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„Kreipiuosi į jus 
su pagarba ir viltimi”
Tokiais žodžiais akademikas A. Sacharovas kreipia* j 

« • 
si į Vakarų visuomenę, prašydamas paramos kovoje dėl 

laisvės Sovietijoje. Priimdamas JAV socialdemokratų 

Norman Thotbas laisvės žymenį, jis paskelbė 6 punktų 

laisvės kovos programų.

Nors sovietų policinio re* {niams. čia išvardindamas
žimo kieti piritai ir nepa 
prastu brutalumu stengiasi 
užsmaugti visus savo prieši
ninkus. bet jų laisvės šau
kiantis balsas vistiek sklin
da ir Sovietų Sąjungoje ir 
Vakarų pasaulyje. O po A. 
Solženicino "Arcbipelag Gu-

eilę suimtųjų rašytojų ir ki 
tų laisvės kovotojų. Tas są
rašas galįs būti daug ilges-'

lag“ knygos pasirodymo tas laisvės.

nis.
Reikia reikalauti baigti 

tautinių mažumų diskrimi
nacijų,

Kovoti dėl emigracijos
Mykolas Sleževičius. būdamus nepriklausomos I,je 
tuvos ministeris pirmininkas. 1918 m. gruodžio 29 
dienos atsiAaukimu pakvietęs visus prie ginklo savo 
kra&to Kinti, miręs 1939 m. lapkričio 19 d. Kaune.

Po 3 mėnesių laimingai 
grįžo iš „dangaus”

Skylab-3 astronautai pasiekė visos eilės rekordų ir 

atliko erdvėje daugiau tyrimo darbų, negu bet kada anks

čiau skraidžiusieji. «

[solženicino knygą

gaudo kaip auksą
Rusų kalba Paryžiuje iš

leista A. Solženicino knyga 
“Gulago archipelagas“ ten 
buvo išpirkta per kelias sa
vaites. New Yorke jos ie.-ko

Praeitą penktadienį erd
vėlaivio Skylab-3 astronau
tai Gerald P. Carr. VVilliam 
R. Pogue ir Edward G. Gib- 
son po kone trijų mėnesių 
sklaidymo ir darbavimosi 
erdvėje laimingai nutupė į 
Žemę Pacifico okeane.

Šį kai tą jie išbuvo 84 die-

laisvės šauksmas dar žymiai 
sustiprėjo, nes į jį vis dau
giau ir drąsiau įsijungia pa- 
saulinio vardo asmenybių 
pačioje Sovietijoje ir užsie
nyje.

Štai vasario 1 d. JAV So-

Jis prašo ginti Solženici
ną, kad jo knyga "Archipe- 
lag Gulag“ būtų leista lais
vai platinti ir Sovietų Są jun- Į 
goję. t

Vykdyti akciją padoriem i 
rašytojams apginti, tokiem J

cialdemokratų 8-ga įteikė kaip Galichas. Maksimovas. , 
Norman Thomas vaido lais- » čukovskaja Nekrasovas. A-» 
vės žymenį įėgaraėjusiam, malrikas, Marčenko ir kiti.1 
sovietų-• Įsiimta kovotojui - "Mūsų kuštu nebus gali- * 
akademikui Andrejui Sa-i ma jokia ideologinė laisvės; 
charovui. dalyvaujant APL-»ir didžios literatūros išliki- i 
CIO ir kitų JAV darbininkų' mas, jeigu mes neginsim sa- į 
unijų vadams ir atstovams, vo sąžiningų rašytojų“, sako . 
Žymenį Sacharovo vardu j Sacharovas. .. . i
priėmė jo čia esantis artimas Į Baigdamas jis pareiškia.j 
draugas dr. Juri Glazov. Ta j kad dėkojąs su pagarba ir ( 
proga akad. A. Sacharovas viltimi visu Sovietijos disi- i 
persiuntė į Vakarus ne tik , dentų vardu. ,
padėką už tokį pagerbima, ‘ Amerikos soeialdemokra-' 
bet ir nepaprastai drąsių tai, spausdindami šį atsi'-au-, 
minčių atsišaukima laisvojo» kimų, kviečia Vakaru visuo- j 
pasaulio žmonėms, kuris va- • menę remti drąsiuosius Sa- 
sario 10 d. buvo išspausdin- charovą, Solženiciną ir ki
tas ištisame The New York *us Jokius laisvės kovotojus 
Times puslapyje. ; Sovietų Sąjungoje. Ta para-i

_ . .... ma turinti augti ir dar labiau |
Tas atsisauKimas paya-. stiprėti, nes tai vre gy /ybesl 

dmtas: "As kreipiuosij jus ar mirties klausimas/ 
su pagarba ir viltimi“.

i**- f'"b gargta

tarti ginklavimosi apsiboji- 
mo ir aplamai "atolydžio“ 
klausimais.

Bet jis pabrėžia, kad tuo

Vasario 9 d. New Yorko 
lietuvių Kultūros Židiny ati
daryta Penktoji dailės pa-

_. o . x 'rodą, kurioje išstatyta dau-j
metu Sovietijoje tę- Į ^au nej 40 dailininkų 1001 

siasi areštai, tardymai,, kra- kūrjnjųt Paroda dar bus ati-1 
tos, relięjos persękiOjimss,; daryta vasarjo 16 d nuo 12Į 
ypač Pabaltijo sntvje. pa-, jkj jj vaj vakaro jr Va-j 
donų rašytojų žodžio slopi-! 3^ 17 d. nuo 12 val }ki gi 
mmas. emigracijos varžv-‘vaj vakar0
mai ir tautinių mažumu dis-j parodai ’ buvo paskirta! 
knmmacija. Tai tragiškai j premijų, kurios šitaip pada- 
rodo. kad įsonnis tarptauti-, jjntos: K. Žoromskiui teko 
nės įtampos atolydis nėra j Lietuviu Fondo $1000 pre- 
lydimas Sovietuos viduje NY apygardos!
humaniškojo atolydžio. į $360 premija — R. Ingele-;

Sacharovas reiškia viltį,, vičienei, $200 — Vidai Kriš-į 
kad Vakarai šią pavojingą tolaitytei ir $100 - A. Vit-’ 
situaciją supranta, ir dėl to
kreipiasi, prašydamas išvys
tyti veiklą bent šešių P

kauškaitei-Merker. P. Jur-r 
kus gavo religinio meno pre-į 
miją.

siekimams jgyvend!H(f. '' t Garbės pažymėjimai pa-j 
Reikia stengtis, kad Tarp. Į j D Griežei, J. R u te-1 

?utin'.<> Ra'^o!n0J0 .,K7-!iiiui, P. Lapei, J. Sodaiėiui,!
O. Paškevičienei ir J. Paukš-;

tautinio ________
žiaus ir pasaulinių sveikatos1 
organizacijų atstovams būtų 
leista laisvai inspektuoti so
vietų kalėjimus ir psichiat
rines ligonines.

Antrame punkte Sacha- 
rovas kviečia reikalauti am-1 Pirmadienį Irano ir Irako 
pėstijos politiniams kali- P““"y i»7k« kra»inM ko»ij.

tienei.
Paiodą rengė LB NY apy

garda.

Tūkstančiai atsiliepė j premjero M. Sleževi čiaus atsišaukimą ir stojo j karią eiles. Vir
šuje matome ją įvairaus amžiaus būrį. Ant roję nuotraukoje savanorių būrys prie lauko 
virtuvės. Trečiojoje — linksmi kavaleristai, sulaukę arklią. Ketvirtojoje — jau apmokyti 
vartoti ginklą.

piikti ir sovietų diplomatai. nag j valandą ir 16 minučių
Šveicarijoje toji knyga erdvėųe, skraidydami ap- 

jau išleista vokiečių kalba, |jnk žemę, kai prieš juos iš- 
ir pirmoji laida jau išpar- kelti Skylab-2 astronautai 
duota. teišbuvo tik 59 dienas.

Anglų kalba ji bus išleis- Pe,. |aikotanpj jie ap. 
ta JAy-se gegužės mėnesp ^,^0 kartų aplink
Jos kaina bus minkštais vir- žemę <1 nuskrido 34.5 <mi-

11 *leta18 .lionų mylių. Tai atstumas.
Į $12.o0. Į lygus 70 kelionių į mėnulį ir

Tos knygos dar 5 dalys atgal. Be to, astronautai Fo
te bėra rankrašty, kuris taip*, gue ir Carr vieną kartą "Ii- 
pat esąs išvežtas iš Sovietų vaik čiojo“ erdvėje 7 valan- 
S-gos ir saugomas Vakaruo-‘das ir 1 minulę, "gyvenda
vę. Ten aprašomi įvykiai (Mi“ erdvMMėstronautaf su* 
liečia laikotarpį po 1956 m. * valgė 1,50$ svarus maisto ir 
;ki šių dienų. • išgėrė 187 galionus vandens.

Tvirtinama, kad Solženi-' Grįždami iš erdvės, astro- 
cinas yra taip patvarkęs, ■ nautaj parsiežė tūkstančius 
kad tą rankraštį tuoj pradė-jten padarytų saulės, žemės 
tų spausdinti, jeigu autorius* ji* žvaigždžių nuotraukų ir 

• bū u sovietų suimtas. 'atliko daug kitų reikalaingų
šiomis dienomis Solženi- ,mokslo darbų. Visa tai bus 

cinas jau buvo kviečiamas į labai svarbūs daviniai įvai- 
sovietų saugumą tardymui.: rierr,J. ateities projektams, 
bet jis ten pats eiti atsisakė. Kaip Erdvių tyrimo cent- 
Tai dar nežinia, kokių prie-'ro direkorius dr. Ch» Mo- 
monių sovietu valdžia prieš Phe»' c- Kraft pranašauja.

ateityje erdvėje galėsią būti 
pastatyti beveik viešbučiai 
atostogoms praleisti ar net

jj imsis.

*urn. V. Būtėnasi y
ir fabrikai gryniems krista
lams gaminti ir kitai pramo
nei. Be to, galėsiančios būti 

$ įrengtos ir ligoninės širdies 
1.000 paskirta Vladui’Būtė- kankinamiems, nes be 
nui, gyvenančiam Chicagoj. žemės traukos tokiems yra

gavo premųą
Žurnalistikos premija

Premijos mecenatas — kun. 
dr. J. Prunskis.,

V. Būtėnas yra išleidęs
porą knygų apie 
partizanus, dar anksčiau — 
k n a ”T enktvnės su šėto-

lengviau pagyti. Erdvėlai
viai taip pat galės būti nau
dojami ir nepaprastai grei-

Lietuvos'tom kelionėm iš vieno kon
tinento į kitą.

