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BENDRUOMEN IN INK Al MEZGA
SANTYKIUS SU KINIEČIAIS
Paskutiniuoju metu lietuvių atstovai įvairiomis progo
mis kviečiami į Baltuosius rūmus. Nekitaip buvo ir čia
viešint Kinijos vicepremjerui Teng Hsiao-ping. | oficialų
JAV administracijos ruoštą jo priėmimą Washingtone sau
sio 30 d. buvo pakviesti ir dalyvavo JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovas Algimantas Gureckas ir žmona Virginija.

Tenka pažymėti, kad JAV LB žmones jau eilę metų tei
kia kom. Kinijai informaciją apie Sovietų S-gos smurtu įvykdytą Pabaltijo valstybių okupaciją, sovietų tebevykdo
mus žmogaus teisių pažeidimus ir ypač lietuvių tautos ne
nutrūkstančių rezistenciją prieš nuožmų okupantą.
Be to, Alg. Gureckas dalyvavo ir priėmime, kurį suruošė
pati Kinija savo naujojoj atstovybėj Washingtone sausio 1
d. Tome priėmime taip pat dalyvavo ir JAV viceprez. Mondale, valst. sekr. Vance, saugumo patarėjas dr. Brzezinskis ir kiti aukšti administracijos pareigūnai. Ta proga net
keli didieji amerikiečių laikraščiai citavo JAV LB atstovo
Gurecko priėmime padarytą pareiškimą, kad Lietuva ir Ki
nija turinti “bendrą priešų”.

Tuo tarpu antradienį išskrido atgal įPekingą JAV-ėse
9 dienas viešėjęs Tengas. Savo atsisveikinimo pareiškime
jis labai išgyrė JAV-es, pareiškė savo vizitą buvus ‘‘visiš
kai sėkmingu” ir baigė su viltimi, kad JAV ir Kinijos tau
tos ‘‘gyventų draugystėje iŠ kartos į kartg ir visuomet kar
tu sougotų pasaulio taiką”.

IRANE JAU DVI VALDŽIOS
Irano musulmonų vadas Chomeini šią savaitę paskyrė
70 m. politiką, seną šacho priešą Mehdį Bazarganą. vado
vauti “revoliucinei” vyriausybei, kuri nutiestų kelių kraš
to pertvarkymui j ortodoksinę islamiškų (musulmoniškų)
respubliką.

Tuo pačiu Chomeini, grįžęs iš daugiau nei 14 metų tru
kusio egzilio, ragino Irano tautą susirinkti didžiulei masi
nei demonstracijai ir tuo parodyti savo pritarimą jo vadovy
bei. Tai vėl galėtų reikšti kruviną, ir gal būt lemiamų, su
sidūrimų su Irano kariuomene, kuri kol kas remia Šapūro
Bachtiaro vyriausybę. Chomeini kaip tik yra kelis kartus
grasinęs, kad kas tik pastos kelių jo “revoliucinei vyriau
sybei” rizikuos net “Alacho (Dievo) rūstybe”.
O šacho paskirtas dabartinis premjeras Bachtiaras savo
ruožtu užtikrino, kad jis “atsakys Molotovo kokteiliu
į kiekvieną Molotovo kokteilį”, paleistu į jo vyriausybes
pusę.

Nors po Chomeini triumfalisko grįžimo žymiai sumažėjo
riaušės ir neramumai, politiniai įvykiai visvien, atrodo,
rieda didelio susidūrimo linkme.

Nauja prošvaistė kovoj
su vėžiu
Pirmą kartą sėkmingai nuo plaučių vėžio išgydytas 47
metu vyras, naudojant tik chemoterapija (gydymą vais
tais, chemikalais, be jokių deginimų spinduliais ar chi
rurginių operacijų). Išgydytasis sirgo didžiųjų ląstelių,
plaučių vėžiu; tai tokia ligos rūšis, kurią turi apie 20%
plaučių vėžiu sergančiųjų pacientų.

Pacientą gydės dr. Gerald Vosika iš Minnesotos prane
ša, kad po šešių savaičių gydymo vaistais vėžys pradėjo
slinkti, o už trijų mėnesių jis visai išnyko. Dabar jau pra
ėję 4 metai nuo to laiko, kada gydymas buvo sustabdytas,
ir pilnai darbingas pacientas neberodo jokių simptomų.
* Washingtone jau kelinta diena piktai demonstruoja de
šimtys tūkstančiu valstiečiu, reikalaujančių vis didesnių
valdiškų subsidijų.
* Šiuo metu senatas ir administracija svarsto, kaip įstaty
miškai suformuluoti santykius su Taivanu taip, kad jo sau
gumas butų užtikrintos, bet kad nesipriešintų ir Pekinas.

i-ui.ciin.vs Lietuvių tarybos Bostono skyriaus deieqaci|a pas massacnusens vaiskios gu
bernatorių EdwardąJ. King, kuris Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 61
metų sukakties proga pasirašė deklaraciją. Iš kairės: DANIELIUS AVERKA, ONA IVAŠKIENĖ, pirm. ALEKSANDRAS CHAPLIKAS, gub. EDWARD J. KING, EDMUNDAS CIBAS,
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TRUMPAI
* Pirmasis lėktuvas su 400
neseniai iš Vietnamo lai
vais pabėgusiais žmonėmis
pasiekė Los Angeles aero
dromą. Jie atskraidinti is
stovyklų Malajuose. Iki š.m.
balandžio 30 d. JAV mano
priimti net 40,000 tokių pa
bėgėlių.

* Lebanone nesiliauja nera
mumai: 6 Jungtinių Tautų,
pajėgų, pasiųstų “taikai iš
laikyti”, kariai nukauti, o
kiti 4 sužeisti.
* JAV senate svarstymui
pateiktas įstatymas, kuris
reikalautų sustabdyti bet
kuria pagalbą visoms tero
ristus priglaudžiančioms
valstybėms,

* Praeitą pirmadieni JAV
gyventojų skaičius pasiekė
lygiai 220 milijonų.
* Nuo paslaptingo viruso,
siautėjančio pietų Italijoje,
keli ų savaičių bėgyje mirė
59 kūdikiai.
* Japonai pareiškė griežtą
protestą sovietams už tai,
kad pastarieji stiprina savo
karinę bazę dviejuose iŠ ke
turių salų, atimtų iš Japoni
jos tuoj po II pasaulinio ka
ro.

* Pirmą kartą istorijoje ko
munistinėj Kinijoj pardavi
nėjamos amerikiečių ir japo
nų gamybos cigaretės. Jos
parsiduoda po 6 dol. už kar
toną.

* St. Louis, Missouri, strei
kuoja visi viešųjų mokyklų
mokytojai.

Įdomūs dalykai
Kambodijoje
Kambodijos naujoji vyriausybė, pastatyta ir diriguojama
iŠ Vietnamo, paskelbė, kad krašte būsianti atidaryta pirmo
ji “perauklėjimo stovykla” - tokio, kokias jau seniai pas
save turi įsivedę Vietnamo komunistai. Toje stovykloje
atsidurs apie 100 buvusiojo premjero Pol Poto režimo pa
reigūnų, kurie, išėję “trumpą programą”, būsią “visiškai
išgydyti nuo savo reakcingumo ligos”. Vienu žodžiu, Viet
namo raudonieji bandys greitai išplauti smegenis Kambodiįos raudoniesiems.
Naujoji valdžia taip pat paskelbė atšaukianti buvusiojo
režimo išleistą įsakymą, kuriuo vedusiųjų porelėms tebūda
vo leista susieiti tik vieną vienintelę naktį per mėnesį...

Tuo tarpu, Kinijos vicepremjerui Tengui lankantis JAV,
aukšti jo palydovai kiniečiai pakartotinai užsiminė apie
“Vietnamo agresiją prieš Kombodiją”, keldami JAV parei
gūnų susirūpinimą, ar tik Kinija nemananti karišku budu
įsiterpti į Pietryčių Azijos kivirčus. Kaip žinia, Kinija rė
mė nuverstoji Pol Poto režimą, kurio partizanai dar ir da
bar veikia prieš dabartinę Kambodijos vyriausybę.

Angliją tebekamuoja streikai
„ Didžiąją Britaniją dar vis kankina streikai ar jų grėsmė.
Šią savaitę nutrūko derybos tarp kanalizacijos bei vanden
tiekių valdybos ir jos 33,000 darbininkų unijos. Unija rei
kalavo algų pakėlimo iki 40%, o valdyba nesutiko siūlyti
daugiau nei 16.9%. Dabar priklausys nuo unijos narių, ar
šaukti streiką.

Šią savaite streiką atšaukė 2,000 ligoninių darbuotojų.
Darban sugrįžo ir kiti streikavę ligoniniu darbininkai, nors
dar ne visur ligoninių patarnavimas pasiekė normalų lygį.
Paskutiniu laiku pusė visų Britanijos ligoninių teikė tik
greitąja arba būtinai reikalingą pagalbą. Šiuo metu įvai
riose vietose tebestreikuoja ar tik neseniai baigė streikus
sunkvežimių vairuotojai, sąšlavų vežikai, kapinių duobka
siai ir kiti.

