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Carteris: Daugiau gynybai, 
mažiau socialinei globai!

Prez. Carteris pasiuntė kongresui kitų metų., kurie pra
sidės spalio 1 d., biudžetų. Jo bendra suma - 531.6 bili
jono dolerių, deficitas “tik” 29 bilijonai dol. (Šiais me
tais deficito numatyta 37.4 bil. dol.)

Pats prezidentas biudžetą vadina ‘‘liesu”. Jame suma
žintos išlaidos įvairiems socialiniems reikalams, todėl tai 
labiausiai palies tuos, kurie ir dabar daugiausia kenčia 
dėl infliacijos. Tačiau biudžeto “liesinimas” kaip tik ir 
yra viena iš priemonių, siūlomų infliacijai sumažinti. Ne
žiūrint to, biudžetas vis tiek yra pats aukščiausias visoj 
Amerikos istorijoj. Tai dalinai dėl to, kad jis išpūstas be- 
siauciancios infliacijos.

Išlaidos karo reikalams , įskaičiavus infliacija, bus 3% 
didesnės, negu šiais metai s - viso 122.7 bil. dol. Tokį, 
padidėjimą Washingtonas buvo anksčiau pažadėjęs NATO 
sąjungininkams.

Laukiama, kad kongrese dėl biudžeto bus smarkių kalbų, 
gal ir stambių pakeitimų, ypač kad prezidentas yra numa
tęs kelti gynybos išlaidos socialinių projektų sąskaita.

Nejaugi fanatikas 
atsisės Persijos soste?

Musulmonų vadas Chomeini penktadienį grįžta iŠ Pary
žiaus į Teheraną. Laukiama, kad jį džiūgaudami pasitiks 
keli milijonai žmonių.

Kaip jau buvo rašyta, jis dr. Bachtiaro vadovaujamą vy
riausybę laiko neteisėtą, liepia iraniečiams jai nepaklusti 
ir net grasina paskelbti “šventąjį karą”, jei, pvz., kariuo
menė norėtų paimti valdžią j savo rankas. MaĖ 'r Chomeini 
jau turi sudaręs savo vyriausybę, gatavą valdyti Iraną, bet 
jos sudėties neskelbia. Spėliojama, kad jai vadovautu inž. 
Bazarganas.

Premjeras Bachtiaras tuo tarpu visai nemano pasitrauk
ti ir užleisti vietą religininko Chomeini šalininkams. 0 ge
neralinio štabo viršininkas spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad kariuomenė vykdys tik Bachtiaro vyriausybės įsa
kymus. T°ciau pastarajai buvo suduotas smūgis, kai iš 
pareigų pasitraukė regentų tarybos pirmininkas (nuvykęs 
pasimatyti net su Chomeini) ir žada pasitraukti dar du na
riai.

Demonstracijos ir žmonių aukos nesiliauja. Mažumos bi
josi gresiančios musulmonų fanatikų valdžios. Tad kol 
kas nesitikima krašte ramybės net ir nekenčiamajam ša
chui “atostogų” išvažiavus.

SUSIPRATO, KAS "UŽMIRŠTA”
Kai prez. Carteris gruodžio 15 d. paskelbė JAV ir Rau

donosios Kinijos santykių “normalizaciją", jis tuo pačiu 
pažymėjo, kad JAV ir toliau sieks Taivano (Tautinės Ki
nijos) klausimo sprendimo tik “taikingu” būdu. Tačiau pa
aiškėjo, kad tokio “taikos" prisilaikymo užtikrinimo nėra 
davusi pati Raudonoji Kinija. Atseit, amerikiečiai tikisi, 
kad komunistai nevartos jėgos Taivano atžvilgiu, bet kaip 
tik to jie nėra pažadėję.

Padėčiai atitaisyti keletas senatorių, vaudovaujami 
Goldvraterio ir Dole, senatui įteikė rezoliuciją, įpareigo
jančią Ameriką ateiti Taivanui į pagalbą, jei įis būtų už
pultas ar jei komunistai kėsintųsi jį perimti is vidaus. 
Kitą, kiek švelnesnę rezoliuci ją įnešė ir šen. Kennedy su 
šen. Cranstonu. Jas abi turės svarstyti senato užsienio 
reikalų komitetas.

Pats prezidentas dar nereagavo į šias rezoliucijas, nors 
administracija yra jau seniau pasižadėjusi parduoti Taiva
nui ginklų pradedant 1980 metais.

* Palestinos išlaisvinimo 
organizacijos vadas Arafa
tas ragina sustiprinti pastan
gas sutrukdyti Egiptui susi
tarti su Izraeliu ir taip pat 
suaktyvinti teroristinius 
veiksmus Izraely.

* Prez. Carteris įspėjo So
vietų S-gą ir Vietnamą nemė
ginti veržtis į Tailandą.

* Į Vakarų Vokietiją atbėgąs 
Rytų Vokietijos šnipas at
nešė komunistų šnipų Vak. 
Vokietijoje sąrašą. Jau su
imti keli asmenys.

* Sovietu S-goje vykdomas 
šeštasis gyventojų surašy
mas. Ne visi buvusiųjų sura
šymų duomenys buvo paskel
bti. Mat, Sovietiįoje daug 
kas slepiama.

* Hobokene, N.J., sudegė 5 
aukštų namas; gaisre žuvo
17 žmonių.

* Jeruzalės prekyvietėj spro
go teroristų bomba, sužeidu
si per 20 žmonių.

* Irano šacho sostas papuoš
tas 27,000 įvairių brangak
menių, ir karūna 1972 metais 
buvo vertinama 630 mil. dol.

TRUMPAI
* Vykdamas šio mėnesio ga
le į Meksiką, popiežius Jo- I 
nas Paulius II savo asmeniš
ku palydovu žada paimti 
vysk. Paulių Marcinkų.

* JAV teisingumo departa
mentas iškėlė bylą “Liau
dies šventyklai”, norėdamas 
išieškoti 4.2 mil. dol. už 
900 tikinčiųjų lavonų perga
benimą iš Gviįanos džiung
lių. Ieškinį už patirtas nuo
skaudas iškėlė ir nužudyto 
kongresmano Ryan vaikai.

* Gromika trečiadienį atvyks 
į Romą; šia proga apsilankys 
ir pas popiežių.

* Buvęs JAV generalinis 
prokuroras Ramsey Clark, 
lankęsis Irane ir taip pat Pa
ryžiuje susitikęs su Chomei
ni, pareiškė savo įsitikini
mą, kad 99 procentai Irano 
gyventojų remia Chomeinį.

* Sudegus 5 aukštų namui 
priešais JAV ambasadą Mas
kvoje, nustojo ir ambasados 
atakavimas trumpų bangų 
spinduliais.

* Iš kalėjimo paleistas bu
vęs generalinis prokuroras 
John MitchelI, paskutinis iš 
24 nuteistųjų Watergate by
loje.

VILNIAUS ŠV. JONO BAŽNYČIA IR UNIVERSITETO KIEMAS

VIIRĖ KARO ISTORIKAS 
KAZYS ALIŠAUSKAS

Po ilgos ir sunkios ligos sausio 16 d. Chicagoje mirė 
Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, karo isto
rikas Kazys Ališauskas, gimęs 1898 m. kovo 29 d. Miku
čiuose, Šunskų vis. Velionis, baigęs Marijampolės gimna
ziją, stojo savanoriu kūrėju į Lietuvos kariuomenę, baigė 
karo mokyklą ir aukšt. karininkų kursus, dalyvavo nepri
klausomybės kovose, buvo apdovanotas Vyčio kryžiumi ir 
kitais kariniais žymenimis. ;

Tarnaudamas kariuomenėje, velionis daug rašė karinėje 
spaudoje, istoriniuose ir kultūriniuose žurnaluose. Tą dar
bą tęsė ir karo viesulo nublokštas už Lietuvos ribų. Apsi
gyvenęs Chicagoje, velionis parašė stambų veikalą - Lie
tuvos laisvės kovų istorijos 1 dalį, buvo Lietuvių Enciklo
pedijos karo skyriaus redaktorius, sukūręs jam daug straip
snių. Uoliai bendradarbiavo ir kitur.

Pulk. įeit. K. Ališauskui mirus, lietuvių visuomenė ne
teko labai darbštaus žmogaus, ypač daug nusipelniusio 
karo istoriko. Jis net sunkiai sirgdamas rinko medžiagą 
apie Klaipėdos išvadavimą ir jau buvo gerokai įpusėjęs šį 
veikalą rašyti.

Velionis paliko žmonų, sūnų ir dukrų su šeimomis.

* Beirute žuvo Abu Hassan, kuris suplanavęs Izraelio 
sportininkų užpuolimą 1972 m. Miuncheno olimpiados 
metu.

* Pietų Korėjos prezidentas pasiūlė Siaurės Korėjos pre
zidentui pradėti derybas.

* Jau trečia savaite streikuoja Britanijos sunkvežimių vai
ruotojai, o pirmadienį 24 valandų streiką paskelbė Londo
no, Birminghamo, Glasgovvo ir kelių kitų miestų greitosios 
pagalbos automobilių vairuotojai.