Tokiomis naujomis gali-
nu“ eilėraščių rinkinį "Nu- lybėmis jau yra susidomė-
ėję plotai“.

1
I Nauja knyga apie

Simą Kudirką
»Apie Simo Kudirkos tra

gediją čia turime išsamią ir

justos įvairios biznio kom
panijos ir į šia sritį rengiasi 
investuoti ir didelį privatinį 
kapitalą.

Bet grįžęs astronautas G. 
P. Carr pareiškė: "Labai 
malonu kartais apsilankyti 
erdvėje, be* ten gyventi vis-

įdomiai parašytą Algio Ruk- l,ek nenorėtume...“ Ir šie
seno knygą ”Day of Šta
me“, o Vokietijoj Bemhard

dangaus keleiviai nepapras
tai džiaugėsi sveiki nutūpę

Pirmadienį Washin(toi>e Popiežius atleido 
prasidėjo 13 valstybių kon- ;
ferencija bendrai "alyvos tUAdszentį
politikai“ suderinti. Pra- >
džioje didelio sutarimo dar; Kard. Mindszenty yra 
nebuvo. Arabei priei toki,! Pieftas laisvės kovotojas, 
dyeot vartotojų Itonferen-1 ven«r» Pasipnesmimo ko- 
riją yra
proga Libija nacionalizavo 
savo kraite JAV bendrovių

Spaeth apie tai vokiečiu kai-U žemę ir čia vėl susitikę su 
- - i savo jefmomjg jr draugais. . ..... .. ba parašė knygą "Amerikie-,8*^° šeimomis ir ei‘X.SJUeX i®” atmeU p0litin? 8lob’“’|lwi bPn’1™d"u*-.

i 'nvlvZr Į kurios antrinės antraštės y- .„ -oi"; »*t.
te P^LzrrvenpXL!;\”^rin.ink^s^“

katalikų bažnyčios galvosi ”paXjndinių' žmogaus tei- fr Streikuoja 
pareigų. Mat, to reikalaująs, .juSdima,“ SireiKUOIŪ

arto..,.) nonreren- - ; ... ,. , MaT^izn^’' Tai 44 I,uslaPiu didelio' JĮj**
piktai nusiteikę. Ta mun!zmu’ simbolis. Jis ko- ,imo u Ma-R>a b,znk • , formato knyga. Joje labai• negalėdama susitarti su ang- 
ikiia nacionalizavo' munistų buvo suimtas, nu-l ma2aj paties autoriaus teks-Į liakasiais. paleido parla*

teistas, ligi Vengrijos suki-

'a renka

_____ _ gegužės 1 d. baigsis to. daugiausia nuotraukos ir mpnt< ir paskyrė naujus rin-
rafineriia* Mat IrnnferenI bmo sėdėjo kalėjime, o 15 į kainų kontrolė, išskyrus tik dokumentai, kurie aiškiai kinius vasario 28 d. O an 

paskutiniųjų metų gyveno sveikatos sritį, Ui kainos ir nusako S. Kudirkos tragedi- lukasiai nuo vasario 10 d, 
pasislėpęs Amerikos amba-1 atlyginimai pradės kilti. ją. _ ___ pradėjo streikąei jos tikslai priešingi arabų 

interesams.
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Prieš didžiosios dienos 
SG-ją sukaktį i

Gyvųjų atminime, tur būt, nebuvo kito tokio reikš
mingo mūsų tautai istorinio įvykio, kaip nepriklausomy
bės paskelbimas ir jos įgyvendinimas. Nesgi nieko ir nėra 
brangesnio, kaip tautos laisvė, ypač dar savomis ranko
mis iškovota ir savo krauju atpirkta. Tik nepriklausomy
bės dienų grąžinta gyvybe dar ir šiandien Lietuva kvėpuo
ja. dar ir šiandien kalba lietuviškai, dar ir šiandien kuria 
savo kultūros vertybes, ištvermingai kenčia ir laukia vėl 
nepriklausomybės šviesos patekėjimo.

Tad suprantama, kad ir mes čia to didžiojo įvykio 
sukaktį net penkiasdešimt šeštąjį kaitą minime, penkias
dešimt šeštąjį — iš jo semiamės ryžto savo ateities žy
giams. penkiasdešimt šeštąjį — prisiekiame būti ištikimi 
nepriklausomybės idealui, vėl dėl jo kovoti ligi narjo 

'laimėjimo.
Sunku būtų rasti net ir skambesnių patriotinių žo

džių. kurie šia proga dar nebūtų buvę pasakyti ar parašy
ti, pamokymų, kurie nebūtų buvę įsidėmėti, ateities vilčių, 
į kurias nebūtų buvusios kreipiamos mūsų akys.

Norėtume gėrėtis ir mūsų veiksnių šia proga sveiki- Į 
nimais, linkėjimais ir stilingai suredaguotomis deklaraci- j 
jomis Lietuvai ir išeivijai, tvirtinančiomis, kad ir šiandien 
"Lietuvos nepriklausomybės aktas yra mums švyturys 
ir kelrodis, palikimas ir įpareigojimas, padrąsinimas ir 
užtikrinimas, ištvermės ir laimėjimo vilties neišsenkamas 
šaltinis..?' — kaip skelbia Vliko kreipimasis.

o
Norėtume ne tik gėrėtis. Norėtume tikėti net tuo at

veju, —
kai Lietuvoje net Nežinomojo laisvės kovų kareivio 

paminklo granitas okupanto atvaiytų pačių lietuvių ran- 
komis išgriautas;

kai savanorių ir kitų laisvės kovotojų kapai užarti ir 
jų vardai gal tik pašnibždomis artimųjų ištariami;

kai iš istorijos vadovėlių net anas Nepriklausomybės 
paskelbimo aktas ištrintas, kad jo turinio nė vaikų vaikai 
nepaskaitytų;

kai patsai lietuvis yra verčiamas savo lūpomis turėtą 
savo tėvynės laisvę ir nepriklausomybę niekinti ir choru j 
garbinti okupantą...

O, kokia šiauri realybė, ir kokia ji priešinga mūsų ro- 
mantiškajai vizijai!

Bet mes vistiek tikime laisvės saulės grįžimą, nors 
ateinančioji diena nušvis ir ne mums.

Šios sukakties proga norėtume su šviesia viltimi atsi
grįžti ir į lietuviškąją išeiviją, plačiausiai pasklidusią 
laisvajame pasauly. Į išeiviją, už kurios pečių šiandien j 
stovi kapitalas, demokratija, žodžio ir 'minties laisvė,

. žmogaus teisės ir joms ginti institucijos, jaunimo išsimoks- 
’ tinimas, svarbios asmeniškos pažintys... Neabejotina, kad 
visa tai gali būti dar geriau, negu ligi šiol, panaudota mū
sų tautos laisvės kovai, jos gerovei ir pačio? išeivijos tau
tiniam gyvybingumui. Deja... Šiai tautos daliai Didžiosios 
sukakties dieną tedrįstame tik palinkėti:

kad atsiklaupusiųjų priesaikos neišvirstų vien skam- 
bių frazių pakiliu deklamavimu:

kad siekiamoji vienybė nesusikondensuotų į skirtin- 
giau mąstančio brolio aklą neapykantą;

kad aukojimasis nebūtų tik dolerinis atsipirkimas 
nuo visų kitų pareigų savo tautai:

kad aukojimasis — doleriniu atsipirkimu nuo visų 
kitų pareigų savo tautai:

kad linksniuojamasis ryžtas nesibaigtų įsitvirtinimu 
bankų seifuose;

kad jaunatviškas džiaugsmas neišsilietų vien perso
tintos gerklės rėkavimu, o

pasidrąsinimas neišvirstų akiplėšiška drąsa viešai 
išsižadėti savo tautybės.

Tada gal visi greičiau sulauktume ir Antrosios Nepri
klausomybės pirmojo sukakties minėjimo.

Dr. Jonas Basanavičius. didžiausia reikšmės lietu
vių tautiniam atbudimui t u rė j usio, ; r Aušros“ re
daktorius. Nepriklausomybės paskelbimo akto sig
nataras. miręs 1927 m. vasario 16 d. Kaune.

Dr. Vincas Kudirka, savo eilėraščiais ir straipsniais 
"Varpe“Saukęs tautai: "Kelkite, kelkite, kelkite!“ 
Lietuvos himno autorius, miręs 1S99 m. lapkričio 
6 d. Naumiestyje.

Steponas Kairys, nepriklausomybės akto teksto 
autorius, nepriklausomos Lietuvos socialdemo
kratų vadas, miręs 1961 m. gruodžio 16 d. New 
Yorke.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS 

TIK UŽ DESIMTI DOLERIŲ

PasinaudoKite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Gana to junga, 492 paL 
Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psL 
Dieno jant, 464 psL

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik ui $10.06

Pirmasis Lietuvos prezidentą* 
Antanas Smetona, miręs 191! 
m. sausio 9 d. Clevelande.

* •
Antrasis Lietuvos prezidentas 
Aleksandras Stulginskis, miręs 

i 1969 m. rugsėjo 24 d. Kaune.

! r

r 71
L re?

Trečias* 1 Jei b vos prezidentas 
Kazys Grinius, miręs 1950 m. 
birželio 4 d. Chicagoje.

*7;

Simas Kudirka. 1970 m. lapkri
čio 23 d. pabėgęs iš sovietų žve
jų laivo į JAV pakrančių apsau
gos laivą, bet bukapročių valdi
ninkų grąžintas sovietams, jų 
nubaustas kalėti sunkiųjų dar
bų stovykloje. Teismo metu jis 
reikalavo grąžinti Lietuvai ne
priklausomybę.

Pasaulis aplink mus
BRITANIJA CHAOSO PADĖTYJE

V

Lietuvon Taryba, kuri 191$ m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašė ak
tą, akelbiantį. kad atstatoma nepriklausoma Lietuvos valstybė. 
Visi jos nariai jau mirę. Paskutinis mirė Alaksandras Stulginskis 
1969 m. rugsėjo 24 d. Kaune.

