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Solženicinas vėl atskleidė 

sovietų kalėjimo uždangą i
J

Jo naujas veikalas ’Archipelag Gulag“ pateikia pla- ;

tų tikrais faktais paremtą 1918*1956 metų sovietų komu- į
1

nistinio teroro vaizdą. Tai didelis nemalonumas ir dabar- j
2

tiniams Sovielijos vadam*. Autorius tegali tikėtis tiktai į 

naujų sovietų valdžios persekiojimų.

Sovietai ieško JAV-se 
karo nusikaltėlių

Tokių čia gyvenančių sąraše esą 38 asmenys, jų tarps
I
, — ir Rumunijos ortodoksų vyskupas Velerian D. Trifa.
I
Sovietų ranka vėl iš kapų kasa ir kun. Lionginą Jankų, 

į bei taip pat mirusį Antaną lmpulevičių.
t

Kaip New York Times, nais alikais Rumunijoje esą 
Korespondentas R. Blumen-j organizavęs akciją prieš žy- 

j thal iašo. JAV-se vėl prade-j dus. Pats vyskupas tokius 
: ;a ieškoti čia apsigyvenusių' kaltinimus griežtai atmeta,j
nacių laikų karo nusikaltę-į kaip komunistų sufabrikuo-

I . ,i; nu. Kurtėms primetamas da-;tus.Į
lyvavimas Įvairiose žudynė-i Be kitų, esą čia aiškina-

i
ovie'.u S-gos ar dabarti-'mos bvlos latvio Boleslavo

Išgar.-ėjęs sovietų rašyto-! mečio laikotarpyje. kr.ygo? j 
jas. kovotojas, ko,o o‘,as dėl Įvade žvelgdamas ir i dubar-J 
Zmnraus t?’.-ių. Nobelio ti bei ateiti. Ten jis pareis-į 
premijos laui vatas Ale^- kia: "Jeigu dar i’gą laiką ‘1 
sandras L Solženicinas Tu- mano kraš'ą neateis laisvė, 
mis dienomis Paryžiuje iš- tai ši naują veikalą skaityti ,
Icisdino naują savo knygą, bus labai pavojinga“. į
pagadintą "Archipelag Gu
lag, 1918-1956“. Tai veika- "Archipelag Gulag“ vei-! 
las, kuriame rašytojas doku- kalui mendžiagą autoriuj
montuotai atskleidžia visą kaupė ilgus metus. Jis čir. j j -sa’t
sovietų komunistinio teroro pasinaudojo ne tik savo pa ’.. . , ... . .......... , . „ !* ■baisumą nuo pat vadinamo- ties skaudžiu 11 metų patv-f <••«**• *"•»«• ««—»- ••*>«. k»n Bo-ume .««,.« Santarą., Tvkių čia isivietinusių žiaĮ vidaus ir kun. Longino Jan-
sios Spalio revoliucijos ligi rimu sovietų kalėjimuose 'it: “mbans 19‘3 ir™*™ >•’ <*• V«4«x »»«*l «•»«»«*» “Sa«w~ -r-
1956 metų, taigi pusės šimt-: vergų darbo stovyklom, bet: menM'' kn>SOJC MariJ31 M^k,cne'' KnKleI Kuod:enci ,r E1^al K^rat ene!-v,dur> P‘*lx' >la-į , . . .

į smulkiai apkaulsinėio ir °27!S-S stanuaras su aktorium Henriku Kačinsku. daly*a*u.-iu programoje. Apsčioje iš kairė* į d. Rumunijos vyskupas V. D. tiž akių buvo nuteisti įnirti. 
* liudininkus. iškentė.Jsius s*d* sd*. dr. Marija š* eikauskienė. prof. dr. Pi-iUasš'eikaoskax. adv Zuzana šalnienė ir Antanai

.Stalino ir vėlesniu laiku te- Mažiulis. Viršuje dešinėj akt. Aleksandra Gustai tienė kažką sako >a»o *yrui. tarp jų haletininkė 
rorą. šią knygą t dženicinasi Tatjana BabvHrinaitė-Vasiliauskienė. Viduryje— Antanas GustaUo *o Šturmą kondrutiene kuri 

( jau buvo baigęs prieš penke- renginio dalyvius supažindinę «u A. Gustaičio kūryba aplamai ir .«u io “Saulė-šermenimis". Gre- 
į nūs metus, bet jOs \i." ne- ta “Saulės šermenų" iliu-tratoriu-dail. \ iktora- Vizgirda. Dar žemiau Lietuvių Eik iklon^d: io- 
, spausdino, bijodamas
! kenkti kai kuriems da:

roro Sovietų Sąjungoje pradi 
ninkas.

>c
i nuI ...; ios užimtu teritoriiu bei Maikovskio. esto Karlo Li-

kraštų srityse, i no, lietuvių Antano Impule- 
dvietinusių čia . vidaus ir kun. Longino Jan- 

ovietų sąraše yra ir* kaus. Jie sovietinio teismo 
os vyskupas V

Trifa. kuris kaltinamas

Žuvo ne tiktai vienas

a-Į ir dabar norima, kad būtų
f
. išduoti tam sprendimui Įvyk
dyti.

Kaip žinome. Ir kun. La
?a* • leidėjas Juozus Kapočius. inž. Jon.is Mikalauskas. Ona Gaškienė ir kėlėme bei kt. laikraščių tend- (į]". Į* t PaublyS ‘ Jankus ir A Im Ulevičius
•^Rradarbts Jurgis Jašinskas. Apačioje Antanas VIa Žiulis ir solistas Stasys Liepas.

viems liudininkams. Tik ką
Į sovie-ų saugumo policija 
praeitų metu rugpjūčio mė-‘ 
nesį suėmė Elizabetą Yoron- •-<aiOa vertimas, kui

Praeitame numery prane-, jau yra mirę.

džia Har 
la.

janskaja po 120 valandų be 
pertraukos tardymo ir kan- 

inimo išspaudė iš jos \iena 
p veikalo nuorašą ir ta mo

teris iš sielvarto ^pasikorė. 
Solženicinas apsisprendė ta 
knygą jau dabar leisti, nes. '• ?''^:a

________ kaip jis rašo: "Mano atsa-Į Y,
baisiojo te- komybę gyviesiems nusvėrė nt
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Pakėlė alyvos 
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Stalinas, Lenino pradėto teroro 
tęsėjas ir tobulintojas.

Veikale autorius pateiki? 
daugybę sovietinio teron ‘ .. 
tikrų pavyzdžių — areštu. į-”' 
tardymų, kankinimų, vai-:“3;

' o ri ’ i a* ri * ii •

*. A a'.y vos r..
Valdžios

> A.-..
u o įse

džios suplanuotų neką?.., 
žmonių pavienių ir masiniu.
žudymų, baisių gvvenimo n ............... ....
sąlygų vergų stovyklose. .![<; t>riianiJOJ(. (Urbs 
išryškina ir Pabaltijo. Kau-j 
kazo ir kitų tautų naikinima • Alenas
o taip pat ir Stalino ruoši
mąsi visus žydus ištremt: i 
Sibirą. Jis netgi plana- es 
pradžiai teroro Įžymesnius 
žydus viešai pakaiti Raudo-i •' 
nojoje aikštėje, tik nesusnė-{a: 
jęs to sumanumo Įvykdyt1; :“ 
prieš savo mirti.

•*»u». <• e«««»
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Sovietinės sistemos

*i..,
2 e:

Aleksandras Solženicinas. Nobe

’maniskumą” ga.irr.a |s va;z-'^' 
duoti ir iš to fakto, kad 19:49 

! metais ten buvę apie 12 mi- ? y 
• lior.ų kalinių, o per trumpa ’irK‘ 
laika 1.7 miiolr.o buvo 
šaudvta. • '

Neįmanoma čia išskai-1 
čiuoti nė dalies Sclženicino' 

1 aprašytu teroro faktu, kurie
iko

..jag' a. t 
savaitę ;

r r r*. \ a atz’ 
xas’. k u

šėme. kad iš Vilniaus skri-i
,— . <? r- j- i i i ^^k.ą lėktuvo ka-į
Kupinas Kudirkos ' tastrofoje žuvo Įžymus vai-į esančios atnaujintos dabar,

■ su .:gų specialistas dr. Pet- remiantis JAV ir Sovietų Są- 
' ras Baublys. Dabar iš Tie- . „
i sos sužinome, kad žuvo visi:JunKos atšildyta draugys
te. eiviai ir Įgula, is viso 124 Į te“. Sovietai pateikia savo 

! "prisiekusių“ liudininkų pa-
Be jau minėto dr. Petro: rodymus, tikėdamiesi, kad 

Baublio, žuvo ir Vilniaus u-' < 
n:\ ersiteto prof. Liudmila j J 1
šuravinaitė - Steponaitienė! rems savo sprendime.
02 m.) ir docentas Raimun-I Bet atrodo kad tos 
das Lucmsnas ioo m.i. abu|
vaiku ligų snecialistai. tų pastangos vargiai pasieks 

jų pageidaujamų rezultatų.

Šitos sovietų pastangos
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Gruodžio 24 d. jie iškil

mingai palaidoti Antakalnio 
karinėse.
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Nelaimėje žuvo ir Sveika- 
■ Į3’ tos ministerijos vyriausioji 
ase< vaikų gydytoja Ona Siurp- 
• •-:s lienė.

A Sunkiai susirgo 
' muz. Jonas Zdanius.<?. ’l

at- Prieš kelias dienas Hot 
.imą Springs. Ark., gyvenantį 

muziką Jor.ą Zdanių ištiko 
sunkus širdies priepuolis. Jis 

j’.jj’j paguldytas vietinėje ligoni-
.? nėję. Nuoširdžiausiai linki- 

me tą baisią ligą nugalėti.

f?. Motors atleidžia 
S6-000 darbininku

ši didžiausia automobiliu

nee.

Kaip pastebi Imigracijos 
Įstaigos direktorius Marks, 
JAV’ negali vykdyti Sovietų 
S-gos teismų sprendimo. Be 
to. atimti pilietybę taip pat 
nėra taip lengva, o net ir pi
lietybę atėmus, neįmanoma 
žmogaus deportuoti i tą 
kraštą, kur jis teismo už a- 
kių nuteistas sušaudyti ar į- 
kalinti. nes tai būtų svetimo 
nuosprendžio netiesioginis 
vykdymas. Pagaliau nėra ir 
atitinkamos politinių ar ki
tokių nusikaltėlių išdavimo 
sutarties su Sovietų S-ga. 

Nors čia nesiryžtame gin-
gamvbos bendrovė jau atlei-ti Tikrų nusikaltėlių, bet. kai

DĖKOJAME SKAITYTOJAMS. BENDRADARBIAMS 126.000 darbininku, o 
do ir vasario mėnesiais

prisimename sovietinių en-
dar 86.000. i kavedistų liudijimų vertę ir 

bus atleisti lai- JAV Įstatymų vykdymą, jau 
pražudžiusį Simą Kudirką, 

į visi šie teisiniai samprotavi
mai gerokai nublunka.

1 šioje knygoje su istc 
kruopštumu sužymėti.