* Sekmadienį Washingtone 60,000 žmonių dalyvavo demon
stracijoje prieš abortus.
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Okupuotoje Lietuvoje 
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!
KAUNE MIRĖ INŽ. VLADAS DAUGĖLA

Pereiti/ metų spalio 21 d. ;Kauno klinikose mirė sulaukęs 
75 m. amžiaus inžinierius Vladas Daugėla, vienas iš me- 
lioracijos pionierių Lietuvoje, vienas is septynių Dotnu
vos Žemės ūkio technikumo 1924 m. pirmos laidos kultūr- 
techniky. Su tais keliais jaunais specialistais buvo pradė
tas didžiulis Lietuvos žemių pagerinimo darbas - meliora
cija. ; Plečiant sausinimo darbus trūko specialistų su aukš
tuoju mokslu. Nuo 1928 m. keli kultūrtechnikai su valdžios 
stipendijomis buvo išsiųsti į užsienius. Vladas Daugėla, 
vienas iš jų, baigė Vienos Aukštąją žemės kultūros mokyk
lų ir, grįžęs Lietuvon, įsijungė į Žemės ūkio ministerijos 
melioracijos skyriaus, vėliau departamento administracinį 
darbą. Nuo 1938 m- jis perėjo į pedagoginį.darbų, kartu 
išbūdamas Aukštesniosios kultūrtechnikų ir geodezininkų 
mokyklos direktoriumi iki 1945 m. Vokiečių okupacijos 
metais buvo patekęs j kalėjimą už nepaklusnumą valdžios 
potvarkiams mobilizuojant mokinius kariniams darbams. 
Vokiečiams išsprogdinus mokyklos rūmus, V. Daugėla mo
kytojavo Kėdainių gimnazijoje, o vėliau, išėjęs j pensijų, 
buvo Vilainių (prie Kėdainių) melioracijos instituto moks
liniu bendradarbiu, suvažiavimu organizatoriumi, mokslinių 
ekskursijų vadovu.

Inž. V. Daugėla buvo vienas iš populiariausių ir didžiai 
gerbiamų Kėdainių miesto gyventojų. Jo draugų tvirtinimu, 
Kėdainiai iškilmingesnių laidotuvių nėra matę. Eisenoje 
įkopus dalyvavo minia žmonių, o ties gimnazija visi mo
kiniai buvo išsirikiavę, pagerbdami buvusį mokytoją.

Inž. Daugėla paliko žmonų, ištekėjusių dukrų ir 3 bro
lius - du Lietuvoje ir vieną Amerikoje. Visų gyvenimų 
dirbęs savo gimtojo krašto gerovei, jis nesugebėjo įtikti 
dabartinei valdžiai. Tris kartus mėgino aplankyti savo bro
lį Amerikoje, tris kartus negavo leidimo išvažiuoti.

Iš septynių Dotnuvos technikumo pirmos laidos absol
ventų teturime savo tarpe du: P. Lėlį Kanadoje ir P. Šklė
rių Kaune.

ILLINOIS ATSTOVU RŪMAI PRIEŠ PAVERGĖJUS

lllinois atstovų rūmai, pasiūlius atstovams Penny Pul- 
len, John E. Porter, John Wolf ir Allen Greiman, priėmė 
dvi rezoliucijas, kuriomis atkreipia dėmesį, kad Sovietų 
Sąjunga laužo Helsinkio susitarimuose išvardintas žmo
gaus teises, persekioja politinius disidentus, varžo JAV 
korespondentus, rodo priešiškus nusistatymus Izraelio ir 
kai kurių kitų valstybių sportininkus, todėl lllinois valsti
jos atstovų rūmai reiškia prieš tai protestą ir siūlo 1980 m. 
olimpiadai parinkti kitą vietą ne Sovietą Sąjungoje.

Antrojoj rezoliucijoj atstovų rūmai išvardija keletą Mas
kvos nuteistų disidentų, reiškia pasipiktinimų dėl žmogaus 
teisių pažeidimo ir ragina lllinois gyventojus jungtis į 
pastangas siekti įkalintųjų išlaisvinimo.

KARO NUSIKALTIMAI 

LIETUVIAMS

JAV laikraščiuose, radi
jo ir televizijos informaci
jose pasirodė žinių apie 
keliamas kai kuriems lietu
viams bylas dėl tariamų 
karo nusikaltimų. Tam ieš
koma liudijimų net iš Izra
elio ir iš už geležinės už
dangos.

Ryšium su tuo mums 
svarbu surinkti faktus apie 
okupantų rusų ir žydų bei 
lietuvių komunistų nusjkal- 
timus lietuviu tautai. Šių 
duomenų rinkimui ALTa už
vedė atitinkamų kartoteką. 
Visus, kurie turi tikrų fak
tų, prašome ALTos įstaigai 
(2606 W. 63rd St., Chicago, 
III. 60629) pranešti, kas iš 
minėtų žmonių dalyvavo lie
tuvių išvežimuose, tardy
muose, kalinimuose, kanki
nimuose, žudymuose. |Nuro- 
dyti pavardes, nusikaltimo 
vietas ir datas.

KOKS GI BUVO KAUNAS?

Nepriklausomybės laiku Kaunas nebuvo morališkai ir 
socialiŠkai supuvęs, išsigimęs, gatvės merginų nuodėmė
se sutręŠęs ir tik nusirpęs pro šalį praeinančiam masko
liui nusiraškyti. Nieko panašaus, visai priešingai! Kau
nas buvo labai gyvybingą ir jaunos dvasios žmonių mies
tas... Iš apleisto provincijos miestuko jis kūrėsi, augo ir 
stiepėsi greit ir gana sumaniai į jaunos valstybės sosti
nės miestų. Ligų ir ydų jis turėjo gal nemažiau, bet ir nė 
kiek ne daugiau, kaip bet kuris kitas ir bet kurios kitos 
šalies miestas nuo mūsą bendros graikiškai romėniškos 
civilizacijos aušros. Ją tarpan įskaitant prūsus ir rusus, 
Romų ir Paryžių, Londonu ir New Yorkų, Maskvą ir Ode
są.

Rausti lietuviui, tegu ir Kauno lietuviui, nėra nė ma
žiausio pagrindo.

Bronys Raila

1979/1/23

V. PETKŲ PERKĖLĖ 

Į KITĄ KALĖJIMĄ

Viktoras Petkus kalėjo 
Vladimiro kalėjime, dabar 
jis iškeltas LCistopolio 
<alėįimą Totorių respubli- 
Koje, kur lankosi mažiau 
turistų. Laiškus rašyti V. 
Petkui Šitokiu adresu: 
SSSR, Moskva, P.J. 5110— 
l-UE.

Laiškai V. Petkui su 
užuojautos ir padrąsinimo 
žodžiais, net jeigu jo pa
ties ir nepasieks, gali pa
lengvinti jo likimą, nes jie 
rodo sovietams, jog pasau
lis neužmiršta kalinio. 
Laiškus geriau rašyti anglų 
kalba, siųsti registruotus 
(“registered”), nes tuo at
veju siuntėjui turėtų grįžti 
pranešimas apie įteikimą. 
Jei tokio pranešimo siuntė
jas negautų, iŠ pašto gali
ma išreikalauti net 15.75 
dol.

KELEIVIS

Šitą žmogų mušė grafas...

JONAS KASMAUSKAS Šiauliuose 1901 m., prieš pat iš
vykdamas į Amerika,.

PETER MAKSVYTIS 
Car*eater * BslMar

<*9 Church Street
K. Mlltoa, Mm

Atiteko vigai pataliymo, remon
to Ir projektavimo darbai U lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatų, pagal J asų reika
lavimų. Saukite visados (kl • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd 
(RUDOKTUTfi) 

OPTOMETRIST1 
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOITTH BOSTON. MASS.

L Kasmauskas prisimena jaunas dienas
Jonas Kasmauskas, ilgus metus gyvenęs Bostone, o da

bar besidžiaugiąs Floridos saule, pasveikino Naujųjų me
tų proga “Keleivį” ir parėmė Maiki su tėvu.

Savo laiške J. Kasmauskas rašo, kad gegužės 15 d. jis 
užbaigsiąs 96 metus, kad jo tėvas buvęs Beržėnų dvaro 
(Šaukėnų par.) savininko grafo Capskio kumetis. “Tas po
nas grafas Capskis buvo tikras razbaininkas“, rašo J. 
Kasmauskas. “Jis mušdavo kiekvieną kumetį, net jų vai
kus. Esu ir aš ragavęs jo lazdos. Tada buvau 9 metų”.

I 
w Vėliau J. Kasmausko tėvas su visa šeima apsigyvenęs 
Šiauliuose. Čia Jonas išmokęs Šaltkalvio amato, mokėjęs 
gerai kaustyti arklius. Segęs net kazokų žirgus, uždirbda
vęs po 9 rublius savaitėje.

I
Jonas nenorėjęs eiti tarnauti caro kariuomenėje, todėl 

1901 metais atvažiavęs į Ameriką ir apsigyvenęs Bostone.
y

Tuo metu čia jau buvo nemaža lietuvių, veikė ne viena 
draugija. J. Kasmauskas greitai įsijungė į lietuvių sąjūdį 
ir jame vaidino svarbų vaidmenį, remdamas jį savo darbu 
ir lėšomis.

“Man daugiausiai atsiėjo Miko Petrausko Eglės Žalčių 
karalienės operos gaidų išleidimas ir Ateities, Sandaros 
laikraščiai. Gerokai mano kišenę pratuštino dabartiniai 
Tautines sąjungos namai”, prisimena J. Kasmauskas.