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR K1E 

TAI TIKI. KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

Romas Kalanta, susideginęs 
1972 m. birželio 14 d. Kaune, 
protestuodamas prieš Lietuvos 
okupaciją.

Tada visas kraštas ruošėsi karalaitės vestuvėms,, kai 
vyriausybė paskelbė, kad 1973 m. spalio mėn. Bri^uujos 
prekyba su užsieniu davė 357 mil. svarų nuostol|5į?ai 
tokia šios srities nuostolių suma, kokios kraštas dar nie
kada neturėjęs. Dėl to piišosi išvada, kad labai gerai, jei 
tie du Įvykiai sutapo. Sakyta, kad televizijoje karalaitės 
vestuvių žiūrės bent pusė milijardo žmonių. Kadangi bri
tams šios iškilmės ir dvasiškai ir fiziškai arčiausia, tai 
daugumas jų ar namuose sėdėdami žiūrėjo televizijoje, 
ar \ ažiavo ten, kur apeigos vyko. iš arti pamatyti laimin
gos karalaitės. Tokiais atvejais bėdos kažkaip nutolsta, 
nes jau ir romėnai sakydavo, kad žmonėms reikia ne tik 
duonos, bet ir žaidimu.

Bet karalaitės vestuvės sutapo tik su pradžia didelių 
bėdų. kurios užpuolė Britaniją. Lapkričio mėn. užsienio 
prekybos nuostolis buvo tik 270 mil. svarų. Vyriausybė 
jau tuojau pat, kai tik paaiškėjo spalio mėn. nuostolis, 
pakėlė banko procentą iki 13. Tuo metu jau streikavo 
gi eitosios pagalbos šoferiai. Nepatenkinti siūlomuoju at
lyginimo pakėlimu, angliakasiai atsisakė dirbti antvalan- 
džius, ir čia nesurandama jokios išeities. Yra įstatymas, 
kin is leidžia kelti atlyginimus tik iki tam tikros normoą, 
bet angliakasiai reikalauja dar daugiau, ir dėl to reikalas 
nepajuda iš vietos. Kai kurie angliakasių komunistai va
dai. tiesa, sako, kad jie sieks, jog būtų panaikintas tąs 
atlyginimų kėlimą varžąs įstatymas ar griūtų vyriausybė. 
Profesinių sąjungų taryba siūlė vyriausybei leisti anglia
kasiams mokėti daugiau, negu įstatymas numato, bet vy
riausybė laikosi nuomonės, kad jei šįkart nesilaikys įstaty
mo ir padalys išimtį, tai ir kiti darbininkai'šoks reikalauti, 
ir iš vieno chaoso bus brendama į kitą. Tiesa, prof. sąjun
gų taryba žadėjo neremti kitų reikalavimo kelti atlygini
mus daugiau, nei įstatymas leidžia, bet negarantuoja, kad 
atskiros profesinės sąjungos nereikalaus.

Jeigu anglies būtų dineies atsargos, tai niekas nesi- 
»ūpintų. Elektrinės turi atsargų, bet jos senka. O kai ang
liakasiai nedirba antvalandžių, tai iškasamasis kiekis žy
miai sumažėjo.

Kai tik angliakasiai atsisakė dirbti antvalandžius. 
vyriausybė ėmėsi priemonių energijai taupyti. Be to. są
myšį buvo sukėlusi ir naftos stoka (net ir kortelės buvo iš
dalytos jai normuoti, bet jomis dar neprireikė naudotis). 
Nuo šių metų pradžios pramonė dirba tik tris dienas, dėl 
to padidėjo bedarbių ir tokių darbininkų, kurie dirba ne
pilną laiką ir reikalauja iš valstybės pašalpų. Bet tai tik 
viena šios bėdos pusė. O kita pusė: jeigu maža gaminama, 
tai nėra ko išvežti, dėl to dar padidės prekybos su užsieniu 
balanso nuostoliai (juos smarkiai padidins ir arabų suta
rimas padvigubinti naftos kainas). Pramonė neatliks už
sakymų ir neteks klientų. Žodžiu, bėdos, iš kurių išbristi 
niekas neranda gero recepto. Dėl ta paskutinėmis savai
tėmis vis gyvenama kalbomis, kad vyriausybė skelbs rin
kimus, nors girdėti balsų, kurie sako, kad tai būtų nusikal
timas, netekimas atsakomybės. Kai angliakasiai pagaliau 
pradėjo vykdyti balsavimus, ar skelbti streiką, ar ne, tai 
rinkimų klausimas gal dar labiau suaktualės. Jei bus nu
balsuota streikuoti (o visos nuotaikos rodo, kad bus), tai 
streikas prasidės vasario 10 d., ir tada pramonė dirbs gal 
tik dvi ar pusantros dienos per savaitę, ir jau bus paskuti
nis galas, padėtis be išeities. Išeities vistiek reikės ieškoti.

-Jeigu ir būtų paskelbti rinkimai ir juos laimėtų da
bartinė vyriausybė, vargu kas nors dėl to labiau pasikeis
tų. Darbo partija taip pat nėra paskelbusi jokio recepto, 
kuris padėtų gintis nuo infliacijos. Juk visi tie varžymai 
yra kova prieš infliaciją.

Gyventojai, žinoma, kenčia. Elektros naudojimo su
varžymai palietė visus. Kainos kyla nežmoniškai, bet bri
tai, palyginti, kantrūs. Štai traukinių mašinistai vis kelia 
chaosą geležinkeliuose, žmonės ūžia. bet niekas dėl to 
neatsitiko.

Pasirodo, iš toliau reikalai kitaip atrodo. Štai vokie
čių laikraščiai rašo apie Londoną, kad jis dabar panašus 
jau nebe į buvusios imperijos sostinę, bet į Dikenso laikų 
tamsų laužyną, kai nebemirga šviesos prie viešbučių, res- 
! oi anų, kino teatrų. Jie net stebisi, ar šitaip galėtų būti ir 
Vokietijoje. Magazinas Stem net spėlioja, ar tik Britani
ja nėra atsidūrusi pavojuje, kad dešinieji gali suruošti 
pervei-smą. Dešinieji, girdi, galį pasinaudoti kariuomene 
ir pabandyti atstatyti tvarką.

Vienas tik Ugandos prezidentas Aminas stengiasi 
juokus daiyti iš Britanijos, tas pats. kuris išvarė iš savo 
krašto keliasdešimt tūkstančių azijatų, turėjusių britų pi
lietybę. Jis sudaro Britanijai gelbėti fondą ir pats pirma
sis paskyrė tam fondui savo santaupų. Pasirodo, fondas 
didinamas. Anądien tų fondą turint galvoje buvo iš var
žytynių paleistas ožys, ir gauta 300 svarų. Pats preziden
tas yra įsakmiai pareiškęs, kad jei britai badaus, tai jis 
atsiusiąs bananų...

• s *
Red. pastaba: Kol straipsnis pasiekė mus, Britanijoj 

angliakasiai paskelbė streiką, o vyriausybė — parlamen
to rinkimus vasario 28 d.
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Amžiai bėgo, bet tikslas paliko 
tas pats — pavergti Lietuva. I't'O U>»' .*». ............ ,

kitokio. Tačiau iš Philadel-1.kartotinai peržvelgęs šių už- 
phijos gautas laiškas, prasi-1 rasų pradžioje minėtą JAV 

PmuuI Maskvos isakvmaI dedąs žodžiais "Minint Va-j LB Krašto V aldybos 1971 
’ ’sario 16-ją, neprasmingi bū-! m. vasario mėn. 1 d.la

tų minėjimai ir juose tarti:gabu nebesusigaudyti, 
gražūs žodžiai, jei jų nely- Nagi, P.L.B. valdybai ski- 
dėtų darbai“, privertė pa- riamų vykdyti dalbų ga.uso-

Šitaip puola Solženiciną

I j
’ Solženicinas turi būti nieki
namas ir Lietuvoje, bet iki

Caro atsiustas gen. Muravjovas, 
pramintas koriku, žiauriai bau
dė lietuvius už dalyvavimą 1863 
metų sukilime.

• šiol patys laikraštininkai lie-. 
! tuviai dar šiaip taip išsaugo- 
, ja perdaug nesutepę savo 
. liežuvio, bet, žinoma, neil- 
Į gam. Jie kol kas dar išsiver
čia perspausdindami straips
nius iš rusų spaudos..

Jau minėjome, kad "Li
teratūra ir Menas“ toki nie-I *

ikinamąji straipsnį išsivertė 
j iš "Literaturnaja Gazeta“. 
o štai vasario 1 d. "Tiesa“ 
persispausdino ir gen. Įeit. 
P. Žilino, Sovietų Sąjungos 
Mokslo akademijos nario- 
korespondento straipsnį, ku
riame tas generolas taip 
prasižioja:

”A. Solženicinas jau se- 
’niai tapo atskalūnu, kuris 
Į savo plunksną paskyrė juo- 
. džiausioms imperialistinės

keisti temą
V’isi atmintinai žinome, 

kad Vasario 16-sios minėji
mus ruošia mūsų vyriausieji 
politiniai veiksniai ALTa ir 
VLIKas ar jų padaliniai. 
Tuose minėjimuose sužino
me, kas yra pasiekta kovoje 
dėl Lietuvos laisvės, kas vei
kiama ir kas planuojama 
veikti. Ta proga, kaip eili
niai tos kovos nariai, pagal 
išgales piniginėmis aukomis 
paremiame tuos vyriausiuo
sius kovos vadovus.

O kas tie vyriausieji yra?
..."Amerikos Lietuvių Ta

ryba, sutrumpintai ALTa. 
yra bendra JAV lietuvių ko-

je tik tarp kitų paminėta "ir 
politinė veikla“, kuria rūpi-j 
naši ir veda ALTa ir VLI
Kas, o gautame laiške sure- 
gistruoti vien politinio po
būdžio žygiai, apie kuriuos 
siuntėjas — JAV LB Kraš
to Valdyba taip sako:

"...Apskritai, mūsų veikla 
buvo daugiausia nukreipta
f JAV valdžios įstaigas, Se-į .... ..i--------------- .......... .’
natą, Kongresą ir į ameri-p*^ P® ir tegali toki pokyli | nas turėjo didžiausią pasise-Į 
kiečių spaudą...“ ‘ ' .urengti i kimą ir sutraukė daugiausia;

Gerai, gražu, pareiginga..