Valdančiosios darbiečių partijos vadovai tarp savęs ne
sutaria, kaip geriausiai patenkinti darbininkų reikalavi
mus ir tuo pačiu nesutrukdyti kovos prieš infliaciją. Nuo
saikesnieji darbiečių vadai baiminasi dėl augančios radi
kalų elementu įtakos uni jų viršūnėse.
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SĖKMINGI LIETUVOS

Okupuotoje Lietuvoje

Remkime veiksnių

KAMERINIO KONCERTAI

Columbia Artists Management pakviestas Lietuvos
kamerinis orkestras, kuriam
vadovauja prof. Saulius
Sondeckis, koncertuoja JAVbese nuo sausio 17 d. Iki
SURUSINTA LIETUVA - GRIŠKEVIČIAUS IDEALAS
šiol jis jaujurėjo net 17
koncertų. Šią savaitę kon
Lapkričio 16-18 dienomis Vilniuje sušauktoje konferen
certuos Michigano ir Penncijoje buvo svarstyta šiuolaikinė ideologine kova ir respub sylvanijos valstijose, atei
likos gyventojų “internacionalinio ir patriotinio auklėjimo
nantį sekmadienį (vas. 11d.)
klausimai”. Joje išsamų pranešimų padarė Lietuvos komu
atvyks į Natick (Framingnistų partijos pirmasis sekretorius Petras Griškevičius.
ham), vasario 12 d. bus Keene, N.H., vasario 13 d. NaPirmiausia jis saldžiais žodžiais dėkojo Brežnevui už
shua,
N.H., vasario 14 d
“tėvišką” rūpinimusi Lietuvos tarybinės respublikos gero
Bangor,
Me., ir paskutinis
ve, pabrėžė, kad partijos “lenininė nacionalinė politika”
koncertas
vasario 16 d.
užtikrina tautų suklestėjimą ir suartėjimą. Paskui įspėjo,
Union,
N.J.
kad “imperializmas ir jo ideologai“ stengiasi sukliudyti
lietuvių tautos žygį į palaimos kupiną “suartėjimą” ir “su
Koncertus ruošia Communsiliejimą“, todėl mokslininkai ir ideologiniai darbuotojai
ity Concerts draugijos tik
turį “demaskuoti reakcinę buržuazinio nacionalizmo esmę”. savo nariams, bet koncer
Čia svarbų vaidmenį vaidina - istorija ir visuomeniniai
tuose netoli Chicagos turėjo
mokslai. Todėl “būtina pasiekti, kad visada iš klasinių po progą jų pasiklausyti ir ne
zicijų būtų atskleidžiamas istorinis lietuvių tautos kelias,
mažos būrys lietuvių, kurie
jos klasinis solidarumas su didžiąja rusų tauta... Tam turi
nėra tų draugijų nariai.
pasitarnauti ir Lietuvos TSR istorijos vadovėlių leidimas”.
Iki šiol, kiek teko suži
Vadinasi, vyručiai, klastokite istoriją, kaip tik išmanote.
noti, visur salės buvo pil
0 kalbėdamas apie ateitį, P. Griškevičius pacitavo iš
nos, spaudos atsiliepimai
trauką iš naujos Brežnevo knygos “Plėšiniai”, kurioje ko labai geri.
munistų “bosų bosas“ pirštu prikišamai išskiria Kazachs
Waukegane ir Chicagoje
taną, kaip “tarybinių respublikų” ateities modelį:
lietuviai surengė orkestrui
“Kuo intensyviau auga kiekviena nacionalinė respublika, vaišes.
tuo akivaizdžiau pasireiškia internacionalizavimo proce
sas. Cio Kazachstanas tikriausiai ryškiausias pavyzdys...
Kazachų kultūra vystėsi imdama iš kitų nacionalinių kul
tūrų tai, kas geriausia. Blogai ar gerai? Mes, komunistai,
atsakome: gerai, labai gerai”.
Vytautas Alantas, ŠVEN.
0 tas “gerumas” toks, kad pagal 1970 metų Sovietų S-gos TARAGIS, istorinis roma
gyventojų surašymo duomenis, iš 13,008,726 Kazachstano
nas, I dalis. 405 psl., kaina
gyventojų tik 4,234,000 tebuvo kazachų, bet užtai rusų jau
minkštais virbeliais $5.00.
buvo 5,521,917.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

ROMANAI

Šventaragis. II tomas,l'O.
manas: parašė
Vytautas
Alantas. '613' p>r„ muikšti
viršeliai, kaina $8.00.

Tokie yra tikrieji “suartėjimo“, “susiliejimo“ ir “in
ternacionalinio patriotizmo“ vaisiai. Surusinta Lietuva
Griškevičiui yra Lietuvos idealas.

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.

NAUJAS MASKVOS VIETININKAS LIETUVOJE

Jau esame rašę, kad gruodžio 11 d. Lietuvos Komunistų
partijos centro komitetas atleido Valerijų Charazovą iš
tos partijos antrojo sekretoriaus pareigų ir jo vieton pasky
rė N. K. Dybenką. Aišku, tai įvyko Maskvai paliepus, nes
antrasis sekretorius paprastai yra Maskvos “akys ir au
sys”, kurios turi viską matyti bei girdėti ir prižiūrėti, kad
Maskvos nurodymai būtų tiksliai vykdomi.

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

Kaip jau įprasta, “tarybinei liaudžiai” nevalia žinoti,
kodėl Charazovą atleido; pasitenkinta tik nieko nesakančiu
Viena pasauly, romanas,
“paaiškinimu“, kad jis atleistas “ryšium su perėjimu į ki
parašė
Danutė Brazytė-Bintą darbą". Tačiau iš privačių kontaktų su okup. Lietuvos
'
dokienė,
241 psl., kaina —
žmonėmis esame girdėję, kad Charazovas buvęs itin nepo
$5.00.
puliarus. Žinoma, ir tai galėjo nieko bendra neturėti so jo
atleidimu.
RUDENYS IR PAVASARIAI,
Mūsiškė Elta, pasirėmusi “Sovietskaja Litva” 1978 m.
lll-ji dalis, romanas, parašė
gruodžio 13 d. nr., pateikia šitokią Charazovą pakeičiusio
Albinas Baranauskas, 389
Dybenkos biografijėlę:
psl., kaina 8 dol.

“Nikolaj Kirilovič Dybenko, 50 m. amžiaus, yro inžinie
rius, metalurgijos specialistas. Jis pradėjo savo partinę
karjerą Novosibirske, kur 1964 m. buvo paskirtas obkomo
sekretorium. Iš ten jis buvo perkeltas į Sovietų S-gos kom
partijos centro komitetą, o pastaraisiais metais vadovavo
centro komiteto partijos organizacinės veiklos skyriaus
Pabaltijo respublikų ir Bielarusijos sektoriui”.

MIESTŲ BIUDŽETAI

“Tiesa” gruodžio 19 d. paskelbė šitokius patvirtintus
1979 m. miestų biudžetus:

Vilniaus 84,904,800 jublių, Kauno 60,238,600 rb., Klai
pėdos 34,567,300 rb., Šiaulių 19,767,200 rb., Panevėžio
14,878,800 rb., Kapsuko (Marijampolės) 7,836,100 rb., Aly
taus 7,629,000 rb., Palangos 3,885,800 rb., Birštono 928,
400 rb. ir Neringos 787,800 rb
GERIAUSIAS POPIERIUS

Geriausią popierių visoje Sovietų S-goje gamina Petra
šiūnų (prie Kauno) popieriaus fabrikas.

!

Lietuvių Bendruomene savo trumpesniame žody tarp kit
ko taria, kad “JAV LB, kurioje gražiai reiškiasi ir pati
jauniausioji išeivijos karta, savo veiklą atrėmusi į Lietu
vių Chartą, Vasario 16-sios apmąstyme jau gali žvelgti L
JAV LB-nės apčiuopiamą inašą, betalkinant Lietuvos rei
kalams. Už tų darbų atlikimą padėka priklauso Amerikoj
lietuviams, rėmusiems JAV LB vadovybės pastangas. Šito
kia parama įgalins ir ateityje planuoti drąsesnius užmojus,
betalkinant pavergtam lietuviui jo išsilaisvinimo siekiuo
se“.
VLIKo pirmininkas dr. Kęstutis Valiūnas ir Tautos Fondo-Tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis savo komunikate
spaudai prašo lietuvius Vasario Šešioliktosios proga nepa
miršti Tautos Fondo (Lithuanian National Foundation), ku
ris yra pagrindinis VLIKo darbams reikalingu lėšų šaltinis.

Valiūno ir Valaičio žodžiais, “be nuoširdžių ir ištikimų
Tautos Fondo rėmėjų pagalbos nebūtų įmanoma išleisti
ELTOS biuletenių šešiomis kalbomis, kurie pasiekia visų
didžiųjų valstybių valdžios atstovus, spaudą, radijo sto
tis, universitetus, bibliotekas ir kt. Nebūtų įmanoma palai
kyti ryšį radijo bangomis su pavergtąja Lietuva. (...) Ne
džiūtų įmanoma dalyvauti įvairiose mūtn’š’šVčrbiosė konfe
rencijose. Didžiausių pastangų artimiausioje ateityje pa
reikalaus Madrido konferencijai pasiruošimai, kuriuos vyk
do VLIKo sudarytoji Žmogaus Teisių Komisija. Bus taip
pat vykdomi su estais ir latviais pereitą rudenį bendrai su
tarti uždaviniai”.
Taip pat primenama, kad Tautos Fondo informacinė tar
nyba suteikia reikalingų žinių sudarant testamentą. “Kvie
čiame jos pasitarimais pasinaudoti, - rašo dr. Valiūnas
ir Valaitis, - nes, palikimus tvarkant per Tautos Fondą,
kuris yra nuo mokesčių atleista organizacija, sutaupomi
aukšti palikimo mokesčiai ir tuo pačiu padedama Lietuvos
laisvinimo reikalams".