Ir iš tiesų, pavartę senų laikraščių komplektus, matome, 
kokį didelį indėlį J. Kasmauskas yra atidavęs čionykščiam 
savo brolių lietuviu gyvenimui ir jųjų gerovei.

KAIP ŽEMAIČIŲ SENOVĖJE GYVENTA...

Tokiame tatai krašte lietuviai žemaičiai ilgus amžius 
laimingai gyveno, patys sau dirbdami, vyresnybę dėl sa
vęs skirdamiesi, nežinojo nei lažo, nei pavynasčių, nei 
donią, liuosi nuo viso buvo, dieną arė ar medžiojo, naktį 
tarp grakščių žmonų ilsėjo, niekas jų saldžių valandą ne- 
gaiŠino, skaudūs balsai vagorių, dešimtininkų, šaltyšių, 
launinkų ju negildė, kitas kitų mylėjo ir Šelpė, vienybė 
ir meilė tarp visų buvo, viso pertekę, midų ir alų puotose 
nusimyluodami gėrė, turtai, gėrybės kietis laužė, visi 
liuosi, nežinojo geležinių nei šiekštų ant kojų, ir pirmiau 
kiekvienas būtų miręs ant tos vietos, nei vergu kieno ta
pęs.

Simonas Daukantas
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ŽVILGSNIS I POLITINIO

ŽEMĖLAPIO ATKARPĄ

Nayjy metų pradžioj net mūšy "politiniai veiksniai" 
seniau mėgdavo pateikti plačias pasaulines politikos ir 
didžių jų valstybių strategijos apžvalgas, kartais prikerg
dami dar ir ateities pranašavimus. Mes čia jokiom prana
šystėm savo skaitytojų nesiryžtame gaivinti, o tenorime 
suglausti tiktai kai kuriuos stambesnius tarptautinius į- 
vykius, kurie gerokai kraipo ir JAV politinį vairų.

Na, o svarbiausioji iš pastarojo meto politinių įvaire
nybių neabejotinai yra JAV ir Kinijos diplomatinių santy
kių užmezgimas. Apie ta proga "nurašytų” Taivanų ame
rikiečių spauda vengia per daug kalbėti, nes tai labai ne
malonu, bet komunistinės Kinijos draugystės nauda pa
gvildenama kiekvienų dienų. Ir ne tik ekonominė. Abu su
sitarimo partneriai dar labiau vertina ‘‘politinę kortų", 
kuria jie dabar gali žaisti prieš Sovietų Sųjungų. O kiek 
Kinijai šiame žaidime yra svari JAV parama, rodo ne tik 
tylus pasižadėjimas tuo tarpu jėga nebandyti prisijungti 
Taivano, pakęsti jo politinę ir ekonominę sistemų, bet ir 
aukštų pareigūnų kuždėjimas amerikiečių delegatams į_ 
ausį, kad Pekinui yra malonus JAV karo pajėgų buvimas 
Tolimuosiuose Rytuose, ypač laivyno, ir kad JAV karo 
laivai galėtų naudotis net ir Kinijos uostais... O tai jau 
yra sensacinga priešingybė visoms mintims ir šūkiams, 
kuriuos Kinija laidė Amerikos adresu Vietnamo karo metu.

Tokia Amerikai rodoma komunistinės Kinijos "meilė" 
aiškiai auga tik iš sovietų didėjančios grėsmės ir jų įta
kos ekspansijos Vietname, Kambodijoįe ir kitur Azijoje.

Nereikia manyti, kad šitokio politinio persigrupavimo 
akivaizdoje Sovietų S-ga tyli ir jos vadai gerdami vodką 
laukia, kol Kinija su Vakarų biznierių pagalba sumoder
nins savo technologijų ir apsiginkluos naujausiais išradi
mais. Stengdamasi atsverti Kinijos ir JAV "naujagimę 
draugystę", Sovietija iki šiol jau prisiglaudė Afganista
nu, "lįsipilietino” Vietname ir Kambodijoje, Kubos karių 
rankomis - Etiopijoje, susibičiuliavo su Libija, Alžerija, 
Sirija, Palestinos Išlaisvinimo Organizacija ir prikišo sa
vo pirštus dabartiniuose Irano neramumuose.

Jungtinės Amerikos Valstybės šiame žaidime kol kas 
labai atsargiai tūpčioja, iš vienos pusės vengdamos nu
baidyti detentės dvasios

baidyti detentės dvasių, is kitos — norėdamos neapvilti 
ir Kinijos pasitikėjimo.

s*
Šių jautrių politinę padėti paskutinėmis dienomis dar 

kiek paaštrino pats Brežnevas "Time" žurnalui duotame 
pasikalbėjime. Jis stipriai nupeikė avantiūristinę Kinijos 
politikų ir tuos Vakarų kraštus, kurie Kinijos provokaci
nius polėkius nori stiprinti jai teikiama ekonomine pagal
ba, moderniais ginklais ir karine technologija, tuo nusi
kreipdami prieš detentę, nusiginklavimų ir pastovių taikų. 
Tai esųs tik žaidimas su ugnimi.

Aplamai, Naujuosius politinius metus pradedame be 
strateginės ginkluotės apribojimo sutarties, be Irano ša
cho ir jo naftos, be taikos Artimuosiuose Rytuose ir Afri
koje, su tarpkomunistiniu Vietnamo ir Kambodijos karu ir 
dviem nepajėgiančiais susitaikyti Nobelio taikos laurea
tais - Sadatu ir Beginu...

Ir deja, trumpai peržvelgę šios dienos didžiųjų galybių 
pozicijas, dar negalime atsisveikinti šūkiu: "Iki pasima
tymo nepriklausomoje Lietuvoje!” Ta diena ateis gal žy
miai vėliau ir kitose situacijose, jeigu iki tol ir mūsų 
vaikaičiai dar nenulietuvės.
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Petronis skaičiuoja 
'tarybinius laimėjimus’

“METRAŠČIO LAPĄ
UŽVERČIANT”

4/3
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Šitokio pavadinimo straipsniu 1978-sius metus savo or
gane palydi "Tėviškes" draugijos pirmininkas Pranas 
Petronis, pažodžiui pakartodamas jau savo viršininkų de
šimtis kartų išminėtus tarybinės valdžios paskelbimo ju
biliejinius "laimėjimus". Iš jo mes dar kartų Išgirstame, 
kada buvo Vinco Mickevičiaus-Kapsuko paskelbta Lietu
voje tarybų valdžia, kokius stebuklus beveik per naktį,ji 
padarė, kad "buržuazija jų žiauriai nuslopino” ir kad nuo 
1940 metų tie "tarybiniai stebuklai" vėl pasikartojo ir 
dar tęsiasi. Bet kiek įdomesnis yra toks Petronio pasigė
rėjimas:

"Siandieninįlietuviu tautos gyvenimo būdų, jos pasie
kimus socializmo statyboje, kultūros ir mokslo srityse da
bar objektyviai vertina ne tik pažangieji, bet ir tie tautie
čiai, kurie, buržuazinių išeivijos "veiksnių” ir "vaduoto
jų” propagandos paveikti, vaizdavosi rasią Lietuvoje sa
vo brolius "nukankintus", "socialinės neteisybės pri
slėgtus" ir "nelaimingus”."

O tai esu iš esmės "klaidingi vaizdiniai".

Gaila, bet mes, iš arti susipažinę su Šiandienine Lietu
va ir objektyviai vertindami visus jos kultūros ir mokslo 
laimėjimus, vis tiek straipsnio autoriui norime paaiškinti, 
kad jo minimų nukankintų brolių dabar Lietuvoje neranda
me tik dėl to, kadangi okupantas jau seniai simtus tūks
tančių jų suguldė po veleną ar Sibiro pusnynuose, o kitus 
dar kankina Mordovijos vergu stovyklose.

Na, o dabartinę socialinę neteisybę labai vaizdžiai liu
dija ir paties generolo Prano Petronio stambi alga ir kiti 
partiečio asmens priedai, apie kuriuos toks pat kultūrin
gas "Tėviškės" draugijos namų šlavėjas negali ne pasva
joti.

"Nelaimingųjų" tarybinėje Lietuvoje, žinoma, dabar 
nėra, nes kiekvienas, garsiai pasiskundęs komunistinio 
režimo užkarta nelaime, gali pasidaryti dar nelaiminges
nis kalėjime.

Visi jubiliejiniai postringautojai šia proga dar labai 
gailiai aprauda, kad 1919 metais "kontrrevoliucionieriai", 
"interventai", “buržuaziniai diktatoriai" ir "buožės” 
ėmė ir nuslopino anos tarybinės valdžios užmojus ir 20 
metų sutrukdė Lietuvoje "komunizmo statybų". Tad "met
raščio lapų užversdami”, dar pamastykime, kokius "tary
binės pažangos" faktus dabar skaičiuotume, jeigu nepri
klausomos Lietuvos nebūtų buvę, o išlikusi tik kapsukinė 
"Lietuvos ir Baltarusijos Jungtinė Tarybų Respublika"?

Visai neabejotina, kad dar ir dabar vertinami rašytojai 
Maironis, J. |Tumas-Vaižgantas, V. Mykolaitis-Putinas, 
J. Grušas, Balys Sruoga, Kazys Boruta ir daugybė kitų 
jau būtų buvę arba seniai "represuoti", arba taip dvasiš
kai išžaginti, kad jų iki šiol išlikusiuose kūriniuose mir
gėte mirgėtų tiktai tokios "puošmenos”, kaip Draugas 
Stalinas, Didysis Vadas, Tėvas ir Mokytojas, Žmonijos 
Išmintis, Šlovingoji Komunistų Partija, Kremliaus Šviesa 
ir pan.

