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TRUMPAI
* Sovietų Sąjunga vetavo
Saugumo tarybos nutarimą,
reikalaujantį, kad Vietnamo
cariuomenė pasitrauktų iš
Kambodi jos.
* Washingtone atvirai ruo
šiamasi strateginių ginklų
apribojimo sutarties iškil
mingam pasirašymui, kuris
galįs įvykti net vasario 22 d.

* Pirmą kartą Vokietijoj chi
rurgai prisiuvo mokytojui
piktadarių nupjautą liežuvį,
bet reikes palaukti bent 6
dienas, kol paaiškės, ar kū
nas prisiūtąją dalį priims.
* Daugiau kaip 170 atsargos
aukštų karių, jų tarpe 6 ge
nerolai, 15 gen. leitenantų,
'4 admirolai, įspėjo prez.
Carterį, kad JAV-ėms gre
sia pavojus dėl augančio
Sovietų S-gos karinio galin
gumo, kad Sovietų S-ga sie
kia ne lygybės karinėj sri
ty, o tiesiog vyravimo.

IŠTREMTAS PERSU MUSULMONlį VADAS CHOMEINI

Šachas apleido Iranu,
apsigyvens JA V-ėse
Jau mažai kas beabejojo, kad Irano šachas turės laiki
nai ar visiškai apleisti savo sostq ir išvykti į užsienį.
Taip ir atsitiko. Sausio 16 d. jis apleido Teheraną, pa
kely sustojo Egipte. Spėjama, kad jis su šeima apsigy
vens artimo buv. prez. Nixono bičiulio milionieriaus Annenbergo 900 akrų dvarely Palm Springs, Kalifornijoje.

O Teherane dar pirmadienį linksma 100,000 demonstran
tų minia šaukė “Mirts šachui! Tegyvuoja Chomeini!”
Kariai nemėgino demonstrantų stabdyti, į juos mėtė gė
les, net puolė juos bučiuoti. Parlamentas pareiškė pasi
tikėjimą dr. Bachtiaro sudarytai vyriausybei, bet Pary
žiuje sėdintis religininką vadas Chomeini liepė jos ne
klausyti. Be to, Chomeini paskelbė turįs sudaręs opozi
cinį ministrę kabinetą.
Dar sachas nebuvo apleidęs Irano, jau plito gandai,
kad kariai gali įvykdyti perversmą. Šachui išvykus, tokio
perversmo galimybės dar padidėjo.
Žodžiu, šį momentą Iranas stovi kryžkelėj, ir niekas
negali pasakyti, kokia bus pasukta linkme ir ar ta linkmė
bus geriausia. Normalios padėties greitai negalima lauk
ti.

IR VLIK Aš DAR BE
VADOVYBĖS
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto taryba tu
rėjo susirinkti sausio 14 d. Chicagoje ir rinkti naują pir
mininką, bet posėdis buvo atšauktas dėl nepaprastai blo
gų oro sąlygų. Chicagą užvertė gerokai virš dviejų pėdų
sniegas ir kurį laiką buvo visai uždarytas miesto aerodro
mas.

Kitas posėdis bus po poros savaičių.

* Maža, bet įtakinga Izrae
ly religinių fanatikų partija
Agudat (seime teturi 4 atsto
vus) pasiūlė Įstatymo pro
jektą uždrausti kiaulieną
pardavinėti beveik visame
Izraely.

* Popiežius Jonas Paulius
II sausio 26 d. atskris i
Meksiką dalyvauti Pietų Amerikos vyskupų suvažiavi
me. Tai bus pirmoji jo ke
lionė už Italijos ribų.
* iš sovietinio bloko vals
tybių tik viena Rumunija tepasmerkė Vietnamą už Kambodijos užpuolimą ir užka
riavimą. Mat, Vietnamą re
mia Sovietų S-ga.

* Washingtono administraci
ja dabar suka galvą, kokiais
formalumais vadovautis
santykiaujant su Taiwanu,
kai diplomatiniai santykiai
užmegzti su Pekinu. Planuo
jama paskirti 3 patyrusius
diplomatus į jau įsteigtą
Amerikos institutą Taiwane,
kuris pakeis esamąją JAV
ambasadą.
* Sovietų S-gos diktatorius
Brežnevas lankėsi Bulgari
joje. Kelionės tikslas ne
skelbiamas. Brežnevą, be
kitų, lydėjo nesąpiai j Politbiurą paskirtas Cernenko,
labai klusnus Brežnevo pa
sekėjas.

* Britų laikraštis Daily
Mail paskelbė, kad Glasgowe gimė trečiasis dirbtinai
apvaisintas kūdikis.

Ar sės vėl prie bendro stalo?
Izraelio-Egipto taikos derybos ne nutruko, nors posė
džio ir nebesusirenkama. Prez. Carteris vėl mėgina šį
reikalą pirmyn pastūmėti. Jei reikės, jis pasiruošęs dar
kartą susitikti su Beginu ir Sadatu, o tuo tarpu pasiuntė
j Izraely ir Egiptą delegaci ją su aukštu pareigūnu Alfre
du Athertonu priešaky. Ji stengsis ištyrinėti kelius, ku
riais būtų galima lengviau prieiti prie derybų atnaujinimo.
Egipto prez. Sadato svarbiausias reikalavimas, kad su
tarty butų numatyta tvirtesne palestiniečių autonomijos
Jordano kairiajame krante ir Gazos srityje garantija.
Izraelis atsako, kad šis reikalavimas priedinasi pirmykš
čiam Dovydo stovyklos susitarimui ir aplamai nenori
aiškiai nustatyti terminus minėtų sričių ateičiai sutvar
kyti.

Didžiulis streikas Anglijoje
Britanijoje sustreikavo daugiau kaip 100,000 sunkve
žimių vairuotojų. Streiką jau pajuto ir įvairių pramonės,
prekybos ir kitu sričių Įmonės. Automobilių pramonėje
jau atleista apie pusė milijono darbininkų, tą pat ruošia
si padaryti ir kitos įmonės, jei sunkvežimiai nepradės
judėti.

Kai kurios sunkvežimių firmos sutiktų patenkinti vai
ruotojų reikalavimus, bet premjeras Callaghan bijo, kad
tai labai paspartintų infliaciją, kuria jam pavyko šiek
tiek pristabdyti.

ALTos pirmininku išrinktas
dr. K. Šidlauskas
Sausio 10 d. posėdy Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninku išrinktassandarietis dr. Kazys Šidlauskas, o jo
pavaduotoju - dr. Jonas Valaitis (socialdemokratas).

Be jų, ALTos prezidiume yra šie asmenys: vicepirmi
ninkai Teodoras Blinstrubą^, Povilas pargis, dr. Leonas
Kriaučeliūnas, dr. Vladas Simaitis ir ątiv. Povilas Zumbakis, iždininkas Juozas Skorubskas, protokolų sekreto
rius Grožvydas Lazauskas, finansų sekretorius Petras
Bucas, generalinis sekretorius kun. Adolfas Stasys, na
riai Ofelija Barsketytė, Kęstutis Dirkis, Stanley Balzekas, jr., Julius Pakalka, Jonas Talandis ir Emilija Vili
maitė. Atstovas Washingtone - dr. Jonas Genys. Garbės
pirmininkas su balsavimo teise - dr. Kazys Bobelis.

''Draugo”premija —
rašytojui J. Kralikauskui
“Draugo” dienraščio romano kopkurso komisija (pirm.
Aloyzas Baronas, nariai - Julija Svabaite-Gylienė, Nijo
lė Jankutė-Užubalienė, Juozas Placas ir Pranas Razmi
nas) tūkstantinę premiją paskyrė Juozui Kralikauskui,
gyvenančiam Kanadoje, už jo romanų “Įkaitę Vilniaus
akmenys”.

J. Kralikauskas jau yra anksčiau laimėjęs “Draugo”
romano konkurso premijas už “Titnago ugnį”, “Mindaugo
nužudymą” ir “Martyną Mažvydą Vilniuje” ir taip pat
Lietuvių rašytojų d-jos premiją už “Vaišvilką”.

* Vyriausias JAV gydytojas dr. Richmond dar kartą,jspėja, kad dėl rūkymo daug daugiau žmonių suserga vėžiu,
širdies ir kitokiomis ligomis, negu tai būtų nerūkant,
bet tabako firmos griežtai užprotestavo šj jo pareiškimą.

* Vakarų Vokietijoje baigėsi 44 dienas užsitęsęs plieno
darbininkų streikas, palietęs apie 100,000 darbininkų.
Tokio streiko ten nebuvo per 50 metų.

