenančiais šeimos nariais. Būdamas
Washingtone, kun. J. Prunskis asmeniškai frankas įteikė
prezidentui Carteriui ir prezidentienei prašymus, kad būtų
padėta atvykti išskirtos šeimos nariams.

SUMANIAI PADARYTA
Neseniai “Naujienose” (gruodžio 29 d. nr.) skaitėme
“Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės Tarybos narių ir
atstovų suvažiavimo” rezoliucijas. Tik stebėjomės, kad
tos rezoliucijos atspausdintos... juokų skyriuje. Tiesą pa
sakius, joms kaip tik ten ir yra tinkamiausia vieta.

i

Siuntinių persiuntimo
įstaiga

Švilpikai yra lietuviškas valgis. Juos daro taip: bulves
sušutina, nulupa ir karštas sutrina. įplaka kiaušinių, įdeda
druskos, pipirų, padaro apystorius blynus, apibarsto mil
tais, pavilgo į taukus ir spirgina karštoje krosnyje. Valgo
ir karštus ir šaltus, dažydami į rūgščių Smetonų su varške.
Kadangi spirginami jie išsipučia, tai sukandant juos jie
kartais sušvilpia. Iš čia jų vardas - švilpikai.

393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127 ;!
i; Telefonas: (617) 268-8764 Į!

WORCESTERIO LIETUVIŲ

RADIJO
Trečiadieniai^
Šeštadieniais
WICN

Darbo valandos:
kasdien
9-5
;
Penktadieniais 9-7
:
šeštadieniais uždaryta
; Vedėja —
Aldona Adomonienė :

Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545
Tel. 852-3665

■ m####**#*#*########**###*********

BALTIC
TOURS

VALANDA
8-9 vai. vakaro
5-6 vaL vakaro
90.5 FM

1979 M. KELIONES | UETUVĄ,

RYTU IR VAKARŲ EUROPĄ

Nuo devynių iki penkiolikos dienu

Ligšiol “Naujienos” galva dėdavo už tą “Reorganizuo
tą Bendruomenę”. Kas atsitiko, kad Šįkart jos “išmintis”
atsidūrė tarp Rimo Nerimavičiaus anekdotų ir blevyzgų?

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

9 DIENOS — LIETUVOJE & RUSIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje
Geg. 3 — 11 d---- --- ----- ----- -------------Geg. 10 -> 18 d. .......... .................
Rūgs. 20 - 28 d.......... -.......
Rūgs. 27 — Spal. 5 d...........

$849.00
$849.00
$849.00
$849.00

10 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje
Biri. 14 - 23 d. ----- (užpildyta).......... $899 0°
11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak.

Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA
šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje
Kovo 8 — 18 d. ..............
Bal. 19 — 29 d. .......
Geg. 17 - 27d. ....................
Rūgs. 6 - 16 d.............
Spal. 11 - 21 d.... .......

$779.00
$849.00
$849.00
$849.00
$779.00

12 DIENŲ — LIETUVOJE & LENKIJOJE:

6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje
Liepos 12 — 23 d. .................
$959.00
Rugp. 9 — 20 d____ _______ _______ $959.00
15 DIENŲ - LIETUVOJE IR LENKIJOJE:

Kiekvieną ketvirtadienį nuo 5 iki 8 vai- vakare yra
“LINKSMOJI VALANDA”
kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje
Liepos 12 — 26 d___ _____________ $1,219.00
Rugp. 9 - 23 d....... ...........
$1,219.00

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

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ITALIJOJE:

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

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje
Birželio 14 - 28 d. ___________ ___ $1,249.00
Liepos 25 d. - Rugp. 7 d........ ............. $1,249.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone
Birt. 14 - 28 d....... .......
$1,359.00
15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE,
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte,
2 Pragoję, 1 Londone
Birt. 14 - 28 d...................
$1,399.00
VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos
via British Airways ir Lot Poflish Airlines
• Vienos dienos ekskursija i Kauną, pusė dienas
Trakuose
• įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna
vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms
prašome kreiptis į:

BALTIC

TOURS

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

PADOVANOJO NAUDINGI

DAIKTĄ

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS
Si sekmadieni, sausio 14 d., 3 vai. p.p. Lietuvių Pilie
čių d-jos mažojoje salėje įvyks Bostono Jono Vanagaičio
šaulių kuopos visuotinis narių susirinkimas, kurio metu
bus paminėta ir Klaipėdos atvadavimo sukaktis. Kalbės
rašytojas Stasys Santvaras.
Susirinkime gali dalyvauti ir svečiai.
GYDYTOJO