žymiausias spaudos draudimo laiką knygnešys, 
ją karaliumi vadinamas. Jurgis Bielinis, miręs 
1918 m. sausio 18 d. pėsčias eidamas į Vilnią.

CHICAGO, 1LL.

i ge.o* n. m.. J. .»iacxe riWT- 
1 ty. Chicago. II!.. V. Jasinevi- 
čius. Hamilton. Ont.. A.

! Kėkštas. Omaha. Neb, A. 
Kasper. Home\veod. III.. V. 
Miškinis. Toronto. Ont.

' Visiems aukotojams mūsų 
. nuoširdžiausias ačiū.

Keleivio administracija 

AR SKAITĖTEI
Benedikto Rutkūno eilė* 

raiėių knygą "Žirgeliai 
žvengia"? Ją galite gauti 
Keleivy už $3.00.

i me ir skaitėme, kad naujaja- 
i me Kultūros Židiny Perkū-

PELfts VERTĖS
daugiau

, publikos. j
Nepriklausomoje Lietuve-1 Minėjimą rengia Paterso-1 

je Kaune iškilmingiausi ir į- no Lietuvių Bendruomenės 
domiausi pokyliai būdavo j valdyba, kurią sudaro pirm. 

L. Bendruomenės veiklai i žurnalistų rengiamieji. To-! F- Misiūnas ir nariai Zita 
paremti yra skirta kita die- kie yra ir Chicagoje Lietu-i Šaulienė, J. Sabaliauskas ir

bet kodėl už tai prašvti at
lyginimo specialiai Vasario 
16-sios proga? Juk. berods.

na? Taip, ar ne!vai uz laisvę organizacija 
•reakcijos jėgoms ir visiškai!su centru Chicagoje. Jos 
atitrūko nuo tarybinės liau-į tikslas: jungti visas Ameri- 
dies ir jos šaunių darbų, šis kos lietuvių demokratines
ponas, tik formaliniai dar* jėgas už pagrindines žmo-j davimo bare mados nrašv 
besiskaitąs tarybiniu pilie- gaus asmens teises ir pasai.-, tj aukų ’ .li'.n.kmiyil

jvių Žurnalistų S-gos valdy-!\- Matusaitis. \aldybai tai-;
kininkauja klebonas kun. V. 
Dubusis ir buvęs ilgametis 
jos pirmininkas Antanas; 
Rugys.

O kas bus. jeigu ir kitos, bos baliai 
organizacijos ar pavieniai Šiemet jis buvo sausio 26 
asmenys, 1973 metais veik-; d. J jį atsilankė net 642 sie
liai pasireiškę Lietuvos va-.čiai. Jame visiškai naują.

bet įspūdingą programą at-

,ciu žino vien? literatun- lio pastangas, siekiant pa-Ukirta vyriausiųjų mūsų po-' žienė su savo sūnum Linu.
|ni būda“: šmeižti, neslepiant stovios taikos, pagristos tel-1 litiniu veiksniuALT„‘ , Ciabuvopaskelbtiiržur- 
, m lebškumo visa, kas taiy-singumo. demokratijos ir: VLIKo paramai? nalistų S-gos valdybos į-
Ibiška. revoliucinę tarybinių aisvės pagrindais; dirbti.I Kaip gaila ka(, sitas nc_ stcigt0 p. Daužvardžio,................. ....... ......
j žmonių dvasia ir darbą. j kad būtų įgyvendinti Atlan- J sutarimas, kaip pasidalinti fondo premiją laimėjusieji kad norite patekti į Reg. Ča- 
į "Gulago salynas“ — ei- to chartos dėsniai, ir ypač; mūsų kišenę, kasmet nema- jaunieji spaudos bendradai-, tholic H. School priešais 
j niekiausias antitarybinis vei- paisyti, kad jie būtų pntai- Joniai pasikartoja ir dar bū- biai: J. Jasaitytė, R. Sele- Eastside
• kalas iš visų. kuliuos parašė 2ytl .Kletuv’ai.^atstatant jos(tinai — Vasario šešioliktą- n»s. V. Nakas. R. Kubiliūtė

Kviečiami visi Patersonoj 
ir apylinkės lietuviai, nes', 
vieta labai lengvai prieina-; 
ma ir autobusu Nr. 1-102: 
(Neuark. Hackensack. Pa-! 
terson). Tik reikia pasakyti,!

SPECIALIAI

Nieko primokėti!
Veltui pristatoma 
Pilnai apdrausta!

10 ši LT V SKABĘ 

SI Al KSO SiCI.ĖMIS 
5 VILNONĖS SKAROS
32"x32 i auk>o .-iū’.vn’. 

ir
ACRYLK SK\ROS

.82’ x32" su auk><>
BENDRA KAINA S77. 
ORO PAšTl .. $91

5 VILNONĖS SKAROS
32”x32“ be kutu 

ir
ITALIŠKA PI.II ŠINĖ 
LOVATIESĖ

Solženicinas" , nepriklausomybę istorinėse
Triiu skilčių straipsni tas' etnografinėse sienose..." j 

"mokytasis“ generolas bai- ALTa buvo įsteigta 1940. 
gia tokia išvada: metais PittAburghe.

__  "Kam tarnavo, to ir nusi-; . *i
įsis'-.ui, iį d,,nJ ž.m;,ni" |ai”"įh^a r! miniT'/vM
armiia I ietuv<>« užimi i >„.< i J! niekos, šiame paniekos sa’v- Jai.»mimo Komitetas (VLI-

La-įai isviio L- «»v 1 ne 11 g>’vena šiandien Solže- Kas) 1943 m. lapkričio 25 d. 
narsus kana. ją uv.jo .s ^'«jnicina> • (Lietuvoje-Kaune) sudary-

Galima sunrasti. su ko- tas bendras vyriausias i ezis- 
! kiais jausmais toki sovieti- tencijos centras ir vieninte- I 
nio generolo žiaukčiojimą bei l)ati aukščiausia insti- 
skaito lietuviai, patys įšgy- tucija tautos teisėms ginti, | 

• vene Solženicino aprašomus tautos vardu kalbėti krašte 
I Stalino ir jo įpėdiniu suėmi- ir užsienyje ir rūpintis ne- 
i mus. trėmimus, kankinimus priklausomos Lietuvos at- 
ir žudymus. , statymu..."

i Iš šių trumpučių ištraukų. 
Užuojautos pagal įsakymą paimtų iš atitinkamų Lietu-

’ vių Enciklopedijos straips-
"Tiesa“ net keliuose nu-nių, matyti tų*-vyriausiųjų’ 

menuose spausdino užuo-j organų tikslas, paskirtis ir* 
jautas A. Sniečkui mirus.! jų veiklos dirva. Ir ALTa. ir 
Jas siunčia įstaigos, mokvk-j VLIKas dirba glaudžiame 

•los. įmonės, kolchozai. Jei-1kontakte, vienas kitą papil- 
Įgu viena įstaiga siunčia, tai dydami ir savo darbo lau- 
Į kaip nesiųs kita: juk tada kuose nesusikirsdami. 
i jos viršininkas gali būti pa

laikytas "liaudies priešu".
Taigi visi ir kloniojasi pa
gal lazdos mostelėjimą...

Leninas, kuris, carą nuvertus ir 
komunistams paėmus valdžią.

Kas nepavyko Leninui, tą įvyk 
dė jo įpėdinis raudonasis caras 
Stalinas — jo kariuomenė 1910 
m. okupavo Lietuvą ir prievarta 
ją įjungė į Sovietu Sąjungą.

• e

J?.
Kaimo Jurgis

KANADOS NAUJIENOS

Park. Patersone. 
Reikės paeiti tik vieną blo-’į 
ką. Autobusai kursuoja ir*ir E. Pakštaitė.

Baliuje dalyvavo ir buvo į sekmadieniais.
pagerbtas jau plačiai pagar
sėjusios knygos "Day of 
Shame" autorius žurnalistas 
Algis Rukšėnas.

WORCESTER. MASS.

LB valdyba 

WATERBURY, CONN. 

Pobūvis Vasario 16 proga

Tradicinis Vasario 16 d. 
proga pobūvis, jau daug me- 

|tų Danutės Venclauskaitės>( 
'rengiamas jos motinai a.a.’ 

Lietuvi || nepriklausomy- , Stanislavai Venclauskienei 
bės atstatymo paskelbimo! prisiminti, ir šiemet įvyksM 
56 metų sukaktį minėsime | kaip tik vasario 16 d., šešta-1 
ateinantį sekmadienį, vasa- I dieni. Lietuvių klube. —4S\ 
lio 17 d. 2 vai. popiet Lietu-jGreen St.. Waterbury, Conn. 
vių klubo salėje. 67 Vernon Pradžia 6 vai. vak. (
gatxe- į Bus trumpa programėlėj

Pagrindinis kalbėtojas—; vakarienė, loterija. i
orei. Jonas Balkonas iš Xe\v1 Kaip paprastai, tos die-!

Vakario 10 d. sukako 5 melai,. Yorko. Bus įdomi meninė nos parengimo išlaidas ap-1 
kai Montrealv mirė Jonas Kar- P‘Wama. \Vorcesterio lie- moka pati rengėja, o paja- , 

taryba k vie- mos skiriamos Vasario 16į 
i gimnazijai V. Vokietijoje!

Sekmadienį švenčiame 

Nepriklausomybės šventę

delis, “Nepriklausomos . Lietu-' draugi jų
laikraščio redaktorius. ne-*t,a dalyvautivos

dvigubo dydžio 190x230. 
gražūs raštai ir >{xiivos.
KAINA $123

— NETIKRI KA1IJAI—

A^TsčiausieĮr 
puiki dovana
KAINA ....

vertes ir

$115.00
COMBINATION
SPECIAL
LABAI VERTINGAS!