IR VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALEDV IR 

"Archipelag Gulag“ vei- Sausio 3C d. Izraelis rinko
kalą rusų kalba Paryžiuj da- NAUJŲJŲ METŲ PROGA parlamentą. Nuo rinki

mų rezultatų priklausv* jr

’7<t/n'rM“ redakcija ir administracija
* **•

lio premijos laureatas, savo vei. bar išleido MCA-Press lei- 
kaluose vaizduojąs ypač Stalino d y kia. o šių m e u ha.an :ž?»
vykdytą terorą. mėnesi Amerikoj išeina ang-

>aa j numato atleist
U

x. r. a.. o kiti visiška:.

a ’ VĮ
atieiu' įami 

nakiausns
ipri opozicija priei Meir. ,.i_r



. 4»

Puslapis antra® "5T7 &ZLZ7V75, 30. BOSTON Ar. i, I3?4 m. .tū?ki 2 d.

pagalbą; o kongresmanui Robert P. Hanrahan už daly- 
t vavimą ALTos suvažiavime ir už jo pastangas Simo Ku- 
I airkos byloje; Diplomatijos vaizdeliaiAmerikos Lietuvių Tarybos

1973 m. lapkričio 17*18 d. suvažiavimo

REZOLIUCIJOS

Amerikos Lietuvių Taiyba, atstovaujanti visai orga
nizuotai Amerikos lietuvių visuomenei, susirinkusi Chica- 
go’je, Sheraton-Midway Motor lnn. 1973 m. lapkričio 17 
ir 18 dienomis j savo metinį suvažiavimą, nutarė:

1. Padėkoti Jungtinių Amerikos Valstybių Preziden
tui Richard M. Nixonui už nuolatinę JAV vyriausybės lai
kyseną nepripažinti sovietų okupacijos Lietuvoje:

'» 10. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas reiškia
padėką Taiybos valdybai, Taiybos nariams už jų darbus, 

j Speciali padėka pirmininkui dr. Kaziui Bobeliui už jo su-
’.manų ir energingą vadovavimą;

a) Prašyti Prezidentą Richardą M. Nixoną siekti, 
kad Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferenci
joje būtų iškeltas Lietuvos pavergimo klausimas;

b) Prašyti JAV Prezidentą panaudoti visas priemo
nes lietuvių tautai atstatyti nepriklausomybės teisių vyk
dymą, nutrauktą antrojo karo pradžioje Stalinui ir Hitle
riui pasidalinus įtakos sferomis, ir

c) Kol šis tikslas bus pasiektas, prašyti JAV Prezi

dentą daiyti reikiamus žygius, kad pavergtoje Lietuvoje 
sovietinis okupantas liautųsi laužęs pagiindines žmogaus

(Tęsinys)

NEW YORK. N-.Y. . , 

Palaidojo B. Noviektfenę
k

Kaip jau bu. o rayta. Bi- 
! rutė Novickienė mirė /mo

vos komunistų partijos sekretorius Vladimiras^’0 14 (1. Gruodžio 
dnas laikraštyje "Moskovskaja Pravda“ viešai

Maskvos
N. Jagodkinas
tvirtina, kad sambūvio su Vakarais politika yra teisinga 

11 Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas 1973 m. [nes: "nieko blogo pasirašyti sutartį net su velniu, jeigu esi 
lapkričio 17 ir 18 dienomis Chieagoje. Illinois, sveikina Į tikras, kad tu velnią apgausi...“
garbingą latvių tautą, 1978 m. lapkričio 18 d. minint Lat
vijos 55 metų Nepriklausomybės sukaktį ir linki greites-1 Kadaise Leninas, po sutarties pasirašymo su Vokie 
nės laisvos Latvijos Nepriklausomybės. Lai dzivo Latvija! I uja Lietuvos Brastoje, aiškino, kad tą sutartį pasirašė vy- 

I riausybės atstovai, bet ne komunistų partija, todėl ji so- 
12. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas, išklau-1 vietams neprivaloma...

sęs valdybos narių ir kitų dalyvių pasisakymus ALTos
skyrių reikalais, nutarė:

a) prašyti, kad ALTą sudarančių organizacijij vy
liausios vadovybės įpareigotų savo organizacijų padali-1 
nius tuoj įsijungti į ALTos vietos skyrių veiklą, jei iki šiol 
šie padaliniai to dar nėra padarę;

neje
sveikinimas, kuriam vado
vavo didelis Novickiu šei
mos nelaimėse pagalbinin
kas Jonas Būtimis.

Kalbėjo Lietuvon genera
linis konsulas Anicetas Si
mutis. valstiečių liaudininA 
kų, varpininku ir kitų iiems 
giminingu draugijų vaidu 
Juozas Audėnas Amerikos 
Moterų Klubu Federacijos 
ir New Yorko Lietuvių Mo
terų klubo vardu Irm-

b) Prašyti, kad ALTą sudarančių organizacijų pada
liniai. kur dar nėra ALTos skyrių, tuoj imtųsi žygii) AL
Tos skyriams įsteigti ir jų veiklai pradėti. Tų organizacijų 
vyriausios vadovybės yra prašomos šiuo reikalu savo pa-1 psl- 207: 
daliniams duoti reikalingus nurodymus ir paraginimus;

Tiesa, tarptautinėje politikoje nėra nei amžinų drau
gų, nei amžinų priešų, kaip nusakė Anglijos diplomatas 
H. J. T. Palmerston: "...balanso išlaikymas neturi pasto
vių draugų, bet neturi ir pastovių .'priešų, jis teturi tik norą 
išlaikyti pačios jėgos pusiausvyrą“. Atseit, teturi tik to
meto interesų bendrumą. Jis su graikais kariavo prieš j .n.a’tIen^’ IS! -11e 
turkus, su turkais prieš rusus, palaikė egiptiečius prieš’ lones nuoP(‘ nn'- 
prancūzus, kurstė įvairius revoliucionierius, kad tik su
silpnintų kitas valstybes ir sustiprintų Angliją. Apie tai 
rašo ir W. Churchillis knygoje "The Gathering Storm“

- Ba*
ve-

.J. Rūtenis baigė atsisvei
kinimą. paskalydamas šiam 
momentui skirią trumoą ei
lėraštį, padėkodamas š< imos.

! vardu dalvvavusicms ir pa
tą

teises trėmimais. kolonizacija, religiniais persekiojimais, i , Piašyti. kad ALTos nariai; organizacijų atstovai, 
varžymu laisvo judėjimo teisiu ir t.t.; naugrau dėmesio skirtų į savo vietos ALTos skyrių verkių,

o kur tokių skyrių nėra. bandyti juos įsteigti;

Suvažiavimas randa, kad kai kurios centrinės orga
nizacijos, įsijungusios į ALTą sudarančių organizacijų

2. Amerikos Lietuvių Taiybos suvažiavimas širdingai 
sveikina brolius ir seseris pavergtoje tėvynėje Lietuvoje, 
ištremtus Sibiran, koncentracijos stovyklose nešančius 
vergovės
vę. Mes

"Per keturis šimtus metų Anglijos užsienio politika į informuodama*, kad kitą 
buvo priešintis stipriausiai, labiausia agresyviai, lakiau-1 l(hva1. karrtas :<lvdi- 
sia dominuojančiai kontinento valstybei, ypač saugoti. Įmas if ypr<*s< Hhls kap’nes. 
kad žemumų valstybės (atseit.— Belgija, Olandija) nepa
tektų tokiai valstybei“. i Neoa prasta audra su snie-. 

' gu ir lietum, termomefnii 
rodant vos 19 laipsniu, dide-

Tai trumpas ir paprastas Anglijos painios politikos •, , velionės dinom liėi'ger-r 1 • • _ « 1 _ • •**xll** a A 1 • •, . ta, turi savo atstovus Taryboje ir Valdyboje, o su savo ^aiškinimas nazal kuri išeitu kad šiuo metu An-liio< ;suomis es V°Je UZ 1 ' ',adaliniai8 nieku "'P^eda prie vietos ALTos skyrių Į^os eilės prie’as tu^tų neabejotinai būti Sovietu Są- ’ h ki W

• - ’ j veiklos. Tokios organizacijos ALTe atlieka tik dalį savo juinga Anglija šiuo metu neturi bendrų interesų su SSSR. mą i kapines. •
3. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas, išklau 

sęs pranešimo apie santykius su Vyriausiu Lietuvos Išlais
vinimo Komitetu, nutarė jį remti ir ateityje, kaip paverg
tos lietuvių tautos atstovybę;

įsipareigojimų: įsijungimas turėtų būti pilnas 
' atskirose vietovėse.

centre ir

4. JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė ankstyves
niuose pasitarimuose su ALTos vadovybe buvo pasidali
nusi darbo sritimis, Amerikos Lietuvių Tarybai paliekant
politinę akciją ir Amerikos lietuvių atstovavimą JAV vy- j derinimo ir sujungimo, 
riausybės ir kongreso įstaigose, kurį jau virš 30 metų vyk-' 
dė ALTa. Dvigubas atstovavimas kenkia lietuviams ir Lie-! 
tuvos laisvės kovai. Suvažiavimas primena reikalą, kad J 
ryšiai su JAV vyriausybės įstaigomis būtų palaikomi tik f 
kontakte su Amerikos Lietuvių Taiyba;

Panašia prasme reikėtų priimti ir Anglijos užsienio: Ant karsto buvo sudėta a- 
reikalų ministerio Ernesto Bevino mintis Berlyne, kad P>e 40 vainiku. Kapuose 

Suvažiavimas konstatuoja, kad šiuo metu naujų AL-į Anglijai yra būtinos trys šimtmečiais prekybos ašys: Bal- Pr,e duobės J. Rūtenis ma- 
Tos skyrių steigimas ir esančių skyrių veiklos stiprinimas’ tjjos ^is. Antverpeno ašis ir Genoa ašis. Be to, jis pašte- no neiš/irsto autoriaus 
turi būti vienas iš artimiausių ateities organizacinės veik- i ’Dgjo •
los rūpesčių ir į tai atkreipia ALTos vadovybės dėmesį. I

i "Būtų buvę žymiai geriau mums visiems, jeigu mes Šeimos vardu jis 'pakvrefė 
, nebūtume panaikinę kaizerio režimo po pirmojo pas. karo. visus atsilankyt? i velionės 
• Tada nebūtume turėję dabartinio karo. Būtų buvę daug butą. kur susirinko apie 40 
'geriau paruošti Vokietiją konstitucinei monarchijai, kaip asmenų su wn. konsulu A.

palikti ją be simbolio ir tuo pačiu prichologiniai atidaryti Simučiu pi iešaky.
' duris tokiam asmeniui kaip Hitleris“ (cituota iš "The For-
- ręstai Diares“ by Walter Mills, psl. 80).

Pati kova už Lietuvos laisvę reikalauja visų jėgų su-

Ką tik gavome

trumpu eilėraščūi užbaigė 
veliones atrisveikin’rp'i su 
Ūkusiais žemėm gyvaisiais.

J. P.

KODĖL SUVĖLAVO 
ENCYCLOPEDIA 

LITUANICA?