* Leonard Woodcock paskirtas JAV ambasadorium Kini
joje. Jis ir dabar ten vadovavo JAV misijai.
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Ibtsai okupantai, Min ik Lietuvos!
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NĖRA LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
Net Šiauliuose prieš šventes tebuvo galima gauti vienos
rūšies sveikinamųjų korteliu lietuvių kalba, o su rusiškais
įrašais - kiek tik nori. Mažesnėse vietovėse lietuviškų
sveikinimo kortelių iš viso nebuvo, nors rusiškų ir vėl ne
trūko.
Ką tai reiškia?
VAIKŲ PIEŠINIŲ KOLEKCIJA

Yra visokių kolekcionierių. Vieni renka knygas, kiti pa
veikslus, treti baldus, dar kiti visokias etiketes, degtukus
ir t.t. ir t.t.

Iš tokiu kolekcijų kartais išauga net ištisi muziejai.
Štai jurbarkietė M. Banaitiene aistringai ilgus metus rin
ko vaikų kūrybą. Ji turi sukaupusi jau apie 7,000 vaikų
piešinių ir dabar susirūpinusi, kaip tq vaikų kūrybą paro
dyti kitiems. Jos svajonė Jurbarke įsteigti vaikų piešinių
muziejų. Ar tai jai pavyks, nežinia. Kol kas Jurbarkas te
turi mažų skulptoriaus Vinco Grybo memorialinį muziejų.

VLIKo seimo nutarimai
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimas, įvy
kęs 1978 m. gruodžio 9 ir 10 d. Chicagoje, nutarė:

Išsiaiškinti su kitais laisvinimo veiksniais Helsinkio
Baigmeninio Akto reikšmę Lietuvos ir kitų Pabaltijo val
stybių laisvinimui, siekiant suvienodinti politiką ir tak
tiką Lietuvos laisvinimo darbe, ypač ruošiantis Madrido
konferencijai.
Pasirūpinti, kad ne tik JAV, bet ir Atlanto Sutarties
valstybėse, ypač Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Pran
cūzijoje, Vakarų Vokietijoje, Italijoje ir Šveicarijoje
veiktų pajėgūs politiniai vienetai.
Jungtinėse Valstybėse: (a) tęsti bendradarbiavimą su
kongresine Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Komi
sija, teikiant jai sugestijų ir reikiamos medžiagos apie
žmogaus teisių laužymą ir persekiojimus sovietų okupuo
toje Lietuvoje; (b) veikti Valstybės Departamentą ir Kon
gresų, ypač senatorius ir Rūmų atstovus, Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Komisijos narius, kurie įeis į
JAV delegaciją Madrido konferencijoje.

Stiprinti bendradarbiavimą su Tarptautine Juristų Ko
misija, Europos Žmogaus Teisių ir Tautų Apsisprendimo
Organizacija ir UNESCO, prašant jų paramos mūsų kovo
je su Lietuvos okupantu dėl mindžiojimo pagrindinių
žmogaus teisių Lietuvoje.
Siūlo VLIKo valdybai sušaukti Lietuvos laisvinimo
veiksnių konferenciją tęsti White Plains konferencijos
svarstymus.

Paskatinti laisvuose kraštuose gyvenančius lietuvius
imtis priemonių įtaigoti per rinkimų procesą ir susižino
jimo priemones tų valstybių vyriausybes, kurios teikia
Sovietams finansinę, technologinę ir politinę paramą, kad
jų nutrauktų, nes ji stiprina sovietinį imperializmą, sie
kiantį užvaldyti visą laisvąjį pasaulį.
Prašyti Lietuvių Bendruomenę sustiprinti lituanistinė
se mokyklose visuomeninio mokslo dėstymą, ypač gi su
pažindinti mūsų jaunimą su okupuotos Lietuvos dabartine
padėtimi ir su Lietuvos laisvinimo organizacija.

Paskatinti mūsų jaunimą per jo organizacijas giliau
susipažinti su Lietuvos laisvinimo klausimais ir dėtis
prie laisvinimo darbo.
Atsižvelgiant į laiko tėkmės nešamus pasikeitimus,
tiek lietuvių visuomenėje, tiek tarptautinės padėties po
žiūriu, ir mūsų išteklių ribotumą, siekiant tokių mūsų vi
suomeninių santykių, kad būtų sudarytos sąlygos kuo
plačiausiai visuomeninei konsolidacijai. Tai darytina
nepažeidžiant atskirų organizacijų prigimties, bet kartu
teikiant pirmenybę bendriems mūsų siekiams ir tikslams.
VLIKo seimas mano, kad našesniam ir darnesniam dar-

SKAITYKITE
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KONGRESAS

Amerikos Lietuvių Taryba,
30 metų Lietuvos laisvės ko.
Socialistų Internacionalo kongreso, posėdžiavusio 1978
voje (1940-1970), parašė
m. pabaigoje Vancouveryje (Kanadoje), dienotvarkėje svar Leonardas Šimutis, daug i.
styta pasauliniai ūkio, nusiginklavimo ir žmogaus teisių
liustracijų, 500 psl., kaina
klausimai. Kongreso vietos pasirinkimas lyg ir simbolizavo $10.00.
Amerikos lietuvių politika,
poslinkį šios organizacijos veikloje. Bemaž per šimtų me
parašė dr. K. Šidlauskas, įtų nuo jo įsisteigimo 1864 m. Socialistų Internacionalas
vadas dr P. Grigaičio, kai
daugiausiai rūpinosi Europos reikalais. Bet, atgaivintas
po Antrojo pasaulinio karo, jis vis daugiau pradėjo domėtis na $1.50.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos1978 m. kongrese dalyvavo bent 20 delegacijų is “trecio tantinas Račkauskas. 178
jo pasaulio" - Afrikos ir Pietų Amerikos kraštų, kurie dar
Mūsų senolių žodžiai iš
nėra nusistatę, su kuo susidėti : su Vakarais ar su Rytais. anapus, paraižė M. Aukštuo
Paprasčiau tariant, su demokratiniu socia lis, 308 psl., kaina $5.00.
lizmu, ar su sovietiniu komunizmu.
Amerikos lietuvių istorija,
Nuo to pasirinkimo priklausys viso demokratinio pasaulio
redagavo dr. A. Kučas, 639
ateitis.
psl., kaina $10.00.
Lietuviškoji skautija, paSocialistų Internacionale patariamuoju balsu nuo seniau
rašė Petras Jurgėla. Tai
dalyvauja ir senos Rytų Europos kraštų socialdemokratų
832 psl. su daugybe iliustra
partijos. Tai Čekoslovakijos, Lenkijos, Vengrijos, Bulga
cijų knyga, kurioje išsamiai
rijos, Jugoslavijos, Rumunijos, Lietuvos, Latvijos ir Es
pavaizduota Lietuvos skau
tijos socialdemokratų partijos, kurioms neleidžiama veikti
tų veikla nuo 1917 mėtų iki
savo kraštuose. Ne visos tos egzilinės partijos galėjo at
šių dienų. Kaina $12. Ji yra
siųsti savo delegatus į tolimąjį Vancouverį. Bulgarijos, Ru gera dovana ne tik skautų
munijos ir Jugoslavijos partijų atstovai nedalyvavo, bet
bičiuliams.
Lietuvos socialdemokratų partijai atstovavo du delegatai.
Juodojo pasaulio sukili
Tai atvykę iš Chicagos Juozas Skorubskas ir mas, parašė Stasys Micheldr. Jonas Valaitis.
sonas, 127 psl., kaina $2.00.
psl., kaina $2.
Kaip minėta, šio kongreso darbuose buvo trys pagrindi
Kad Ji būtų gyva, Emili
niai klausimai: pasaulio ekonomikos problemos, nusigink
jos Čekienės straipsnių rin
lavimo ar bent ginklavimosi apribojimo ir pagaliau — žmo
kinys, 216 psl., kaina $5.00
gaus teisių klausimai. Visais šiais klausimais pranešimus
Romas Kalanta, parašė
padarė žymieji įvairių kraštų socialistų partijų veikėjai.
Vytautas Alantas, 116 psl
Diskusijose dalyvavo daug kitų delegatų. Kongrese daly
kaina $3.00.
vavę Vid. ir Rytu Europos socialistų partijų delegatai buvo
pasiskirstę kalbėti tais klausimais, kurie jų kraštams la
Stasio Santvaro
biausiai rūpi.
šeštoji lyrikos knyga, vardu

“trečiojo” pasaulio problemomis.

Nusiginklavimo ir su juo susijusiu politinio atoslūgio
klausimu kalbėjo. Lenkijos^socialistų partijos pirm. S. Wqsik, atvykęs iš Londono, žmogaus teisių klausimu pasisa
kė Vengrijos soc. dem. partijos pirm. A. Bolcsfordi ir Esti
jos soc. dem. partijos pirm. J. Mihkelson, abu atvykę iš
Svedi jos.