J. SKARDŽIAUS PASKAITA

Šeštadienį, vasario 3 d., 7 vai. vek. Tautinių namu salė
je Moterų Federacijos Bostono skyrius ruošia paskaitą, j
Skaitys dr. Jonas Skardžius-Skardis iš Clevelando. Jo te
ma - “Tolimųjų Rytų medicina, akupunkcija ir natūralus
maistas”. Įėjimas — laisva auka. Visi kviečiami atsilanky
ti. Bus rodomos ir skaidrės. Po paskaitos - kavutė.

Prof. dr. Vytenis Vasyliūnas 1978 m. davė net aštuonis
vargonų koncertus - septynis Europoje ir vieną Amerikoje,
Los Alamos mieste, New Mexico valstijoje.
Štai vieno šių koncertų laisvai versta recenzija, kurią
užvadin imu “Interpretatorius grojo meistriškai” išspaus
dino “Braunschvreiger Zeitung” savo gruodžio 5 d. laidoj:
“Peine-Vohrum šįmet švenčia savo vargonų 200 metų
sukaktį, kuri buvo atžymėta lietuvio vargonų meistro prof.
Vytenio Vasyliūno koncertu. Programoje buvo vokiečių
kompozitoriaus Georg Muffat (1635-1704) ir ispanų kompo
zitoriaus Juan Cabanilles veikalai, o pabaigai solistas
improvizavo lietuvišką advento giesmę “Rasokit, dangūs,
iš savo aukštybių”.

‘Nežiūrint nedidelių senobinių, vieno manualo vargonų,
solistas sugebėjo išgauti šiltus, lygius, žemų registrų ug
ningus tonus, kurie priminė auksinį viduramžiais pieštų
paveikslų fonų, išlaikantį lygsvarą tarp ramybės ir jėgos.
Retai girdimo kompozitoriaus kūrinio ir tobulos interpreta
cijos junginys sutapo su bažnyčios nuotaika, kada joje
skambėjo Georg Muffat Toccata c-moll. Įspūdis buvo ste
buklingas: rodos, liejosi nežemiški tonai, užpildydami baž
nyčios vidų. Ypač patraukliai skambėjo šviesių ir tamsių
tonų mišinys komp. J. Cabanilles veikale “Tiento partido
de mano derecha sobre Avė Maris Stella”. Klausytojai iš
gyveno advento džiaugsmą, rodosi, žvaigždžių spindėjimą,
kada pasigirdo niekad negirdėtos lietuviškos giesmės im
provizacijos garsai. Klausytojai buvo dėkingi už tokią
gražią valandą.
S. S.

M & T OIL CO., Ine.
4
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So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

268-4662

Inž. Romas Bričkus, gyv.
Dorchestery, “Keleiviui”
padovanojo gerą Polaroid
foto aparatą, kuris daromas
juodą-baltą ar spalvotas
nuotraukas čia pat išryški
na.

t

The Apothecary

♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
į
Parduodame tiktai vaistas, išpildume gydytoją re
♦ rėptus ir turime visus gatavus vaistus.

♦

J

Jei reik vaistą — eikit ( lietuvišką valatiaų.
Sav. kumbuuim
Emanuel Lč
Rosengard. u.
B. o.,
S., arj.
Beg. riiarm.
Pharm.
w. nvoyuBKi.*,

Į

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonu AN 8-60M

t

Kaip žinia, mūsų laikraš
čiui perėjus į ofsetą, nebe Į Nuo I vai. ryto Iki 8 v1 «_ Hskyrus |ventadienlua Ir sekau
reikia gaminti klišių, ir nuo
traukos geriau išeina, o da
bar, turint tokį foto apara
tą, “Keleivio” štabo na
riai galės greitai ir pato
giai fiksuoti vietinius lie
Seniausias Kanados lietuvių laikraštis
tuviško gyvenimo įvykius.
Nuoširdžiai dėkojame mu
sų mielam inž. įBrickui už
tokį gražų jo žestą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol., kitur — 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St.,
PARĖMĖ “KELEIVI”

La Šalie, P.