E ncy cl o ped i a L i t u a n i ca 
-sis tomas ti

prieš N. Metus, bet teišeis

5. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas nutarė ‘, k*U,viL*' r“!”an?8- para*a ruola- 304 >,sl- kaina *500- 
padėkoti senatoriui Henry M. Jackson ir kongresmanui ’ j kaina $4 00 
Wilbur Mills už jų organizuojamą kongrese akciją sutink-1
dyti sovietams prekybinių lengvatų suteikimą, kol nebus; Vėjas gluosniuose, gluos- psl., kaina $3.00.
Sovietų Sąjungoje panaikinti laisvo susisiekimo su Va-’niai vėjuje, du stebukliniai
karų pasauliu suvaržymai; vaidinimai, parašė Algirdas Napoleonas, Baltija, Ame- . . .. . . . . . . .. -.au,. .,w

Landsbergis. 126 psl. kaina ri,ca» I,arašė Vincas Trumpa, timas daibartmiam Vokietijos kultui, kuris tvirtina, jog tik saus,o 95. Suvėlavo dėl 
Suvažiavimas kartu prašo senatorių ir kongresmaną 1 $5.00. * j 251 psl., įrišta, kaina $6.00. Hitleris yra eilinis paprastas žmogus... Tai yra nusikalti- įo knygrišykla dėl ener-

atkreipti dėmesį į Sovietų Sąjungos vykdomą žiaurų per-Į i , : 1 mas taip pat dabartiniam Vokietijos kultui, kuris tvirtina, gijos trūkumo laikinai uždą-
sekiojimą ir genocidą okupuotoje Lietuvoje ir kituose ' Leiilcei Androm*cli*i,—— Nužmogintieji, Vilniaus ir kad(.mintis, jog Hitleris yia Dievo pasiųstas mesijas išgel-1 rė vieną skyrių ir visų darbų 
kraštuose ir darvti žygiu okupuotiems kraštams išlais-1Juozo Tininio originali kū- ; Seinų krašto lietuyių išgyve-, vokiečių tautą — sena žydiška idėja“. • negalėjo atlikti pažadėtu
vinti- ‘ ' jyba ir poezijos vertimai,: J”™3’ len^ okupadjos me-j llaiku.

98 psl.. kaina $4.00. IUls: Parasė Petras c«snulis,,

Pasakėčios, pagal Krylo
vą— Vytautas Petraitis, 217

Kad Hitleris užėmė Vokietijos tuščio simbolio vietą, 
parodo ir amerikietės žurnalistės Dorothy Thompson pa
reiškimas. kai ji buvo ištremta iš Vokietijos:

"Mano nusikaltimas buvo tas, kad aš galvojau, jog ' TTT . , ,.............. .. ... . . m , III-sis tomas tureio išeitiHitleris yra eilinis paprastas žmogus... Tai yra ir nusikal- ’

Į 256 psl.. kaina $5.00. 
Lietuvis vargonininkas ii-1 

eivijoje, parašė Juozas Žile- parašė Jurgis Jankus,

6. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas žino nu
tildytą pavergtos lietuvių tautos balsą, 'pareiškia, kad Lie
tuvos išvadavimas, jos Nepriklausomybės atkūrimas bu
vo. yra ir bus pagrindinis Amerikos Lietuvių Tarybos ir; v^ius. knyga gausiai iliust- psl., kain a$4.50. 
visų lietuvių tikslas ir darbas; reikalauja besąlyginio oku- ] 
panto pasitraukimo iš Lietuvos teritorijos;

7. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas širdin
gai dėkoja Amerikos lietuviams už jų nuolatinę materia
linę ir moralinę paramą Tarybai ir prašo ateityje gausios 
finansinės ir moralinės paramos ir aukas prašo siųsti per 
ALTos skyrius arba tiesioginiai Amerikos Lietuvių Tary
bai, 2606 West 63rd Street. Chicago, Illinois, 60629;

Tarybos skyrius prašo vietovėse organizuoti platesnį 
aukų rinkimo ivajų, sudaryti rinkėjų vienetus, įjungti or
ganizacijas. kad kiekvienas lietuvis turėtų progos aukoti 
laisvinimo darbams ir kad jo aukos patektų ALTos dis
pozicijon ;

Suvažiavimas reiškia gilią padėką Tarybos skyriams, 
taip širdingai dirbantiems Lietuvos laisvinimo reikalams, 
ir LB apylinkėms, prisiderinančioms prie ALTos prašo
mos talkos, ir visiems, kooperuojantiems su ALTos vado
vybe ;

8. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas dėkoja 
patriotinei lietuviškai spaudai, radijo programoms bei 
televizijai, remiančioms Amerikos Lietuvių Taiybos dar
bą;

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS 

TIK UŽ DEŠIMTį DOLERIŲ

Tai gana nediplomatiškas pareiškimas apie "tautos! 
vadą“, kurį Stalinas pavadino "molodiec“ dėl vienodos ‘ 

Užkandi*, pasakojimai, I pažiūros į grobimo politiką.

Gana nediplomatiška ir nepraktiška pažiūra į užsie- 
nio politikos santykius buvo ir JAV valstybės sekretoriaus 
Henry L. Stimsono prezidento Hooverio laikais, kuris, 
anot Mc Beorge Bundy, galvojo, kad santykius už užsie
nio diplomatais reikia pagrįsti asmenišku pasitikėjimu, 
kaip džentelmenas su džentelmenu (žiūr. "The Craft of1 
Intelligence“ by Allen Dulles).
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PasinaudoKite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Uetuvos knygnešių karaliaus Jurgic 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 p*l.

Gana to junga, 492 p*l.

Teroro ir vergijo* imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžia: papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo 
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir Lt Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis iabai vaizdžiai paša 
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo

9. Amerikos Lietuvių Taiybos suvažiavimas nuošir-! mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
džiai dėkoja senatoriui Charles Percy ir kongresmanui: las ir kt
Edward J. Derwinški už jų taip visada duodamą Tarybai, Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik ui $10.00.

Tarpusavio pasitikėjimo ir džentelmeniškumo keliu 
labai toli nuėjo ir prez. F. D. Roosevelto užsienio reikalų 
ministeris Cordellis Hullis, kuris, turėdamas galvoje Jung
tines Tautas, pareiškė:

"Ateityje nebus reikalingos įtakų sferos, sąjungos, 
valstybių jėgų balansas, ar kokie nors kiti specialūs susi
tarimai, kuriais nelaimingoje praeityje valstybės bandė 
užtikrinti savo saugumą ir interesus...“

Šias mintis pacitavo Haroldas MacMillanas. Tai pui
kus vėjelis pakeliui į Jaltą...

Amerikos užsienio politikai nustatyti tektų pasinau
doti JAV prityrusio diplomato Henri Caibot Lodge kny
goje "The Storm Has Many Eyes“ citata:

"Girtas raitelis ant aklo arklio“.

NEW HAVEN. CONN.

Paminės Joną Aisti

LMKF klubas '’iuoričio 2 
d. susirinkime nutarė sii-
ruošti Jono Aisčir 
gegužės 18 d.

• minėjimą

Ki4as susirin urnas bus
vasario 3 d.

Praeiti metai klubo na-
rems nebir o laimingi: Ge-
novaite Židnuie; ir Salo-
mėia Valiukmnė buvo ooe-
ruotos. o K. Ka- >a»a vičienė
išsinarino koja. Dabar jau
visos sveikos.

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gilusiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos.

Šią didelio formato puoš-
Kas tas drąsus girtas raitelis ir kas tas arklys. — pa- nią knygą išleido Algimanto 

liekame spręsti skaitytojams. į Mackaus Knygų Leidimo
Avet ! Fondas. Ji dar gaunama ir 

Keleivio“ administracijoje. 
(Bus daugiau) Kaina $7.00.
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Iš okupuotos Lietuvos i’ Poetas Faustas Kirša

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Rusas kalinys giria lietuvius
(Tęsinys)

Stovyklos vadovybė ir taip skurdžius maisto davi
nius kaliniams vogė. Taip, pvz., kalinys turėjo gauti 330 
gr. cukraus per mėnesi. Administracija cukraus maišus 
tyčia pastatydavo greta vandens statinių, kad cukrus su
drėktų ir pasidarytų sunkesnis. Žmogaus niekšybei lage
riuose nebuvo ribų.

Kalinys turėjęs teisę gauti vienų 5 kg. siuntini ir dvi 
po 1 kg. banderoles per metus. Bet ir čia administracija 
stengėsi kiek galėdama sunkinti kalinių gyvenimų. Siun-j 
tinių gavimo taisykles keisdavo nuolat: tai galima siųsti 
cigaretes, o tabokos negalima, tai atvirkščiai, kai nusiauti 
cigaretes, pasirodo, ga Įima siųsti taboka, o cigarečių ne. 1 
ir t.t. ir t.t. Aš labai gerai žinau, nes. kai išėjau į laisvę, j 
siųsdavau Vytautui siuntinius. Kai kurie jų grįždavo po į 
penkis kartus ir reikėdavo perpakuoti.

Klaiku pagalvoti, kad esi nuteistas 25 metams, pa- i 
laidotas gyvas. Bet buvo žmonių, kurie ir tokiomis sąly-: 
gomis nenustodavo vilties, tikėjimo, žmoniškumo. Jų ei- i 
gesys, mano nuomone, yra herojiškumo viršūnė, prilygs
tanti pirmiesiems krikščionims.

Vienas toks pavyzdys ypatingai įstrigo mano atmin
tyje. Buvo mūsų stovykloje lietuvis, jau kiek pagyvenęs, 
paprastas ūkininkas, vardu, rodos, Slapšinskas, irgi Vy
tautas. Nubaustas 25 metams, atkalėjęs 21-rius. Buvo 
ramaus būdo, dirbo, stovyklos disciplinai nenusikalto. 1 
stovyklas laikas nuo laiko atvykdavo tam tikros komisi- - 
jos byloms peržiūrėti, vadinamieji tribunolai. Jie patik
rindavo kalinių bylas ir kai kuriuos paleisdavo. Žinoma, 
reikėdavo paduoti malonės prašymų, kuriame buvo toks 
kabliukas: "Mušuosi į krūtinę, gailiuosi, prisipažįstu kal
tas, Lietuva turi būti Sovietų Sąjungos dalimi“ ir pan. 
Vieną kartą atvyko tribunolas, peržiūrėjo Slapšinsko bylų 
ir iškvietė jį. Tribunolo pirmininkas, pulkininkas, ir sako 
Vytautui S.: ”Na, tai galėtume patį ir paleisti. Tik, žino
ma. turėsi mums nusilenkti“. Slapšinskas ramiai išklausė 
ir taip pat ramiai atsakė: "Aš budeliams niekad nenusi
lenkiau ir nenusilenksiu“. Tribunolas būręs pritrenktas.

O tribunolo sprendimas atleisti kalinį reiškia, kad 
jis gali eiti. kur nori, ne po metų. ne po mėnesio ar net 
savaitės, bet čia pat po valandos kitos, kai ant jo bylos 
padėtas parašas ”osvobodit“ — atleisti. Ir vis dėlto man 
neteko pačiam girdėti, kad lietuviai būtų padavę malo
nės prašymus.

Visa lietuvių grupė, apie 60 žmonių, iškilmingai šven
tė Kalėdas ir kitas didžiąsias šventes. Ilgų laikų prieš tai 
taupė maistą, užtat iškeldavo tikrų "puotų“. Visuomet 
būda/vau lietuvių kviečiamas į tas šventes.