Tokio pat likimo būtų sulaukę ir visi kiti menininkai.

Mūsų moksliniai Žiugždos, norėdami išlikti gyvi, šlo
vingi ir dar sotūs, per tų 20 metų jau būtų įrodę, kad lie
tuvių tautos istorija prasideda nuo Lenino pernakvojimo 
Vilniuje...

Gerokai sulenkėję mūsų miestai ir miesteliai per tą, 
laiką gal būtų tiktai kiek labiau surusėję, bet jau tikrai 
neatlietuvėję.

Rusų kalba būtų buvusi mokoma nuo pirmojo pradžios 
mokyklos skyriaus ir vartojama visose valstybinėse įstai
gose.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
30 mėty Lietuvos laisvė.- ko. 
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug i. 
liustracijų, 500 psl., kaina 
$10.00.

Amerikos lietuvių politika, 
parašė d r. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas. 178

Mūsų senolių žodžiai ii 
anapus, paralšė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00.

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Lietuviikoji skautija, pa
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.
Žemės ūkio gamybine ko

operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
tas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dargia, K. 
Šeštokas, J. Vilkaitis, L. Gi- 
riūnas, A, Reventas), 257 
>sl., kaina minkštais virše- 
iais $9.50. kietais $10.00.
Napoleonas, Bąltija, Ame

rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl, įrišta, kaina $6.00.

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

PETRAS KLIMAS, valstybi
ninkas, diplomatas, istori
kas, kankinys, parašė dr. 
Albertas Gerutis, 318 psl., 
kaina 10 dol.

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

Visi prašomi pridėti po 50 
centą už knygą persiuntimui.

Masiniai išvežimai į Sibirąbūtų buvę įvykdyti daug 
anksčiau ir tęsęsi ilgiau.

O jau visiškai tikras faktas, kad po ištisų 60 metu tary
binės santvarkos šiandieninėje Lietuvoje kovotojų dėl 
žmogaus teisių ar religinės laisvės būtų nepaprastai ma
žai, bet užtat savų KGB generolų - net didžiulis pertek
lius.

Sll NTIMAI J LIETI VĄ
LOSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP.
144 Milbury St

NORCESTER. MASS.
Tel.: 798 -2868

Vedėja B. Svikliena

Tokiu “komunistinės statybos laimėjimu”, matyt, visą 
laikų troško ir generolas P. Petronis, žvangindamas pen
tinais nepriklausomos Lietuvos kariuomenės Ramovėj.

»»#♦♦»#####♦#» ♦f’*##**##*#********** 
NAMAKSY - ZAMM1TO 

Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

Tel. 762-6732 ; i
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4/4 kriaučių junijos sekretoriui 
į krūtinę, o jis man tvojo 
alaus buteliu į kaktą, ir nu
virtau po stalu...

- Gana, tėve, tokio ne
kultūringo įvykio pasakoji
mo. Nenoriu daugiau nė gir
dėti.

- Bet, Moiki, ką man da
bar daryti?

- Tylėk ir palauk, kol už
gis kakta ir nosis.

Flood Square 
H ardware C o.

Bariaiakaa N. J. ALEKNA ttS EAST 'BROADWAv 
fc'OUTP BCSTON. MAS8.
TELEFONAS AN 8-4148 

Mrorfl Dalai 
TopierOR Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namaau 

Reikmenys ploinkeriama 
Visokie reieltes įniktai

ADVOKATĖ
J0RA STRIMAITYTE

STRIMAITIS & KEHOE
- Sveikas, Maiki!
- As tai sveikas, bet ma

tau, kad tu prasimušęs kak
tą ir dar nusibalnojęs nosį, 
Kas atsitiko, tėve? Ar pa
slydai ant ledo?

- No! Aš paslydau tiktai 
savo per daug gerose inten
cijose. Vedlug to dabar ir 
ateinu su tavim pasirodavo- 
ti, ar reikia samdyti lojerį 
ir važiuot į amerikonišką 
sūdą, ar pačiam padaryti 
provą?
- Tai kur ir kaip tave Ši

tokia nelaimė pastūmė?

- Per mūsų susaidės gero 
frento Kazimjero Puplaiškio 
Šermenis...: Žemaičio, doro 
nabašninko, kuris niekad 
nebuvo drapiežnas, niekad 
nesusipyko net ir su issi- 
pūtusiais suvalckiniais, vi
sada pritardavo kitų mis- 
lims, o išgėręs stopkę, pa
sibučiuodavo net ir su ko
munistais... Nu, vot, ir at
sitiko...;

- Teve, kol kas nieko iš 
tavo pasakojimo negaliu su
prasti. Kalbėk aiškiau.

- Taigi, kaip žinai, visos 
musę varganizacijos tarp 
§av^s vajavoja dar nuo 
Šliupo čėsų. Senovėje mes 
keikdavomės šiiūptarniais
ir šventakupriais, o dabar - 
bimbiniais ir pašistais, ale 
aš visada stovėjau už visų 
lemaičių ir lietuvninkų 
zgadą šioje žemėje ir am
žiną pakojų po smerties. 
Aš, Maiki, visada mislinau, 
kad prie maenos gyvatinės 
ir su raguotu bimbiniu gali 
rasti bendrą šnektą apie 
mūsų kraįaus valnastį ir ki
tus senus ir dabartinius nu
sidavimus. Nu, ir vot...

v

- Ir kas toliau? Štai, atsi
gerk vandens, jei u džiūsta 
gerklė.

- Nu ir vot, Maiki. £ Pup
laiškio šermenių susirinko
me visoki - ir Sčeslyvos 
smerties susaidės prieksė- 
dos, maršalkos ir kiti cinai, 
ir bezbožninkų depuputatai

su buvusiu kraučių junijos 
sekretorium. Pradžioje vis
kas buvo oi rait. Puplaiškio 
grabą isnešėme šešiese: 
trys katalikai ir trys bimbi- 
niai. Kol pagal našlės norą 
nabašninką apšventino, 
bezbožninkai pastyrojo už 
bažnyčios durų. Bet kapi
nėse prasidėjo velniava. 
Kriaučių depuputatas, pri 
duobės stovėdamas su ke 
pure, rėkdamas ir mosuod 
mas kumščiomis, ėmė virt 
zyti, kad 85 metų amžiau: 
Puplaiškio žyvatą sutrum 
no buržuazinąs Lietuvos 
buožės, kad Žemaitijos k 
lokę siurbėlės išgėrė jo 
kraują, o pašistinė Smeto 
nos diktatūra po savo po- 
licmonų čebatais sumindž 
jo jo dūšią... Girdi, taryb 
niame mūsų krajuje nabaš 
ninkas būtų gyvenęs šimt 
metų, o dabar tokia pažan 
asaba nuėjo velniop! Nu, 
tada prie grabo prišoko Z< 
cirką, kuris Puplaiškio tė 
vo ūkyje ganė žąsis, ir vi 
siems išvirozino, jogei ši 
vingas numirėlis į Amerik 
atvažiavo būdamas tik 10 
metų piemenukas, pats bu 
bagoto gaspadoriaus vaike 
ir iki smerties nei Lietuve 
nei Smetonos niekad dau
giau nematė. Ir atpenč, jis 
net daug dolerių apieravoj 
kad Lietuva atgautų valna 
t į. Nu, o po to grįžome iš W 
kapinių jau visi keikdamie

- Tai visiškai kvailos g 
ro žmogaus laidotuvės. Be 
kas tau praskėlė kaktą?

- Tai nusidavė jau tada 
kai susėdome klube už na 
bašninko^dūsią užkąsti ir 
išgerti. Čia Zacirka po pi 
mų gyvatinės čierkų pasii 
lė Puplaiškio atminčiai p> 
poteriauti, ir mūsų susaid 
jau pradėjo “Tėve mūsų” 
o bimbiniai kriaučiai tuo 
pat čėsu uždainavo “Pasi 
sėjau žalią rūtą - bus me 
gėlė mano”. Vedlug to, 
Maiki, as jau neištrivojau 
ir paleidau kugelio bliūdu

31 Exchange Street 
Lynn, Mass. 01901

598-0800
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Q | A ^SIVIĖNIJIMAS 
O LIETUVIU

AMERIKOJE
SLA—jau dO metų tarnauja lietuvių visuomenei ir lAmokA 

p oaugtan tuup SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
n ariame.

SLA—didliauata lietuvių tratarnalin* organizacija — 
duoda gyvybe* apdraadą ir ilgoje patalpą. kuri yra 
pigi, naa. SUSIVIENIJIMAS ueieAke pelno, o telkta 
patarnavimui savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irto m pene aiHono Mari| 
kapitalą, uld apdraada tikra ir saugL Kiekvienai 
itatuvta čia gali gauti {vairi* klasių relkakagtanriM 
apdraudas nuo f 10C.00 iki >10.000.00.

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraadą — Ma. 
dowmeat lnsurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai, 

SLA—duoda V AIRAMS ir jaunuoliams labai pigią TEBM 
apdraudę: ui >1,000.00 apdraudos tik M.0O mokos* 
čio metams.