Kalbėdamas Estijos, Latvijos ir Lietuvos socialdemo
kratų partijų vardu, estas J. M'hkelsonas nušvietė žmogaus
teisių padėtį Baltijos respublikose. Jis pažymėjo, kad Hel
sinkio baigiamasis aktas buvo sukėlęs šiek tiek vilčių So-

(nukelta į 5 psl.)
bui atlikti reikalingos veiksnių konferencijos, kurios ap
siribotų tik kelių konkrečių klausimų svarstymu. Seimas
taip pat mano, kad vienas iš svarbiausių klausimų yra
profesionaliais pagrindais suorganizuoto ir visų veiksnių
finansuojamo informacijų centro įkūrimas.

VLIKo seimas džiaugiasi Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungos atstovės dalyvavimu, kviečia sekančiame Sei
me dalyvauti kitų jaunimo organizacijų atstovus ir laukia
gausesnio jaunimo dalyvavimo VLIKo seimuose ir veik
loje.
Seimas, jausdamas VLIKo atsakomybę už Lietuvių
Charta pradėtos Lietuvių Bendruomenės darbą, dabar ir
ateityje, kviečia lietuvių visuomenę Bendruomenės veik
loje aktyviai dalyvauti, o JAV Bendruomenę sudaryti pa
lankesnes sąlygas visų pažiūrų lietuviams jausti, kad ji
visiems sava, laiduojant jų neginčijamą ir proporcingą
atstovavimą.
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimas ska
tina mūsų visuomenę, ypatingai akademikus, aktyviai mi
nėti Vilniaus Universiteto 400 metų sukaktį.

VLIKo seimas labai vertina Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikų leidimą įvairiomis kalbomis.

Seimas dėkoja Tautos Fondo vadovybei, atstovybėms
bei jgaliotiniams ir visiems aukotojams, ypačiai kana
diečiams ir australiečiams, už gausias aukas, įgalinan

čias VLIKĄ atlikti savo uždavinius. Visuomenė prašoma
dar labiau remti Tautos Fondą aukomis ir palikimais, nes
Lietuvos laisvinimo darbai d idėja.

:

"Dainos ir sapnai“.
Knyga 127 puslapių, v'r!-eli ir skyrių pavadinimus
darė dail. Julius Špakevičius, išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kaina
5 doleriai.
Lietuvos ryšys su Amerika
(su ilgoka santrauka anglų
kalba), para'-ė Viktoras Ka
rosas, 176 psl., kaina $ 3.00.
DAGYS dejuoja ir 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, g
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 į
Jankaus 5 pasakojimai, 342 ■:
psl., kaina $7.00.

M*Machusotts gyvenaatieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.
KNYGA - MŪSŲ GERIAUSIAS
DRAUGAS.
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Ar šie “patriotiniai kritikai“ mano, kad ir mūsų kompo
zitoriai turėtų kurti tiktai trenksmingus maršus, kurie lydės
mus į pergalę ir Gedimino kalną?

KELEIVIS
Savaitraštis, eina nuo 1905 m. vasario 9 d.

Ar dailininkai taip pat turėtų piešti tiktai herojus, iškė
lusius į dangų vėliavas, šautuvų vamzdžius ar prigulusius
prie kulkosvaidžių?

Prenumerata metams 10 dol., pusei metų - 6 dol

Atskiras numeris - 25 centai

Tokio “meno” jau dabar pilna okupuotoji Lietuva, ir jis
nezadina net “tarybinio patriotizmo”...

Adresas: 636 E. Broadvvay, So. Boston MA 02127

Kažin kodėl?

Tel. 617 - 268 - 3071
Lithuanian Meekly (būt for tivo weeks in Augustu

published since February 9, 1905

Second elass postage paid at Boston, Massachusetts

4 R NE PER PATRIOTIŠKI

REIKALAVIMAI?
Taip jau susiklostė mūsų tautos kultūros istorija, kad
tiktai senovinė liaudies daina išliko nepajungta jokiam
konkrečiam vienos dienos uždaviniui ir kaip lakštingala vi
sada laisvai skardeno savo kūrėjo įvairiabalsę sielą, o ra
šytasis dailusis žodis jau nuo pat pradžios buvo mūšy įkin
kytas “darbui”. Jis virto ir mūšy tautos mokytoju, ir dorintoju, ir blaivintoju, ir tautinio atgimimo žadintoju, ir lais
vės kovotojų drąsintoju ir net įvairių sukakčių įprasmintoju ir pagražintoju. 0 per ilgesnį laiką kai kas net įsi kalė į_
galvų, kad tiktai tokia poezijos ar ir aplamai dailiosios li
teratūros paskirtis ir turi būti. Ne kitokia!

Svarbiausia, esą, ir ji privalanti ištikimai tarnauti tiktai
politikai, partijų ideologijai, organizacijų misijoms ir net
vadų padidinimui ir “įamžinimui”, o ne kokiam tenai visuo
menei visiškai nenaudingam kūrėjo dvasios plazdenimui iščiulbėti...
Atrodo, kad šitokį dailiojo žodžio pavergimo pavyzdįjau
turime tarybinėje “pritaikomojoje literatūroje”. Tenai jis
net vergų varovo botagu yra verčiamas paklusti politiniam
režimui, - jam pasižadėti ar prisiekti, jį šlovinti, prieš jį_
nusižeminti ir atgailauti, ryškinti jo “nuopelnus” ir net
akiplėšiškai meluoti. Tad laisvojo pasaulio akimis į visą
tai žiūrėdami, mes piktinamės, protestuojame dėl kūrėjo

laisvės varžymo ir būgštaujame, kad tik čia kada tokios
žmogaus dvasios baudžiavos nesulauktume. Rodos, tokių
laikų nenorime nė sapnuoti.
0 vis dėlto kartais ir čia, laisvajame krante, pasitaiko
įdomių įvairenybių. Nenorime tiesiai kaltinti, kad iš blo
gos valios. Sakysime, — iš nepaprasto narsumo ir savo
priešų neapykantos. O dar mandagiau tariant, - iš “lieps
nojančio patriotizmo”...

Ir štai, net kai kurioje čionykštėje spaudoje iškyla jau
gana rūsčių balsų, kad ir išeivijos kūrėjų poezija esanti
tik tiek verta, kiek ji patriotinė, kiek ji stiprina mūsų
laisvės kovą, o visa kita - neišmanėlių darbas!..
Na, suprantama, kad ir laisvės kovai, ir lietuvybės iš
saugojimui, ir patriotizmo žadinimui yra reikalinga ir dai
liojo žodžio pagalba, bet kodėl ir laisvajame pasauly šią
meninės kūrybos mūzą turėtume patys savo rankomis įvilkti
ikarišką uniformą ir dar prismaugti jos gerklę kieta apikakle?

Argi Bernardo Brazdžionio kūryboje Jiktai patriotinis
“Vaidila Valiūnas”, tik eilėraščiai “Saukiu aš tautą”,
“Lietuvos vardas” ir panašūs yra verti dėmesio, o “Rug
sėjo paukščius”, “Pesimistą”, “Amžiną z
Izidorių” reikia sudeginti krematoriume?
Argi ir Jono Aisčio tiktai “Tėviškės žemelė”, tik “Ne
muno ilgesys” ar “Tave mes, tėvyne” yra patriotui skai
tytini, o į“Luna parko” ciklą galima vynioti silkes?

Argi tik tokie pat patriotiniai posmai Kazio Bradūno, Ny
kos-Niliūno, Henriko Nagio, Stasio Santvaro ir dar kelių jų
kolegų yra mūsų tautos poezijos turtas, o visi kiti - vien
juodai supeckiotas popierius?
Na, o apie Henriko Radausko žaismingą poezijos zodjį
turbūt neverta nė kalbėti?

Argi visiški niekai ir asmeniškas kūrėjų sielvartas, jo
Širdies paguoda, meilės ilgesys, jo ritmuose girdima rudens
audra, kvapnus pavasario alsavimas ir menulio spindulių
lietus žydinčiose vyšniose? Juk visa tai yra ir mūsų išgy
venimai.
Oį au. i

IRANO CHAOSE
PASIDAIRIUS
Paskutinių dienų didieji politiniai įvykiai, nukreipę pa
saulio dėmesį net nuo nutrūkusių Izraelio ir Egipto taikos
derybų, yra vidaus riaušės ar jau beveik revoliucija Irane.
Nors ten šachg verčia iš sosto musulmonų religiniais šū
kiais rėkaudami religiniai vadai Chomeini ir kiti, kurstyda
mi minias ir protestuodami prieš vakariečių įtaką, per grei
tai stumiančią kraštą į modernizmą, bet jokia paslaptis,
kad visą šį chaosą slaptai diriguoja mažas, bet gerai pa
ruoštas komunistų agitatorių branduolys, veikiąs Sovietų
Sąjungos naudai. Tai gerai žino ir Irano vyriausybė, ir va
kariečių žvalgybos bei diplomatiniai sluoksniai.

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 dajis. Be k;,-ų dalykų, čia telpa
įdomios studijos apie poetus
Leonų Skabeiką ii Joną Ais
tį. Knyga 374 psl., kaina
kaip ir I dalies — minkštais
viršeliais $5, kietais $5.50.
Paguoda, III dalis, Bronio
Railos akimirkų kronikos,
387 psl., kaina minkštais
viršeliais $6.50. kietais —
$7.25.