Senesnės kartos lietuviai moka dirbti. Dirba ramiai, 
nesistengdami “perestaratsa“ — persidirbti. Tačiau jauni 
lietuviai, išaugę sovietinėje tvarkoje, kuriuos teko matyti 
stovykloje, jau nebemoka, negali ir nenori dirbti.

Maždaug prieš dvejus metus iš Mordovskaja respub
likos stovyklos, kur buvęs ir Simas Kudirga. visus perkėlė 
į — 618810 Permskaja obl., Čusovskoj r-n.. st. Bcevsviats- 
kaja, yčr. UT 389 35-3.

Ta Mordovskaja r. stovykla yra 5o0 km. nuo Mask
vos. pelkėtos vietos, vėsios vasaros, daugybė uodų. Vietos 
labai žuvingos, puikios medžioklės, tad iš Maskvos parei
gūnai labai dažnai atvyksta "tarnybos reikalais“ pame
džioti ir pažuvauti. 1914 metais čia yra buvus austių be
laisvių stovykla, tad kur tik kastuvas pakelia žemę. randa
mi kaulai, kartais dokumentai, buteliai su rašteliais ir pan. 
Sargybiniai, it vanagai, seka ir viską tuoj atima.

Kiek žinau, Vytauto tėvas yra žuvęs, o motina 80 
metų amžiaus. Su Vytautu paskutinį kartą mačiausi 196 
metais. Išėjęs į laisvę ir apsigyvenęs Leningrade, susiraši 
nėjau su Vytautu. Iš Sovietijos išvykdamas, daviau jo ad 
resą savo draugams Maskvoje. Kiek žinau. Vytautas ne 
turi giminių, o kalinys, apie kurį niekas iš laisvės ne-itei- 
rauja ir nesirūpina, yra beteisis. Kiekvienas dėmesys iš 
šalies, uŽ6tojimas ir siuntiniai bei laiškai jau verčia sto
vyklos administraciją su juo skaitytis. Patariu rašyti Vy
tautui daugiau laiškų ir juos siųsti apdraustus“.

Tai trumpa santrauka to. ką Eltos redakcija išgirdė 
iš malonaus svečio.

(ELTA)

BOKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR K1E 

TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
STEPONAS KAIRYS

Fausta* Kirša

TAURES AUKŠTYN!

Taures aukštyn! Išgersim seną vyną 
Už naują derlių ir naujus laikus!
Kovų šventes ir praraja* mc* žinom.
Ir rytdienai paruoškime šarvu*.

Taures aukštyn už amžiną gyvybę!
Kas perlu* beria, spindi iš širdies! 
Dirbtinės rožės nekvepia kūryba,
Klasta nežvygau* iš tėvų šalies!

Ak. aimanų gana! Gana keikimo!
Gyvi kovon, kaip medžiai apyniais, 
Atverkim širdis ir aki* be grimo 
Prieš visatą, prieš sostus, prieš minias!

Taures aukštyn! Kurčius paklupdo verkti 
Kvailių laimėjimai trapia daina.
Ateina džiaugtis, teisinti ir smerkti 
Ir vynmedi* ir ašara gryna.

Taure* aukštyn už meilė* gabalėlį,
Už mirusia* svajone* ir aistras!
Mum* nepabėgt nuo žemės: naujos lėlė* 
Ir nauja* skausmas žaisti atsiras.

Rūsčių dienų veiduos me* dalią skinam 
Ir senai garbei kraunam vainikus... 
Taure* aukštyn! Išgersim seną vyną 
Už naują derlių ir naujus laikus.

Po tiek amžių, Lietuvos valstybės šviesių ir tamsių j giausiai ir atkakliausiai ve-» 
metų, mūsų tautos viltys būti laisvais žmonėmis niekuo-į dė kovą ne vien dėl jų tau- 
met neužgeso. Lietuvių kultūra rodė didelį kelia į laisvę.: tiečio Simo Kudirkos isda- 

I vimo. bet ir dėl pažeistų- •
Negalima nesidžiaugti, kad šiame krašte mes turime ! žmoniškumo teisių ir demo- 

tiek daug rašto kūrėjų: vyresnių, jaunesnių ir jauniausių,'kratijos principų sutrypimo, 
kurie žengia ir palaiko, stebina ir formuoja naujais p ra- i Sunkiausią tos kovos naštą ų 
suveržimais lietuvio dvasia.

Tikrai, mirti nebaisu, kai žodžio baruose skamba lie
tuviška daina.

Kaimo Jurgio užrašai

nešė lietuviškasis jaunimas.» » »
Ne kur kitur, bet Bostone i 

kilo ir m uitis parašyti išsa- • 
! mų veikalą anglų kalba apie 
I tą aferą: ne kur kitur, bet 
' Bostone gavo paramą jau- 
Inas lietuvis žurnalistas Al- 
į gi* Rukšėnas tekiam veika
lui parašyti ir ji pradėjo ra
šyti taip pat Bostone.

Tą užmojį Algis Rukšė
nas pasigėrėtinai įvykdė, 
ir jo veikalas, pavadintas 
"D A Y OF SIIAME“ —Gė
dos Diena —amerikiečių lei- 

< Ne\v York e išleistas 
m., iau susilaukė ant

rosios laidos.

GĖLOS DIENA

O. sesutes lietuvaitės 
blokai lietuvaičiai’.

ir

šiandien norisi jums kal
bėti ne apie tiumpalaikę iš
tvirkavimo ar lėbavimo gė
dos d’eną. Tokių dažnai bū
na’ Tai nuvalkiota kasdie
nybė.

Taipe tokių pasitaiko 
vienkartiniu ir didelių gė-i 
dos dienų, kaip ir neįtikėti-j 
nai didingų meilės pavyz 
džių, kurių "nei kandys, nei Į 
viską naikinąs laikas nesu
graužia“.

| Tokios vienkartinės die-t 
Į nos ar įvykiai sukrečia šei- vjaj stebint, 
’ mas. tautines bendruomenes
t bei tautas ir kaip neužgesi- 
Į narni švyturiai lieka spindė- 
’ ti kartų kartoms, tautų tau- 
! toms, skelbdami: ”Nebepa- 
kartokite panašios gėdos 
niekada!“

To dar maža: reikia, kad 
. tas veikalas pasiektu visus 

b ! angliškai kal’ančius pasau
lio kraštus ir jų bibliotekas, 
žymiuosius politikus ir inte
lektualus.

• • »
Tos knvgns pristatymas 

Bostono lietuviams bus šių 
metu sausio 13 diena So.

' Bostono Lietuviu Piliečių 
Simą Kudirką I dr-jos III aukšto salėje, 

gaudė, mušė, kankino ir. prU|
baigę iki sąmonės netekimo. | Pakartokime dar kai tą a- 
susivyniojo j brezentą ir ąi>»' nomi« dienomis solidariai ir 
rišta virvėmis nusigabeno • masiniai vestą žvgį: pripil- 
atgal. j dykinu* minėtą dieną salę!

♦ • •
Mes, lietuviai, tokios ne

ištrinamos gėdos nesame 
; papildę, tačiau esame pata- 
' pę tokios gėdos auka denio- 
Į kratinėje Amerikoje. Ir dėl 
! to ne mums. bet Amerikai 
Į krenta nenuplaunama dė- 
• mė — gėdos diena.

• « ♦
į Toji diena ir naktis įvyko 

1970 metų lapkričio 23 d. 
Bostono ir jo apylinkių artu-

reigūnų — buvo sugrąžintai Knygą ”Bav of Shame“ 
budeliams, nuo kurių jisį galima gauti Keleivio admi

nistracijoje už $8.00.
Kaimo Jurgi*

bandė pabėgti. Pastarieji- 
Vlgilanto. laiae, ; šeinunin-* 
tams amerikie€Tams pasy-

Ui 8f begėdišką išdavimą 
Vigilant laivo kapitonas 
Eustis gavo iš rusų laivo ka-i 
pitono padėkos dovaną —! 
ijonką geros rūšies scotch! 
degtinės...

BROCKTON. MASS. 

Nauja Sandaros vadovybė

.. ., , ... , ! totai ir vykdytojai šiandieni mole: Marina s v inevard, i . . : . T ....geriausiai žinomi. Jų veidus įtik 12 mvlių nuo .JAv pa-> , .i - z.- \ i- i • » ! dengia gėdos dėmės. Tas: krascio. Čia tą dieną Lietu-' .. . .. . , . , .• i * • - r, i-l dėmės jaučia ir kiekvienasI vos okupanto ir žudiko lai-'.. .t. __  . • o T .; „„ L . , . r a k isio krašto gyventojas. Taipi vas Sovietskaja Litva“ bu- j i

A.L.T. Sandaros 24 kuo- 
į pos 1974 metų valdybon iš
rinkti šie asmenys: pirm. 
Povilas Gaigalas, vicepirm. 

Visa ši afera, Tomas Milauskas, sekr. Vik
toras Brandtneris. fin. sekr.
I’otras Viščinis, 
Pasakantis.

ižd. Jonas

vo įsileistas į teritorinius šioj
lai eilėiastis is poeto Fausto Kirsos po mirties išleis-Į krašto vandenis ir. susijun- 

to eilėraščių rinkinio ’ Bali rimas“, kinį smedagavo S.asys ’ gęs su JAV pakrančių ap- 
Santvaras. "Palikimą“ galima gauti ir Keleivyje. Išleido | saugos (įsidėmėkite!) laivu 
Juozas Kapočius. j Vigilant. vedė derybas dėl

Amerikos pakraščiuose žve-

Direktoriai — Bronius 
Aukštikalnis. Julius Balutis 

_.. . ... ,. Vytautas Raškauskas.
Tiktai ne lietuviai. Jie į Kontrolės komisija —

kiekvienam kitam gali su Tomas pjieskjs. Antanas

yra ir pasiliks.

jojimo teisių.

pasididžiavimu žvelgti į a- 
kis: jų veiksmai, kuriais bu
vo siekiama ir reikalaujama 
išlukštenti amerikiečių ir ru-Į

Pi ibash ir Jonas činčvs.

Faustas K ii -a gimęs 185)1 m. vasario 13 d. Scnadva- 
ry. Antalieptės vis., Zarasų apskr.. Mite 1961 m. sausio 5 
d. Bostone. Taigi šiuo metu sukanka lygiai 10 metų nuo 
jo mirties. Maža būtų šio laikraščio puslapių nupasakoti 
poeto ilgam gyvenimui — jo visuomeniniai ir politinei 
veiklai, jo kultūros ir literatūros žurnalų redaktoriaus dar
bui ir aptarti jo poezijai nuo šviesios jaunystės gaidų ligi 
gilaus susimąstymo ir liūdesio senatvėje ir mirties valan
dos išeivijoje, šia proga mes norime pakartoti tik bent 
kelis jo paties žodžius, kuriuos jis tarė jam bičiulių Bos
tone suiengtame 7U metų sukakties minėjime. Jie garbin
gą velionį poetą atskleidžia daug tikriau, negu visos sau
sos gyvenimo ir darbo datos:

9 • •
Kai}) visi kiti, mes čia atsidūrėme Lietuvos vardu.