SLA—AKC1DEN TALI AFDRAUDA naudinga atšokto 
amžiaus asmenims rekomenduojama UetavMk* 
klubų ir draugijų nartams. UI >1,000.00 akcideuto- 
Ms apdrau^oe mokestis >2.00 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje Hetuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir jie pisčiau paaiMdas apie 
Susivienijime tjarbug.

Gągstte' •spausdintas mfonpacijas, jeigu 
parašysite:
Ltthaaniaa ABtaaee of America
B07 West 30tk Street, Nevr Yorit, N.T. 1M01

REMKITE KELEIVI!

‘A.njber Holidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

VIENOS SAVATTES: Maskvr; 'Vil iiv’/Lcningradas 
Kovo 19 — $725 W
balandžio 11 ir 25 — $795. W
gegužes 2 ir 9 — S829.G0
gegužes 16 — $839.90

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7

birželio 7
liepos 12 ir rugpiūčio 2 
rugsėjo 19 ir rigsčjo 26 
spaiic 10

— $859.00
— $865.00
— $829.00
— $829.00

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

— Leningradą1; 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
• Helsinkis 2 — $1189.00 S-

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

— Maskva 1, Vunius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koeinas. Briuselis — $1399.00

— Leningradas 2, Vilnius 5, R’ga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00 

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ 'R TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie iių grupių galima jungtis ii V’SŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

’ birželio 26

liepos 12

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

4
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MEM8ER

Trans-Afkmfic Trayel Service, Ine.
393 West Broadvvay, p. O. Box 116

Sjputh Boaton, Ma. 02127, Tei. (617) 268-3764
TVans-Aflantic Travel Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1M0 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
i LIETUVA ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZ TONAS.
Prices are Uaned on double occ’ipancy and are aubject to 

chu.ngea and/or Govtrnment opprovaL

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

5
4
4
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SKAUTU S-GOS 60 METU SUKAKTIS Ar skaitytos?

VAKARAS SU KELEČIUMI

Bostono lietuviai skautai sausio 13 d. 7 vai. vak. Lie
tuvių piliečių d-jos III ir IV a. salėse surengė Lietuviško
sios Skautijos 60 metų sukakties minėjimų. Vienintelė 
kalbėtoja buvo Aldona Dabri I a i t ė - L i n g e r t a i- 
t a i t i e n ė, rūpestingai paruoštais tekstais mus supa
žindinusi su akt. Jonu Kelecium ir jo vaidinamų autorių 
kūryba. Kitų kalbų ir net reikšmingos sukakties akcento 
nebuvo. Berods, labai nelengva būtų rasti atsakymų į klau
simų, kodėl mes jau net šitokiom progom pradedam bijoti 
savo Žodžio. Argi ausis gavom tik tam, kad nieko ne- 
girdėtumėm, akis, kad nieko nematytumėm, ir kalbų, kad 
ji taptų nebyle?.. Tai ne priekaištas skautam, o mūsų vi
suomeninėm nuotaikom.

Akt. Jonas Kelecius, atkilęs į Bostoną, iš 
Chicagos, vaidino mums Samuelio Becketto “Paskutinį. 
Krappo įrašų“, Pulgio Andriušio lyrinę apysaką “Neįlei
do” ir Kazio Binkio eiliuotų satyrų “Kriaučių Motiejų“.

Samuelis Beckettas, berods, yra vienas populiariausių 
ir mėgstamiausių vadinamo absurdinio teatro dramaturgų, 
nesidrovinčių pavaikščioti ir atvirumų briaunom. Ir “Pas
kutiniame Krappo įraše”, tas pats Krappas, klausydamas 
savo prieš 30 metų daryto įrašo į.magnetofono juostų, re
gi, kokie absurdiški bei trumparegiški buvo jo elgesiai, 
ir koks absurdiškas dabar yra jis pats nuogos praeities 
akivaizdoj!.. Pulgio Andriušio “Neįleido” yra Becketto 
dramos priešingybė - čia Mykolą, irgi senas žmogus, su
geba pasidaryti sau daug gyvenimiško džiaugsmo iš kelio
nės į ganyklų, iš susitikimo su ežeru, su žvirbliais, su 
debesim ir su kitais kelionės regėjimais... Kazio Binkio 
šmaikščiai sueiliuota satyra, atremta į pastovias žmogaus 
dvasinio pasaulio '‘vertybes” - į paikų pretenzingumų 
(“Nebenoriu daugiau siut, Agronomu noriu būt”) ir to pre
tenzingumo taip pat kvailų protegavimų, buvo maloni at
gaiva po liūdnų Becketto ir Andriušio dramų.

Jonas Kelecius, kaip ir dera įgudusiam aktoriui, visus 
tris vaidmenis - Krappo, Mykolos ir Motiejaus - atliko 
meistriškai, atrasdamas daug žavių detalių personažų cha
rakteriam ir jų vidiniam gyvenimui atskleisti. Atseit, akt. 
J. Kelecius buvo tikrai vertas ištiso vakaro su Kelečiu- 
mi. Techniškai aktoriui talkino dail. Vanda Aleknienė.

Antroji skautų šventės dalis buvo tradicinė — valgiai, 
gėrimai, pašnekesiai, šokiai ir dainos. Vienos moters or
kestro garsintuvai kartais būdavo tokie trankūs, kad ne
juokais buvo pavojų jautresnių ausų būgneliam. Tačiau, 
aplamai, skautų sukaktuvinė šventė buvo graži, gerai su
organizuota ir nuotaikinga. Tegu ir po jubiliejaus nepa
lūžta mūsp simpatingųjų skautų sparnai!..

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 ir 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.

Anatolijų* Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro 
manas, kaina $5.00.

Abraomas ir sūnus, pre-• 
mijuotas romanus, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psl., 
kaina $4.50,

Kiauros rieškučios, romą 
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.
ISEIVES KELIU, apysaka, 
parašė Marija Aukštaite, 
207 psl., kaina 5.50 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 au
torius

ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupų Motiejų Valančių, 
paraše dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kana 12 dol.

Iš visą Massachusetts 
gyventoją reikalaujama už
sakant pridėti 5% pardavimo 
mokesčio.

Be to, visus prašome už
sakant dar pridėti po 50 4 
už knygą persiuntimui.

i

i

I♦

IV PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
IV VVELTKONGRESS DE« LlTAUlSCHEN JUGENO 
IV LITHUANIAN WORtD VOUTH CONGRESS

IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO . 
KONGRESO INFORMACIJOS

Kongreso atstovai — 120 rinktų asmenų, kurie atstovaus savo gyvena
mą kraštą Jaunimo Kongrese.

Kongreso dalyviai — asmenys tarp 16 ir 35 metų amžiaus, dalyvau- 
ir Kongreso renginiuose. Dalyvių skaičius 
Pirmenybe duodama pirmiausia užsire-

jantieji stovykloje 
ribojamas iki 500. 
gistravusiems.

Turistai — asmenys, kurie Kongreso metu keliaus po Europą ir lan
kysis Kongreso renginiuose.

KALENDORIUS
Liepos 11 IV PU Kongreso stovykla Anglijoje, 

stovyklaus iki liepos 18 d. Liepos 14 ir 
koncertui ir baliui.

Atstovai ir dalyviai 
15 vyks j Londoną

Liepos

Liepos

atidaryme, koncerte14-15 Turistai galės dalyvauti Kongreeso 
ir kituose renginiuose. Bilietai įsigijami Anglijoje.

11, 12, 13, 16, 17 turistai galės pasirinkti 1» Įvairių/ ekskursijų 
po Angliją.

Liepos 18 Grupinis išvykimas iš Londono 1 Dover ir iš ten persikėlimas 
per kanalą 1 Ostendę, Belgiją. Atstovai vyksta tiesiai i Studijų 
Dienas Altenberg’e, kurios vyks nuo liepos 19 iki 27 d.

Bilietus Vokietijoje vykstantiems renginiams galima iš anksto 
užsirezervuoti registruojantis. Pirmenybė duodama dalyviams 
ir turistams, dalyvaujantiems ekskursijose.

Studijų Dienų metu Kongreso dalyviai ir turistai gali pasirinkti:
1. Dalyvauti A, B, C ar D ekskursijose
2. Vykti j Europos Studijų Savaitę Louvain, Belgijoje
31 Keliauti po Europą asmeniškai

Liepos 27 Atstovai ir dalyviai atvyksta į Koenigstein Kongreso užda
rymui, kuris vyks iki liepos 29 d.
Turistai gali dalyvauti Kongreso uždarymo programoje 
baigiamajame posėdyje, koncerte ir kituose rengimuose).

Liepos 30 Prasideda ekskursijos E, F ir G po Europą. 
EKSKURSIJOS
Kelionė A — Prancūzija — Italija — Šveicarija — Vokietija

— liepos 19 — 27 d. d. (Paris. Grenoble, Nice, Mo- 
naco, Zurich, ir t. t.)

Kelionė B — Prancūzija — Vokietija — liepos 19 — 27 d. d. 
(Paris, Strassburg, Munchen, Numberg, ir t. t.)

Kelionė B i— Prancūzija — Vokietija — liepos 19 — 27 d.
(Paris, Strassburg, Munchen , Numberg, ir t t.)

Kelionė C — Belgija — Olandija — Vokietija — liepos
— liepos 27 d. d. (Gent, Brussel, Rotterdam, Ham

burg, W. Berlin, Koln, ir t. t)

Kelionė

(už-

*900.00

*300.00

d.