Prof. Augustino Voldenaro raštai, 672 psl., kai

na $15.00.
Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje
Lietuvoje 1920.1940 (rašo

dr. VI. Bublys, J. FledžinsTad šiandien Vakarų spauda, analizuodama Irano įvykius, kas, J. Glemža, J. Strazdas,
bando suvesti sovietų galimų laimėjimų ir Vakarų pralaimė P. Rudinskas, L. Dargia, K.
šeštokas, J. Vilkaitis, L. Gijimų balansą, kuris terodo tik Vakarų nuostolius.

Manoma, kad Maskva jau įsitikinusi, kad JAV nei kitoms
Vakarų valstybėms nebepavyks Irano pakreipti savo naudai,
nes krašte antivakarietiškos nuotaikos neužgesinamai
liepsnoja, provakarietiskas šachas Mohamad Rėza Palevi
jau beveik nušalintas nuo valdžios, alyvos tiekimas susto
jęs ir Vakarų šalininkų pasitikėjimas kokiais nors JAV
tramdančiais veiksmais visai sumažėjęs.
Vakariečių ekonominės sutartys su Iranu praktiškai jau
nutrūko, nes vakariečių vadovaujamų krašto moderninimo
projektų vykdymas sustojo, o apie sutartą ginklu prekybą
negali būti nė kalbos. Visa tai JAV, Anglijos, V. Vokieti
jos ir kitų vakariečių kišenę suliesino bilijonais dolerių.

•iūnas, A, Reventas), 257
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.
Napoleonas, Bąltija, Ame

rika, parašė Vincas Trumpa,
251 psl., įrišta, kaina $6.00,
PETRAS KLIMAS, valstybi
ninkas, diplomatas, istori
kas, kankinys, parašė dr.
Albertas Gerutis, 318 psl.,
kaina 10 dol
SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919-1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 psl.,
kaina JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats ay
torius

Jei kokiai nors naujai vyriausybei ir pavyktų Irane grą
žinti ramybę ir tvarką, jau neabejojama, kad geriausiu at
veju krašte bus vedama neutrali politika, nors yra pavojus
- jam patekti ir į sovietų orbitą.

Neramumai Irane labai žadina sukilti ir sovietų remiamus
kurdus Kurdistano provincijoje, kurie jau seniai siekia ne
priklausomybės. Lygiai taip pat jie gundo ir nuo Irano atsi
Lietuvis savo tautoje, vals
skirti norinčią Baluchistano provinciją, esančią Pakistano
tybėje ir visuomenėje, para
pasienyje.

kė Stasys Barzdukas, 258
psl., kaina $6.00.

Irano “revoliucija” stipriai veikia ir kaimyninių arabų
valstybių nuotaikas, ypač provakarietiškąją Saudi Arabiją,
Kuveitą, Omaną ir net islamiškąją Turkiją. Visuose šiuose
kraštuose komunistų agentai gudriai kursto konservatyviuo
sius musulmonų religininkus, kurie jau seniai su pasibai
sėjimu žiūri į sklindančią Vakaru kultūros įtaką ir visuo
menes “modernėjimą”.

ŽEMAIČIU DIDYSIS, istoriobiografiniai pasakojimai apie
vyskupą Motiejų Valančių,
parašė dr. Grigas Valančius,
622 psl., kaina 12 dol.

IŠEIVĖS KELIU, apysaka,
Baugštesnieji žurnalistai, jungdami į vieną Azijos nera
mumų židinį Kinijos, Vietnamo, Kambodijos, Irano ir Turki parašė Marija Aukštaite,
jos įvykius, jau įžiūri ir galimą didžiulio masto pasaulinį
207 psl., kaina 5.50 dol.
konfliktą. Tuos jų spėliojimus dar labiau sustiprina JAV
laivyno plaukimas į Persijos įlanką, moderniausių kovos
Visi prašomi pridėti po 50
lėktuvų “vizitas” Saudi Arabijoje, sovietų kariuomenės pa centų už knygą persiuntimui.
didėjusi koncentracija Kinijos ir Irano pasienyje, Brežnevo
griežti įspėjimai Vakarams neparduoti Kinijai lėktuvų ir jo
neaiškūs grasinimai bei daugelis kitų pasaulinio nerimo
ženklų.Be to, kadangi įtampa koncentruojasi Vakarams gy
vybinių naftos Šaltinių ir jos tekėjimo kelių rajone, tai di
džiųjų galybių karinio susikirtimo pavojus darosi dar rea
lesnis. |
V
Žinoma, dėl to dar nereikia mūsų skaitytojams per anks : TRANS - ATLANTIC
ti bėgti į krūmus ir ten laukti pasaulio galo... Ypač dar
TRADING CO.
žiemą.
ii Siuntinių persiuntimo
Įstaiga
“Rimtesnieji patriotai šiandien, rodos, jau pradeda supras
ti, koks didelis pavojus gręsia mūsų tautai dėl aštrių tarpusa
393 West Broadvvay
vio rietenų ir smulkaus susiskaldymo į fanatiškas grupes. Ais
So. Boston, Mass. 02127
triai kovojama dėl politinių bei ekonominių interesų, bet daug
Telefonas: (617) 268-8764 ii
aistriau grumiamasi kai susiduria atskirų grupių priešingos pa
saulėžiūros. Pikčiausios rietenos Lietuvos seimuose kildavo
ii
Darbo valandos:
ne žemės reformą svarstant, bet mokyklų reikalą palietus.
::
kasdien
9-5
Bažnyčios, mokyklos ir kitos pasaulėžiūrai artimos įstaigos
II
Penktadieniais 9-7
labiau mus suskaldo nei muitų klausimas ar socialines apsau
gos įstatymai. Vaizdžiau tariant: Lietuvos pilie
šeštadieniais uždaryta
čiams nelyginamai sunkiau susitarti
i Vedėja —
dėl rožančiaus, kaip dėl bulvių ar rau
Aldona Adomoiiienė
ginto pieno’’.

u

PROF. KAZYS PAKŠTAS (1927 m.)
IMW

> ii'

I

1979/1/16

3/4

- Žiūrėk, koks tu škaradnas! Tai, znočijas, gal tu ir
apie mane po smerties net
“Keleivyje” nė gero apznaiminimo nepapeckiosi? Ką?
Ko tyli?

SLA

SLA—jau melą tarnauja lietuvių visuomenei Ir limokijo oausiau Ka.p SEPTYNIS MILIŪNUS doleri*
n ariama
SLA—didžiausi* Beturi* traternalin* oryanlMrija —
duoda gyvybė* apdrandą ir ligoj* pašaipą. kuri yra
pigi, ne*. SUSIVIENIJIMAS neieMro petao, o teikta
patarnavimus savi tarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— Jau turi daugiau, kaip Iria m pvae mHoąe dotari|
kapitalą, tid
apdraada tikra ir nagi. Kiekvienai
lietuvis čia gpli gauti įvairiu klasių relkaMagiaaaiag
apdraudas nuo f 10C.00 iki >10.000.00.
SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraadą —*
doįraent lnsaranre, kad jaunuolis gautų pinigus
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TEBM
apdraudą: ui >1,000.09 apdraudė* tik >8.00 mokosčio metams.
SLA—AKC1DEN TALI AFDRAUDA naudinga riaukia
amžiaus asmenim* rekomenduojama Hetarilkl
klubų ir draugijų nariams. Ui >1,000.00 akcldentalės apdraudoe mokestis >2.00 | metus
SLA—kuopos yra daugumoje Heturių kolonijų. Kreipkitės
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiėkins apie
8usivienifimo farbug.
Gosite' spausdintas mtonpacljas, jeigu
parašysite:
Uthuataa ABtanee
America
M7 Weat 30th Street, Nevr Yortr, N.T. 10M1

- Visą praudą! Kad buvau
viernas žemaitis, kad visada
norėjau apšvietos, kad senas
būdamas išmokau slebizavo
ti visas lietuviškas gazietas, kad valninau krajų...

- Ir kad gėrei gyvatinę,
kad, prį.eš įsirašydamas į tą
savo “Sčeslyvos smerties
susaidę”, norėjai stoti j
bimb...

- Sarap, vaike! Tokių da
lykų prašau man nerašyti,
arba aš, atsikėlęs ir iš gra
bo, dar duosiu tau j ausį!..