Lietuvos vardu, aš giliai tikiu, ir liksime — jos gar
bei, jos kančioms, jos laimėjimams. Aš rašau dėl to, kad 
rikiu lietinių ir Lietuvos, gyvybe ir nemirtingumu.

Aš rašau dėl to, kad manyje neišdildomai rausiasi 
Lietuvos praeities šimtmečių budėjimas ir šviesiausia vil
tis į ateitį, kad mes buvome, esame ir būsime.

Mano kartos intelektualai yra vyrai nuo žagrės. Tai 
ne panieka, tai pasididžiavimas. Jų pasiryžimas, dinąmi- 

' ka — per sunkius darbo kelius prasimušti į kultūros aukš- 
| tumas. į žmonijos laimėjimų viršūnes, tarti žodį lietuvių 
j dvasios galia Lietuvos garbei.

Tebūnie pagerbti Lietuvos žemės artojai — mūsų 
tėvai, kurie rėmė ir skatino siekti mokslo, to Šaltinio, kur' 
gimsta šviesa ir laisvės supratimas

1974 M. KALENDORIUS 

Gavome ribotą skaičių 

Nidos išleisto kasdien nu

plėšiamo sieninio 1974 metų
•aplinkinių gyvenviečių lie-’
tuviai, kurie patys pirmieji i kalendoriau* su kiekvienai 

Bet užuot sulaukęs siektos (pačios pirmosios lietuvių' 
laisvės, jis čionykščių pus- • studentų tuo reikalu Cleve- dtrumpu įdomiu tekstu 
galvių biurokratų — admi-jlande, Ohio, pravestos d e-į Kaina $3.00. 
rolų, kapitonų ir žioplių po- monstracijos buvo inspiruo-Į 
litines pareigas einančių pa- tos bostoniškių) pradėjo, ii- Paskubėkite įsigyti.

Ta proga lietuvis Simas sų įvykdytą kriminalą ir nu-Į 
Kudirka, okupantu laivo ra-5 bausti kaltininkus, iki pat 
distas. pažinęs Lietuvoje da-|šios dienos kelia pasigėrėji- 
bar esančią vergovę, nušoko į m3-
i laisvės ir demokratijos j
krašto laivą ir'paprašė prie-Į Ypatingai bostoniškiai ir 
glaudos.

1A\ krantu sargybos laivas Vigilant, Į kuri 1070 m. lapkričio 23 d •‘‘na buvo pabėgės Simas Kudukft



Nr. 1. 1974 m. sausio 2 d. LKVIS, SO. BOSTON Puslapis ketvirtas

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

nuo žemes paviršiaus, nes ji puses vartotų atomines bom-t 
praskris labai toli nuo že- bas ir atomines raketas, tai 
mes. Ją galima bus matyti. tįkrai galėtų sunaikinti prie- 
sausio 1 d. Įso šalį ir kartu galėtų būti

patys sunaikinami.
— Matai. Maiki, kad tai 

bus Naujųjų Metų diena, iy 
tas yra prasta pranašystė 
tiems metams!

Tėve. ją bus galim? 
mat.vti ir sausio 5 d. maž
daug nuo 4-6 vai. po pietų, 
sausio 9 d. apie 7-8 vai. va
kare, labai ryškiai galim? 

• bus matyti sausio 12-13 diet- 
i nomis. o paskui dar sausio 

29 dieną. Nuo va
li. kometa bus sun-

— Na, matai, Maiki. ką 
dviuodegė žvaigždė gali iš-į 
pranašauti? žvaigždės pa-l 
prastai ant abrozdų yra pa- 
rędoųios su angelais ir jos 
uodegų neturi. Tik velnias 
kandčkpee yra parodomas 
su uodega. Taigi uodega y- 

veloi$ka8 ženklas, o uode-‘ra ve}
got? žvaigždė nieko 
negali atnešti.

22 ir
sario 6
kiau matoma, o nuo vasario 
22 dieno? visai pasišalins. 
Taigi. matai, tėve, viskas y- 
ra iš anksto žinoma astrono
mams. kaip kometa keliaus 
ir kada ii bus matoma.

— Tėve. g- !!u tau meiu! ’1

— Maiki.
t

. nu Metų ir
tau, ale lik 1 ic/inia. kokli*
čia tie nau ji n.etai bu>. Yiso-
kie prajova: !!«.■, ; rapestr
sukelia.

* • t

— O kokie. leve. prajovai
tau kelia iii;-

- Maiki. ■ i’: ma tai
dangau- >• uk ■ f ! 0 )•» kažką
negero. Sako. -i'ndy< ii»>-
deguola v.
žvaigž-’“ ?"

!e. :■ tą

nio-
D’I • <. V j * > |; •» ' u-'e v.. Pa-
kūta. Ta? r< - a kad žmo-

PAZUKAITĖ, O NE 

PASUKAITĖ

Alfonso Nako straipsny 
’Knyga apie mūsų išeivijos 

j dailininkus“ Keleivio nr. 49 
ra » įsibrovė nemaloni klaida. Iš- 

Šiam, akyriaj..! spausdinta, kad minėtoje
Laiike reikia narnėti kad esate Keleivio I knre°J pasigendama Van- LaiAke retsia paž meti, kad esate Keleivio Į .. didži - Kanados lietu- 
skaitytojaa. , dajjjnĮnkų tarpo“. Tos
Klausimus prašome siusti tiesios i»*w dog pasukaitės, vienos iš pa- 

dailininkės pavardė yra ne 
Pasukaitė, bet Pazukaitė.

Teises patarimai

gero»

— O ką ji, tėve. turėtų 
nešti? Ji yra užklydusi į sau
lės sutelpa ir aplėkusi apie 
saulę, vėl iš tos orbitos pasi
šalina- Viskas yra žinoma iš 
anksto ir viskas yra iš anks
to apskaičiuota.

Klausima*

Advokatė dr. M. Sveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- 
sakymus spausdinsime

Dr. M. Sveikau*ka«s. Attornev a» l-i*.
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

I Atsakymas "i

M

SUDEGĖ MAIRONIO 

PARKAS. NUOSTOLIŲ — 

$500,000

Gražus, ramus Kalėdų ly
tas. Septintą valandą atsikė
lęs. klausau radijo žinių.

Mano dėdienė yra 79 me- Dėdienė buvo reikalinga 
tų amžiaus ir turi kraujo testamento, kai ji buvo svei- 
gyslų sukalkėjimą. Ji yra la- ka ir pilno proto. Nežinau, 
bai gero būdo ir dosni. Vai- koks jos protinis stovis yra»Tarp kitų praneša, kad šią 
kams visuomet perka dova- šiuo metu. Nors ji, atrodo, ir ‘ naktį Shrewsbury prie Wor-
nu

— Maiki, žmogus šaudo, nfuj
— l’et, Maiki. ar tu ne- 

mislini. kad toks uodegotos 
žvaigždės pasirodvmas nė
ra aiški pranašystė? Juk įr 
trys karaliai kaip tik apie 
t-i laika matė žvaigžde, kuri
’ °ms kelia rodė. O prieš di-> — To, tėve. niekas negali

Kalėdoms ir gimtadie- turi vadinamąjį ”cerebral j eesterio sudegė iki pamatų 
i. Mes esame nauji atei- sclerosis“. tai toli gražu ne-- Maironio Parko pastatas.

esame to paties laipsnio gi-, sikalbėjęs. nutariu, kad ji i ryto su kaimynu nuvykome 
minės dėdienei. į nusimano savo piniginiais gaisro vietos pažiūrėti. Šiur-

i reikalais ir žino, kam savo I,us vaizdas. Vien laužo kru
tinome, kad dėdienė ne-! turtą norėtų palikti, — gali (y a. Tik vieno galo sienos li

tini surašiusi testamento. j būti dar nepervėlu testamen- kuciai dar stovėjo, bet dar 
Taipogi žinome, kad ji lai-'tą sudalyti. Faktas, kad ji ‘ daug dūmų rūko. Ugmage- 
ko pinigus dviejuose ban- kartais ir nušneka, nereiš-1 *lW viena masina dar saugo- 

kompeten- J°* l
sudaryti

,............... . atveju būtų la- sRauda Plačiai aP‘
£e_'vardu į bai svarbu. kad ji pervestu Lab,e Worcester

ruoju ir prie Karo nepnleis-į j turimus pinigus į vien savo Te bendradarbis ra-
ti. n®8 Jį butų blogas ,vi- į Nuo pat mūSų atvykimo1 pačio* vardu sąskaitą. ’Tn !2;-n^LMaįrOni° ^aJk° P1 •’ 

n v v 5 ♦ - 81e?/?aįar.Stenglamas\su; Hien(,s dėdienė mus globo-į trust“ reiškia, kad, kol pini-
( kokios pranašystes, mažinti kariuomenes, kad jo j,• v{s žadėjo, kad mūsų gų savininkas yra gyvas, pi- “ an

neužmirš, nei mūsų vaikų, pigai yra jo. Po savininko K P J®*u pagalbos
Mes niekuomet jos neklau-’ mirties paveldi tas, kurio ^°r^"°pųne
šėme, ar ji turi sudariusi tęs-; vardu Trust buvo laikomas ’ Kn age.iai teiMna.M.

riji k ara irgi žvaigždė buvo j užtikrinti. Be to, vietiniai 
pasirodžiusi ir saulė buvo,karai tai vienur, tai kitur 
užtemusi. Tai. Maiki, buvo į visa laika pasirodo r>i-

ti erieku atleidimo, ba ki

urio žemės nušluoti.

— Ne, tėve, taifli nėra. 
Tas žmogus, kuris pirmas 
pastebėjo tą kometą, vadi
nasi ne “Pakūta“, bet Ko- 
houtek. ir jis yra čekų kil
mės astronomas, kuris per
sikėlė gyventi iš Čekoslova

kijos į Vakarų Vokietiją ir 
dėl to jį kai kas vadina vo
kiečių astronomu. Nėra. tė
ve. jokio pavojaus, kad ta 
žvaigždė nušluotu žmones

ve. lauki' . ginklavimasis nebūtų toks 
didelis ir tokia sunki našta 

Maiki. kaip žvaigždė visiems gyventojams, 
pasirodydavo su viena uo-
(’yga ir būdavo karas, tai — Q kiek tos kariuome- 
\ iena šalis sumurdavodavo nės vra ir kur ir kas ją nori 
kita. bet kada dvi uodegos mažinti?
radosi, tai gali reikšti, kad
pbi pusės, katros vajavoja, — Tėve, dabar Sovietų 
bus sunaikintos. Rusija Centrinėje Europoje

turi 430,000 kareivių, o Var- 
Tė-.e. jeigu tikrai ka- šuvos pakto valstybės, ku

ras kiltų ir jei kariaujančios rias sovietai kontroliuoja.
turi 441.000 kariuomenės: 
iš kitos pusės Nato valstybė

tamentą. bet ji kelis kartus! — Tamstų atveju — Tams- Gaigro priežastis dar ne_ 
minėjo, kad ji sudarysianti U pussesere. Sąskaitai esant į;aiškinta. Pasak pirm K 
testamentą. Taip ir pasiliko, į Tamstų dedienes vardu in Adomavičių, nuostolių yra 
o dabar ji kartais nušneka ir trust Tamstų -pussesenai,—- $500,000. o draudimo tėtu- 
apie mus. ir apie kitus, o 1 dėdienei miras, pusseserė uma *;k eosn nnn 
kartais ir apie nebūtus daly-.neturės jokių sunkumų pini-
bus. i gus gauti. Ji neturės jokios

Į teisinės prievolės dalintis 
Mano žmona, kuri užeina I su kitais giminėmis.

bent du kariu per savaitę!
pas dėdienę, padeda jai ap-j Jei kita sąskaita yra lai- vo'ruSiamasi jį’ dar padi- 

. ‘ tvarkyti namus ir nuperka; koma ”in joint account“ su dinti.