H8P ICA

Canada

35 dol.: JAV LB Kultūros
Taryba;

VYTENIO VASYLIŪNO VARGONŲ KONCERTAI

641 E Broadvvay

♦

Po 25 dol.: LB Bostono
apygarda; LB Detroito apy
linkė;

Po 20 dol.: A. Rodžius,
Baltimore, Md., J. Karys,
Bridgeport, Ct.; 0. Kowatchewsky, Bronx, N.Y-;'
15 dol.: J. iPassick, Hoąuiam, Washington;

13 dol.: S. Fredas, Toron
to, Ont.;
Po 1 0 dol.:, J. Janus,
Milton. Mass.; J. Jurėnas,
So. Boston, Mass.; S. M.;
A. Markus, Dayton, Ohio;
V. Oželis, Malartic, Quebec; G. Kiliotaitis, Egonville, Ont.; A. Saladžius,
Montreal, Quebec; V. Miku
tis, Chicago, III.; B. Klo
vas, Chicago, |||.;
6 dol.: J. Kontoros,
Centerville, Mass.;

Po 5 dol.: E. Šturmienė,
Toronto, Ont.; P. Narkevi
čius, Somerville, Ma.; T.
Stankūnaitė, So. Boston,
Ma.; K. Gruzdąs, Quincy,
Mass.; J. Tarvydas, Hamilton, Ont.;;T. Tipshus, Elmvvood Park, III.;'A. Ubavicius, London, Ont.; A. Audick, Dorchester, Ma.; K.
Narkevičius, Arlington, Ma.;
J. Kriščiūnas, St. Petersburg, Fla.; A. Rimša, Windsor, Ont.; J. Kulbokas,
Ruthven, Ont.; J. Valentukevičius, So. Boston, Ma.;
V. Leveckis, Canton, Mass.
V. Bakšys, Dorchester,
Mass.;

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS
BANKE, ar jo filialeje, ir įsitikinkite, kų
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tarnautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

Po 3 dol.: P. Rackausas, Dorchester, Mass.; S.
Aleksiejus, Valley Stream,
N.Y.;
Po 2 dol.: T. Karsavage,
Olyphant, Pa.; W. Burinauskas, Amsterdam, N.Y.; A.
Meskus, Ft. Lauderdale,
Fla.; A. Šlema, Worcester,
Mass.; A. Avižienė, Mon
treal, fl.uebec; R. Bartash,
Sterl ing Jet, Mass.; A. Fedronas, Hyde Park, N.Y.
Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Si ir
k
ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT
MAIN OFFICE
460 West Broadvvay
South Boston
9 AM to 3:30 PMMonday thru Friday
Saturday 10 AM to 1 PM
268-2500

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

♦
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Vietinės žinios
ĮDOMUS vakaras

Maloniai kviečiame atsilankyti t teatro spektaklį - va
karą su Keleciumi. Po spektaklio IV-tojo aukšto salėje
svečiai bus vaišinami punču bei galės įsigyti lietuvių me
nininkų kurinių. Pertvarkius trečiojo aukšto salę, vyks šo
kiai, veiks valgių ir gėrimų bufetai. Norintieji užsisakyti
stalus (po dešimt) iš anksto kreipiasi telefonu 825—1832.
Nepraleiskite progos pasigėrėti akt. Jono Keleciaus vai
dyba bei jaukiai praleisti vakarę, kuris rengiamas lietuviš
kosios skautijos 60 metų jubiliejui atžymėti.

MIRĖ L. I VAŠKIENĖS TĖVELIS
Lilijos Ivaskienės, kartu su uošve Ona Ivaškiene ir vy
ru Gediminu Bostono Lietuvių Tautinių Šokią Sambūrio ve
dėjos, tėvelis John B. 0’Donnell mirė gruodžio 31 d. Buvo
pašarvotas Kasparo laidotuvių namuose ir is ten palaido
tas Blue Hills kapinėse sausio 3 d.
SVARBŪS PAPILDYMAI
Paskutiniajame “Keleivio” nr. Kūčių vakaronės aprašy
me per neapsižiūrėjimą pamiršta psmineti Juzė Matjoškienė, kuri labai daug prisidėjo prie tos vakarones surengimo.