4LRA STKIMAI«WE
tuvninkų jau nėra nei sarma
tos, nei praudos. Vot, jeigu
— Sveikas, tėve! Kas gero pasimirė koks nors bezbožgirdėti?
ninkas naujasis grinorius,
koksai buvęs suvalckinio
- Viskas blogai, Maiki...
pavieto
pisorius, tai gazieJau baigiasi mano dženereitos
jo
smertį
apznaimina di
senas.
delėm litarom ir dar prirašo
- Kodėl tu taip manai?
visą lapą ir paminavoja kaip
kokį generolą, o apie mano
- Vedlug to, kad graborius
frentus Pumputį, Spirgensą
jau pradėjo rinkti paskutinius
ir Karavojų net tu neparašei
mano frentus. Vot, prieš nenė vieno žodžio.
delią jo paslai išsinešė iš
burdo aukštielninką Ignacą
— Juk, teve, aš nė nežino
Pumputį, su kuriuo senovėje
jau,
kad tokie gyveno šiame
dirbome mainose, o policmopasaulyje.
nai iš jo sieniko išsikrapštė
10,000 dorelių. Po dviejų
- Tai reikėjo paklausti
dieną iš niursing homo ant
manęs!
nasilkų išnešė Valterį^Spirgensą, su kuriuo veikėme
- O ar tie tavo draugai pa
kriaučių junijoj. Sako, kad
tys skaitė lietuviškus laik
įziupono pamušalą jis buvo raščius?
jsisiuvęs net 20,000 dorelių
- Jie, Maiki, jokioms ganaujomis šimtinėmis, ale po
zietoms
slebizavoti neturėjo
jo smerties niekas nerado
čėso.
nei to ziupono ir nei pinigų.
O šitą nedėlią apgiedojome
— Tai kokioms lietuviškoms
buvusį saliūnininką Džimį
organizacijoms
jie priklausė?
Karavoją, kurio visą didelį
Kokius
lietuviškus
reikalus
majontką susisėmė į sterblę
jie
rėmė?
Kiek
ir
kam
kada
jo gaspadinė, ba sako, kad
paaukojo
savo
darbo
ar
san
jau 10 metų buvo skolnas už
taupų?
žiburį, gazą, vandenį, šolderį, kopūstus ir paslūžinimą.
- To tai aš nežinau, ale
Visi jie buvo nais žemaičiai, mes visi subatom susirink
visi nesigailėjo nei sau, nei davome į. Džimio taverną iš
man gyvatinės, o prie grabo gerti, nes už tą patį pinigą
neatėjo nė joks lietuviškų
duodavo beveik dvigubą
varganizacijų prieksėdas,
stopkę.
ir tik patsai graborius pasa
- Tėve, nenorėk, kad už
kė kelių angelskų žodžių
tokius “nuopelnus” lietuvy
spyčių, ir - go home į cyšbei dabar tuos tavo draugus
čių!
garbintų lietuviški laikraš
— Tai kuo tu čia nori pa
čiai ir į jų laidotuves dar
susirinktu visų lietuviškų
siskųsti?
organizacijų ir draugijų pir
- Aš tais priklodais noriu
mininkai.
tau išvirožyti, kad tarpe lie

STRIMAITIS & KEHOE

j:
Į;

Lynn^ Mass. 01901

598-0800

‘Aipber f-jolidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
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ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/Leningradas

4
4

14

REMKITE KELEIVI!

Kovo 19
balandžio 11 ir25
gegužės
2 ir9
gegužės
16
' ■■■■■'■y.

į:

— $725.00
— $795.00
— $829.00
— $839.00

birželio 7
liepos 12 ir rugpiūčio 2
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26
spalio 10

—
—
—
—

$859.00
$865.00
$829.00
$829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

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

rugpiūčio 2

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

S

rugpiūčio 8

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

S

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų.
Prie Šių grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS
MIESTU, su papildomu mokesčiu.

4

*

MEMBER

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

<<:

Trans-Atlantic Travėl Service, Ine.
393 West Broadsvay, P. O. Bos 116
South Boston, Ma. 02127, Tel. (617 j 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų
1 LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

WORCESTER1O LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA
Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro
Šeštadieniais 5-6 vai. vakaro
W1CN 90.5 FM
Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas

31 Exchange Street

4
4
4
4

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

— O ko tu norėtum, kad pa
rašyčiau?

- Halo, Maiki!

KELEIVIS

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS.

.Prlces are based on double occupancy and are subject to
changes and/or Government approvaL

;;

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545
Tel. 852-3665
m/********************************##*********************** i

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

į.įįA

I
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Socialistu internacionalo kongresas...

PRIEŠPRIEŠOS

PRATĘSTA JAUNIMO

KONGRESO REGISTRACIJA

(atkelta iš 2 psl.)

VILNIAUS UNIVERSITETO SUKAKTIS

vietų okupuotose Baltijos respublikose, bet kaip Belgrado
konferencija parodė, Sov. Sąjunga visiškai neįgyvendino
Helsinkio sutarimų. Tą galima matyti ir iš nuolatinių pra
nešimų, kurie yra gaunami iš Baltijos respublikų, ypač apie
sistematišką disidentų persekiojimą.

r
Šiais metais Vilniaus universitetui sueina 400 metų
sukaktis. Svarbus tatai istorinis [vykis mūsų tautai ir
Lietuvos valstybei. Prano Čepėno redaguotoje ir 1972 m.
Lietuviu Profesorių Draugijos Amerikoje išleistoje kny
goje “Lietuvos universitetas 1579-1803-1922” Antanas
Rukša šitaip rašo:

J. Mihkelsonas pasiūlė papildymą prie kongresui siūlo
mos rezoliucijos žmogaus teisių klausimu. Jis siūlė pridėti
“teisę į laisvą tautų apsisprendimą”, nes tas principas tu
ri gyvybinės reikšmės mažoms tautoms, tokioms kaip Balti
jos, kurios “broliškos pagalbos” priedanga yra okupuotos.
Papildyti reikia ir kitą rezoliucijos paragrafą, kur kalbama
apie žmogaus teisių laužymą [vairiose pasaulio dalyse. J.
Mihkelsonas pareiškė, kad čia reikėtų pridėti pavyzdį “kaip
Vid. ir Rytu Europos kraštuose”.

JURGIS DIRSĖ

“Aukštasis mokslas Lietuvoje turi gana seną ir gar
bingą tradiciją. Lyginamąjį jo amžių rodo šios Europos
universitetų atsiradimo datos. Patys seniausieji Europos
universitetai: Bolonijos univ. Italijoje bus įsisteigęs
veikiausiai paskutiniame XII a. dešimtmetyje, Paryžiaus
univ. bus atsiradęs antrojoje XII a. pusėje, tačiau teisiskaijis tebuvo pripažintas popiežiaus Inocento III apie
1211 m., galutinai tik popiežiaus Grigaliaus IX 1231 m.
Seniausieji vidurio Europos universitetai (kurti: Prahos
1348 m., Krokuvos 1364 (1400) m., Vienos 1365 m., Hei
delbergo 1385 m. Kaimyninis Karaliaučiaus univ. įsteig
tas 1544 m. Į rytus nuo Karaliaučiaus pirmas universite
tas buvo jau 1579 m. įkurtoji Vilniaus Jėzuitų Akademi
ja, kuri šioje Europos dalyje dar ilgai tebebuvo vieninte
lė aukštoji mokykla. Kiti seniausieji šių kraštų universi
tetai yra 1632 m. įsteigtas Estijoje Tartu, 1640 m. Turku
univ. Suomijoje. Pirmas Rusijoje Maskvos univ. teįsteig
tas 1755 m., Rygos politechnikos institutas Latvijoje įkurtas 1816 m., o Rygos univ. 1919 m.” (psl.3).

Tenka pažymėti, kad kongreso vietos parinkimas neigia
mai atsiliepė į informacijų paskleidimą. Vancouveris yra
Kanados tolimiausiame pakraštyje, prie Ramiojo vandenyno.
Tad ir pasaulinėje spaudoje apie kongresą buvo ramu... Pa
vyzdžiui, britų spaudoje - nei vienos eilutės.

j. y.

Iki šiol apie Vilniaus universitetą išspausdinta nema
žai knygų, pavyzdžiui, 1966 m. Vilniuje išleistas veika
las “Vilniaus universitetas”, 1976 m. išėjo pirmoji “Vil
niaus universiteto istorijos 1579-1803” knyga, o 1977 m.
išspausdinta antroji “Vilniaus universiteto istorijos
1803-1940” dalis.
Tačiau šie “tarybiniai” leidiniai nėra moksliškai ob
jektyvūs ir tai pabrėžia pati “Vilniaus universiteto 1803—
1832” knygos redakcinė kolegija pratarmės pabaigoje
šiais žodžiais:

“Rašydami šių knygą, autoriai turėjo kritiškai įvertin
ti plačią bei prieštaringą archyvinę medžiagą bei senąją
literatūrą, kur neretai prasikiša [vairios buržuazinio na
cionalizmo tendencijos. Knyga remiasi marksizmo-leni
nizmo metodologija. Gvildendami ir vertindami visų šių
Lietuvos universitetų raidą, autoriai rėmėsi V. Lenino
mokymu apie dvi kultūras kiekvienoje buržuazinėje kul
tūroje, ypač stengdamiesi išryškinti tuos jų raidos bruo
žus, kurie prisidėjo prie mokslo ir visuomenės pažangos”
(psl. 6).