19

*300.00

*300.00

NESENIAI GAUTOS KNYGOS

LIETUVIŲ KALENDORINĖS ŠVENTES (Tautosakinė 
medžiaga ir aiškinimai), parašė Jonas Balys, 160 psl. 
teksto ir 10 psl.^ aveikslų, kaina 6 dol.

SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS, parašė ir iliustravo 
Mirga Girniuvienė, 150 psl., kaina 4 dol. Lobai gera do
vana jaunimui.

LAISVES SONATA, poema apie Simą Kudirkų, parašė 
Anatolijus Kairys, iliustravo Diana Kizlauskienė, 78 psl., 
labai gražiai išleista, kaina 6 dol.

SPORTAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (1937- 
1940), II dalis, parašė Jonas Narbutas, 440 psl., minkš
tais viršeliais, kaina 9 dol.

ZARATUSTRA

Moteris geriau negu vyras 
supranta vaikus, bet vyras yra 
vaikiškesnis negu moteris.

COSMOSPARCELS
EXPRESS CORP.

AND

TRAVEL INFORMATI0N

JVAIK1ALIS1AS DOVANAS 

iŠ BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

U

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

WORCESTER1O LIETUVIŲ 

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

WICN 90.5 FM
Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėtas 

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

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Prekes parduodamos nuže
mintomis karnomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak. 

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 208-0068

D — Prancųzija — Šveicarija — Vokietija — liepos 
19 — 27 d. d. (Brussel, Paris, Versailles, Bem, Zu
rich, Munchen, ir t. t.

E — Italija — Austrija — liepos 30 — rugpjūčio 8 
d. d. (Verona, Florence, Venice, Viena, ir t t.)

F — Prancūzija — Šveicarija — Italija — Austrija 
— Vokietija — liepos 30 — rugpiūčio 8 d. d. (Paris, 
Lyons, Mllan, Frankfurt, Berlin, ir t t)

Kelione G. — Prancūzija — Šveicarija — Vokietija — liepos 
30 — rugpiūčio 5 d. d. (Paris, Dijon, Zurich, Frank
furt, Berlin, Hamburg, ir t. t)

Kainos yra apytikrės — jos gali pakilti iki 10%. I kainą Įeina auto
busas, nakvynė vidurinės klasės viešbučiuose, miestų apžiūrėjimas su 
vadovais.

Kelione

Kelione

*210.00

*300.00

*200.00

*220.00

Visas keliones tvarko IV PUK Registracijos komisija Čikagoje. 
Iš JAV išskrendama liepos 8, 9, 10 d. d. j Londoną. Grįžti galima 
per Londoną arba per Frankfurtą. Skridimai Iš JAV miestų:

New York — London/Frankfurt — New York *405.00 
New York — London — New Yoik *402.00
Los Angelas — London/Frankfurt — Los Angeles *534.00 
Los Angeles — London — Los Angeles 
Chicago — London/Frankfurt — Chicago 
Chicago — London — Chicago 
Kelionė iš Londono | žemyną — apie *30.00

Kongreso atstovai, dalyviai ir turistai gali pasirinkti išvykimo
grįžimo datas. Keleiviai iš kitų JAV miestų prisijungia prie skridimų 
jiems artimiausiame išvykimo punkte. Skridimams naudojama pigiausia 
"Super Apex" ir "Apeoc” kaina.

TAISYKLES
1. Kelionėje reikia išbūti nemažiau 14 ir nedaugiau 45 dienas
2. Registracija ir kelionės užstatas $205.00 sumoje turi būti atlikti 

iki vasario 16 d.
3. Pilna suma už kelionę j Europą turi būti sumokėta iki balandžio

15 d.

*512.00 
*445.00
*432.00

ir

u

I

K

IV PU Kongreso būstinė: Darbo valandos (Čikagos laiku):
c/o Psaulio Lietuvių Bendruomenė
IV PLJK — Registracija Darbo dienomis 9 vai. ryto — 1 vai. p. p. 
5620 S. Claremont Avenue B vai. vak. — 9 vai. vak.
Chicago, IL 60636 Šeštadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. p. p.
Telef.: (312) 778-2200 Sekmadieniais 10 vai. ryto — 1 vai. p. p.
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Naujieji ALTos vadovai
v

Dr. Kazys Šidlauskas, naujasis ALTos pirmininkas, yra 
teisininkas. Gimęs 1914 m. vasario 26 d. Gutkaimio k., 
Kybartų vis., Vilkaviškio aps. Lankė Kybartų gimnaziją, 
Kopenhagoje (Danijoje) baigė aukštąją prekybos mokyklą. 
Teisę studijavo Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universite
tuose, gaudamas diplomąJ943 m. Teisės studijas gilino 
Miuncheno universitete, gaudamas teisių daktaro laipsnį. 
LJAV atvyko 1949 m. [ir čia baigė Harvardo univ. teisių 
fakultetą, gaudamas teisių magistro laipsniu

Lietuvoj dirbo Lietūky ir Line, buvo Vilniaus apyg. 
teismo kandidatas. Nuo 1955 m. advokatauja Chicagoje. 
Dešimt) metų buvo Cook apskr. prokuroro padėjėjas, o nuo 
1975 m. yra Cook apskr. Public Defender įstaigos advoka
tas. Tai įstaiga, kuri gina nepasiturinčius piliečius. Ver
čiasi taipgi ir privačia praktika. Nuo 1958 m. yra būvąs 
krikščionių demokratų centro valdybos pirmininkas, VLIKo 
tarybos narys. Vidurio Europos krikščionių demokratų uni
jos vykdomojo komiteto narys. ALToje atsrovau|a Ameri
kos Lietuvių Tautinei Sandarai.

Dr. Jonas Valaitis, ALTos pirmininko pavaduotojas, 
yra gimęs 1922 m. spalio 25 d. Marijampolėje. Baigęs 
Kauno Aušros berniukų gimnaziją, studijavo mediciną. 
Kauno, vėliau Tuebingeno universitetuose, pastarajame 
gaudamas daktaro laipsnį. {.JAV atvyko 1950 m. ir čia, 
išlaikęs egzaminus, vertėsi gydytojo praktika. 1951-1955 
m. buvo patologijos asistentas Veteranų ligoninėje, o nuo 
1960 m. yra vyr. patologas ir laboratorijos direktorius Lu- 
theran ligoninėje Park Ridge, lllinois. Taip pat yra klini
kinės patologijos profesorius lllinois universitete.

Yra buvęs Sviesos-Santaros federacijos pirmininkas, 
Lietuvių Fondo valdybos ir tarybos pirmininkas. ALToje 
atstovauja socialdemokratams. Medicinos klausimais rašo 
specialioje spaudoje ir dažnai skaito paskaitas medicinos 
suvažiavimuose.

Kas gali suprasti šią jėgą vyro ir mergaitės sieloje? Tai 
prasideda atsitiktiniu akių susitikimu, droviu ir delsiančiu 
Žvilgterėjimu ir po to suliepsnoja nepaliaujamu karštu žvilgs
niu. Iš pradžių paliečia viens antrą pirštai s ir vėl greit atsi
traukia, bet po to veržiasi širdim prie širdies.

PEARL S. BUCK

ROMANAI
Vytautas Alantas, ŠVEN- 

TARAGIS, istorinis roma
nas, 1 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.. kuiną 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, 400 
na $5.00.

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

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

Vienos aistros istorija, 
romanas, iparašė Migelis 
Unamuno, 158 psl., kaina 
$4.00.

RUDENYS IR PAVASARIAI, 
lll-ji dalis, romanas, parašė 
Albinas Baranauskas, 389 
psl., kaina 8 dol.

BALTIC 
TOURS

• DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

Geg. 3 - 11 d--------.......-------------------- $849.00
Geg. 10 -r 18 d...................    $849.00
Rūgs. 20 - 28 d..........-.......-................ $849.00

I Rūgs. 27 - Spal. 5 d......... . ..............  $849.00

1979 M. KELIONES | UETUVĄ, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA
Nuo devynių iki penkiolikos dienų

10 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje
Biri. 14 - 23 d. ----- (užpildyta)....— S899 00

11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Kovo 8 — 18 d. .............      $779.00
Bal. 19 - 29 d. --------------- ---------------- $849.00
Geg. 17 - 27 d.....................-.........  $849.00
Rūgs. 6 - 16 d---------- --------------------- $849.00
Spal. 11 - 21 d____ ________ ___ _ $779.00

12 DIENŲ - LIETUVOJE 4 LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje

Liepos 12 - 23 d. ____ ___ _____ ____ $959.00
Rugp. 9 - 20 d............    $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. ______________ __ $1419.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE 
A ITALIJOJE:

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 Poiish Airlines
• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis j:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road
Newton, Ma. 02168

Tek (617) —969-1190

KELEIVIS

LAIŠKAS "KELEIVIO” REDAKCIJAI
Siųsdamas prenumeratos mokestį, noriu pareikšti keletą 

minčių š.m. sausio 2 d. straipsnio “Nuo Naujųjų metų 
slenksčio” proga.

Straipsnis yra gyvenimo tikrove, bet mums lietuviams, 
esantiems čia, jis visiškai nereikalingas, nes ta fakta visi 
žinome.

“Keleivio” redaktoriai yra jaunos dvasios, turi dauge
lio metų gyvenimo patyrimo, ir todėl sunku suprasti, kam, 
kodėl ir dėl ko ta pilno pesimistinių minčių straipsnį 
spausdino.