Taip pat Antano Matjoškos padėkoje dar turėjo būti ši
toks sakinys:
‘‘Esu didžiai dėkingas už nuolatini lankymą ir tėvišką
globą dr. Alfredui Krisiukėnui. "

SUTAUPYKITE KURO

J

IKI 30%

|

SU NAĮUJU, LABAI NAŠIU (‘‘ENERGY EFFICIENT”) |
ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000

♦
♦
♦
♦

BOSTONE

- 436-1204

FORTŪNA FUEL CO., 1NC
T>>dž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų

♦
♦
♦

<
I

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO APTARNAVIMAS
MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ

♦
♦
♦
♦
i
♦
♦
♦
♦
♦
i
♦
♦

:

♦
|

LENGVOS IŠSIMOKEJIMO SĄLYGOS
♦
♦
♦
i
i♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦A
SKAITYK IR REMK “KELEI
VIO” SAVAITRAŠTI!

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
(.OSMOS PARCELS
£XPRESS CORP.

144 Milbury St.
WORCESTER, MASS.
Tel.: 798 -2868
Vedėja B. Sviklieui

MĄSTER ELECTRICVAN

Industrini .— Rcaide<itl&
<

-r.

and

Free Estimaies

c«n '
Charles A. Galiųauskas

265-4W
,-W

Akt. JONAS KELECIUS sukrečiančioje Samuel Becketto pjesėje “Krappo paskutinis įra
šas” vaidina titulinį vaidmenį. Šią vieno aktoriaus pjesę jis atliks ir savo rečitalyje,
kuris jvyks 1979 m. sausio 13 d. 7:00 vai. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių.d-jos
3-čio aukšto salėje. Bilietus galima gauti Bostone telefonu 825-1832, Brocktone
583-2830 ir Worcesteryje 829-5010.

RADIJO PROGRAMA
Seniausią lietuvių radijo
.rograma Naujojoj Anglijoj
t» stoties WNSR 1360 banga
Veikia sekmadieniai? nuo
1:00 iki 1:3Q Vat. pq pietų.
Perduodama vėliausių, pa
žinių-sent n
saulinių žinių/santrauka
ir
komentarai, muzika,, dainos
ir Mągdulės pasaka. '
Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis j
Baltic Fl’orist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broadway. So. Boston, Mass. Tel.
268-0489
Ten gaunamas
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

Drąsiai pradėta - pusė laimėta*. Saulė atranda purvą ir po baltu
HORACIJUS snieguPRIEŽODIS

BALTIC R E A L T Y & INSURANCE

A G E N C Y

V e i t aa
Tel. 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Vedė ja:

Reda

M.

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

Taut-ėetZ,
į J cm pAa/t/datnZ skirti Pro^. Stepono Kairio
ir Kipro Bielinio paminklų statymui piniginį, aukų.
Paminklai bus pastatyti Xči£ metų Audenį. Lietuvių Tautinėse
Kapinėse, Chicago je, ir atidaryti per Memorial Vay 1979 metaž.4.
Profi.Steponui Kairiui paminklų suprojektavo arch.Albertas
Kerelis ir inž. Bronius basiokas, o Kiprui Bieliniui parink
tas gilios atminties arėk.. Jono Kovo projektas. Paminklų iš
dėstymų atliko arch. Bronė Lukštaitė - Kovienė.
Kaip žinome, švintant Lietuvos laisvės aušrai, St.Kairys
iA K.Bielinis stojo j. laisvės kovų ir Valstybės kūrybos dar
bų. 0 užėjus Lietuvos nelaimėms okupacijų metu, juodu dirbo
reziztercijoje ir VLIKe.
Kreipiamės ų visus tąutlecius prisidėti savo auka prie Jiems
paminklų pastatymo. Iki šiol surinkta tik pusė reikalingų lėŠų, todėl Jūsų pagalba aukomis yra labai reikalinga.

JUOZAS SK0RUBSKAS
Vajaus Komiteto pirmininkas

VR.JONAS VALAITIS
Vykdomojo komiteto pirmininkas

ČEKIUS RAŠYTI: PROF. S. KAI
RYS & K. BIELINIS MEMORIAL
FUND.
AUKAS SIUSTI: MR. JUOZAS

SKORUBSKAS, 1634 SO. 50TH
AVĖ., CICERO, ILL. 60650.

VISI DOSNIAI PAREMKIME PROF.
STEPONO KAIRIO IR KIPRO
BIELINIO PAMINKLU STATYMO
VAJU!