Taigi, be jokios abejonės Vilniaus universiteto istori
ja šiuose leidiniuose sužalota, prašosi pataisoma. Pra
nas Čepėnas jo redaguoto veikalo pratarmėje 1972 m.
teisingai rašė:

“Lietuvos Universiteto” knygos leidimą paskatino be
siartinanti 1922 metais atsteigtojo Lietuvos Universiteto
penkiasdešimtinė sukaktis, o taip pat ir nebetolima Vil
niaus Akademijos keturių šimtų metų įsteigimo sukaktis,
nes toji akademija iš tikrųjų ir buvo pirmasis Lietuvos
universitetas.

Tokio pobūdžio veikalui parengti tinkamiausios sąly
gos būtų buvusios Lietuvoje, kur yra išlikę daug archyvi
nės medžiagos bei tuo reikalu jau anksčiau išspausdintų
veikalų, nors ir ne lietuvių kalba. Betgi šiuo metu Sovie
tų Rusijos okupuotoje Lietuvoje mokslo žmonės, dėl esa
mos politinės cenzūros, toli gražu ne visada tegali skel
bti objektyvią tiesą. Dabarties metu Lietuvoje mokslo
reikalui leidžiamuose veikaluose apstu faktų šiam tvirti
nimui paremti” (psl. VII).
“Lietuvos Universiteto 1579-1803-1922” apie 900
psl. knygoje Pranas Čepėnas ir kiti autoriai gerai išdės
tė užsienio sąlygose Lietuvos universitetų istoriją. Ta
čiau to dar maža. Šiais sukaktuviniais Vilniaus universi
teto metais reikia išeivijoje išspausdinti daugiau moks
liškų straipsnių bei veikalų šiuo reikalu, o pirmiausia
atitaisyti ir papildyti dabartinėje Lietuvoje leidžiamas
universiteto praeities knygas. Šio svarbaus darbo pirmiau
sia turėtų imtis Lituanistikos Institutas ir Liet. Katalikų
Mokslų Akademija. Reikėtų daugiau skelbti Vilniaus uni
versiteto sukaktį ir kitataučių spaudoje.

Jaunimo kongreso atstovų,
kitų jo dalyvių ir turistų re
gistracija pratęsta iki vasa
rio 16 d. Kreiptis pirmadie
niais-penktadieniais nuo 9
iki 1 vai. ir nuo 6 iki 9 vai.
vak. telefonu 312-778-2200
arba 312—778—2201 arba ra
štu: Kel ioniu registracijų
komisija-PLJK, 5620 So.
Claremont, Chicago, III.
60629.

Kongresas vyks Anglijoje
ir Vokietijoje nuo liepos 11
iki 29 d.

NORI LEISTI MAGNETO
FONO ĮRAŠUS
Broliai Sulaičiai po An
trojo pasaulinio karo Vak.
Vokietijoje sukūrę Sūduvos
leidyklą, kuri išleido per 60
knygų. Norėdami ir vėl pa
tarnauti tautiečiams, jie da
bar planuoja leisti ir be pel
no platinti magnetofono (ka
sečių) juostelių Įrašus svei
katos, meno, literatūros ir
kt. temomis. Kadangi tai yra
susiję su išlaidomis, tai no
rima sužinoti paklausos dy
dį, todėl susidomėjusius tuo
reikalu prašo atsiliepti šiais
adresais: Pr. Šulas, 4436 So.
Washtenaw Avė., Chicago,
III. 60632, arba Aleksas bu
laitis, 108 Mauyer St., Apt.
119, Brooklyn, N.Y. 11206.

RAGINA MINĖTI SUKAKTIS

Vidurio ir Rytų Europos socialdemokratų partijų delegatai SO
CIALISTŲ INTERNACIONALO suvažiavime 1978 m. lapkričio
3-5 dienomis Vancouvery. Iš kairės: estas Heinz Raušepp, lie
tuvis JUOZAS SKORUBSKAS, vengras Andor Bolcsfoldi, lenkas
Stanislaw Wqsik, čekoslovakas dr. Vilem Bernard, lietuvis DR.
JONAS VALAITIS ir estas Johannes Mihkelson

AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS

Amerikos lietuvių kongresas šaukiamas spalio 13-14
dienomis Clevelande. Amerikos Lietuvių Tarybos valdy
ba išrinko komisiją (pirm. kun. A. Stasys, T. Blinstrubas, J. Pakalka ir dr. J. Valaitis), kuri kartu su Clevelando veikėjais rūpinsis kongreso organizaciniais reika
lais.'
MIRĖ STASYS SURKUS

Sausio 4 d. San Jose, Cal., staiga mirė senas “Kelei
vio” skaitytojas Stasys Surkus, nepriklausomoje Lietu
voje ilgus metus pavyzdingai ėjęs Šiaulių apskrities sa
vivaldybės sekretoriaus pareigas. Jo pelenai bus palai
doti Chicagos Tautinėse kopinėse. Paliko liūdinčią duk
rą Danutę Niteckienę San Francisco mieste.

NESENIAI GAUTOS KNYGOS

LIETUVIŲ KALENDORINĖS ŠVENTES (Tautosakine'
medžiaga ir aiškinimai), paraše Jonas Balys, 160 psl.
teksto ir 10 psl.paveikslų, kaina 6 dol.
SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS, parašė ir iliustravo
Mirga Girniuvienė, 150 psl., kaina 4 dol. Labai gera do
vana jaunimui.

LAISVES SONATA, poema apie Simą Kudirką, parašė
Anatolijus Kairys, iliustravo Diana Kizlauskienė, 78 psl.,
labai gražiai išleista, kaina 6 dol.
SPORTAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (19371940), II dalis, parašė Jonas Narbutas, 440 psl., minkš
tais viršeliais, kaina 9 dol.

Pašto išlaidoms pridedama 50 centų, o Massachusetts
gyventojai dar 5 procentus pardavimo mokesčio.

JAV LB Kultūros taryba
aplinkraščiu paragino LB apygardas ir apylinkes Šiais
metais minėti 100-tąjį dail.
Adomo Varno (g. 1879 m.
sausio 1 d.), rašytojo Jono
Biliūno (g. 1879 m. kovo 3
d.) ir kalbininko Kazimiero
Būgos (g. 1879 m. lapkričio
6 d.) gimtadienį, taip pat
Vilniaus universiteto 400
metų it lietuvių spaudos
draudimo atšaukimo (1904
m. balandžio 24 d.) 75-tąją
sukaktį.

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

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

Sunkiausiu keliu, romu
nas, parašė Jurgis Gliaudą,
251 psl., kieti viršeliai, kai
laida, parašė J. Gliaudą, 40f
na $5.00.

Viena pasauly, romanas,
į parašė Danutė Brazytė-BinI dokienė, 241 psl., kaina —
■ $5.00.
j
Erelių kuorai, romanas, i
' parašė Petronėlė Orir.taitė.:
Į 384 psl., kaina $8.C0.
Į
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ST. PETERSBURG, FLA.
JUDAME, KRUTAME...
Mūsų visuomenine veikla sukasi apie Lietuvių klubų.
Jame gražiai sutikome 1979 metus, dalyvaujant apie 340
asmenų.
Sausio 31 d. turėsime Petro Armono vadovaujamo ka
merinio orkestro koncertą. Orkestre dalyvauja 24 buvę ar
esami universitetų bei kolegijų muzikos dėstytojai ir sim
foninių orkestrų muzikantai. Programoj klasikinės muzi
kos kuriniai.
r Vasario 7 d. laukiame klubo choro su soliste Gina
Capkauskiene koncerto.

Vasario 18 d. paminėsime Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo paskelbimo sukaktį.

AREA WINNER
Sity Of Chicago

Kovo 1 d. LB apygarda ruošia vaidinimą.
Kovo 8 d. bus nuo gruodžio 16 d. veikiančios radijo
valandėlės vakaras, kuriuo rūpinasi dr. B. Želvienė.

Balandžio 11 d. LB apygarda ruošia koncertų Lietuvių
fondo naudai.

SENOS ARBA KITUR
NEBEGAUNAMOS KNYGOS!
BOTANIKA, parašė kun. Ambraziejus Pabrieža, 1900 m.,
166 psl , kaina 25 dol.

MŪSŲ UŽDAVINIS, parašė Vydūnas, antras leidimas,
1921 m., 188 psl., kaina 7 dol.
PROBOTSIUN ŠEŠĖLIAI, parašė Vydūnas, 1908 m., 182
psl., kaina 12 dol.