Nevalia taip greit kapituliuoti spaudos veteranams. Ko
vos lauke, pralaimėjus vienam fronte, dar nereiškia, kod 
kova pralaimėta. Maža vieninga saujelė dažnai daugiau 
padaro, negu didelė gauja, einanti ar bėganti visom kryp
tim.

Mums nusiminti nėra ko. Maža, kad mes čia mirštame, 
bet Lietuvoje, mūsų tėvynėje, karžygiai gimsta ir gims 
kasdien ir kas valandą. Visiems suprantama, kad ne čia 
Lietuva ir jos nei čia, nei kur kitur niekas, niekad nesu
kūrė ir nesukurs. Anksčiau ar vėliau beveik visi čia įsi
kūrę, jei ne jie patys, tai jų palikuonys, paklus šio krašto 
papročiams, tradicijoms ir geriausiu atveju taps lietuvių 
kilmės amerikonais arba "Americans of Lithuanian des- 
cent”.

Tuščios pastangos jaudinti ir gaivinti nudžiūvusias ar 
baigiančias džiūti lietuvių tautos šakas. Juk gerai žino
te, kad jie tų jiems skirtų žodžių neskaito ir neskaitys. 
Manau, geriau būtų tas nudžiūvusias šakas sudėti įjaužą, 
sudeginti ir užmiršti.

Daug blogiau, kada dažnokai bandoma nukirsti dar te
bežaliuojančias šakas, jei ne tiesioginiu piovimu, tai 
bent tarpusavio barniais ar kito kokio "kirvio” ar “pjūk
lo” galandimu ar tiesiog kilpos ant kaklo užmetimu. Pesi
mistinių minčių straipsniai tų darbų nestabdo, bet, at
virkščiai, gal net skatina.

Taip pat gerai žinome, kad ir sunkiausieji bei tamsiau
sieji debesys niekad nesunaikino ir nesunaikins saulės, 
jie tik mažiau ar daugiau laikinai ją užtemdo.

Mūsų saulė - tai laisva Lietuva, pačių lietuvių valdo
ma ir tvarkoma. Vargas tam, kas į tai netiki.

Jaučiu taip pat, kad sunku kovoj užgrūdintiems vetera
nams susigyventi su čia esama tikrove ir todėl suprantu, 
kodėl “Keleivis” tą pesimistinių minčių straipsnį baigia 
klausimu: “Ką daryti?”

Atsakymą tam duoda šaunūs broliai ir sesės Lietuvoje: 
kovokite iki mirties už lietuvių tautos teises. Jie sako: 
“Mums nebaisūs Sibiro šalčiai, kalėjimų vienukės, oku
pantų sauvalės ir 1.1 ir 1.1., nes mes žinome, kad lietuvių 
tauta savo tikslą pasieks. Nenusiminkite ir semkitės jėgų 
iš mūsų, eikite išvien ir pergalė bus mūsų”.

Tad į Naujus Metus žvelkime kitomis mintimis. Ieško
kime, stiprinkime visus kelius, kurie mus jungia, atmeski
me viską, kas sumažina mūsų budrumą, viltį ir norądirbti 
tėvynei Lietuvai.

Cape Cod, Ma. |nŽ. JONAS MIKALAUSKAS

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

□
□
□
□

Krosnies aptarnavimas 
Automatinis įpilimas 
Patogios mokėjimo sąlygos 
Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662
f'l

tomas.ro
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SVARBUS SUSIRINKIMAS

LB apylinkės valdyba prašo paskelbti, kad sausio 30 d. 
7:30 vai. vak. lietuvi y parapijos mokyklos salėj (7-joje 
gatvėje) įvyks svarbus susirinkimas, kuriame dalyvaus ir 
kardinolo atstovas. Jame bus sprendžiama lietuvių para
pijos ateitis - jos išlikimas lietuvių rankose. Draugijy 
atstovai ir parapijiečiai kviečiami gausiai dalyvauti.

Dosni šaulių ranka SUSIRGO A. GIRNIUS

REIKŠMINGO POBŪVIO FILMAS

Gruodžio 3 d. buvo iškilmingai paminėtos Lietuviu enci 
klopedijos ir Encyclopedia Lituanica pabaigtuvės. Jų me
tu kun. Algimantas Kezys, SJ, suko filmą, ir tas filmas 
buvo rodomas Kultūriniame subatvakary sausio 20 d. Ka
dangi Kultūrinių subatvakarių komisijos pirmininką Ed
mundų Cibą užpuolė brežnevinis ar kažkoks kitas "flu”, 
tai subatvakariui vadovavo ir filmą paaiškino Stasys 
Santvaras.

RAŠYT. ANT. GUSTAITIS CLEVELANDE

Sausio 21 d. rašytojas Antanas Gustaitis skaitė naujau
sią savo kūrybą Clevelande kun. Gedimino Kijausko, SJ, 
vedamos lietuvių parapijos rengtoje kultūrinėje popietėje. 
Programoje - satyriniai eilėraščiai ir visiškai naujas, dar 
niekur anksčiau neskaitytas feljetonas “Paskutinioji nak
tis“. Be Ant. Gustaičio, programoje dalyvavo ir Ryto Ba
bicko vedamas Clevelando vyrų oktetas su sol. Irena Gri- 
galiūnaite.

Kultūrinė dailiojo žodžio ir estradinės muzikos popietė 
sutraukė daug publikos ir visais atžvilgiais gerai pasise
kė. :

Lietuvos Saulių Sąjungos Jono Vanagaičio kuopos Bos
tone metinis susirinkimas įvyko sausio 14 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose. Kadangi ta proga buvo 
numatytas ir Klaipėdos krašto sukilimo minėjimas, kuopos 
pirm. J. Stašaitis pakvietė kalbėti rašytoją St. Santvarą, 
kuris papasakojo, kaip tuo laiku (1923 m.) buvo labai rim
tų ir jaudinančių momentų, bet vėliau pasitaikydavo ir 
linksmesnių nuotykių. Susirinkusieji St. Santvarui ilgai, 
ilgai plojo už labai įdomią ir vaizdžią paskaitą.

Po paskaitos, pirm. J. Stašaitis padarė pranešimą apie 
metinę kuopos darbuotę; sekr. E. Juciutė perskaitė pereito 
susirinkimo protokolą (priimtą be pataisų su pagyrimu); 
kasininkė J. Bajercienė pranešė, kad is rudenį rengto Ka
riuomenės šventės minėjimo liko gražaus pelno; J. |Stasai- 
tis paminėjo, kad iŠ to pelno valdyba nutarė paremti spau
dą (“Keleiviui ”, “Darbininkui” ir “Kariui” po 50 dol. 
ir "Draugui” 25 dol.) ir radijo valandėles ("Laisvės Var
pui” ir Minkams po 25 dol.); B. Sakenįęnė perskaitė revi
zijos aktą, ir Garbės teismo narys K. ;Simėnas pranešė, 
kad jokių skundų bei bylų nebuvo.

Darniam bei darbingam susirinkimui pasibaigus ir su
giedojus Lietuvos himną, susirinkusieji leidosi į d-jos 
užkandinę bendrai kavutei. _

VL. BAJERČIUS

Staiga susirgo inž. Anta
nas Girnius, Kultūros klubo 
pirmininkas. Guli Miltono 
ligoninėje.

GRĮŽO IŠ BRAZILIJOS

Malvina ir Stasys Norkū
nai grįžo iš Brazilijos, ten 
aplankę savo sūnų ir jo šei
mą Sao Paulo mieste ir ge
rai pasišildę Rio de Janeiro 
paplūdimy.

"KELEIVĮ“ PARĖMĖ AUKOMIS

50 dol.: A. Andriulionis, So. Boston, Ma.;
Po 25 dol.: LB Centro valdyba ir Sandaros 7 kuopa Bos

tone;

20 dol.: dr. St. Bačkis, Washington, D.C.

Po 15 dol.: J. Vaineikis, Chicago, Ilk; A. Zemliauskas, 
Meridan, Ct.; B. Klemka, Oak Lawn, III.

12 dol.: dr. J. Gimbutas, Arlington, Ma.

Po 10 dol.: A. Juknevičius, Miami Beach, Flc.; J. Kriš- 
toląitis, Cleveland, 0.; A. Butchereit, Terra Altą, W. Va.; 
R. Šileris, Vokietija; M. Vasiliauskas, Sayner, Ont.;; A. 
Griauzdė, Avon, Ma.; A. ^atjoška, Dorchester, Ma.; LB 
Cape Codo apylinkė; M. Žemaitis, Letbridge, Alberta, B. 
Mudėnas, Worcester, Ma.; V. Lendraitis, Centerville, Ma.; 
J. Mikužis, Baltimore, Md.; j. Dačys, Norvvood, Ma;

Po 5 dol.: A. Masiulis, Simcoe, Ont.; I. Landy, Evans- 
ton, III.; E. Cicėnas, London, Ont.; E. Kulbis, So. 'Boston, 
Ma.; R. Korsak, Nashua, N.H.; W. Rupšys, Brockton, Ma.; 
J. Davalga, Gulfport, Fla.; J. Mačys, New Haven, Ct.; A. 
Lukas, Detroit, Mich.; A. Herbstaitė, So. Boston, Ma.; S. 
Lauraitis, Yonkers, N.Y.; C. Kai, Chicago, III.