Tai visi tie lietuviai išeiviai, kurie savo pavardes keičia
svetimomis, kurie iš savo pastogių guja savo gimtąją kalbą
ir vartoja dar neišmoktą gyvenamojo krašto kalbą, kurie ne
leidžia savo vaikų i lituanistines mokyklas, kurie neskaito
lietuviškų laikraščių ar knygų, kurie neaukoja Vyriausiajam
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui ir Lietuvių Bendruomenei,
tom dviem svarbiausiom išeivijoj organizacijom, kurios rūpi
nasi Lietuvos išlaisvinimu ir lietuvybės išlaikymu, kurie jau
išslydo ar palaipsniui slysta iš lietuviškųjų draugijų ir savo
lietuvybę pademonstruoja tik pasirodydami toj ar kitoj tauti
nėj šventėj.
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VLIKui aukoti reikia per Tautos Fondą, kaip atskirame
savo rašte paaiškina dr. K. Valiūnas ir J. Valaitis (žr. že
miau).

Krupavičius

;

URAUliiMO AGENTŪRA J
Atlieta įvairių rūšių
draudimus
<
Kreiptis senu adreso:
>
BKONIS KONIR1M I

•

VLIKas savo retoriškai puošniame žodyje aptaria Vasa
rio Šešioliktosios prasmę, iškeldamas valstybingumo, ne
priklausomybės, nepalūžusios kovos, aukos dvasios ir ki
tas tradicines mūsų sąmoningumo idėjas. O apie save rašo,
kad "VLIKas yra vienas mūsų valstybingumo ramsčių tiek savo prigimtimi, tiek savo darbais. Jie yra nuolatiniai,
platūs ir visų mūsų pastangų tarpe svarūs. VLIKas nuošir
džiai dėkoja lietuvių visuomenei uz jam teikiamą paramą ir
laukia jūsų, laisvieji lietuviai, tolimesnės talkos.“

KAS YRA MIRUSIOJI AR MIRŠTANČIOJI LIETUVA?

Dr. Antelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)
OPTOMETRISTI
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
44S RRCADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

✓
Vasario Šešioliktosios proga išeivijos visuomenę svei
kina Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir JAV
Lietuvių Bendruomenė.

Tautos Fondo adresas: Lithuanian National Foundation,
P O Box 21073, Woodhaven, NY. 11421.

TEL AN 8-2124

:

pastangas Lietuvos labui

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

La Šalie, P.

1I8P ICA

Canada

6 3

KELEIVIS
Savaitraštis, eina nuo 1 905 m. vasario 9 d.

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

Adresas: 636 E. Broadvvay, So. Boston MA 02127
Tel. 617 - 268 - 3071

l ithuanian \\cekly (būt for tvvo vveeks in Augusi)

published sinee Eebruary 9. 1905

"NAUJOSIOS EROS”
IŠVAKARĖSE
JAV valstybės sekretorius Cyrus Vance diplomatinių
santykių užmezgimų su komunistine Kinija vadina “naują
ja era” pasaulio taikos politikoje. Tai skambi frazė, bet
kaip ir kuo ta "naujoji era” išryškės ateityje, dabar tega
lima dar tik spėlioti. Neabejotina, kad Kinija, išsiveržusi
iš savanoriškos izoliacijos, kuo skubiausiai sieks ekono
minio progreso, įsisavindama Vakarų technologiją, plės su
JAV-bėmis prekybinius ir kultūrinius ryšius ir stengsis įsi
gyti naujausių tiksliųjų mokslų žinių, o JAV pramoninin
kai ir prekybininkai ieškos sau kuo didžiausios naudos.
Bet daug svarbesni abiem kraštam yra po Šiuo ekonominiu
ir kultūriniu bendradarbiavimu slypintieji politiniai bei
strateginiai interesai. O jie ypač gerai nujaučiami po Kini
jos vicepremjero Teng Hsiao-ping viešnagės JAV-ėse.

Washington, D. C.
RUOŠIAMASI
MINĖJIMUI

Vasario 16-tosios minėji
mą šalies sostinėje šiemet
ruošia Lietuvos Vyčiu kuo
pa ir Lietuviu Bendruome
nės apylinke. Bendram ko
mitetui vadovauja L. Vyčiu
kuopos pirm. adv. Ernestas
Raskauskas. Minėjimas tę
sis kelias dienas:

Vasario 11 d. 2 vai. po
piet Georgetowno universi
tete įvyks priėmimas ir mi
nėjimo programa. Kalbės
Kaip šio vizito proga žurnalistas Morgan Kalb vaizdingai Lietuvos atstovas dr. Sta
sys A. Bačkis, Volstybės
išsireiškė, vicepremjeras Teng iš tikrųjų nėra toks mažas,
Departamento Pabaltijo sk.
kaip jis atrodo, nes jo šešėlis tęsiasi nuo Washingtono iki
vedėjas Thomas D. Longo,
Maskvos. Ir patys sovietai jįvadina “bjauriausiu antitary
biniu kiniečiu“. Tad jis išsako ir tikrąsias Kinijos šio me prof dr. Tomas Remeikis iš
Chicagos ir Bendrojo Baltų
to užsienio politikos nuotaikos: Sovietų Sąjungos baimę ir
neapykantą. Tai gal aiškiausiai jis išklostė “Time" žurna Amerikiečių Komiteto pirm.
lo redaktoriui duotame plačiame pasikalbėjime, kuris šian Maido Kari.
dien cituojamas visoje Vakarų spaudoje, o jo autorius kei
Bus parodyta Perkūno
kiamas Sovietijoje.
Jau prieš kelerius metus čia esame rašę ir apie galimą
Krukonio is Bostono paruos
antisovietinės komunistinės Kinijos bent propagandinę pa
Teng Hsiao-ping čia pabrėžia, kad JAV ir Kinijos santy ta skaidrių ir muzikos pynė
“Mano Lietuva".
ramą Lietuvos laisvės bylai. Tada tarp kitko esame siūlų
kių sunormavimo būtinumą diktuoja globalinė strategija, ir
net ir mūsų seneliams bimbininkams pamąstyti, ar neverta
nurodo į augančią Sovietų S-gos grėsmę taikai. Sovietai ka
Vasario 14 d. radijo sto
būtų jiems nors prieš mirtį “persikrikštyti” L kinietiškąjį.
ro biudžetui skiria 20% savo nacionalinės produkcijos, tai tis WGMS (AM 570 ir FM
komunizmą, jeigu, jo visai atsisakyti negali, kad bent isto
kos metu savo armiją padidino nuo 3 mil. iki 4 mil. vyrų,
103.5) transliuos lietuvių^
rijoje neliktų tokie politiniai baudžiauninkai - Lietuvos
kraunasi milžiniška ginklų ir amunicijos arsenalą ir kaupia
liaudies, klasinės ir dabar
pavergimo ir jūsų caro raudonojo palikuonio ortodoksiniai
didžiules maisto atsargas. Tad kam visa tai, jei ne agresi
tinės muzikos kurinius.
šlovintojai. Žinoma, netikėjome ir netikime, kad jie turėtų
jai?
tiek drąsos ir ryžto nors prie lovos lūkuriuojančios giltinės
Vasario 16 d., 2 vai. po
akivaizdoje nusigrįžti nuo Stalino paliktų “apreiškimų".
Kasdien kalbant apie detentę, sovietai įsistiprino Vidur piet, Kongreso rūmuose, Mižemio jūroje, Viduriniuose Rytuose, Siaurės Afrikoje, Pietų chigano kongresmono James
Bet mūsų laisvinimo veiksniams galėtų būti priimtinas
Jemene,
Afganistane. Jų ranka jau tiesiasi į Iraną, toliau
Blanchardo įstaigoje, įvyks
net ir šūkis: "Nors ir sąjungoje su velniu, kad tiktai dėl
sieks
Pakistaną,
Vietnamą,
Laosą.
O
sovietų
laivynas
jau
priėmimas ir vėliavų pager
Lietuvos laisvės!” O šiuo metu nėra kitos tokios svarios
tokio
pat
pajėgumo
Pacifike
kaip
ir
Atlante.
Dėl
to
juk
tu

bimas. 3:30 vai. popiet Arir labiau antisovietinės valstybės kaip Kinija. Kai Amerika
rinčios susimąstyti viso pasaulio tautos. O JAV visur trau lingtono Tautinėse kapinėse
dar vis prieš Sovietų Sąjungą mandagiai tūpčioja, svaigina
kiasi... Taigi tikras karo židinys yra Sovietų S-ga, o ne
bus aplankytas kapas leite
si vadinamosios detentės pasaka ar, garsiau šūktelėjusi,
JAV, - dabar klosto šis komunistinės Kinijos atstovas.
nanto Samuel J. Harris, žu
tuoj pat švelnina savo toną ir atsiprašo, Kinija, nors ir pa
vusio Kaune pirmaisiais ne
ti ne be nuodėmių, rėkia pasauliui plačia gerkle apie so
Teng Hsiao-ping visiškai nevertina JAV siekiamos pasi priklausomybės metais.
vietinę imperializmą Ir jo grėsmę pasauliui. Taigi.taip, kaip rašyti su sovietais Strateginio ginklavimosi apribojimo su
ir visos sovietų pavergtos tautos jaučia, mąsto.ir norėtų su tarties (SALT II), nes tik JAV laikosi tokių sutarčių, o So
Vasario 18 d. 10 vai. ryto
šukti. Taip, kaip ir pavergtoji Lietuva.
šv Mato katedroje iškilmin
vietų S-ga tuo metu tik padidina savo apsiginklavimą. Pa
gos šv. Mišios už Lietuvą.
saulio taikai ir pastovumui esąs daug reikšmingesnis suSakykime, kad šitoji Kinijos antisovietinė politika pa
Pamokslo tema — žmogaus
remta tik savais interesais, kad ji nėra kažkokia altruisti
normavimas santykių tarp Kinijos ir JAV, taikos ir bendrateisės ir religinė laisvė
darb iavimo sutartis tarp Kinijos ir Japonijos, o žvelgiant
nė ir siekianti “pasaulio išganymo”, bet šiuo metu ji yra
Lietuvoje. Numatoma, kad
platesnėn perspektyvon, - pratęstas toks susitarimas tarp
nepaprastai paranki ir mūsų reikalui.
pamaldose organizuotai da
JAV,
Europos
ir
Japonijos.
Sovietų
S-ga
visada
šantažuoja
JAV ir Kinijos diplomatinių santykių užmezgimas sudaro
lyvaus tautiniais drabužiais
silpną,
o
bijosi
stipraus,
sako
Teng
ir
vėliau
aiškiai
pa