KUN.ANT.STRAZDAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP
144 Milbury St

WORCESTER» MASS.
Tel.: 798 -2868
Vedėja B. Sviklieaė

Balandžio 4 d. paminėsime Vilniaus universiteto 400
metų sukaktį. Paskaitą skaitys dr. Vincas Maciūnas iš
Ph i I adei phi jos. Minėjimo komisijų sudaro: pirm. L. Ka
činskas,-nariai - E. Kačinskienė, V. Kulbokienė, dr. H.
Lukoševičius ir K. Palčiauskas.

Spalio 5 d. Chicagos miesto tarybos patalpose meras
Michael A. Bilondic įteikė ši žymenį Adelei Brickienei
(Bostone gyvenančio inž. Romo Bričkaus motinai), gyve
nančiai Marquette Parko rajone, už gražy ir pavyzdingai
tvarkomų gėlyną. Ja premijuoti merui Bilandicui rekomen
davo “Beautiful Chicago” komitetas, išrinkęs josios gė
lynų net iš 1200 apžiūrėtų gėlių darželių.

Ei tu, Dieve, viso pilnas,
Kur padėjai plikio vilnas?
Pats pančiakų nenešioji —
Kam tu plikius nupešioji!

Taigi turime gana progų ne tik savo kūną palepinti šil
tom Golfo įlankos bangom, bet ir dvasiai duoti kultūrinio
peno.

PETER MAKSVYTIS
Carveater & Bsilder

49 Church Street
K. Milton, Mam.
Atiteko visu* pAtelnymo, remon
to ir projektavimo darbui Iš lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
biznio paatatų, pastai Jtt«ų reika
lavimą. Saukite viaadoe IM 9 va
landų vakaro.

Telefonas 698*8675

‘‘DIEVŲ MIŠKAS” ANGLIŠKAI IR VOKIŠKAI

Balio Sruogos ‘‘Dievų miškas” apie išgyvenimus Stutt
hofo koncentracijos stovykloje jau yra išleistas rusų,
lenkų ir prancūzų kalbomis. Autoriaus vaikaitė Aušrinė
Bylaitė tq veikalų baigia versti į anglų kalbą, o žinomas
vertėjas dr. Erich Mueller-Kamp Bonnoje jį verčia į vo
kiečių kalbų.

Lietuvių kalba tas veikalas jau išparduotas, bet “Ke
leivy” dūr galima gauti vieną egzempliorių už 5 dol.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rndd
(RUDOKUJTfi)
OPTOM ETRIST1
Valandos:
nuo 10 ryto Iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BRCADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI, Frank Lavinskas ir A.J.
Banišauskas, 1952 m., 208 psl., kaina 8 dol.
LIETUVA SKAITLINĖMIS 1918-1928, 188 psl., kaina
20 dol.
LIETUVOS TSR FLORA, redagavo M. NatkevičaitėIvanauskienė, 3 tomai, iš viso 1450 psl., kieti viršeliai,
kaina po 5 dol. už tomų.

TREMTIES METAI, Lietuvių rašytojų metraštis, redaga
vo Bern. Brazdžionis, 1947 m., 607 psl., kaina 5 dol.
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 is Stutthofo
kone, stovyklos, sovietinis leidinys, 537 psl., kieti vir
šeliai, kaina 5 dol.

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

BALIO SRUOGOS RASTAI, 6 tomai, išleisti 1957 m.
Vilniuje, įrišti, kaina 24 dol.
LAZDYNŲ PELĖDOS RAŠTAI, 3 tomai, išleisti Vilniu
je 1954 m., įrišti, kaina 12 dol.

ATSIMINIMAI APIE A. VIENUOLI (rašo 43 asmenys),
1963 m., 438 psl., įrišta, kaina 6 dol.

BARAS, literatūros ir meno žurnalo 1 nr., 1925 m., 122
psl., kaina 6 dol.
AMERJKIEČIŲ LIETUVIŲ KARIŠKOS ASPIRACIJOS
XIX AMŽIAUS PABAIGOJE, parašė Vytautas Steponaitis,
1927 m., 77 psl., kaina 5 dol.
LIETUVOS EKSPORTAS IR EKSPORTERIAI 1930 m.,
D. Gruodis, 151 psl., kieti viršeliai, kaina 5 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.

BALTIC
TOURS

1979 M. KELIONES | LIETUVA,
RYTŲ IR VAKARU EUROPĄ

Nuo devynių iki penkiolikos dienų

9 DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje
Geg. 3 - 11 d. ........
Geg. 10 -r 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
Birž. 14 — 23 d. ----- (užpildyta)....-.... $899.00
11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:

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

$779.00
$849.00
$849.00
$849.00
$779.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGLIJOJE

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

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

12 DIENŲ - LIETUVOJE & LENKIJOJE:

6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje
Liepos 12 — 23 d. ................
Rugp. 9 — 20 d...... .......

$959.00
$959.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE IR LENKIJOJE:

6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje
Liepos 12 — 26 d. ____ ____________ $1,219.00
Rugp. 9 — 23 d...... ............
$1,219.00
15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje
Birželio 14 — 28 d. _ __ ______ ___ $1,249.00
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d. .......

$1,249.00

Dėl daugiau informaciją ir rezervacijoms
prašome kreiptis |:

BALTIC

TOU RS

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

KELEIVIS

3/7

A. MATJOŠKAI 65 METAI

B A L T I C REALTY & INSURANCB

Bostono lietuvių visuome
nininkui Antanui Matjoškai
sausio 13 d. sukako 65 me
tai. Tą sukaktį jis paminėjo
savo artimųjų draugų rately
je.

NAUJA INŽINIERIŲ VADOVYBE

Linkime ir mes jam dar il
gų vaisingų visuomeninio
darbo metų.

Lietuvių inžinierių ir architektų s-gos Bostono sky
riaus visuotiniame narių susirinkime sausio 5 d. išrinkta
šitokia vadovybė: pirm. Juozas Rasys, sekr. Rimas Manomaitis ir ižd. Kostas Nenortas.

MŪSŲ PADĖKA
Dėkojame Arėjui Vitkaus
kui uz paaukotas knygas.

NORBERTO LINGERTAICIO PARODA

Gruodžio 2-3 dienomis savo gintaro ir sidabro darbus
Montrealyje rodė Norbertas Lingertaitis. Parodų, kuri pra
ėjo labai sėkmingai, ruošė Montrealio Katalikių Moterų
d-ja lietuvių parapijos salėje.

Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol., kitur --13 dol.
Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St.,

Kovo 4 d. tradicinė Balti
jos ir Žalgirio tuntų Kaziuko
mugė.

Canada

Kovo 25 d. So. Bostono
Lietuvių
Piliečių d-jos sa
♦
♦ lėje Minkų radijo 45 m. su
kakties renginys.

The Apothecary

TIKRA VAISTINE

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

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

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

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

Nuo * vai. ryto iki 8 vai. v» išskyrus šventadienius Ir

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

(j

M & T OIL CO., Ine. |
641 E Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127 |n|

1

J

♦
♦

Jei reik vaistų — eikit ( lietuvišką valatiaf.
Sav. Emanuel Li Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

Telefonai AN 8-C029

Telefonas: 268-1055

♦

Balandžio 22 d. So. Bos
tono
Liet. Pil. d-jos trečio
LIETUVIŠKA
aukšto
salėje Laisvės Varpo
+
Parduodame tiktai vaistus, išpildume gydytojų re ♦
pavasarinis koncertas.
♦ teptus ir turime visus gatavus vaistus.
f♦
Gegužės 6 d. sol. Bene

i

♦
sekas. ♦

t
♦♦♦♦♦t

dikto Povilavičiaus rečita
lis So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos III-jo aukšto sa
lėje.

jISEEBMfflHED
1

Skambinkite

1
REMK TUOS PREKYBININ
KUS, KURIE SKELBIASI “KE
LEIVIO” SAVAITRAŠTY.

KAeZpLamė-6 { Jiu prarydami skirti Pro&. Stepono Kairio
ir Kipro Bielinio paminklų, statymui piniginį. aukų.
Paminklai bus pastatyti šių metų dudeną Lietuvių Tautinėse
Kapinėje, Chicagoje, iA atidaryti peA Memorial Vay 1979 metais.
Prof,.Steponui Kairiui paminklų suprojektavo arch.Alberta*
Kereli* ir inŽ. Broniu* basiokas, o Kiprui Bieliniu* parink
ta* gilio* atmintie* areli. Jono Kovo projektą*. Paminklų iš
dėstymų atliko areli. Bronė Lukštaitė - Kovienė.
Kaip žinome, švintant Lietuvos laisvė* aušrai, St.Kairy*
ir K.Bielinis stojo 4 laisvė* kovų ir Valstybė* kūrybos dar
bą. 0 užėjus Lietuvos nelaimėms okupacijų metu, juodu dirbo
reziztencijoje ir VLlKe.
Kreipiame* ų visus tgutiečius prisidėti savo auka prie Jiems
paminklų pastatymo. Iki šiol surinkta tik pusė reikalingų lė
šų, todėl Jūsų pagalba aukomis yra labai reikalinga.