Medžiagos 3 jardai vyrų 
žieminiam paltui. ĮOO'V 
vilnos. 3 jardai moterų 
žieminiam paltui. 100'r 
vilnos. 3<- jardo vyrų 
kostiumui.’ 100'» vilnos. 
3 jardai moterų žieminei 
suknelei. vilnos,
2 lovos paklodės (dvigu
bo dydžio). 2 pagalvių 
užvalkalai. B turkiškieji 
rankšluosčiai.
KAINA ................ $293

SPE( T AL 1 $91.00

MĖGINĘ PAGROBTI

Sausio 19 d. Hartforde į- 
vykusioje pabaltiečių krn- 
ferencijoje estų tarybos pir
mininkas Urnas Pleer sakė. 
kad sovietų slaptoji policija 
ii mėginusi pagrobti Hels:n- 
kyje, kai jis ten buvo nuvy
kęs Europos saugumo kon
ferencijos metu.

Kaip žinoma, ten tuo me
tu buvo nuvykę lietuvių, es
tų ir latvių veiksnių atsto
vai. Suomiu policija, sovie
tų spaudžiama, juos buvo 
suėmusi, bet, įsikišus į tą 
reikalą JAV valstybės sek- 

Mirė pulk. V. Sidzikauskas I retoriui Rogers, jie buvo pa 
Į leisti.

Sausio 26 d. Šiaudinėje.!
Šakių apskr., mirė pulkinin
kas Vladas Sidzikauskas, 
neseniai New Yorke mirusio 
diplomato Vaclovo Sidzi- 
kąuskp brolis

Brežnevas, kuris šiandien 
Lietuvos naikinimą.

tęsia

Puslapis trečias

Greta jų lietuviškoje dir
voje triūsiasi Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė. Jos pa
skirtis, pagal susitarimą su 
ALTa ir VLIKu, kitokia. 
Būtent:

"...Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybai konstitu
cija skiria tokius uždavi
nius: vykdyti P.L.B. seimo 
nutarimus: rūpintis pasau
lio lietuvių švietimo, tauti
ne.. kultūrine, socialine. : al
pine, ekonomine ir politine 
veikla (tuo reikalu bendra
darbiaujant su kitais lietu

priklausomybės laikais buvęs il-‘ 
ganietis “Lietuvos žinią“ redak*| 
torius, vienas iš įžymiąją mūsą 
žurnalistą.

* Kanados Lietuvių Bend
ruomenės tarybos rinkimai 
bus balandžio 28 d.

* Sausio 27 d. Toronto 
Lietuvių Akademikų d-ja 
surengė susipažinimą su Al
gio Rukšėno knj'ga apie Si
mo Kudiikos tragediją — 
"Day of Shame“. Daly*avi 
ir pats autorius.

* Jau renkamas buvusio

J. Kraainskas 

PATERSON. N.J. 

Vasario 16 minėjimas

Liėtuvos nepriklasompbės

paremti.
1 J šį jaukų pobūvį maloniai i I 
kviečiami visi lietuviai. L

Kor.i
' KELEIVIO RĖMĖJAI

Po $1.50: J. Vidmantas,

10 sv. kiaulės tauku. 
10 sv. kvietiniu miltu. 
10 sv. rvžiu ir 10 sv. 
cukraus.

DAl G KITOKIV 
VERTINGŲ DOVANŲ

Prašykite veltui 
iliustruoto katalogo! 

Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
ENPRESS CORP. 
125 E 23rd Street

Eifth Floar
Ne* York. N.Y. 10010 

Tel. 982-1530 
LABAI SVARBU

Lankytojams iš SSSR 
DĖVĖTI DRABUŽIAI
Prašykite s;x\ialaua 

biuletenio ’

Mes turime šio b"::; * 25 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

56 metų sukakties minėji
mas šiais metais įvyks vasa- Elizabeth. N.J., M. Dudora- 
rio 24 d. 2 vai. popiet Pater-! vičius. Edmundton. Alg. 
son C-atholic Regionai High’ Po $1.00: S. Lauraitis, 
School salėje, 764 1 lth! Yonkers, N.Y.. J. Kiceina.
Avė., Paterson. N.J. (prie I VVashington, J. J., V. Ma- 
East 43rd Rd. ir Broadway). I tis, McGregar. Manit., A. 
Čia yra ir aikštė pasistatyti i Šatkauskas. Oakville. Conn.. 
mašinoms.

10 vai. 30 min. rvto bus
Vliko pirmininko Jono Ma- specialios pamaldos šv. Ka

vių veiksniais): informuotis! tulionio dienoraštis. Knyga 
ir informuoti atskii-ų kraštų! bus apie 400 puslapių, 
valdybas apie lietuvių pa-' * Kanados Lietuvių Fon- 
dėtį; bendradarbiaujant su I das turi 567 narius, kurie su-
prie P.L.B. valdybei vei
kiančia Kultūros taryba, rū
pintis lietuvių mokslo, me
no, švietimo ir mokyklų rei

A. Bielskis, Vancouver. B. 
C., J. Mikoliūnas. GarsonJ 
Altą., J. Drazdis, W. Hart-h

zimiero lietuvių parapijos»ford, Conn., P. Žukauskas.
1 * »• • « j f . tt . X* J Af O l_bažnyčioje, 147 Montgome- 
ry PI.

2 vai. popiet — aukščiau 
minėtoje salėje iškilmingas ; 
susirinkimas.

Paskaitą skaitys Vliko na 
lys Vytautas V’aitiekūnas. 1

Bus ir nepaprasta meninei

Hartford, Conn.. M. Subo-

dėjo $100.000.
* Tautos Fondas, kuris

telkia lėšas Vlikui. paskel
bė, kad per 1973 metus pa

kalais, planuoti didesnius j jamV turėjo $15,352 ir iš se-. . .... . ,
darbus ir rūpintis literatu-1 nau buvo likę $3,657. taigi !\alls• atlikti atvyksta isl

Jei tu nemoki prisitaikyti. ros- mokslo, meno bei muzi-Jvfoo labo — $19,009. i§iai-’ New orko vyrų choras Per-• 
jei tu nesi pasiryžęs piku kūrinių ir mokyklinių, —Vlikui įteikta $14.000, hunas kuriam vadovauja ; 
iliaužt: purve Ui nesi revo- vadovėlių leidimu..." (L.E.:administracijos išlaidų $142, °JUZ- Bytautas Strolia. Su ; 
liucionieriu., «k pliuikU. XXII t. 80 psl.). |iš viso - $14.142. Siu metų ^o.-u atvyksta ir sclistasj

Leninas Paskaitęs apie to- sausio 1 d. liko $4,86 4, 1 J

4 > LEiyiS. SO. BO3TOH

Iš okupuotos Lietuvos Kaimo Jurgio užrašai
KAS ČIA DABAR DAROSI?

Rūtai okupantai, Žaliu ii Lietuvos! * Vasario 16-sios proga bu- kius plačius P.L.B. valdybai.

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS ;
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins- į 

L I tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa-;
I žįstamiems ir sau. JIB S oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-< I sų užsakvmus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO-; 

■ RATORY. 1437 So. 49th Avė. Cicero. UL 60650. JIB*
I Atstovybė. 2498 Daugall R<k Windsor. 12. Ont.. Canada.;

JIB skyrius: 7 Stuttgart 50. Duisburgerstr. 7-10.I Germany. Vaistinėse: J & J. 2557 W. 69th St. Chicago*.; 
J® 5000 W. 16th SU Cicero: 4754 S. Wood St, Chicago:;

2923 N. Miloaukee Avė, 1147 N. Ashland Avė, Chicago; 
ir kitur.

• Nr. 7. 1974 m. vatario 7 d.

nis, Youngsccvvn, Ohio. P. 
Paul. Cleveland. Ohio. A. 
Padalškiš. Paris. Ont.. A. 
Nakutis. St. Fetersburg, Fla. 
A. Gavrilčikas. Amsterdam. 
N.Y.. F. Ba.telis,. Los Ange- 

: les. Cal.. A. Pocius. Rock- 
lįford,*III., L. Tenzey, Geor-



no^TO^^daf mano^stu-lglatro.ir d^taro laipsniams 

dentas. bet nesulaukiau. Pa*
guliau studentai pirma pra- » v.ak™ nuo J*™
sic*,,, »: {ascsrffs

i Charakteringa, kad daba'dalysiu.
Po didelių pastangų. po 

eilės posėdžių su universite
to vadovybe, po susirašinė
jimų su Lietuvių Fondo va-

ten studijuojančių eilė1 
Detroito lietuvių jaunuolių 
susiorganizavusių i LSS skv 
rių, pastangos gauti para

dovybe — Michigano uni-!mos iš lietuviškų kultūrinii 
vereitete studijuojantiems I ištaigų bei fontu buvo be 
jaunuoliams pasisekė lietu-’vaisęs. Lietuvių kalbos dės 
vių kalbos dėstymą įvesti, j tyma vienam seme«trui su*> 
Tuo tarpu tik laikinai, tik sidijavo amerikiečių šalti
nių mokslo metų žiemos se- J niai.
mestre. Bet jau faktas, kad] Jei ne plačiau, tai aiškia’ 
lietuvių kalba ten dėstoma ir konkrečiau, viliuosi ap’V

tai išgirsime iš organizato
rių lūpų.

ir studentai už jos pamokų 
lankymą gauna užskaitus, 
yra didelis ir džiugus.

Iš trijų parūpintų kandi-Į T'®**®# iurnalUtinė popiet' 
datų universiteto vadovybė

KtaueiMue prašoaie «ie«U tieuiug V1*

„ . . . Lament a jei jameoutų
Laiške reikia pameti. kad eaate Keleivis Į nurodyta, kad, testatorei mi- 
akaitytojaa.

Dr. M. ftveikao-*k»H. Altord 
UorIob Five Buiidiag 
1895 Centre Street 
W. Roxbury, Mam. 02132

»y ai Iji».

— Maiki, sako, kad rusi'- paršiukus tuose valstybi- 
kos bobos jau nebežino, kaip niuose dvaruose šerti. Jos 
melžti karves. Todėl Lietu- turėjo dilbi net septynias 
voje ruskiai atrinko geriau- dienas per savaitę.
sias melžėjas ir nusivežė jas _ Maiki, vienai moteriai 
j Maskvą, kad jos ten ruskių 22 karves išmelžti yre per- 
bobas pamokytų, kaip kar- daug. Seniau, kai iš Lietuvos 
vės spenį paspausti. ! čia atvažiuodavo daug ber-

— Tėve. taip nėra. Rusų nų, tai nemažai jų pradžioje 
moterys taip pat žino, kaip eidavo dirbti ant firmų. At- 
karves melžti, tik jos tokių rodė. kad ten gryname ore 
darbų diibti nenori. Todėl darbas yra malonesnis ir la-

lektore pasirinko jauną det- 
roitietę Lile Gražulienę.