dar palankesnę progą ir Pabaltijo sovietinės okupacijos
siūlo:
"Jeigu
mes
iš
tikrųjų
norime
būti
pajėgūs
pažaboti
apsirengę
vaikai.
dramai gyviau ir plačiau išryškinti. Juk dabar Washingtone
poliarinį lokį, tai vienintelis realistinis būdas yra visiems
bus oficiali Kinijos atstovybė su propagandos skyriumi,
I. T. Laučkaitė
susivienyti.”
kuris savo leidiniais anglų ir kitomis kalbomis neabejoti
Vicepremjeras Teng Hsiao-ping toliau savo pokalbyje
nai stengsis kelti sovietų nusikaltimus okupuotuose kraš
Jei moteris myli, ji atleidžia
aiškina, kad naujasis Kinijos politinis kursas prasidėjęs
tuose, jų ekonominio ir kultūrinio išnaudojimo bei rusinimo
visa - net nusikaltimą; o jeigu
jau prie Mao tse-tungo ir Chou En-lai, kad tada tik nebuvę
politiką. Tam reikalui tikrai bus naudinga ir Lietuvos oku
ne, tai nepastebi net jūsų dory
bių.
patogių aplinkybių jam plačiau pasireikšti, nes trukdžiusi
paciją liečianti informacija. Ypač, kad ir iki šiol Kinijos
žinomoji “Keturių genge", dėl to auklėjimo ir mokymo po
vadoi, nors ir savais sumetimais, jau daug kartų yra pasi
H. de BALZAC
žiūriu buvusi prarasta visa generacija, ir dabar Kinijai rei
sakę prieš sovietinį nepriklausomų valstybių pavergimą,
kia laiko ir pastangų tam atsilikimui išlyginti.
prieš maskuotą rusų agentų ir karo_pajėgų infiltraciją Rytų
ATLAS PARCELS CO.
Azijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Siaurės Afrikoje, o taip
82 Harrison Street,
Paklaustas dėl Taivano ateities, Teng aiškina, kad bū
pat yra priminę Ukrainos ir Pabaltijo okupacijos pavyzdį.
sią
siekiama
j
į.
pr
i
g
I
aust
i
prie
Kinijos
žemyno
taikiu
susi

Worcester, Ma>i. 01604
O nepamirština, kad dabar Kinijos balsas ir Jungtinėse
tarimu, kad bus respektuojama skirtinga Taivano valdžia,
Tet. 798-3347
Tautose toli girdimas.
jos teisės ir galia, net ir atskiros ginkluotos pajėgos, da
Tiesiai iA Worcesterio siun
bartinė sistema ir gyvenimo būdas, bet vienos Kinijos rė
Be to, komunistų kinų žodis gal geriau lįs į ausį ir Lie
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
muose. Svarbu, kad nebūtų dviejų Kinijų ir visi patriotai
tuvos komunistams, negu ta pati teisybė, skelbiama jų pra
vą ir kitus Rusijos valdomus
sutilptų vienoje šeimoje.
keikiamų “lietuvių buržuazinių nacionalistų", “reakcioplotus! Siuntiniai sudaromi iA
merių ir atplaišų .
vietinės gamybos medžiagų, ap
Panašiai šį klausimą Teng aiškino ir JAV senatoriams
bei kongresmanams, bet ne visus tokiu atsakymu patenki
avo, maisto ir pramonės gami
Galime pasidžiaugti, kad kai kurie mūsų politinės veik
no, nes niekam tvirtai nepažadėjo, kad Kinija nesigriebs
nių. Turime vietoje įvairių vie.
los vadai Kinijos propagandinę reikšmę jau anksti suprato
jėgos Taivanui prisijungti.
tinęs gamybos ir importuotų
ir užmezgė su ja reikalingus kontaktus net pirmiau, negu
prekių iš kitų kraštų visai že
Suprantama, kad tokia besiformuojanti “naujoji era” so
JAV diplomatinius santykius. Čia ypač didelis nuopelnas
momis kainomis. Be to, siunčia
vietus labai nervina, nes palengva lipdosi pasaulinio mas
priklauso JAV Lietuvių Bendruomenės Visuomeninių reika
me maistą, pinigus ir galite už-,
to antisovietinis frontas. Ir kyla labai rimtas klausimas, ar
lų tarybai (pirmininkaujamai Aušros Maciulaitytės-Zerr) ir
sakyti jų gamybos prekes. Čia
Sovietų S-ga lauks, kol Kinija sumodernės, sustiprės ir ap
L.B. atstovui Washingtone Algimantui Gureckui, kuris da
sumokėsite pinigus, o giminės
siginkluos naujausiais ginklais bilijonas jos gyventojų.
bar dalyvavo ir Kinijos Liaudies Respublikos išgarsėjusio
ten vietoje galės pasirinkti už
vicepremjero Teng Hsiao-ping oficialiame priėmime Washing
sakytas prekes.
JAV spauda ir truputį būkštauja ir kelia eilę klausimų:
Taipogi tarpininkaujame per
Ar gudrusis Teng per daug nesukiršins Amerikos su sovie
tais? Kas gali garantuoti, kad kapitalistų mezgiama bičiu
tam tikras įstaigas atsikviesti
lystė su komunistine Kinija bus nuoširdi ir ilgalaikė? Ar
gimines čia pas save į svečius
neateis diena, kai sustiprėjusi ir apsiginklavusi Kinija už
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
kai kurias nuolaidas susijungs su savo ideologine seseri
Patarnavimas atliekamas grei
mi Sovietija prieš Vakarų demokratijas? Na, o tada gal jau
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
ateitų laisvajam pasauliui ir “paskutinė era”...
kinkite. VolSjia A. Behyrinski

Seeond elass postage paid at Boston, Massachusetts

GALIMYBĖS PLAČIAU
SUAIDĖTI MŪSŲ

LAISVĖS BALSUI

iki po smerties! Ir visa mū
sų šeimyna nei su tuo suskium, nei su jo vaikais nie
kad daugiau nei žodžio ne
šnekėjome. 0 vedlug to, kad
šito škurliaus karvė jau ke
lintą kartą nuėdė mūsų run
kelius, išrovė kopūstus ir jo
iš žydo nusipirkta ožka dar
nuskabė ir mūsų Šviežiai
pasisodintą vengerską vyš
nią.

SLA

- Veitaminut! Ale kai ma
no tėvas nuėjo prašyti zoploto už padarytą demedzių,
tai Kalatauka įspyrė jam i
koją ir dar užpiūdė šunimis.
Vot, koks rupūže! Ale pas
kui, kai Kalatauka numirė ir
šermeniniai giedoriai kaimo
ulyčia nešė jį pro mūsų stubq, tai mano tėvas iš visos
sylos taip paleido į grabą
plytgaliu, kad net ir poteriautojai už jo dūšią išbė
giojo!..

- Maciau.
- Ir g i rdė j a i, Jca i p visi gy
rė bedievišką Cainiją, kad
ji dabar yra musę geriausias
frentas?
— Girdėjau.
— Tai išvirožyk man, kur
čia yra prauda? Taigi, ar ne
šitie raudonieji čainai išvi
jo į salasjjerą musę frentą
generolą Cingčaičekg? Tą,
už kurį dorelius ir galvą
guldėm?

- Išvijo.
— Bet ir mes per Korėjos
vainą su čainais vajavojome, ir jie plenti mūsų žmo
nių užmušė, ar ne?

- Taip, kariavome, ir daug
amerikiečių žuvo
- Ir trisdešimt metų vieni
kitus keikėme pomaternamu.

- Keikėme.
- 0 Zacirka sako, kad ši
tas pats cainiukas PingPong dar neseniai ir Suvie
nytų naišenų susaideje Ameriką į šuns dienas išdir
binėjo, vadindamas mus buo
žiniais imparalistais.
- Taip tikrai ir buvo.
- Vaike, ir dabar tą patį
chodę Čionai šeriame ap
skrudintom čikeno kojom,
kiaulės šonkauliais, veršie
nos steikais, šrimpsais ir
pakepintais cibuliais, pre
zidentas, ministeriai, sena

į;
;!
!■

;■

- Tėve, geriau jau tokių
dalykų nė nepasakok. Tai
baisus žmogaus širdies su
akmenėjimo vaizdas. Juk to
kie keršintojai šiandien Lie
tuvoje išdavinėjo vienas ki
tą okupantui, o čia ardo ir
mūsų visuomenini gyvenimą.

toriai ir jų leidės už jo
sveikatą kelia gyvatinės
sklenyčias ir dar pagrajina
muzikontai, kad šildžiau
būtų nuryti?