Sudegęs pastatas buvo se
nas. bet 1962 m. jis iš pa
grindų buvo atnaujintas ir 
1967 m. padidintas. Jau bu-

OjęĮnrtgrauĮnpparinmttra
tSeCutErraSSu

byMgis Rukšėnas
lai išsamiausia ir vaizdžiusiai angly ka |ba parašyta knyga apie Simo Kudirkoa 
tragediją. Tai jokiu rudžių nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroia. 
mui ir jį i>da>usiy JAV admirolą, kapi toną ir kitą biurokratu gėdai įamiioti. 
(■rriaini.i dovana kitataučiui. Jos kaina $8.95. bet Keleivio administracijoje ją 
galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 24 et.

turi 530000 kareivių ir, be "į ^tų pS^iSenS 
!an nn?!Tol valydama namus, rado štai- i mirus, pusbrolis galėtų tuos
190,000 Amerikos kariu. Tai , . T . į . . , ... a.norima kariuomene^ rama C,UJe banko knvputę- Joje'pinigus is banko išimti 
.. ♦ j u ‘ " buvo parašyta dėdienės var- iais nesidalinti su kitais, sudegė,žinti, bet derybos su rusais das h. pavardė Q pagkui pa.:Teismo keliu retkarčiais pa-

Namas buvo labai gražiai 
ir įrengtas. Visi tie įrengimai

, sunkiai eina. rašyta "in trust“ ir pussese-
1 , , . lės vardas ir pavardė.
į — Maiki. tai daug karei- 1

Pt?in<‘VanS' •"»""> «*nia« P*
s:lk“' ka,< ‘“"'nH Pinigus

®Sffi^an v”* kartU P-i-'^r P»£e-
. kais važinėja žeme, ant \ an ?eserp aĮseit „ -oint account«
, dens ir po vandeniu pras- J
.matniais laivais plaukioja ir Dabar norėtume Tamstą 
ore aroplanais laksto. &iur, paklaikti: jei dėdienė mi
tas daug pinigo ka-tuoja. miltu, kas galėtu jos pinigus 

! Bet, Maiki, aš nemislinu. išimti iš banko? Ar ”joint“ 
kad jie kariuomenę mažin-! įr “trust“ vra tas pats reika- 
tn. pes kožnas jenerolas no-']pQ? Jeigu ne. tai katras 
ri ją didinti. Tai kas is tų būtu palankesnis? Ar pus- 

. dervbu aflli išeiti ? į brolis ir pusseserė galėtu.
i dėdienei miras, išimti pini- 
Įgus ir pasidalyti su kitais? 
į K as toki u atveju reikėtų 

_ . ,T __ Įmumsdarvti? Dėdienė tik-
s# ear' rai mano, kad. jai mirus, ri

tau, Maiki. pinigus visi lygiai pasi-
- Laimineu Metu tėve’l(,a,ins- Dė<iienė iš ^smžs V- 

m ngų . etų, te e., ra m,]rns ir mjsu šelma; pa_
lankesnė, negu kitiems. Ar 

KELEIVIO RĖMĖJAI gali būti. kad nei mums, nei 
mūsų vaikams nieko neteks,
dėdienei mirus?

Giminė*
Indiana.

siseka įrodyti, kad pinigai Lieka palinkėti Maironio 
buvo padėti bankan ”joint“ Parko vadovybei pasiryži- 
sąskaitoje vien dėl mirusio mo vietoj sudegusio namo 
asmens patogumo, pav., pastatai dar gražesnį, 
tam, kad pinigų sąvininko ' -
ligos atveju kitas “bendri- Prie gražaus Quinsiga- 
ninkas“ — joint tenant — mond ežero praeitą pavasa- 
galėtų nueiti į banką ir iš- ri sudegė ir kita lietuviu nuo- 
imti pinigus pagal savinin- ®avvbė — Lietuvių Piliečių

Į derybų gali išeiti

| — Pagyvensim, pamaty-
įsim, tave.

Po $2: G. Dambrauskas. 
Muskegan. Mieli.. V. Buri- 
nauskas, Amsterd&m, N.Y.. 
M. BogiUJn, Cambridge, 
Mass., A Gantautas. Bridge- 
port, Conn.. J. Račius, Los 
Angeles, Calif., G. Vanagas. 

' T.vinsbury, Ohio, M. Inčiū- 
Štnuį, Ont.

IFTL’VOS ŽEMĖLAPIAI»
Turime fjp'iivos žemėla 

;v — už r»n centu u? ^2.5r

ko instrukciją. Tačiau, ap
skritai kalbant, šios rūšies 
bylos yra beveik beviltiškos.

Visuomet yra lengva įro
dyti. kad pinigai priklausė 
mirusiajam asmeniui. Ta
čiau yra beveik neįmanoma 
nuneigti vadinamojo ”joint 
tenant“ teigimų, kad banko 
sąskaita buvo mirusiojo as
mens jam dovanota.

Jei žmogus turi visą savo 
turtą “joint“ arba ”in trust“ 
sąskaitose, — jis neturi jo
kio turto, kuri jis galėtų pa
likti testamebVo keliu. Jei 
jis nori būti tikras, kad jo 
paliekami pinigai bus išda- 
b'nti kitiems, kuriems jis no
ri iuos palikti. — jis privalo 
laikyti savo pinigus banke 
savo ir vien tip savo paties 
vardu, o ne bendrai su kitu 
asmeniu.

klubo -vasarnamis, 
low vadinamas.

Mirė

Bunga-

Gruodžio pabaigoje mirė 
šie lietuviai:

Sofija Tamulevičienė. My
kolas Karpavičius. Juozas 
Bendoraitis, Simas Miliaus
kas, Ona Baliūnienė ir .Jonas 
česnickas.

J Krasinskas

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas. V. Baravyko. 590 psl. 
apie 30 000 žodžių kaina $6 

lietuvių-anglų kalbų žo 
dynas, redagavo Karsari- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00

! Po $1: F. Einikis, Gary,Į
| Ind., B. Lemeii,. M.nche.-! che„er Conn A Mockuvie-

okmita. MkaK, J.

Į.ter, Conn., B. Balčiūnas 
i Kžrkyrųod, ty-Y., P. Malžin*
Ičas, Los Angeles, CaL, A. Visiem* aukotojams nuo 
Marozas, Bridgeport, Conn., jirdus 
M. Tamulionis, So. Boston

nė, So. Boston, Ms^s.

ačiū!

Man- I Keleivio administracija

Indėnai Manhatteno salą 

(dabartinį New Yorko cent

rą) pardavė olandams už 

$30 vertės papuošalus ir

drabužius. Dabar ten už pė
dą žemės moka apie $500.

GALIMA GAUTI 
Keleivio administracijoje

galima gauti Leono Saba
liūno ”Social Democracy in 
Tsarist Lithuania, 1893— 
1904“.

Kaina $1.00.



Ni. 1. ly. 4 m.

, LAWRENCE. MASS. 

Mirė J. Zautra

KELEIVIS. SO. BOSTON Puslapi? penktas

Po ilgos ir sunkios ’i^s 
Lawrenco General Hospūai 
1973 m. gruodžio 5 d. mirė r 
ilgametis Keleivio skažyto- 

merų
amžiaus. Palaidotas tautirės 
bažnyčios apeigomis E’:r.- 
wood kapinėse. Methuen. 
Mass. Kleb. kun. J. Gaspa- 
riūnas pasakė ir atsisveiki
nimo kalbą. Kalbėjo ir Ch. 
Volungus. primindama? ve
lionio gerus darbus.

NEW YORK. N.Y,

Paminė* Klaipėdos krašto 

prijungimo sukakti

PIENO kV'AL\$T£S ŽINIOS gu’.i būti naudojamas kaip ubel- 
i '.as pareiškimas, apibūdinantis

T ę s i n > s 24. Dievo pasielgimą su savo žmo- GAS. VERTINGIAUSIA DOVANA.
«. -a... r ia:x\tnėmis per visa Evangelijos am-

m,c n pap as .> žiu. Tekste parašyta: Rašyk:! KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIU IR
ta: \ >g: pakiiminti mirusieji, kurie mirs- ■

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU-1 BALTIC REALTY &
INSURANCE AGENCY

:*.c 
\ r r:
l'.t g.-.

Kiuipėuos krašto pri;
> • rie Lietuvos paminė- m ir. e> 

v".2'.a Maltosios Lietu-jas Jonas Zaurra. .. .......................
i.> ;;;\cs

• * ; _ • u

Kariu Kūrė'U o
Ramovė- k . ...

. ..
* L. K... c\ii.;sti- ta Viešpatyje nuo dabar, sako NAUJAUSIU LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. 

..< .... k dvasia: jie turi ilsėtis nuo savo

Liko našlė Marijona Bur- 
baitė-Zautrienė ir du brolio 
sūnūs su šeimomis, vienas 
Nevados. o kitas Com.evti- 
eut valstijoje.

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-6030Į
JOHN’S HARDWARE ! Nors ir be kailio liksi, bet ’I>r:»ndžia namus ir automobi.

.ve i:x j;., y vargų ir ją darbai seka juos“, 
s g.. t i..*.r.-:k i žodžiai "nuo dabar" yra rak-1 

........ \.c\\er.• : tas Į tikrą šito teksto sup'.ti
re'..- .r a-.". - j tr.ą. Jie parodo. kad tas pažadas; 
x;.s .:. m :d. pritaikomas po paskirto laiko.!

t.> - a y. ....... .. j.. \.'nieksiąs parodo, kad minėtas*
v.tas yra šio amž.uus pabaiga., 

in? Kristaus antrojo atėjimo. Ki- j 
’tur tas pats vadinamas "piūti I 

. J Imi". ir to laikotarpio ištikimiem J 
| šventiesiem, kai jų žemiškoji' 

. • * selionė pasibaigia mirtyje, ne 
ere:kia pasilikti užmigusiems 

mirties miegu, bet jie lieka tuo- 
jau prikelti ir dalyvauja naujo 
>:os karalystės Įkūrimo darbuo- 
>e.

\ Ir’ .1 
t ”... >

: s-gos ,<uopa 
Sekmadieni. 3 •.

'■.d < or.gregatton
y<:es Sv;.e.e. $5 Rd.. 
..' S:.. Weodhavcn.

lius nuo \ šokiu nelaimiu.
visiems neįtiksi.