Dėstyti ji pradėjo tuoj po 
Naujųjų metu, nuo žiemos 
semestro pradžios. Man su
teiktomis žiniomis, tuo tar
pu yra 9 pastovūs klausyto
jai. Iš ju, regis, trys ne lie
tuviai. Nors pagal universi
teto tvarka užtenka šešių 
klausvfoju minimumo, bet 
jn galėtų būti kur kas dau- . .. 
giau. Bėda. kad iš bene 18 Paskaitos tema: 
ten studijuojančiu lietuvių W vadiname Lietuvos val-
dauguma jau mokslo metų,do™s Į'™'™“"*’“ 
pradžioje ipsikrovė užskai-' Wom,ab I**""*"“'- rem-

į ras, ta skola būtų išmokama 
iš kito jos palikto turto — 
estate. —tada situacija pa
sikeistų).

Pasakykite savo patėvio 
advokatui, kad jūs nesiren
giate mokėti jokių patėvio 
namų „mortgage“. Nema
nau, kad jūs turėsite su juo 
tolimesnių problemų.gale neatsilaikė ir prieš raū-

1 sų visų norą už to žmogaus aaamm
1964 metais susiigo mūsų ištekėjo. VUKU fMJnnJ

amžinatilsį tėvas ir. metus| Jiems pagyvenus trejus. VOTiaIMio ni-i,
pasikankinęs vėžio liga, mi- mete, mūsų mama P^M vimįTKoBriteto Tanfcos 
rė. Visas jo turtas liko mo.| negaluotu;- stalgiai mil e ar- -Zkol974
tinai. Mes, vaikai, nieko ne- dies smugiu. Metus pnes >• *

Klausimas

gavome, nes tėvas buvo nu mirt} jiedu nusipirko dviejų šio 26 <L New Yorke, Viiko 
patalpose. Pagrindiniai da
lykai darbotvarkėje buvo 
Vliko sąmata 1974 metams 
ir tuo pačiu bendrais bruo
žais šiais metais numatytoji 
Vliko Valdybos darbų prog
rama. Kaip kasmet, taip ir 
šiemet pats gyvenimas iš
kels visą eilę klausimų, ku
riuos pagal kompetenciją til

matęs, kad, motinai mirus, šeimų namus. Žinoma, tie 
viskas paliks mums, vaikam, i namai buvo pirkti vien tik 

Praėjo keletas metų. Pas! mamos pinigais, nes tas vy- 
mus atvažiavo vienas dipu-l i iškis nei vieno cento su sa
kas ir pradėjo kabintis prie vim neatsinešė. Namai buvo 

pirkti abiejų vardu. Norsmūsų mamos. Iš pradžių ji. 
iau turėdama 70 metų. ne
kreipė Į jį perdaug dėmesio, 
bet tas nesiliovė. Matyti, iš 
kitu žmonių jau buvo suži
nojęs, kad ii turi nemažai 
pinigu ir šiaip visokio turto. 
Tas akiplėša taip prisikabi
no. kad mūsų mama galų

Trečioji 1973-74 me*u re 
ginių sezone. Jeivu jau 1974 
-siais, tai pirmoji. Ji Įvyko 
1974 m. sausio 20 d. kolegom 
Alfonso Žiedo namuose. Ši 
karą svečiu iš toli nebuvo, 
nebent tolimais svečiais lai
kytume užsieniečius - kana 
diečius iš Windsoro.

Svarbiausias, sakytume.
■pagrindinis kalbėtojas buvo 
istorikas Jonas Švoba. Joj

”Ar teisin- buvo sutuokta sausio 19 d.

mūsų mama būtų galėjusi 
už tuos namus sumokėti gry
nais, jie nutarė paimti pa
skolą iš banko (mortgage).V . ..
Mamai mirus, tie naujai nu-’ r^Jl*>rę8*l1Yį!M>
pirkti namai teko ios vvrui D** ar valdyba. Kitas klau- puKU namai reKo jos vyrui. . y—
Be to, dar jam teko gerokai!“ .
pinigų. Pagal Įstatymus ‘jam j toa,os P*10®8 Vilko pareiški-
priklausė geroka dalis jos 1 m^f* . . ... . . .
turto, nors jie ir buvo vedę' Sąmatų, kun iš anksto bu- 
tokį trumpą laiką. ,v.° *»uirtmėta tarybos na-

D iy a Testamento mama nebu- nams sumpažmti, tiuybai re-
Prie altoriaus nuėjo dr Ona vo palikusi, bet pagal įstaty- „X'

mus mums priklausė viskas. naa; \aryoos nanai aei 
kas liko. išmokėjus jos vy- uiatos ir paęl ją darbų pro- 
rui priklausančią sumą. Bet.

Žostautaitė - Baltrušaitienė 
ir Mykolas Vitkus. Jaunoji

s duodančiai* kitais daly-dan?as lstoPn’als. faktai«’ u™Je "u™, aamų gy- « * - klausimais kalbėjo taryboslis ir lietuviu kalbai nebe-' Plentas >rodė- i™ "etei- ^elta,s mneta,s oin^u’inamu neužteko To nariai R Bieliukas. J. Paže
idžia paskelbė karvių biau įprastas. Tai aš irgi nu-j pasiliko vietos. O negaunam ^Tv^as^idvCis'1 Al’ So našlė Jaunasis^nS‘ abatas grasina mus pa- ^Įitaiej*. B.
melžimo varžybas ir pripa- eidavau jų aplankyti. Jie) tieji Užskaitų sunkiai M.n i“ PriealtoriausaunuoX I traukti teisman, jei mes at- Ne™.lck.ask*J,Šk?5yS„St;.i!?
žino. kad lietuvės melžėjos melždavo per dieną tik 12 verčia su laiku.‘ “ girdas. Kęstutis ir eilę kitu lvs. Fne altonaus jaunuosius? „ " ” * ’ - ---- " —’

tus
kaif

oroenmo] so- Su.uoktuvių ai>ei(ras atIikol mama užsiUauktų skolą?
žėjos. Juk iš bergždžios te- manoma. Ant senatvės jų iAV universitetu ir didelis 
lyčios nė katei palakti pieno rankos sukumptų kaip ka-‘p«U(|entll ska,vri

nabėkai.. Negi Danutė Petronienė pa- ^o^^^rkumKa-neprimetii.
- Tėve, rusai Lietuvoje draudžia šitaip moterų var-| f Ypatin^ dain^° kelMa dainų, Vla-

nusavino ūkininkų žemes ir ginti? Idijuoja europiečiu. Afrikos, das Selenfa labai gerai pa-
paskelbė, kad ta žemė da- — Tėve, Savieigoje uni-i Mažosios Azijos jaunuolių. d;klamiwo J™*?
bar valstybinė. Vadinasi, jos yra valdiškos, ir jos tesi-; Į t. of M. (taip jis sutrumpini "ŽemaiSų «įpo*&‘‘ tris 
tie. kurie žemę dirba, pir- rūpina, kad tik valdžiai bQ-jt:<i vadinamas) teisiu mo- žiedas
miausia turi atiduoti di
džiausia produktu dalį val
džiai. Tuos produktus val
džia paima už labai žemas 
kainas. Žemę dirbantieji 
žmonės galėtu tuos produk
tus laisvoje rinkoje parduo
ti daug brangiau, bet val
džiai tenka duoti už pusdy
kį. Todėl žmonėms neapsi
moka ir labai stengtis dirb
ti. Tai matvdama. valdžia 
visokiais būdais žemės ūkio 
darbininkus ragina. Ji skel
bia visokias varžybas, kad 
tarpe savęs varžvdamiesi 
ko daugiau j>agamintu pro
duktų ir ko daugiau ’ki ati
duotų savo ponui. Tokios 
varžybos buvo paskelbtos ir 
melžėjų tarpe. Na. ir buvo 
pripažinta, kad lietuvės mel
žėjos yra geriausios. Tada 
iš jų buvo išrinktos dar na

tų geriau, kad tik jai dau
giau produktų pagamintų. 
O štai valdiško laikraščio 
„Tiesos“ korespondentas 
Juozas Meškauskas rašo, 
kad „Šešupės. Černiachovs
kio, Pirmyn ir Šviesiojo Ke
lio melžėjos melžia po 40-50 
kaivių“.

— Maiki, tam aš nevieri- 
ju. Jokios moters rankoš ne
galėtų išmelžti 40-50 kar
vių. Tas tavo Meškauskis. 
matyt, nežino, kur karvės 
galva, kur uodega ir kur 
tešmuo. Tiek karvių galima 
išmelžti tiktai su melžimo 
mašina.

— Na, Lietuvoje dabar y- 
ra ir melžimo mašinų, tik gal 
nepakankamai, kaip jų laik 
ra&čiai rašo.

— Amerikoje, Maiki, da
bar visi didesni ūkiai turi

zimieras Simaitis.. 
Sutuoktuvių puota

už poros mėnesių.

Serga

įvyks
j Indiana valstijoje.

Atsakymas

Vaikai

ta sąmata sumoje $56,750.
Pagal į penkias dalis su- 

• skirstytus dalykus sąmata 
' priimta tokia: bendriesiems 
! reikalams (patalpos nuoma,
rainės išlaidos, atl.vgini-

į Techniškai kalbant, kaimai, kfelionės, reprezentoci- 
’• nekilnojamas turtas yra per-/” ir nenumatytos išlaidos— 
karnas daugiau negu vieno: *13,230; leidiniams (Eltoskvkla ravo Iviri., v.-,, netoli J?-?*“

Harvardo ir i ja ieiti repą- k,r?4'* ,r Anelė žledlene
prastai sunku. Nepaprastai l,a(^’amav0 

1 1 (vo daug gyvų
1 keleto ”vaiksnių“ ^ana-j . čia naminėsiu kele-» 
lių ir nuobodžių "linkėji-’j ‘ ‘ t , ;sėlį ir užstato perkamus na-

į baudžiavą. Tik čia prie mų“ žurnalistams, buvo ^kait^ni^^ kaipo garantiją skolin-
valdžios bizūno dar reika- smagios vaišės ir net šokiai, 
lingi visokie užkalbėjimai,! Diskusijų metų iškėlus klau
pi opaganda, varžybos irme-'«imą, ar nevertėtų žumalis- 
calių dalinimas," kad žmo-; tams su savo popietėmis kėl

ės per daug aiškiai nesu-jtis į sales, ”prie plačiosios 
f rastų, kaip jie yra išnaudo-; publikos“, beveik vienbal- 

| šiai buvo nutarta palikti da- 
— Tai, Maiki. ir tos mel- bartinį intymų popiečių po- 

ž.ljos negalės Maskvoje per-jbūdį — privačiuose namuo
se, riboto skaičiaus.