Po 3 dol.: F. Karosienė, So. Boston, Ma.; A. ;Matutis, 
Redford, Mich.;

Po 2 dol.: M. Harrison, Fairfield, Ct.;; W. Botcharovv, 
Newton, Ma.; E. Pilkienė, So. Boston, Ma.; A. Klimas, 
Grand Rapids, Mich.; E. Ribokienė, Brockton, Ma.; L. Ra
monas, London, Ont.; V. Mitrulevičius, Waterbury, Ct.; L. 
Merkelis, Toronto, Ont.; J. Adomaitis, Hamilton, Ont.; J. 
Starkus, So. Boston, Ma.; L. Griškonis, Sudbury, Ont.; A. 
Gačionis, Toronto, Ont.;

Po 1 50 dol. ar mažiau: A. Šeputis, Pickering, Ont.; V. 
Motuzą, Anglija; V. Millen, Tasmanija; kun. V. Valkavi- 
cius, Hudson, Ma.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

PENSININKŲ PAGERBIMAS

Kaip anksčiau, taip ir šiais metais sausio 7 d. Sv. Pe
tro parapijos klebonas kun. Antanas Baltrushūnas surengė 
savo parapijos pensininkams gražius pietus 7-tos gatvės 
vienuolių seselių namuose.

Prisirinko apie pusantro šimto žmonių, kurie visi buvo 
labai gerai pavaišinti. Atvyko muzikantai Viktoras Tomas 
su savo geltonplauke dukterim, ypatingai gražiai valdžiu
sia akordeono. Publikai pritariant, jie padainavo keletą 
giesmių ir dainelių. Po to ir pats klebonas pravedė vieną 
dainą. Vėliau buvo šokiai; nors kaikurių kojos jau sun
kios, bet vistiek mėgino patrepsėti. Dalyvavo ir vadina
mas "Dzūkų karalius” Feliksas Zaleskas, duktės lydi
mas. Nors liga jį/gerokai suvargino, laikosi ir nepasiduo
da.

Puikiai pasivaisinę ir pasilinksminę, visi patenkinti 
ir dėkingi kun. kleb. A. Baltrushūhui skirstėsi Lnamus 
su viltimi, kad ir kitais metais vėl susirinks toje pačioje 
salėje pabendrauti.

VI. B.

L

BALTIC REALTY & INSURANCE

A G E N C Y

Reda M. V e i t a a 
Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtąį 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Vedėja:

Nesiskųskime dėl likimo smūgių, kaip nesiskundžia marmuro 
atplaiša, kai vaizdakalys visaip jq daužo, kol iš tos beformės 
medžiagos išeina galop žavi statula.

ADOMAS JAKŠTAS-DAMBRAUSKAS

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytojų

ADMINISTRACIJA
384

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce*ter, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi i* 
.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 maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pei 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečiu 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsįti- 
kinuite. Vodajin A. F-chyrinskl

V V* V V rVW'WVWw J

į DRAUDIMO agentūra j 

\ Atlieka įvairių rūšių 
Į draudimas
t Kreiptis senu adresu:
į SKONIS KONTRIM ;; 
C S98 Broadway
| So. Boston, Mass. 02127 
į Tel AN 8-1761
»

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
ii stoties WNSR 13SU banga 
zeikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
Komentarai, muzika, dainos 
r Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivi* »r yra didelis lie’.u- 
viškų knygų pasirinkimas.♦ i ♦ ♦ ♦ i

MASTEI? ELECTRICIAN

ro

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę. 
Bay. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.
W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefoną* AN 8-602*

♦ 
♦

Industrini — Rcsidential 
— Commercial — 

New and Old VVork 
l 'ree Esi imatės 

CalI
('baries A. Kalinauskas

265-4090

♦
♦
♦

Į 
f
♦ teptu* Ir turime visu* gatavu* vaistu*.f►
♦
♦i
| Nuo I vai. ryto iki 8 vai vn išskyrų* šventadieniu* (r seksą. REMK TUOS PREKYBININ

KUS, KURIE SKELBIASI “KE
LEIVIO“ SAVAITRAŠTY.
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Vietines žinios
LB BOSTONO APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS

Sausio 28 d. 2 vai. popiet Maironio parke Shrewsburyje, 
prie Worcesterio, Šaukiamas L.B. Bostono apygardos su
važiavimas, kuriame bus peržvelgta paskutinių trijų metų 
apygardos veikla, tvirtinama finansinė apyskaita, renkama 
nauja apygardos valdyba ir kontrolės komisija.

Pagal įstatus suvažiavime sprendžiamu balsu gali da
lyvauti: apygardai priklausančių apylinkių pirmininkai, 
apylinkių valdybų nariai, veikiančių komisijų pirmininkai, 
apygardos valdybos bei kontrolės komisijos nariai ir apy
linkių atstovai, rinkti apylinkės susirinkimo po vieną nuo 
kiekvieno 50 apylinkėje registruotų lietuvių. Dabar Bosto
no apygardoje veikia Bostono, Brocktono, Cape Codo, 
Worcesterio ir Providence’o apylinkės.

Dabartinė apygardos valdyba išrinkta 1976 m. gausio 
25 d. įvykusiame apygardos suvažiavime Bostone. Povilui 
Jančauskui pasitraukus iš pirmininko pareigų, dabar apy
gardai vadovauja Petras Viščinis.

Saukiamų suvažiavimų globoja Worcesterio apylinke. Po 
suvažiavimo bus vaisęs, kuriose galės dalyvauti taip pat 
svečiai.

IR PASKUTINIS MENUO SU PELNU

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos sausio 18 d. susi
rinkime fin. sekr. Adomas Druzdis pranešė, kad gruodžio 
mėnesį pajamų buvo 29,473 dol., bet daug turėta ir išlaidų, 
todėl pelno beliko 1,647 dol.

Tame susirinkime pagerbti du mirę nariai, prisaikdinta 
šių metų draugijos vadovybė, kurios sudėtį esame jau anks
čiau paskelbę.

MANO PADĖKA

Esu gavęs labai daug sveikinimų ir linkėjimų, tiek su
laukęs 80 metų, tiek Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Dėl 
pašlijusios sveikatos negalėdamas visiems asmeniškai 
padėkoti, šiuo budu naudodamasis tariu nuoširdžiausią 
padėką mane prisiminusiems ir linkiu jiems sveikatos, 
sielos stiprybės ir Dievo palaimos.
So. Boston, Mass. ALBERTAS PUSKEPALAITIS

TŠAUKIAMAS KULTŪROS

KLUBO SUSIRINKIMAS

Dėl svarbių aplinkybių 
Kultūros klubo susirinki
mas sausio 27 d. neįvyks. 
Apie kitą susirinkimą bus 
pranešta spaudoje.

AUKOJO VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

S.J. Jurša iš Waterburio 
per “Keleivio” adminis
traciją Vasario 16 gimnazi
jai paaukojo 20 dol.

UŽSAKĖ “KELEIVI

DVIEMS ASMENIMS

Jūratė Aukštikalnienė už
sakė “Keleivį” savo moti
nai Malvinai Norkūnienei ir 
vyro seseriai Rimai.

Dėkojame J. Aukštikal- 
nienei už naujus prenume
ratorius.

SVEIKINAME

Sveikiname senus “Ke
leivio” skaitytojus Veroni
ką ir Adolfą Ivanauskus, 
sausio 27 d. mininčius savo 

io gyvenimo 50 metų

PARĖMĖ SPAUDĄ

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos valdyba pasiūlė ir . 
visuotinis susirinkimas patvirtino paaukoti “Keleiviui”, 
“Darbininkui” ir “Lituanus” po 50 dol., o '‘(Draugui”, 
"Dirvai” ir “Sandarai” po 25 dol.

Tą pačią sumą “Keleiviui” paaukojo ir Jono Vanagaičio 
šaulių kuopa (plačiau Ir. kitur šiame nr.);.

Dėkojame už šias aukas.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Vasario 3 d. Tautinės 
S-gos namuose dr. J. Skar- 
džiaus-Skardžio paskaita.

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

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

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

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

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) 
Kiekvieną ketvirtadieni nuo 5 iki 8 vai vakare yra 

•LINKSMOJI VALANDA” 
kurios metu Usi gėrimai yra papiginta kaina. 

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

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

Balandžio 22 d. So. Bos
tono Liet. Pil. d-jos trečio 
aukšto salėje Laisvės Varpo 
pavasarinis koncertas.

Gegužės 6 d. sol. Bene
dikto Povilavičiaus rečita
lis So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos III-jo aukšto sa
lėje.

Kodo man pasako, kad tas žmogus kalba kaip is knygų, vi
suomet pabrėžiu, kad pirmenybe atiduodu knygoms, kurios 
kalba kaip žmones. MIGUEL DE UNAMUNO

:: TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo
; įstaiga

393 West Broadway 
; So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta
!; Vedėja — 

Aldona Adomonienė
■ *****
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SUTAUPYKITE KURO *

IKI 30% |

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFF1CIENT“) |
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ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH ŠUORE - 848-6000

BOSTONE 436-1204

FORTŪNA FUEL CO., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO 
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS

AP

JEAN JACOUES ROUSSEAU

Susivaldymas ir darbas yra du tikrieji žmogaus gydytojai: 
darbas sužadina apetito, o susivaldymas sukliudo ji piktnau
doti.

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. 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.

k

k

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE
460 West Broadmay 
South Boston
9 AM 3 30 PM - 
Monduy 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 
rhurs. 8 30 AM to 7:30 PM
Saturday 8:30 AM to 12 Noon
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