RADIJO PROGRAMA

398 W. Broadway 

So. Boston. Mass. 02127 

Puodžius ir BAB SanuloN., v. Al.*..

eityje: ii s Ta ;
..r: N.-.ip . ... t <

• ' i' • . ” t ’ . * n .; * .:
• ’* v — 2 '. .r 4

Mū»u žtmiškie i namai*

U <
’S ”

. N. i

:vn.as Grikinis kalbės v 
.’.’.a v es Manosios Lie- 
a:.’v i lgiu.

m.:s eAume’'.mes
. e. . e..

‘.Via

e. -
...... l\
r\;'* \ r

auto draudimu istatv- 
r,uv > r:i komplikuotas. Oraus, 
darni mŪMi agentūroje, gausite 
\i~a* informacijas l>ei patarimą, 
kaip geriausiai apdrausti.

Tek: 268-3835 (biznio) ‘ Seniausia Lietuvių Radijt :
\ 'Programa Naujoj Angino i .lokiu problemų neturime ir 

288-7176 (namų) WLYN, 1360 ki L” m draudžiame stu-

, lociklų ir is stoties h M |įu<>' 
me., veikia sekmatlu :

Kas domitės Tiesa, mes pri įql LAUMES LEMI i niais nuo 1 iki 1:30 Vai. Uit į Taip pat atliekame namų pir- 
'iusim veltui spaudos, kreips -ei -■ ».r- n kimo ir pardatin.o patarna\i-

(•0ie Salomėją Neri). Pet ną Perduodama: Vėliausiu 1 n.
j-one’et Ofintadcfc, 234 psl pasaulinių žinių santrauką t Todėl, jeiini norėtumėte par. 
į Kaina b,».00. , r komentarai, muzika, da-' «!«:<►<» ar pirkti nekilnojamąjį
I ,,, ,, . i'08 ir Magdutės pasaka. *‘"tą. prašome paskanmbmti
' ATSIMINIMAI. parase Ju< [ j telefonu 268-6030

zas l.iuūžius, 246 pusta reįkaIaįs kre!ptiJ> į
piai, karna..........$.5x0 Baltjc Florbu ąėlių ir dova ' ------------------------------------

• įnų krautuvę, 502 E. Broao
1 VYSKUPO P BOČIO way» Bostone. Telefo • Niekados niekas nesiskun*

j ATSIMINIMAI, I tomas • /
ši radijo programa traną-! 320 psl , kaina $3.50, II to Į ’r Kol^via 

liuojama penktadieniais ii m a s 2h2 psl.. kaina $3.50. 1
i stoties WBUR 90.9 FM

v * šiuo adresu
Lithuanian Bible Studentą, 

212 E. Xrd Street. 
Spring Vaiky. III. 61362.

(Skelbimas)

| i rūer. 
t okios

Velionis buvo kilęs iš 
Guobių kaimo. Liškiavos v..
Alytaus apskrities, a:\ykes 
i JAV 1914 m. ir visą laiką 
išgyvenęs Lawrence. Buvv 
patyręs mėsininkas ir šiuo 
v erslu vertėsi. Mėgo skaity
ti ne tik lietuviškus laikraš
čius. bet ir knygas ir. kol bu- ;
vo sveikas, atvykdavo i Bo<- ;* ...
toną ir Keleivio ištaigoje ;ų sy 
Įsigydavo. y,

* y
Velionis priklausė Lavv- 

rence Lietuvių kolonijos klu
bui ir Lietuviu Tarvbai. Sunki M. Krssinsko padėtis '; •

•eume pus va:scs- 
:..k.-.r. lėliai.

.t s*... 
Z\ . * 

k . *1 t 
S

Vis mm: ua.vvau::.

ALKOS BALFUI
i v: '..v
K -* . ...* g '

t

A
: uk. io A Jonuš- dc.a •’

J. Iapšiai. A. ir J. A " 
V Liždenis i: K. 1 iIut* v

a:s b -’v sS.tki auko:o
■

Gili užuojauta žmonai, o 
Tu. Jonai, ilsėkis šio kiašto 
žemėje.

i: L. Žic.sus. ‘ -
. rim :t\

I gametis Keleivio beud-
: Urugvajuje Mikas J

<kas yra kankinamas -a 
imlios ligos ir kitu senatvės ■*'•'.tą Cavsa 

k.-.: 2 K
vu' gma ir tenykščio nensi-
*'x ' ■ ■.mlžeto nepriteklius. ’ ' x ■'

Kr;
• • • I

Dar mirė Stasys česr.a. J . Nemažiau už ligas
šleivienė, K. Kasileviėir.s. J.
Žukas ir J. Mikalauskas.

Buvusiam aktyviam Ue- „ *‘L
: v e s i a: sv ės k o v ų o. a i y v i u i. .> gi, -. . .. 

c u: įdirbusiam t’rug- K' v< -
V;: *

Antrojo pasaulinio karo 
veteranas Albertas Ašmega 
išvežtas i Bostoną gydyk 
goninėje.

> • •
SLA 41 kuopos nariai t j' 

Bronė Yuškienė. A. Yukra. ;'* '■ 
J. Bučionis ir Marija Deltų-1 
vienė yra senelių namuose., 
Paskutinioji turėjo yayulėt:; 
net ligoninėje.

metalurgijos fabrike i'".'.
M:ku: Linkiu stipry- - 

u nustoti vilties. G: 
kas išties ir naga

A. Plsričius

a i
1

* a \ ; •"
\ t š

k...... r
• x k .

L -A'’ 
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GARSO BANGŲ* 
PROGRAMA į ia« AN 8-04S9. Ten gauna dė, kad buvo perdaug myli

mas.
L. Tolstojus

banga nuo 8:00 iki o:30 vai. RAŠT M - STRAIPSNI AI 
vakaro ATSIMINIMAI APIE I

» • • JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė ,
Sausio 4 d. — 17-tojo ii lės Liūdžiuvienės, bd psl.

'L lS-tojo amžiaus Lietuva. caina ..............................$1 ,

Sausio 11d. -Tikroji SIAUBINGOS DIENOS f 
s Lietuvos liaudies muzika. > I9bo .netų atsiauni r 

■ ' • ' • • • mai, patašė Juozas Kapa .
Sausio 1S d. — Mariaus Minskas. 273 pusi. Iraina $3.' K:...'1

fie’

e:v.

.» k

Katiliškio pasaka "Raktas“. LIETUVOS VYČIO P£D-

Lietuvių moterų k'ubo x 
narės yra senelių namuos^ :■ 
serga.

M. Stonie

Švelnumas nugali visa. . .
bet pats yra nenugalimas. 'vcn?>« • Ją galite gauti 

L Tolstojus ■ Keleivy už $3.00.

AR SKAITĖTE
»

Benedikto Rutkūno eilė- 

-asč’Ų knygą "žirgeliai

c >. *• . k ' .
' K ' >

l/ažau ir Taisau
’t&muf iš iauke tr viduje. 
Lipdau ftopietiuH ir taisa 
įską k* pataisyti reikia.

Naudoju tik gena^.^ią 
medžiaga

JON \S .<1 AKINSKA.m 
22d Savin Itill Avs 
Lkrcheeler. Msaa. 
lel. t’O 5-5S.r,4

H

i !

I)»?At DIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūAių

draudimus
Kreiptis senu adrena:

BRONIS KONTRIM 
':’>8 lir<iadway

S«» ItoMnn. Mass. 02127 
.. AN 8-17015 ? Tei

J---------------

Sausio 25 d. - Romo šie- J1U° ? Sll,,!iGS i
žo kelionės i Lietuvą ispū- "tua 1., m. atsim.nr,
.... f - i ma, i, t> psl. kaina $2.00dziai. 1 ’ !

; . i
Mtf«0tf««M*«»#**M»M<M>«*»******** SIAURUOJU I AKELIU i 

K. d. Kriaučiūno. 1?8 psl. 
PARENCIMU kaina ......................................$2 j

KALENDORIUS ; pFR &,EDR^ )R A(Jb :
Sausio 13 d. So. Bostono RA..M>Lolo Vaitkau. atM-l 

Lietuvių Pil. d-jos salėje Al- nS-idls, IV to ,
gio Rukšėno knygos "Dav n!“.s I'“1- lialna k,,!įtŽįf
of Šitame" pristatymas. • “rs<l,its ....................$3.,5.

• • I Milžinų rungtynės. Myka

I

UŽ VIENA DOLERI IRa

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 
CENTUS PER MĖNESI 
ĮRENGIAMAS VISIŠK AIfe

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 
NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!a

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmokėjimo * Issiniok ėti per 60 mėnesių ‘ Jokiu

WH1TE FUEL
( ORPORATIOV t >1 V -•»; St„ Kxton. Tel. 26S-4 v'i,'i

i somvbės atstatvmo paskel- 
rimo minėjunaf^ y0 patįes autoriaus tomai j

‘ _ VI kietais viršeliais $3.75
i Kovo SJJ So. Bostono minkžtaisjoju.
| Lietuvių Pil. dr-jos salėje
Minkų radijo Talentų po-< ŽVILGSNIS Į PRAEITI, 
metė ir "Mis? Lithuania of, ję. ^vko. 476 psl., kai-

oAVAITRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skoiivtoju^ apl< j»«is:iulinius ir lietuviškuosius 
įvvkiuN. deda d.iug ir įdomių nvotraukų ir nt'irai pasilaka 
apie vko? mūsų visuomeniniu-- l»e» l.uhūriniiK klausimus. 
Jame raeite įdomių skail % loju !ni*kų s-kvriu. kuriame laukia
me abipusių pa>,isakymų ir nuomonių k'.e’-vieno visiems 
svarbia problema
’NF’MtlKI.AUSOM A HE n V A“ v ra dinamiška,, mūsų lt 
eivijos laikraštu*, ieškąs nauju l.erHr idarbių bei idėjų. vU 
Kuomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausoma Lietuva.

Melinė prenumerata JAV-se ,8.00 
Adresas:

7722 George Street. I.aSalle-Monlreal. 690. Oueliee. CAN ADA

N.E." pagerbti banketas.
eMteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

na $5

I JAUNYSTĖS ATSIMINI-
'MAI. Vlado Požėlos, 335
! psl.. kieti vir-eliai, kaina —

ATSIMINIU Al !

j TAU. LIETUVA, Stepą j 
TRYS IR VIENA. Janinos no Kairio, 4S0 ^sl., kai-J 

Narūnės ate.minimai spiN . -
rašytojus Gabrielę Petkevn-i GANA TO JUNGO, Kip»į 
čiūtę. Bali Sruogą. Jurgi j ro Bielinio aisiininirnai, 4921 
Saviek: ir ju rtą švaistą .171 • Ps;>- sa:na $o.0o. 
p.s.. kaina »o.00. KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at 
•įminimai. 224 psl., kainai

SLA '
LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

SUS1VIEN1J11UAS
.1ETUV1Ų

AMERIKOJE

MES VALDYSIM PA
SAULI. parašė L Dovydė
nas. I tomaa 268 psl., U to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

$2.50.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE-, 
I FUVĄ ATSTATANT, Ra- j 

WE WILL CONQUER P°lo Skipičio, 440 puslapių , 
kaina ...............................$5THE WORLD by Liudas

■ Dovvdėnas, 217 psl., kaina 
į $5.00. ‘r NEPRIKLAUSOMA LIE-

: TUVA. E. Skipičio atsimi-: 
ATSIMINIMAI IR MIN- į nirnų II tomas. 476 psl., kai-, 

TYS. Kazio Griniaus, I to na $7.00. j
maa. 300 psl.. kaina.......$2

' MYKOLO KRUPAVI-
ATSIMINIMAI IR MIN i ČIAUS ATSIMINIMAI. 364

TYS, dr. Kazio Griniaus, i psl., kaina $10.00.
11 tomas. 336 psl. kaina $5.' įrišta, kaina $4.00.