- Tikrai taip, teve. Tai
yra politika.

- Ale, Maiki, žemaitiškas
konoras vis tiek būna išlai
kytas! Tai ne tavo šunuode
gių politikė!

- Maiki, tai yra melagių,
sukčių, gengsterių, rakaiių
ir šungaudžių skodas!
- Ne, tėve! Tai yra aukš
toji ir tarptautinė politika,
kokia visada šiame pasauly
buvo. Senovėje kariaudavo,
taikydavosi, vėl kariaudavo
ir taikydavosi ir vėl vienas
kitą žudydavo karaliai ir ku
nigaikščiai. Vėlesniais lai
kais tą pat darė diktatoriai
ir net demokratijos. Štai an
trojo pasaulinio karo pik
čiausi šio krašto priešai
Vokietija ir Japonija dabar
yra geriausi Amerikos drau
gai. Tokiais pat draugais
virto ir kitos kariavusios
Šalys, kurios ateityje gal ir
vėl susikivircins. Politika
tėve, nepripažįsta nei amži
nos nesantaikos, nei amži
nos draugystės, nes svar
biausias jos siekimas - ko
kia nors savo kraštui nauda.
Ekonominės ir karinės nau
dos troškimas dabar suartino
ir buvusias priešininkes ko
munistine Kiniją su kapita
listine Amerika.
- Tada aš tau, Maiki, pa
sakysiu, kad visi šitie tavo
karaliai, paraliai ir bortukai
visai neturi žemaitiško konoro ir yra neverti čigono
apšlubusio arklio! Vot, duok
Dieve jam amžiną pakojų,
mano tėvas Jokūbas, kai sy
ki susipyko su mūsų Susie
du Anupru Kalatauka, — tai

WORCESTER1O LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA
Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro
Šeštadieniais 5-6 vai. vakaro
WICN 90.5 FM
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;>

Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas

;;

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

;

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau c*0 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir iimokijo (jaugiau taip SEPTYNIS M1U0NUS dolerių
nariams.
SLA—didžiausia lietuvių fntamalin* organizacija —
duoda gyvybės apdraud< ir ligoje pašaipą. kuri yra
pigi, nee. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus aavi tarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip iria so puse mHoao dokffy
kapitalą, tid įo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti jvalrių klasių relkaUagiatariM
apdraudė* nuo >1OC.OO iki >10.000.00.
SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdmudą — Ra.
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigas
aukštojo mokslo studijoms L- gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliam* labai pigią TERM
apdraudą: už >1,000.00 apdraudoa tik >8.00 mokes
čio metama.
SLA—AKCIDENTALf AFDRAUDA naudinga viaokto
amžiaus asmenims, rekomenduojama lletnvilkf
klubų ir draugijų nariams. Už >1,000.00 akcidenta*
lės apdraudoa mokestis >2.00 ] metus
8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
« kuopų veikėjus, ir Jie plačiau paaiAkina apie
Susivienijimo garbus.
Gosite spausdintas tnfortpacijaa, jeigu
parašysite:
Lithuanlan A0tan=e af Aaserlea
107 West 30tk Street, Nevr York. N.T. 10001

— Tai vieni niekai, kurie
neturėtų sudrumsti geros
ka imynystės.

- Sakyk, Maiki, ar tu ma
tei ant televyženo tą mažiu
kę čainą, kuriam spaudė
delnus pats mūsų preziden
tas ir visi kiti dideli šios
kontrės ponai?

SUSIVIENIJIMAS

Pagal prof. Vaclovo Biržiškos surinktus duomenis, nuo 1547
iki 1939 m. lietuviu kalba išėjo nemažiau kaip 26,097 atskiru
pavadinimą knygos.

*
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‘A’Pbcr H©lidays”
1979 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITES: Ma.sk'

Kovo 19
balandžio 11 ir 25
gegužės 2 ir 9
gegužes
16

—
—
—
—

'Vil iu ■■/Leningradas

$725 ri '
$795.00
582S.G0
$839.00

biržei;-> 7
liepus 12 ir rugpjūčio 2
rugsėjo 19 ir ri.gsėjo 26
spal'v iu

—
—
—
—

$859.00
$865.00
$829.00
$829.00

54
4
4
4

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7

— Maskva 1, ViV ■ -US 5 it 0 -J'.'nns Vakarų Europoje: Viena, Miunchenas, Koeinas. Briuselis -- $1399.00

' birželio 2»

Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
’
Helsinkis 2 — $1189.00
S— Maskva 1, Vilnius 5 ir R dienos Vakarų Euro
poje: V^cna, Miunchetu.:, Koeinas, Briuselis — $1399.00

*

liepos 12

4

rugpiučio 2

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

rugpjūčio 3

— Icnr.igrajas 2. Vilnius 5 R’ga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ fiš TRAKUS, bus lydimos vadovų.
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ aMER'KOS IR KANADOS
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
MtMBER

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

4
4
4
4
4
4
4
4

Trans-Atlanlic Trayel Service, Ine.
393 West Broadtvay, P. O. Bor 116
Sąnrth Boston, Ma 02127, Tel. (617 ) 268-8764
Tkans-Atlantic Travel Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra. jau nuo 1980 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų
| UE'IUVĄ jr j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.

Prlces aru Uasicd on duubie oceupancy and aze aubject to
chi'.ngtM ar.d/or Goveinrr-eirt a-pprovol.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

4
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DR. J. VILINSKAITE -

PAVYZDINGA CHIRURGĖ
New Hampshire Sunday News“ sausio 14 d. paskelbė
ilgoką straipsnį su fotografija apie dr. Juliet Vilinskas
(Vi Iinskaitę), Manchesterio, N.H , Veteranų administraci
jos ligoninės medicininio štabo viršininkę. Straipsnyje pa
žymėta, kad naujoji Veteranų administracijos ligoninės
stabo viršininkė yra pasižymėjusi chirurgė ir viena iš tik
trijų moterų, užimančių šių aukšta vietų valdžios išlaiko
moje ligoninėje’’.
Išsamesnį straipsnį savo metu (1973 m. kovo men.) apie
savo abiturientę dr. Vilinskaitę paskelbė Connecticut uni
versiteto žurnalas "Alumnus”, pridėdamas ir įdomių šios
grakščios lietuvaitės fotografijų Abu amerikietišku rašiniu
suglaudus, gaunasi toks įspūdis:
„ J Vilinskaite gimusi 1938 m. nepriklausomoj Lietuvoj,
Sakių ops. |_Amerikq pateko kaip išvietinta su tėvais jau
nutė mergaitė ir apsigyveno Hartforde, Conn Netrukus taip
puikiai pramoko angliškai, kad gimnazijų baigė su garbės
pažymėjimu ir premijomis už itin gerų prancūzų kalbos ir
muzikos mokymusi. Mokslas sekėsi ir Connecticuto un-te,
į kuri gavo stipendijų Baigė zoologijų, chemijų ir bakte
riologijų 1960 m.

Paskui susilaukė stipendijos j Women’s Medical College
Philadelphijoj, kur, be to, laimėjo pirmų vietų už studen
tiškus tyrinėjimus. Lyg to neužtektų, dar gavo SheardSanford premijų ir Bausch and Lomb medalį už tyrinėjimus
patologijos srityje.
Chirurgo stažų atliko George Washingtono universiteto
ligoninėje ir 1965 m. laimėjo “Intern of the Year" atžymėjimą. Gydytojo rezidento stažų atliko Hartfordo ligoninėje
ir East Orange, N.J., Veteranų administracijos ligoninėje.
1969 m. ji tapo priimta į American College of Surgeons or
ganizacijų, į kurių patekti nėra lengva. Tokiu būdu ji 1971
m. jau tapo paskirta vyriausiojo chirurgo padėjėja Veteranų
administracijos ligoninėje Newington, Conn., iš kur buvo
perkelta štabo viršininke į veteranų ligoninę Wilkes Barre,
Pa Iš PennsyIvanijos ji persikėlė į Manchesterį, N H. Gy
vendama Connecticute, ji taip pat profesoriavo Connecticu
to un-to medicinos fakultete.

Šiuo metu Amerikoje moterų chirurgių yra truputį dau
giau negu 400, kai tuo tarpu vyrų turima netoli 28,000
Dr. Vilinskaite sakosi norinti nusipirkti maža ūkeli kur
nors pietinėje New Hampshire valstijos dalyje, nes mėgsta
auginti gėles ir daržoves. Jos tėvas turįs ūkeli Wiltono,
Conn , apylinkėje. Šiuo metu dr. Vilinskaite daugiausia
laiko pašvenčia didžiulės ligoninės administravimo darbui,
bet pagal reikalų ji talkina ir savo štabo nariam-chirurgam
atlikinėti operacijas. Sykį ji pareiškė: “Kiekvienas gydy
tojas svajoja būti chirurgu, mokytoju ir tyrinėtoju. Aš lai
minga, kad turėjau progų dirbti visose trijose srityse’’.
VYTAUTAS SIRVYDAS

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

lietuviška užkandine
VEIKIA
ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 1(1 vai. vak.

Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA

šeštadieniais ir Sekmadieniais

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO
LIETUVIŠKI PIETŪS
(balandėliai, kūgelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)
Kiekviena ketvirtadieni nuo 5 iki 8 vai vakare yra

LINKSMOJI VALANDA’’
kurios metu \ si gėrimai yra papiginta kaina.
Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio
trečią l;et\irtadienj 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.
S. B. L. P. I). Valdyba
368 W. Broad\vay, South Boston, Mass. 02127

PABĖGIMAS IŠ NAMU
Galima tvirtinti, kad laikraštis turėtu pasitenkinti ne vien politine ir visuomeni
ne—organizacine informacija, bet kartais savo skaitytojams duoti medžiagos ir
žmogaus psichologinio bei intymiai socialinio gyvenimo problemomis. Todėl ir
steigiame naujų Keleivio’ skiltį, kurioje vienu or kitu požiūriu bus svarstomi
tie socialinių santykių klausimai, su kuriais mūsų laikų žmogus dažnai susiduria
savo kasdieniniame asmeniškame gyvenime.
Pradedame problemomis ir svarstymais kelių jaunu merginu, pasitraukusiu iš sa
vo tėvų namų prieš jųjų norą. Šiuos svarstymus, remdamasi tikrų asmenų duomeni
mis, tik pakeitusi vardus ir kaikurias aplinkybes, surašė žinoma Chicagos lietu
vių beletriste Danutė Bindokienė. Juos persispausdiname iš “Laiškų Lietuviams“
žurnalo.
RIMUTĖ PASAKOJA

Mano pabėgimas iš namu yra labai keis
tas: netoli nubėgau, tik pas tetą už pus
antro šimto myliu! Iš tikrųjų galėtumėte sa
kyti, kati man namuose pasidarė neįmanoma
gyventi ir su tėvu palaiminimu persikėliau
laikinai pas tetą. Einu į mokyklą su pus
sesere, su kuria esame vienmetės, ir man nė
ra blogai.
Mano tėvai skiriasi. Beveik prieš trejus
metus prasidėjo jų nesutarimai. Barniai vis
dažnėjo, piktėjo, darėsi nepakenčiami. Pir
mas iš namu išėjo vyresnysis mano brolis.
Vieną vakarą trenkė durimis ir išėjo. Jam
gerai, jis jau dvidešimt ketvertu metu ir gali
daryti, ką tik nori. Aš tik šešiolikos, tai di
delio pasirinkimo neturėjau. Mano tėvai
elgėsi kaip maži vaikai — vienas kitą kal
tino nebūtais dalykais ir tol kapsėjosi, kol
susipykdavo, o tada! Aš niekad, niekad ne
tekėsiu, jeigu meilė į tokią baisią neapykan
tą pavirsta. Atsimenu, mama pasakodavo,
kai aš buvau maža, kaip ji su tėveliu susi
pažino, kiek jį mylėjo, kokia laiminga buvo,
kai jis pasipiršo. O tėvelis tvirtindavo, kad
ji buvo gražiausia, įdomiausia, patraukliau
sia, geriausia. . . Kati dabar girdėtumėte, ko
kius epitetus jiedu vienas kitam sako!

Grįžkime prie mano problemos. Mūsų
šeima, bent iki visu tų kvailysčių pradžios,
buvo gana demokratiška — kiekvienas (tai
gi ir aš) turėjo teisę pareikšti savo nuomo
nę ir būti išklausytas. Kai brolis išėjo iš na
mu, aš kelis kartus mėginau įsikišti į tėvu
ginčus, kalbėti su jais ir prašyti, kad nesi
peštų. Tokiais atvejais mama ir tėvas atsi
sukdavo prieš mane (bent kur dar abudu
sutardavo!): aš — kiaušinis — neturiu tei
sės juos mokyti. Stengiausi tylėti, užsidaryti
savo kambaryje, pasileisti garsiai radiją ir
jų negirdėti. Taip pat pastebėjau, kad bar
nius dažniausiai pradėdavo mama —- vos
tėvas grįžta iš darbo, tuoj ir atidaro savo
burną! Man ėmė darytis tėvo gaila. Atrodo,
kad aš visuomet tėvą labiau mylėjau negu
mamą ir dabar pradėjau stengtis jam pasi
gerinti: maloniau pašnekinti, padėti, pa
bendrauti su juo. Mama tai netrukus paste
bėjo ir visai padūko. Iš mokyklos aš grįž
davau gana anksti, tai ji turėjo gražaus lai
ko ant manęs bartis. Vieną kartą apliejo
mane karšta sriuba, kitą kartą paleido lėkš
tute ir perkirto kaktą. Namuose darėsi bai
su. Tada mano teta (tėvo sesuo) pasiūlė lai
kinai pas save mane priimti, kol mano tėvai
nuspręs, kaip toliau gyventi. Jeigu susitaikys
(aš tuo netikiu), grįšiu namo. Nežinau, kas
bus, jeigu visai persiskirs. Nenorėčiau pas
motiną gyventi. Aš jos beveik bijau. Būtų
geriau pas tėvą, bet už vis geriausiai, jeigu
galėčiau gyventi su tetos šeima. Pas juos la
bai jauku ir miela. Aš stengiuosi padėti, pri
žiūrėdama mažesnius vaikus ir pan., kad
nebūtu sunku mane laikyti.

Taigi, negalėtumėte manęs laikyti pabė
gėle iš namu. Mano namai pabėgo. Aš likau
be pastogės ir be vietos. Kaip pavydžiu pus
seserei, kad ji turi abu tėvus, kurie ją ir
vienas kitą myli!
KALBA ANGELĖ

Nesuprantu, kokia čia problema. Man
atrodo visai tinkama ir natūralu, kad užau
gę vaikai iš namų išeitų ir savarankiškai gy
ventų. Problemą daro tėvai, negalėdami ar
nenorėdami vaikų paleisti. Jeigu aš kada
turėsiu savo vaikų, tai tikrai nelaikysiu pri-

sirišusi prie savo prijuostės, tegul eina sau.
Jie turi savo gyvenimą, o aš savo.
Būtu daug smagiau ir normaliau, jei bū
čiau galėjusi iš namu išeiti be konfliktu, be
motinos ašarų ir tėvo priekaištu. Kažkaip
nesmagu ir gana, visgi tėvai, su kuriais teko
bent 20 metu kartu išgyventi. Kodėl jie ne
gali suprasti, kad man laikas savo sparnus
išbandyti, atrasti savarankišką gyvenimą?
Man buvo patogiau gyventi prie univer
siteto, tai susiradau butą su dviem draugėm.
Tėvai baisiai priešinosi, nes buvo įsitikinę,
kad aš blogais keliais nueisiu, viena be jų
priežiūros. Man rodos, kad jokia priežiūra
nepadės, jeigu norėsiu iš kelio eiti. Galiu
tai padaryti ir po jų nosimis, jeigu tik norė
siu. Laikas man už save atsakyti, nes visą
gyvenimą kiti nesaugos kiekvieną žingsnelį.
Juokingiausia, kad atsitiko lygiai taip,
kaip tėvai man pranašavo. Po pirmo pusme
čio viena buto draugė mete universitetą ir
išsikraustė, o antroji netrukus po to tapo
nėščia. Josios berniukas buvo garbingas ir
paskubomis ją vedė. Likau bute viena. Buvo
daug išlaidų, o mano finansiški ištekliai
gana kuklūs. Prisiekusi savarankiškumą, ne
galėjau juk prašyti tėvą pinigų. Jis būtų pa
siūlęs gyventi namie, ir baigta. Gerų buto
draugių ne taip lengva rasti, tai pradėjau
rimtai susirūpinti. Mano draugas pasiūlė
gerą išeitį, kuri abiem atrodė logiška ir nau
dinga. Jis įsikraustė pas mane į butą. Dabar
tokia mada, ir daug kas taip gyvena. Gal
būt vieną dieną mudu sukursime šeimą
(draugas yra lietuvis, tai tėvai turėtų tik
džiaugtis), o gal išsiskirsime ir nueisime sa
vais keliais. Tuo tarpu taip gyventi abiem
patogu ir įdomu.
Žinoma, mano tėvai pakėlė baisiausią
vėją. Turbūt mama svajojo apie savo duk
relę — mane — prie altoriaus su balta suk
nele ir rūtų vainikėliu. Dabar jos svajonės
visai subiro. Kaip galiu jai išaiškinti, kad
tai jos, o ne mano svajonės? Jie man
kalba apie nuodėmę, bet aš netikiu nuodė
mėmis. Man kalba apie nedėkingumą, o aš
nesuprantu, ko jie nori? Aš neprašiau, kad
tėvai mane gimdytų ir augintų, tai buvo jų
pačių norai. Kodėl turiu būti jiems taip dėkįnga, kad visą savo gyvenimą šokinėčiau,
lyg už virvutės tampoma medinė lėlė? Jie
mane užaugino, ir už tai dėkoju, bet dabar
jau mano eilė savarankiškai pasirūpinti sa
vo likimu. Jeigu aš darau klaidas, tai mano
klaidos; jeigu susilauksiu blogo gyvenimo,
tai bus mano pačios kaltė, ir tėvai neturėtų
jausti atsakomybę už mano elgesį. Žinau,
mama gėdinasi kam nors pasakyti, kad jos
Angelė gyvena su vyru be vedybų. Čia tai
nieko negaliu padėti. Savo gyvenimu esu
patenkinta, man gerai, ir mano tėvams tu
rėtų to visiškai užtekti. Argi tėvai visą laiką
nekalba, kad trokšta laimės savo vaikams?
Taigi jie savo tikslą pasiekė, turėtų jaustis
patenkinti ir ramūs.

DANUTĖ BINDOKIENĖ
“Laiškai Lietuviams”, 1979 m. vasario nr.