JUOZAS SKORUBSKAS
Vajaus Komiteto pirmininkas

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak.

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

Vasario 18 d. 2 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių Pi
liečiu,d-jos salėje ALTos
skyriaus ruošiamas Vasario
16 minėjimas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

♦
♦
♦
♦
♦

VEIKIA

BOSTONO RENGINIU
KALENDORIUS

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

♦

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

Lietuvių Enciklopedijos
leidykla jau baigė siųsti
prenumeratoriams paskutini,
(seštgjį) Encyclopedia Lituanica tomų, kuris apima rai
des nuo V iki Z. Be to, jame
yra daug ankstesniųjų tomų
medžiagos papildymų bei pa
taisymų, bendradarbių sura
šąs ir pavadinimų rodyklė.
Dar enciklopedi jos neturin
tieji, bet norintieji jų įsigy
ti, kreipiasi į jos leidyklą
šiuo adresu: 395 W. Broadway, So. Boston, MA. 02127.

i

r*
♦
♦
♦
♦

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

IŠSIUNTĖ PASKUTINĮ TOMĄ

| Concordo, N.H., fotografų draugijos “Camera Club”
narių sausio 6-tos d. metines nuotraukų varžybas atran
kos teisėju ir komentatorium buvo pakviestas inž. Kazys
Daugėla iš Bedfordo, N.H. Sis fotografų klubas yra veik
liausias visoje New Hampshire valstijoje.
Matyt, Daugėlos komentarai apie nuotraukų technikų,
turinį, apšvietimų ir kompozicijų labai vertinami, nes jis
toms pareigoms buvo pakviestas jau trečių kartų.

II8P ICA

Reda M. Veltas
Tel. 268-6030
597 E. Broadway, S^. Boston, . ' '.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtėti
ir nuo nelaimingų atsilikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Vedėja:

“Keleivio”
redakcija

K. DAUGĖLA VERTINO NUOTRAUKAS

La Šalie, P.

A G E N C Y

VR.JONAS VALAITIS
Vykdomojo komiteto pirmininkas

268 - 4662
n

ČEKIUS RAŠYTI: PROF. S. KAI

RYS & K. BIELINIS MEMORIAL
FUND.
AUKAS SIUSTI: MR. JUOZAS

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

Elood Sąuare
H ardvare Co.
Savininkas H. J. ALEKNA
S» EAST BROAP<VAY
tOUTM BCSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-414S
Beikjami'j Mcorv Dainį
Topieroa Sianoma
Stiklas Langams
Vlankla reikmenya narnami
Ralkmenya pliunkartama
Visokia ealaflaa daiktai

VISI DOSNIAI PAREMKIME PROF.
STEPONO KAIRIO IR KIPRO
NAMAKSY - ZAMMITO
BIELINIO PAMINKLŲ STATYMO
Insurance Agency, Ine.
VAJU!

j 95 Rosemary Street
Norvvood, Ma. 02062
Tel. 762-6732

1979/1/16

Vietinės žinios
ENCIKLOPEDIJŲ PABAIGTUVIŲ
FILMAS SUBATVAKARY

Kultūrinis subatvakaris įvyks sausio 20 d. 7:30 vai. vak.
Tautinės s-gos namuose. [Programoje - lietuviškųjų enci
klopedijų pabaigtuvių filmas. Jose dalyvavusieji galės pa
matyti, kaip jie ir kiti elgėsi tame renginy.
BOSTONO ALTOS PREZIDIUMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus prezidiumų
sudaro: pirm. Aleksandras Chaplikas, vicepirm. Stasys Lū
šys, sekr. Felicija Grendalytė ir ižd. Edmundas Cibas.
SVEIKINAME DAIL. V. VIZGIRDĄ

Sausio 14 d. įžymusis dailininkas Viktoras Vizgirda at
vertė
savo gyvenimo knygos 75-ji puslapįdar kupinas
kūrybinių jėgų. Linkime jam dar ilgų, laimingų ir kūrybingų
metų. |

KELEIVIS

VASARIO 16 CAMBRIDGE

Nekalto Prasidėjimo lie
tuvių parapija Cambridge
ruošia Vasario 16-tosios mi
nėjimą sekmadienį, vasario
4 d. Pamaldos bažnyčioje
bus 2 vai. po pietų, joms pa
sibaigus minėjimų tęsime
parapijos salėje. Bus trum
pas žodis ir meninė dalis.
Kaip visuomet, parinksime
aukų mūsų politiniams veiks
niams. Po to bus kavutė. Vi
si Cambridge ir apylinkių
lietuviai kviečiami dalyvau
ti.
Kor.

SUTAUPYKITE KURO

|

IKI 30%

♦

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”)!
ALYVOS DEGIKLIU

SOUTH SHORE - 848-6000

BOSTONE

- 436-1204

FORTŪNA FUEL CO., 1NC
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO APTARNAVIMAS

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,
Worce*ter, Ma*i. 01604
Tet. 798-3347

LENGVOS IŠSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS

Pagal prof. Vaclovo Biržiškos surinktus duomenis, nuo 1547
iki 1939 m. lietuvių kalba išėjo nemažiau kaip 26,097 atskirų
pavadinimų knygos.

CUitlos A. thrtlųauskas

L. K. veteranui savanoriui-kūrėjui
a.a. JONUI RAUBAI
RADIJO PROGRAMA
iškeliavus į amžinybę,

Brolienė F. K a ros i en ė ir sūnus

Gintaras

Rimas ir Birutė Karosai

'Giedrė ir Algirdas B u d r e c k i a i

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS
11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iŠ WWEL
12:10 - 1:00 vai.
1460 banga is WBET

Seniausią lietuvių radijo
programa Naujojoj Anglijoj
iš stoties WNSR 1360 bangą
veikia sekmadieniai? nuo
1:00 iki lt3Q Vat pq pietų.
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių-santrauka ir
komentarai, muzika, dainos
ir Magdutės pasaka.
Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis į
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Msss. Tel.
268-0489
Ten gaunamas
Keleivis >r yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.
į DRAUDIMO agentūra
••
Atlieka įvairių rūšių
I*
draudimus
Kreiptis senu adresu:

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

BRONIS KONTR1M
»
»

S98 Broadway
So. Boston, Mass. 02127
Tel AN 8-1761

♦♦♦
t♦
♦

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ

J'ree Estimates
Ciffl

užjaučiame skausmo valandoje ir kartu liūdime.

♦

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

Jiesiai iš Worcesterio siun
Dail. V. Vizgirda ilgą laiką gyveno Bostone, o dabar yra čiam įvairius siuntinius į Lietu,
įsikūręs Cape Code, Mass.
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
POETAS H. NAGYS ATVYKS J BOSTONĄ
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
Poetas Henrikas Nagys iš Montrealio atvyks [vasario
nių. Turime vietoje įvairių vie.
18 d. ALTos rengiamų Lietuvos nepriklausomybės atstaty tinęs gamybos ir importuotų
mo sukakties minėjimų ir jame pasakys pagrindinę kalbą.
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me
maistų, pinigus ir galite už
DAR APIE LIETUVOS
sakyti jų gamybos prekes, čia
KAMERINIO GASTROLE
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
Paskutiniajame “Keleivio” numery paskelbtame Lie
sakytas
prekes.
tuvos kamerinio orkestro koncertų vietovių sąraše netyčia
Taipogi
tarpininkaujame per
praleistos dvi arti Bostono esančios vietovės: Keene,
tam
tikras
įstaigas atsikviesti
N.H., kur orkestras koncertuos vasario 12 d., ir Nashua,
gimines
čia
pas save į svečius
N.H., —vasario 13 d. Čia koncertas bus Junior High
ar
nuolatiniam
apsigyvenimui.
School salėje (Main St.)
Patarnavimas atliekamas grei
Bilietai nebus platinami bendrojoj rinkoj, nes visus
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsjtikoncertus rengia Community Concerts draugija, kuri bi
tingite. Vedėjai A. fehyrinskl
lietus parūpina abonemento pagrindu tik savo nariams.
Dėl to koncertai rengiami mažesniuose miesteliuose, kur
mąsteh
EermeiAftr
si organizacija turi net po kelis tūkstančius narių. Kai
kur narių esą net daugiau negu vietų koncerto salėje. To
Indust&ilRe^idoptUl
kiu būdu galimybių patekti į vieną iš minimų koncertų
■*- flommeraiaj —» <
yra tik įsirašius L Community Concerts d-ją nariu arba
privačiu sandėriu iš esamo nario perėmus jo bilietą.
O& Wąrit

jo mylimą žmoną Liudą Karosaitę-Raubienę ir šeimą

♦

I>

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką
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 tar
nautojo 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.

'South Boston
Savings Bank
"4WS

THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT
MAIN OFFICE
460 West Broadway
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. & Fri
Thurs. -8:30 AM to 7:30 PM
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