Dalyvių «?i kartą buvo per 
30-ti. Popietei vadovavo 
T ŽS Detroito skyr. pirminin
kas VI. Selenis.

Sekančios popietės globė- 
iu sutiko būti windsoriškis 
Mykolas Kizis (atsiprašau 
■nė nebe windsoriškjs. o iš 
važaus Windsoro priemies
čio — Tecumseh). Sekant’ 
popietė įvyks kovo 31 d.

i

faug prasilink, uninti. nes 
i? vėl reikės prie karvės teš- 
r. ens grįžti.

— Tai teisybė, tėve. Iki 
1 It o karto!

— Gut bai, Maik! 
žoves augina tik savo reika-j 
Jrms ir neparduoda. Bet tas 
ūkininkas jau mano parduo
ti savo ūki, nes vaikai neno
ri ant fermos gyventi. Jie 
r ori keltis į miestą, kur dar- 
1 ai lengvesni ir gyvenimas 
į,lomesnis.

— Tėve. Lietuvoje irgi 
čaug žmonių norėtų tuos

Detroito skaitytojanl  ̂
riau žinomų.

Adolfas Vasiulis buvo šir
dies priepuolio ištiktas gruo

' tojui, kad jie apmokės tą 
vekselį. Jei pirkėjai — na
mų savininkai nemoka sko
los tvarkingai, skolintojas

'turi teisę n.- 
mus parduoti (foreclosure)

t? * . a i * i - ir, jei tų pinigų neužtenka Vytau as Alantas, kraujo s|ęO}Os sumai padengti.—ta-

žo dar prieš Kalėdas ir da
bar sveiksta namuose.

čios geriausios ir nuvežtos! melžimo mašinas. Aš. Mai- 
į Maskva. Ten jas parodei kj, kai kada nuvažiuoju pas 
Brežnevui, o šis andovano-1 viena lietuvį ūkininką ne- 
j’o medaliais ir liepė pave-jtoli Bostono. Jis tini 100 
žioti po miestą. , karvių ir tos karves pate su

— Maiki. fai vis dėlto sūnumi prižiūri ir melžia
lietuvrikos mote’-vs pasirodė mašinomis. Pieno kompani- 
ir ant kaivių melžimo mand- jos trOkas atvažiuoja ir pai- 
resnės. ma pieną, čekiai už pieną

— Tėve, tas mandrumas sudaro beveik visas jų Ūkio 
joms brangiai kaštavo. Vi- pajamas. Moterys visai prie 
dutiniškai Lietuvoje viena karvių neina. Jos prižiūri
melžėja turėjo kasdien iš- paukščius, daržus ir augina' 7“. Mai?b tj!cra .Ap
melžti 22 karves, be to, tu- vaikus. Paukščių ir kiauši-ld.Zjax?’ J?.e£a Pakeis-
rėjo jas prižiūrėti, o kai kur nių jos parduoda savo mo-,1 daiį° ,r l)al’kti vietos. i Antano bažnvčioie
dar ir veršiukus girdyti ir teriškiems reikalams, o dar- ^os s^1-v^ro# panasiosj • y J

spaudimui smarkokai pflki 
b’s, savanoriškai gulė į For
do ligonine. Kai šios eilutės 
rašomos, jis dar nėra namo 
grįžęs.

Vincas Tamošiūnas, šir
dies priepuolio į ligoninę nu
blokštas, po bene dešimties 
dienų grįžo namo.

Karolis Balys ir Kazys 
Gricius irgi buvo atsidūrę 
1;goninėse, tik nežinau, ar

H

da skolintojas (mortgagee) 
turi teisę ieškoti skirtume 
”defficiency“ iš vekselį pa
sirašiusių asmenų. Kadangi 
tokie vekseliai — notes — 
uždeda visiem pasirašiusiem 
pareigą „bendrai ir ateki 
rai“ (jointly and severally) 
apmokėti vekselį,* kredito
rius (mortgagee) turi teisę 
reikalauti vekselio apmokė 
jimo iš visų pasirašiusių as-

jau yra sugižę į savo sei- j menų ar|ja vieno iš ji, 
pagal savo nuožiūrą.

Susituokė

Atrodo, kad 1974 metai

mas.
Vitai Neverauskienei sau

sio 22 d. Providence ligoni
nėje padaryta operacija. Ji 
šiuo metu ligoninės dar nė-

Tačiau, kai vienas iš as
menų, kurių nekilnojamas 
turtas buvo „bendrai laiko
mas“ kaipo jointly tenancyvalstybinius dvaras palikti į Detroite bus gausūs lietu- nalikuri u x v u.

ir išvažiuoti į miestus, bet vSkomfe poromis. Apie bū- ra^“£u,ž, b iarba enancy by the entire-
jie be valdžios leidimo to *’»>?» lietuviškas vestuves gi-situacija yra, 
negali padaryti. ..ateinantį P«vas^beisekan.'^i*'^08a™° „amuose Ir-v '®- Ta?t ku™.auV’ma-

“■—i- ssiŠ?j“ d“E S' »£” isss

greitai pasveikti. ! join^ tenant, yra pilnai at- te’ •au^e 1

niams. honorarams ir kti)— 
$19.340: radijo programom 
perduoti i Lietuvą iš Muen- 
Hieno, Vatikano ir kt. bei 
R’biro lietuviams iš Manilos 
rtoties — $11.000. Ypatin
gos išlaidos (P. ir A. B ra- 
7>nskų bylai ginti ir Europos 
Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijai) —$10, 
W)0; Tautos Fondui — $2, 
500.

Sąmatą priėmus, dr, B. 
Nemickas. politinės ir teisi
nės komisijos pirmininkas, 
perskaitė Vasario dešiolik- 
tajai paruošto pareiškimo 
projektą. Taryba projektui 
nrftarf ir išrinko komisiją iš 
B. Nemicko. V. Vaitiekūno 
ir J. Audėno atsišaukimui 
mintinai suredaguoti ir pa
skelbti.

Posėdžiui pirmininkavo 
v. Vaitiekūnas. Lietuvių 
Krikščioniu Darbininkų są
jungos atstovas, sekretoria
vo J. Giedraitis, Lietuvos Ū- 
kininkų s-gos atstovas.

(ELTA)

Pati pirma lietuviška po-
AlfontM Nakas i sakingas už visas skolas, ku-

tr namai.

V. Mačernis

Nr. ?. m. vasario 7 d.
ULĖMS, »OST0fl Puslapis ketvirtai

’asikalbčjiniM
r ry t •»

DETROITO NAUJIENOS

Lietuvių kalba Michigano 
universitete

Tris ?a»a’Wlaukiau lie-

aukštai stovi medicinos, in
žinerijos ir keli kiti skyriai. 
Visa eilė ir mūsų lietuviško
sios išeivijos pačių gabiau-

tlato. TU kūliui tari kM *-** „4 priklsusan«A su
rasčiau poMSHa. KUaaiaas U ai-1 J žinoma, jei bflU, tęs-

patari]
• rios yra užregistruotos (re-

Ucorded) atitinkamose įstai
gose. Todėl aš neabejoju, 

* . kad Tamstų patėvis, pavel-
AdvoMU <lr. M. ,vrik,wM«rt «»■■»«“• d4jfe namu^ yr» vienintelis 
kyli I fc—vt. -»nyte], tęhfc, atsakingas
rsiluUaia. Tie klausimai tari kiti 1 • .................
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ŽENTĄ TEN1SONA1TE

Antwerpeno triptikas
*’Magie hebt Taeuitchungen auf. Magie hebt 
jene bchlimmste Taeuschung auf, die wir
’Zeit“ heissen.“

H. Hesse

III
Europą spaudžią energijos krizė. Nustatytas maksi-

liktojo amžiaus kvapu. Savotiškas kvapas. Taip gali kve
pėki tik sustojęs laikas.

Pati ponia, sena ir visai susitraukusi moterėlė, labai 
žvaliai \alė priekylangio stiklus. Viduj viešpatavo priete
ma ir savotiška netvarka. Stalai lūžo, užveisti rankšluos
čiais. naktiniais baltiniais ir vaikų prijuostėmis, kurių jau 
niekas nebenešioja. Aš jas prisimenu. Prieš dvidešimts 
metų. ar net daugiau, tokias prijuostes nešiojo mano svai
nės dukros. Kur aš patekau? Dingtelėjo. Mielai būčiau 
išėjus, bet pardavėja, palikus kibirą ir nusisausinus ran
kas, atsistojo už stalo.

— Mergele, ko tu nori? — paklausė ji savo girgždan

Nors ir be kailio liksi, bet 
visiems neįtiksi.

1

mum greitis automobiliams. Sekmadieniais uždrausta va-l^iu balsu. Ji buvo sena. Retais, baltais plaukais, kurie yraV • . • 1 • • • • X 1 • 1 4 1 • • • • •žiuoti. Dar daroma išimtis taksiams, daktarams, policijai 
ir asmenims, be kurių mūsų ekonominis gyvenimas visai 
sugriūtų. Sekmadieniais policija zuja kaip skalikai. Kiek
vienoje vietoje, atrodo, tik ir tykoja aukų, kurios užmiršo, 
kad arkliukui šventą dieną reikia duoti pailsėti. O tokių 
''nusikaltėlių" vistgi atsiranda. Tik bausmės didelės. Nuo
dėmės brangiai kaštuoja. Olandijoje net šešeri metai ka 
Įėjimo gresia. (Ekonominis sabotažas).