KELEIVIS

6 6

A. Brickienei sekasi

LAWRENCE, MA.

M & T OIL CO., Ine.

MINĖSIME VASARIO 16-TĄ
ALTos skyriaus sausio
20 d. posėdy nutarta Lietu
vos nepriklausomybes at
statymo paskelbimo 61 metų
sukaktį minėti vasario 18 d.
Lavvrence'o Lietuvių katali
kų parapijos salėje, 156
Garden St. Pradžia 2 vai.
popiet.

So. Boston, Mass. 02127

641 E Broadway

□
□
□
□

Tą dienų 9:45 vai. ryto
bus laikomos pamaldos šv.
Pranciškaus bažnyčioje.
Jas laikys kun. kleb. Albi
nas Janiūnas.

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

M. Stonie
Chicagos miesto tarybos patalpose meras Michael A. Bilandic įteikia premijos žymenį Adelei Brickienei, laimėto
jai metinėse gėlynų varžybose. “Beautiful Chicago” ko
mitetas išrinko jos gėlynų Marųuette Parko lietuvių rajone
iš 1,200 apžiūrėtų darželių.

D. BRITANIJA
SERGA K. TAMOŠIŪNAS
lietuviško laikraščio.

"Europos Lietuvis" rašo,
kad D. Britanijos Lietuvių
s-gos Centro skyriaus pir
mininkas arch. Kazys Tamo
šiūnas buvo sunkiai susir
gęs ir bemaž mėnesi išgulė
jo Londono ligoninėje. Da
bar grįžo į namus, bet ne
trukus turės grįžti į ligoni
nę operacijos.

Nuotraukoje iŠ kairės stovi: administracijos asistentas
Jon T. Prunckles, Adelė Bričkienė, meras Michael A. Bilandic ir Lillian Cortese, "Beautiful Chicago" komiteto
įgaliotinė.

SENOS ARBA KITUR
NEBEGAUNAMOS KNYGOS!

Pažymėtina, kad K. Ta
mošiūnas yra ir vietinės lie
tuvių socialdemokratų orga
nizacijos pirmininkas.

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.

K. PAKŠTAS

♦
♦

t

The Apothecary

♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
0

Parduodame tiktai vabtua, išpildoma gydytojų
♦ teptus Ir turime visus gatavus vaistus.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

t

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

R

Jei reik valetų — eikit t lietuvišką vabtiną.
Bav. Emanuel L. Roaengard, B. S., Beg. Pharzn.
384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonu AN

8-«0M

Nuo * vai. ryto iki 8 vai v., išskyrus šventadienius Ir sekau

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f

LIETUVA SKAITLINĖMIS 1918-1928, 188 psl , kaino
20 dol.

—

■M

A

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.

■

BALTIC
TOURS

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

1979 M. KELIONĖS į LIETUVA,

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA

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.

9 DIENOS — LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje
$849.00
Geg. 3 - 11 d.............
$849.00
Geg. 10
18 d.........
$849.00
Rūgs. 20 — 28 d........
$849.00
Rūgs. 27 — Spal. 5 d.

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.

10 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje
Birž. 14 —• 23 d, ........ (užpildyto)... -...... $899.00

Laisves VarpasJ
SEKMADIENIAIS

i;

12 DIENŲ - LIETUVOJE & LENKIJOJE: '

11:30 - 12:00 vai.
! i'
1430 banga iŠ WWEL ii

6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje
Liepos 12 — 23 d. ..................... ........ ........... $959.00
Rugp. 9 - 20 d............................................... $959.00

12:10- 1:00 vai.

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

;■

1460 banga i s WBE T IĮ

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS i;
173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

i

11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje
$779.00
Kovo 8 — 18 d. .
Bai. 19 — 29 d. .
$849.00
$849.00
Geg. 17 - 27 d.
$849.00
Rūgs. 6 — 16 d.
$779.00
Spa). 11 - 21 d.

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

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGLIJOJE
5 naktys Vilniuje, 3 Miaskvoje, 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
$1,399.00
Birž. 14 - 28 d.

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono. New Yorko ir Chicagos
via British Airways ir Lot Polish 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
Tel. (617) — 969-1190
—
•

■ ■'/
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SANDAROS SUSIRINKIMAS

Vietines
žinios

MASTEP. ELEI TRICI AN

A.L.T. Sandaros 7-tos kuopos mėnesinis susirinkimas
įyyks vasario 11 d. 2 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos patalpose. Visi nariai kviečiami dalyvauti.

BIRUTĖ NAGIENĖ SUBATVAKARY

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo
paskelbimo 61 metų sukakties
1979 m. vasario 18 d. MINĖJIMAS

Kultūrinis subatvakaris įvyks vasario 17 d. įprastoje
vietoje - Tautinės s-gos namuose So. Bostone. Pradžia
7:30 vai. vak.

Subatvakaryje kalbės viešnia iš Montrealio - Birutė
Vaitkūnaitė-Nagienė.

10:15 vai. ryto šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje
iškilmingos pamaldos.

NAUJI “KELEIVIO” SKAITYTOJAI

Neseniai į mūsų skaitytojų šeimą įsijungė kun. Antanas
Kardas, New York, N.Y.; Petras Tribuišis, Providence,
R.I.; H. Maneikienė, Centerville, Ma.; kun. prof. Stasys
Yla, Putnam, Conn.; Mary Kluonis, Rockford, Mich.; Juo
zas Kuncaitis, Dorchester, Ma.; Klemensas Stravinskas ir
Valdas V. Adamkus, abu iš Chicagos.

Tq pačių diena 2 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos III aukšto salėje iškilmingas susirinkimas.
Jame kalbės rašytojas HENRIKAS NAGYS iš Monrea
lio. Meninę programų atliks sol. BENEDIKTAS POVILAVICIUS (akompanuojamas prof. JERONIMO KAČINS
KO), BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪ

----------------*
----------------VYKSTANTIEMS Į JAUNIMO KONGRESĄ

Minėjime bus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalams

Dėl papigintų skridimų Į Europą IV Pasaulio
Lietuvių Jaunimo kongreso metu
kreipkitės i
TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE INC.
393 West Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127

Bostono ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti ir dosniai aukoti.

Organizacijos prašomos bažnyčioje ir iškilmingame su
sirinkime dalyvauti su sovo vėliavomis.

Telefonas: (617) 268-8764

NESENIAI GAUTOS KNYGOS
LIETUVIŲ KALENDORINĖS ŠVENTES (Tautosakinė
medžiaga ir aiškinimai), paraše 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. Labai gera do
vana jaunimui.
BENEDIKTAS POVILAVIČIUS

Vasario 16 d. 12 vai. prie miesto rotušės iškeliama
Lietuvos vėliava. Prašoma gausiai dalyvauti.

LAISVES SONATA, poema apie Simq Kudirkų, parašė
Anatolijus Kairys, iliustravo Diana Kizlouskienė, 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.

ALTos Bostono skyrius
-----------------------------------------------------------------------------SPECIALIOS PROGRAMOS VASARIO 16 PROGA

Programų perdavimu pasi
rūpino Lietuvių Bendruome
nės Brocktono apylinkės

I’ree Estimates
Call

('baries A. Galinauskas
265-4690

NAMAKSY - ZAMM1TO į
Insurance Agency, Ine. |
■ 95 Rosemary Street
! Norwood, Ma. 02062
Tel. 762-6732
***** *' *************##**~*#*Ar*<#s

PETER MAKSVYTIS
Cameater & BkIMk

*9 Church Street
£. Mllton, Mum.

RIS (vedamas 0., L. ir G. Ivaškų) ir BOSTONO LITUA
NISTINĖS MOKYKLOS moksleiviai.

Per abi Brocktono radijo
stotis vasario 16 d. proga
duodama atitinkama progra
ma anglų kalba: WBET 1460
AM banga vasario 16 d. 6
vai. 30 min. vakaro; WOKW
1410 banga AM vasario 11 d
8 vai 35 min. ryto.

— Commercial —

New and Old VVork

VI. Bajerčius,
sekretorius

; .***************♦**♦♦**♦*♦*♦♦♦**♦*♦♦*♦♦♦♦♦♦*♦♦**#*♦#*■♦♦*#*■♦< i

HENRIKAS NAGYS

Industrini — Rcsidential

valdyba, juosteles parengė
“Laisvės Varpo” radijo ve
dėjas Petras Viščinis.

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

O iš Lynno stoties WLYN
101.7 banga FM (ne AM) va
sario 16 d. nuo 6 iki 6 vai.
30 min. bus girdima dar kita
anglų kalba programa, kurių
parūpino Steponas ir Valen
tina Minkai.

Atlieka risas pataisymo, remon
to ir proiektaMmo darbai ii lan
ko ir viduje, gyvenamų namu Ir
bUnio pastatų, pastai Jūsų reika
lavimu. Saukite visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675
RADIJO PROGRAMA
Seniausia lietuvių radijo
•>rogrania Naujojoj Anglijoj
iš stoties WNSR 1380 banga
.'eikia sekmadieniais nuo
1:00 iki 1:30 vai. po pietų.
Perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir
somentarai, muzika, dainos
r Magdutės pasaka.
Šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis j
Balt ic Florist gėlių ir dovaių krautuvę, 502 E. Ęroad•vay. So. Boston, Mr?ss. Tel.
268-0489
Ten gaunamas
Keleivis. «r yra didelis lietu
viškų knt gų pasirinkimas.