PASKUTINIS POSĖDIS. GYVENIMO VINGIAIS
Juozo Audėno atei minimai?*- P- Kahraitytės-Karrelie-
227 psl., kaina........... $4.00 nės, 360 psl.. kaina . .$3.50.

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS M1 LIONU S dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fiaterasJini organizacija •— 
duoda gyvybė* apdrzudj ir ligoje patalpą, kun yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS ateiečko pelnu, o teikia 
patarnavimus savitarp:nė3 pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHono dolerif 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir aavgi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauri įvairių klasių reikaUngiausiaa 
apdraudea nuo $100.00 ik, $iv.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ba. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams iafcai pigią TERŠI 
apdraudę: už $1,000.00 apdr&udoe tik $3.00 mokau* 
čio metamu.

9IA—AKCIDENTALf APDRAUBA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lėa apdraudou mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitla 
* kuopų veikėjus. Ir ?Je plačiau paaiškina apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Ltthnanian AlNaitee ef America
807 Went 30th Street, New York, N.Y. 10001

^Ma^mnnMaaamnHMHmMnmmrimMmMBanmanmuta



Nr. 1,1974 m. sausio 2 d. KELEiyiS, SO. BOSTON tolapis Mtai

Vietines žinios
Lietuvos ekskursantai Bostone

Palaidojome N. Jonušką

i Napoleonas Jonuška mirė 
gruodžio 20 d. Jis buvo pa
šarvotas J. Lubino šermeni- 

I nėję. Gruodžio 21 d. su juo 
Į atsisveikino adv. dr. Marija 
1 Šveikauskiertė ir Jackus 
j Sonda Keleivio ir socialistų

Gruodžio 25-27 dienomis Programos vedėjas buvo organizacijos vardu.
Bostone lankėsi iš Lietuvos Lietuvos radijo ir televizijos.
24 asmenų ekskursija, ku- pranešėjas Vytautas Kybar-?, Gruodžio 22 d. išlydintj 
rios tarpe'būvo pradedant tas, kuris, be kitų dalykų,! k1albe-
plaėiai ir už Lietuvos ribų puikiai padeklamavo K. Do-P10 • '' .??.?? veikaus- 
išgarsėjusio styginio kva,: „elaiėio "Metų- ištraukų, j
teto nariais ir baigiant Ma-' ... ... a?v‘ du MarlJd Svelkau.Ric-
žeikių rajono kolchozo pir- Verta pažymėti, kad jis,ne.
mininku. j ne tik savo pareigas gerai-

Dienomis ekskursantams ‘dliko. bet ir programos da-.
buvo rodomas miestas, o va- Lvylus ne pristatė“, kaip į
karais jie turėjo progos su- niusuose pradedama sakyti,'
sitikti ir pabendrauti su vie- ° su supažindino. į
tos lietuviais. ‘ ,

Gruodžio 26 d. So. Posto-' J?a,anu\ al,,e 
nebūvi

Fausto Kiršos mirties 

10-mečio prisiminimas

Abu aplankytieji labaiS. Bobelienę ištiko Į Aplanke senelius
didelė nelaimė 1

o i--.- tv , : Gruodžio 23 d. Feliksas
Sofija Bobehene, kun, Valeckas, jo duktė Frances 

gyvena savo dukters Laimos. įr Stasys Naudžiūnas aplan- 
n žento dr. S. Jasaičio na- Hellen’s senelių namuo-į
muose, lipdama laiptais nu- Sherman ■ dų senelis visus apdovanojo ivilto ir sunkiai susižeidė. 1 ?? Cantone, 

Ji jau ilgiau nei savaitė
guli Carney ligoninėje ir 
dar reikės ilgokai gydytis.

seną Keleivio skaitytoją.

Auka Balfui
džiaugėsi. ,

Tą dieną visiem seneliam1 Alfontas Baika, gyv. So.
buvo surengta meninė Kalė-' Bostone, vieton kalėdinių 
dų programa, kurią atliko i sveikinimų per Keleivi au- 
studentai ir studentės. Kalė-i kojo Balfui .$10.

N. S. Jei tu nemoki prisitaikyti, 
jei tu nesi pasiryžęs pilvu

. , Ten lasu dar viena lietu-. -vėlimą g.lv. gyvenri,: iliaužt-purve. Ui neri revo.
Linkime greičiau sveikai vė S. Tumienė, kurių lankė' “v.° “• huc.onu™., o tik pliuiku.

grįžti namo. jos duktė E. Hovvard. rijas žarstyti. Leninas

no Lietuvių Piliečių ,1-jos sa- T“1"' ' lesa, pa-
Ičje buvo ju greitomis su- ske!l',:,1 
ruoštas koncertas, kurio sale. Kone spe.,o suzi-

Sausio 5 d. sukanka 10 
: metų, kai mirė poetas Faus- 

konceitą įhs Kirša, ilgesnį laiką gyve 
nęs Bostone.

Tai sukakčiai prisiminti A
programa atliko Vilniaus o- ,n.otl at(‘,,tl; !le di<]e- sausio 6 d. 10 vai. ryto Šv.
perus solistė Elena Saulevi- ho P:’f'.t‘-nk.n,mo, nes girde- Petro lietuvių parapijos 
čiiitė. Kauno muzikinio te-«Jo al,ksto menininkus, bažnyčioje bus atnašauja
ntis solistas .Juozas Maliko-‘ Iš Bostono ekskursantai mos mišios už mirusio poeto 
nis. Kauno dramos teatro išvyko i N’evv Yorka. o iš ten sielą. Velionio draugai ir 
aktorė Rūta Staliliūnaitėj gruodžio 30 d. išskrido na-, pažįstami kviečiami pamal- 

‘konservatorijos studentė Re- mo. . dose dalyvauti.
gina Burneckytė (kankli-į
ninkė) ir konservatorijos ——— Paragink »avo pažįstamus
studentas Antanas Smols- Jei mažas bijotų didesnio,i ii* i raly t i Keleivį. Jo kaina 
kus (birbynininkas). mes nepažintume narsumo, melams $7.00.

SOUTH BOS1ONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINI
M O 3 VAU POPIET IKI 10 VAU. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALI S
— JAIKIA! IšlIŠKUKUOTOS NAUJOS PATALPOS
— l.nVt VIŠ.'.AS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 
NUO !2:00 VAL. IKI 3:00 V AL.

LIETUVIŠKI PIETOS

(liai.nril. !i;ū. kūnelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

AGibnky įtik* ir būsite maloniai n.istebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBE

Gana
Bereikalingai eikvoti kuru alyva 

1973
Alyva kūrenamos

šiko oro krosnys
Rytdienos įrengimu

Savybės: 
l’rudukiingumAg 

Groži* 
Kišimom i ja Namams, šildyti 

geriausias pirkinys

Pilnu irmeimaa, Įukuilunl aly
vų kurnerf. pūltjų, aro filtrų, 
termostatų, konlrolų ir darbų m- 
jimgti rūy aa vamzdžiais.

19 melų ■araalija.

$496.
Paakattoė oodernau alyva Šildymo naujiena nTrjt fl

FORTŪNA FUEL Co. HE™0ILi
Alyva Sildvma »swlalistai

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Miibury Si.

WORCESTER, MASS.

T«L SW 8*2868

yra vienintelė oficiali i»t»L 
fa Worcestery, Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VYorces-

terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis* Čia kai*

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ii 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikfiena

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies ne tik jaučius 
vedžiojau

Elood Sųuare 
D ar d įvare Co.
■•ėaiaku N. J. ALRKNA 
S28 EAST BROAI'HA-? 
fU»CT« BGSTofd, MASS.

TELEFONAS AN M-414S
Eenjaimn Mrore Dažai 

Lopiercu Sienoms
Stiklą v La^g-ama

Visokia reik mtnyn namas 
Reikrnenvn pli-inhsriama 
V|». rašeiva oa'kta<

Peter Unksvytu
& Bsildar

<9 Choreli Street 
M. Milton, Mase.

Atiteku visus pataisymo, i 
to Ir projektavimo darbus U lau
ko Ir vidų ja.
Manio pastatu, pažai 
la«im«. Saukite visad 
landų vaaaro.

Tebfeaaat 688-8675

aų namų tol 
Susų ratke- 

viaadoa iki S v^

Nerasi medžio be šakos, o
žmogaus — be ydos. 
maaaaaaaaaaan ***********

A. J. NAUAKSY i
RsaI Estete & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newtoa Ceatre, Mase. 02158

Tel. 332-2645
'j jjrrjrrrrr-rr^“.........

E. KARDELIENĖS DAINŲ 

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.
ryj jjfjrrr<jJffrrrrrr ............*............ .....................................................................a

nsv j-iust aasravn
Telefonas: AN 8-2806

7>r. Jos. J. banovan 
Dr. J. Pasak ar nio

i ĮPĖDINIS 
L OPTOMETRISTAS
Z Valandos;
įdu" 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
) Trečiadieniais nepriimama

447 BROADVVAY 
’ South Boston, Mare

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodi
(RUDOKlUTt)

0PT0METRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uidarr.

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
eoooooooooeooeeoeoooosoeeeooi&soooocooooooooeoooooeoę

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytoją re 
*>oeptus ir turime visut gatavus vaistus.

Jei reik vairtų — eikit į lietuvišką vaistlaą.
Sav. Emaouel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadeay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 8 vaL ryto iki 8 vaL Išskyrus šventadienius Ir sekas, 

oooeaoooooooooooooonoooeoooooooooeoooeoeoooo

M,& T OILTO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies^aptarnavimas
□ Automatinisjįpilimas
□ Patogios mokėjimo’[sąlygos 
O Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

r’r JI 268 -4662’

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11*12 vai.

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arlhur SI., Brotkton, Mana. 02402. TeL 586-7208

atlas parcels co.
82 Harrison Street,

Worceater, Maaa. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worceaterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines garny iras medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami* 
nią. Turime vietoje įvairią vie. 
tinės gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai la
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei 
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti 
tinsite. Vedėjas A. Schyrinsld

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

1S BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifilcatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127
TeL 268-0068

*********************************************************************

South Boston Savings Bank
ALFRED W. AKCRIBALD; PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

Kinkas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vaL 
po pietą, x v

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gailivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

DABA
už nemažesnių^ kaip $1,000 dvieju 
metą įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrąją los rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

viri $274,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS • ATLANTIC
TRAVEL SERVICE. Čia visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant— be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

P.ublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—5 x
Ketvirtadieniais 9—6 T
šeštadieniais uždaryta

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8784 

Visą skyrių vedėja Aldona Adomonis T