Elood Sųuare
H ordinare Co,
Bartninkų N. J. ALEKNA
EAST BROAJKVA*
fcOUTM BCSTON. MA38.
TELEFONAS AN
Bar.jamiu Mcore Dakai
Topieros Shnntna
Stiklai Langams
Vlmlde reikmenys namaau
Reikmenys pluinbariama
Visokia talešias dulktai

SIUNTIMAI | LIETI VA

COSMOS F AR C ĖJUS
£XPRESS CORP.

Tikra prasme palikti Lietuvą — tai jai mirti nutaustant.
JUOZAS GIRNIUS

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

BALTIC R E A L T Y

& I N S U R A N C

Vedėja B. Sviklieni

E

A G E N C Y

Vedėja:

Reda

M. V

e

i t a

ADVOKATĖ

s

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

JŪRA STRIMAITYTE

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų

STRIMAITIS & KEHOE

atsitikimų.
• Parūpna visu rūšių draudmus nekilnojamam turto}

ir nuo nelaimingų atsitikimų.

• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

DR. KAZYS SIDLAUSKAS, naujasis ALTos pirmininkas. Jo va
dovaujamos organizacijos Bostono skyrius ruošia didįjį tradici
nį Vasario 16-tosios minėjimą. Dr. Šidlauskas studijavo Har
vardo universitete; dvi jo seserys, Česlovą ALEKSONIENĖ ir
Ona RADOMSKIENE, gyvena su šeimomis Bostono apylinkėje.

31 Exchange Street
Lynn, Mass. 01901
598-0800

KELEIVIS

6/8

Vietines žinios
LIETUVIŠKA MUZIKA PER FM WGBH RADIJO STOT|

Praeitų mėty pavasari radi jo stočiai WGBH-FM 89.6 bu
vo padovanota net 10 lietuvišku plokštelių.
Gautas gražus padėkos laiškas ir paminėta, kad plokšte
lių rinkinys įgalins stotį perduoti lietuvišką muzikų tokio
mis progomis, kaip Vasario 16-toji.

Šiais metais tq dienų lietuviška muzika bus perduodama
rytinės klasikinės muzikos programos metu. Ta programa
vadinasi “Morning Pro Musica”; ji tęsiasi nuo 7 iki 12 vai.
ryto kiekvienų savaitės dienų (išskyrus sekmadienius) ir
ją veda komp. Robert J. Lurtsema, jau seniau rodęs lietu
viams prielankumą.
Būtį) gražu ir naudinga, jei po programos, išgirdę lietu
viškų muzikų, klausytojai reaguotu, išreikšdami savo tei
giame} nuomonę. Gal tada girdėtume ir daugiau tokios muzi
kos per gerų FM stotį - WGBH, 125 Western Avė., Boston,
MA. 02134. Telefonas 492-2777.

Pažymėtina, kad minimų plokštelių nupirkimui per Iną
Nenortieną aukojo Skauciy Židinys 70.00 dol. ir J. Vana
gaičio Šaulių kuopa 10.00 dol. Tai labai pozityvus lietuvy
bės puoselėjimo darbas
IŠ LATVIŲ GYVENIMO
JAV Latvių spaudos draugija savo pirmininku išsirinko
Osvaldą Akmentinį ir nariu Olgertą Liepinį, abudu iš Bos
tono. Kiti valdybos nariai gyvena lllinois ir Wisconsin val
stijose. Abu minėti asmenys yra nuoširdūs lietuvių bičiu
liai, juos dažnai galima matyti mūsų renginiuose. Akmentinš yra kelių knygų anglų (“John F. Kennedy and the
Latvian People”, “Latvians in Bicentennial America“) ir
latvių kalba autorius, taip pat dažnai rašo laiškus ameri
kiečių laikraščių redakcijoms.

Minėta latvių draugija įkurta 1951 metais ir dabar turi
apie 300 narių,

VAKARUI SU AKT. J. KELEČIUM PRAĖJUS

Lietuviškosios Skautybės Fondo valdybos š. m.
sausio 13 d. Bostone ruoštas vakaras su aktorium
Jonu Kelečium praėjo smagioje nuotaikoje.
Nors nepalankios oro sąlygos ir atbaidė nemaža
norėjusių parengime dalyvauti, atvykusieji turėjo
progos pasigėrėti akt. J. Kelečiaus išpildyta vakaro
programa, kokią Bostone nedaug kada tenka girdėti.
LS Fondo valdyba širdingai dėkoja aktoriui J.
Kelečiui, atvykusiam iš Chicagos Į Bostoną ir taip
puikiai išpildžiusiam Įdomią programą ir s. Vandai
Aleknienei jam padėjusiai. Aktorius programą atli
ko neimdamas jokio honoraro.
Širdingas ačiū A. Lingertaitienei už gražų pranešinėjimą.
Dėkojame “Keleiviui“ už mūsų vakaro gražų
skelbimą, Lietuvių Piliečių Draugijos klubo vedė
jui Alg. Smitui už visokeriopą pagalbą vakarą ruo
šiant, R. Šležui ir A. Bačiuliui už scenos apšvietimo
ir garso perdavimo sutvarkymą. Vyt. Dilbai ir G.
Simonaičiui už scenos ir salės sutvarkymus, G.
Čepui ir Br. Banaičiui už baro vedimą, G. Treinienei už tortų stalo suorganizavimą, S. Šatienei už
maisto suorganizavimą, I. Nenortienei už paveikslų
Įrėminimą ir išpardavimo pravedimą. D. Eikinienei
už svečiu vaišinima, A. Andriulioniui, Vvt. Dilbai.
L. Jasaitienei, L. Šukienei ir S. Šatienei už bilietų
platinimą, D. Auštraitei, D. Ivaškai, A. Ivaškai ir
R. Nenortui už svečių priėmimą ir rūbinės priežiū
rą, B. Banaitienei, V. Čepienei, D. Dilbienei, L. Kiliulienei ir R. Plioplytei už svečių pavalgydinimą.
Dėkojame S. Gimbutienei, E. Rastonienei, R.
Špakevičienei, A. Dabrilienei, I. Veitienei, V. Hodges, L. Kiliulienei, I. Nenortienei, S. Šatienei, V.
Sužiedelienei, G. Treinienei už tortų iškepimą ir
R. Plioplytei už puikų pyragą.
Už maisto pagaminimą dėkojame G. Danasienei,
I. Nenortienei ir S. Šatienei.
Dėkojame taip pat visiems i parengimą atsilan
kiusiems svečiams.
Visas gautas iš parengimo pelnas eina LS Fondo
naudai.
L. S. Fondo valdyba

MOTERŲ SUSIRINKIMAS

SUTAUPYKITE KURO

|

Moterų Federacijos Klubo
susirinkimas įvyks vasario
17 d. 4 vai. popiet So. Bos
tono Lietuviu Piliečių d-jos
posėdžių kambaryje.

IKI 30%

♦

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

Susirinkimas labai svar
bus, todėl prašome visas
dalyvauti.
Valdyba

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:
SOUTH ŠUORE - 848-6000
BOSTONE

436-1204

ST. SANTVARAS FLORIDOJ

FORTŪNA FUEL C0„ INC-

Rašyt. Stasys Santvaras
išskrido į Floridą, kur daly
vaus Palm Beach Garden
kolonijos Vasario 16-tosios
minėjime, pasakydamas kal
bą ir paskaitydamas keletą
eilėraščių. Aplankys ir ki
tas lietuvių kolonijas.

Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO APTARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ
LENGVOS IŠSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS

GRĮŽO IŠ FLORIDOS

Praeitą savaitę iš Flori
dos grįžo Angelė Vakauzienė, atostogavusu tris savai
tes. Pataikiusi blogu metu,
kada ir ten buvo šalta.

REMKITE KELEIVI!

BOSTONO RENGINIU
KALENDORIUS

Vasario 18 d. 2 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių Pi
liečiu, d-jos salėje ALTos
skyriaus ruošiamas Vasario
16 minėjimas
Kovo 4 d. 3 vai. po pietų
Tautinės s-gos salėje šaulių
rengiamas Lietuvos šauliu
kūrėjo Vlado Pūtvio mirties
50 metų sukakties minėji
mas.

Kovo ji d. tradicine Balti
jos ir Žalgirio tuntų Kaziuko
mugė.

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

Balandžio 1 d. Liet. Tau
todailės instituto rengiama
plataus masto gintaro paro
da su B. Soldukienės iš Washingtono paskaita.
Balandžio 22 d. So Bos
tono Liet. Pil. d-jos trecio
aukšto salėje Laisvės Varpo
pavasarinis koncertas.
Balandžio 29 d. komp. Ju
liaus Gaidelio 70 metų su
kakčiai atžymėti koncertas
Brocktono North Junior High
School salėje ir banketas
Cristos 2 restorane.

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

TRANS - ATLANTIC

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką
reiškia būti vadovu banku sritvje. 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 k'ekvieno
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
'lodei nutarkite būtinai šiandien užsukti i
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

;

TRAD1NG CO.

Siuntinių persiuntimo
įstaiga

393 West Broadway
;
So. Boston. Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764 ;Į
Darbo valandos:
kasdien
9-5
;
Penktadieniais 9-7
šeštadieniais uždaryta
;
Vedėja —
Aldona Adomonienė

South Boston
Savings Bank
ALUMS THE LEADER
ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT
MAIN OFFICE
460 West Broadway
South Boston
9 AM ' .! 30 PM Montl.i/ thru Friday
Sututday 10 AM to 1 PM
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM
Mon . Tues . Wed. & Fri
"■‘urs. 8 30 AM to 7:30 PM
balurday 8.30 AM to 12 Noon
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