Atrodo sekmadieniais Antwerpeno oras pagerėjo. 
Malonumas eiti pasivaikščioti. Benzino tvaikas dingo. 
Važiuoja tik tramvajai ir autobusai. Daug dviratininkų. 
Ypač vaikai naudojasi proga iki valios minti pedalais 
mieste. Kaip žaibai pralekia būsimieji dviračio sporto 
čempionai.

Tik keista, kai skaitai laikraščius, štai kas krinta i 
akis. Mūsų mažas kraštas eksportavo daugiau benzino 
negu pernai. Mūsų šiaurės kaimynui pristatė daugiau aly-

dailiai sušukuoti. Veidas išvagotas mažomis raukšlėmis 
susitraukusi sena oda atrodo tarytum permatoma, bet 
akys žvelgia smalsiai.

— Ar jūs turite indams ši uoste lių? — klausiu. Senu
tė nueina už sienos. Lengvai patraukia prie lubų kaban
čias kopėčias ir ima vikriai lipti aukštyn.

— Eikš čia, — šūktelia ji man, — .paimk tas dėžutes. 
Aš dar turiu daugiau. Gali pasirinkti...

O nulipus nuo laiptų, klausia manęs:
— Ar tu esi olandė?
— Ne. lietuvė, — atsakau.
— Matai, aš iš kario išgirdau, kad tu esi ne Antver

pene gimus, — sako ji. Aš pastebiu, kad ji truputį nepri
girdi. Man tenka viską kartoti po du kartus. O gal ji mano 
kalbos nesupranta, nes aš nemoku vietinio dialekto. Ji 
kalba stipria priemiesčio tarme, kuri man nevisai aiški.

— Žiūrėk, grynas linas. Dar iš seniau. Dabar tokių

Vasario 9 d. sukako 2 metai, kai 
mirė veiklus socialdemokratą ir 
kitą organizaciją veikėjas, vie
nas iš ‘'Keleivio“ patikėtinių 
Vincas A nešt a.

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadwaj 

So. Boston, Mass. 02127 
t.L 28M0SQ‘

'i i' .
Draudžia namu* ir automobi.

(biznio) j liūs nuo visokią nelaimią.

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadrray 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

TeLs 268-383

288-7176 (namų) Į Naujas auto draudimą istaty- 
s mas yra komplikuotas. Draus
dami mūsą agentūroje, gausite 

, visas informacijas bei patarimą, 
kaip geriausiai apdrausti.

Jokią problemą neturime ir

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijc 
cTograma Naujo] Anglijoj j nu malonumu draudžiame stu- 
iš stotie* WL2W, Labu a> ’ Įjenl* ar automobi-
locikių ir ii stotiea FM, i lllH’
101.7 mc.. Veikia aekmadio I Taip pat atliekame namą pir
atais nuo 1 iki 1:30 vai. dm kimo ir pardavimo patamavi-

I
- mus.

* I Todėl. jeigu norėtumėte par-
i pasaulinių žinių santrauka, duo(i ar pirk(i nekilnojamąjį 
I r komentarai, muzika, dm turtą, prašome paskanmbiatiPARENGIMŲ

KALENDORIUS Įioair Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreipus į
Yasario 5-28 dienomis 

Boston City Hali galerijoje 
Baltų draugijos surengta 6 
pabaltiečių dailininkų paro
da.vos negu pernai. O Aladino ir Ali Babos krašto pasakiški | nebeaudžia. Aš čia jau šešiasdešimts metų prekiauju. Taip j v • i- i 9 i noniet 

princai pardavė daugiau skysto žemės aukso negu pernai. Į taip... Laikas bėga ir viskas keičiasi. O Rozekė Bai parda- ~ p^V0,, * į i^tuviu Pilie
ti kodėl ta energijos krizė? Pasaulio naftos produkcija»vinėja tik geros rūšies prekes. Tą visi žmo. Čia ateina įj ‘ s.’lc -e A|t^s renJ
pagal statistikas yra aukštesnė negu sunaudojimas. Ture-■ žmonės, kurie nori gerų daiktų. O viskas tuo tarpu taip gantas Lietuvos nepriklau-' 
tų būti perteklius. Negi jau koks raganius alyvą, kaip se-' brangsta. Žiūrėk, mergele, rankšluosčiai. Pirmos rūšies, somvbės atstatymo paskel- 
nas monetas susikrovęs j kojinę, pakišo po matracu? Ap- J Ir kainos dar nepakėliau. Dvidešimts metų ‘juos vartosi. 1 bimo minėjimas. ■
lamai, krizės yra ekonominės mįslės. Kas jas galėtų iš-! ir nedils. Aš visada pardavinėjau aukštos kokybės prekes.; Kovo 3 d. So. Bostono Lie-

Jaitic Florinu gėlių ir dova
nų krautuvę, 602 Ė. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Tau gauna, 
omu ir Keletvta.

liaiau ir Taitau
riamue ii lauko ir viduje. 
Lipdau popierių* ir taisau 

Mtą, kų pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią

telefonu 268-6030

Niekados niekas nesiskun
dė, kad buvo perdaug myli-

I
če- • 

oi

spręsti, tas bematant pasidarytų milionierius.
Mūsų šeimininkės ne tik sumaišo žodžius kaip 

kis" ir ”šeikas", bet, išgirdusios apie alyvos krizę, ėmė 
fanatiškai supirkinėti majonezo aliejų. Visko, kiek tik no-• 
i i. bet vieną dieną visur trūksta cukraus. Laikinai. Netru
kus vėl atsiranda. Bet kitą dieną supermarkete dingsta 
tualetinis popierius. Matyti, perskaitė laikrašty žinutę, 
kad pasaulyje miškai retėja. Gamins sintetinį popierių.
Tračią dieną krautuvėse nebėra druskos. Dievaži! Ir su
prask dabar miestietės psichologiją? Juk nesūdys pa
skerstą bekoną? Tai kam jai reikalingas centneris drus
kos? Moterų logikos, tur būt. niekas nesupras. Joms tas 
dalykas yra visai svetimas. Bet man druska būtinai reika
linga atgaivinti užkalkėjusiam General Electric dishwa- 
sheriui, o ne sūdyti sriubai. Druska kenkia sveikatai, sako 
mūsų daktarai. Aukština kraujo slėgimą.

Antwerpeno miesto centras suardytas požeminio 
traukinio statybos darbų. Dar kentėsim keletą metų, ra
mina save gyventojai, tąsyk nebebus purvyno ir eismo j 
kamšaties. Taigi einu į kitą svarbią ”shopping“ gatvę, ■ 
nes miesto centro ”mainstreet“ nė vieno nevilioja. Vie
nuolyno gatvė prieš šventes jau išpuošta eglaitėmis ir 
elektriškomis lemputėmis, kurios tik per Kalėdas švies, i 
Garsiakalbiai rėkia visokiais balsais ir vilioja pirkėjus. į 
Krautuvė prie krautuvės. Bet kainos. Dievaži! Net dvigu- įIr j* dalyvaus Lietuvos nepriklausomybės šventėje vasario 17 d. 
bai brangiau negu miesto centre. Kas gi čia perka? Negi j2 val- im*’*1 8o. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III a. salėje, 
tik kvaili būtai ir kalbdjs nemokantys svetimtaučiai afri

(Bus daugiau)

BOSTONO ŽINIOS

kiečiai? Tiesa, yra krautuvių ir su normaliomis kainomis. { 
bet tą paslaptį žino tik peržiemoję miesto gyventojai. Ne j 
naujakuriai.

Viena iš tokių krautuvių yra Rozekė Bai. Sena ma
nufaktūros parduotuvė, kurią aš visai atsitiktinai užtikau. 
Tokios krautuvės nebuvau mačius. Viskas dvelkė devynio-

Dviejų savaičių

EKSKURSUOS I LIETUVA

'Vyksta: gegužė* 15
birželio 5 
liepos 3

rugpiučio 7 
rugsėjo 4 

spalio 2
tr

gruodžio 20

Jungtis prie grupių galima Bostone ir New Yorke 

GRl’PftJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

N ESI VĖLUOKITE! 

i Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitia į1

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Seuth Bostea, Mase. M127

293 West Brnaduray, P.O.Boa 116

268-8784

Savininkė: Aldona Adomonienei

į-
.A ♦ F z t •

j tuvių Piliečių d-jos salėse 
skautų rengiama Kaziuko 
mugė.

Kovo 21 d. So. Bostono
I ietuvių Pil. dr-jos salėje 
Minku radijo Talentų po-j 
metė ir "Miss Lithuania of 
N.E.“ pagerbti banketas, i 

Balandžio 21 d. 3 vai. poį 
p»etu S<». B< stono Lietuviui 
Piliečiu d-ics UI aukšto sa-’ 
lė ;e lietu ių radijo valandos!
Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertą

Balandžio 28 d. So. Bos‘o-' 
no Lie'pviu Pil. draugijos; 
UI aukoto eilėje Ralfo va-' 
kuras, kinio programa at-; 
lik< akt. ''ifal’s Žukauskas.!

Balandžio 28 d. So. Bos
tono Lietuviu Piliečiu d-jos' 
II aukšto salėie Sandaros! 
moterų klubo banketas naš-, 
lių karalienei pagerbti.

I

Aukos Lietuvių Fondui
Elenai Kalvaitienei mirus,’’

Majoras paskelbė, 

gubernatorius paskelbs
Vasario 6 <1. Bostono i vieton Uetuvių Fon-

majoras W hite i asira.* . a^! j _ Sufmokas
tą. kuriuo vasario lfi dieną. jr R ^ričku8

P»rs«*«nk «svn pažįstamus! 

j; Keleivi. Jo kaina 

•Metanu $7.00.

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA 

ši radijo programa trans-, - T • . _ - I ir n. DOČKUS. , OI raaiju piu»i«iii«
paskelbė Lie.uvos nepn- A. Stapulionis— $15. I liuojam. penktadieniai* ii 
klausomybes diena ir ragino! Po Jio _ L. Kačinskas,' .totie, WBUR 90.9 FM 
VISUS 13 S V esti. n:i__ vi B.nnl; S.“!/!visus ją švęsti.

Pasirašant dalyvavo Al- E. Cibas. Br. Mickevičius ir} banga nuo 8:00 iki 8:30 vaL
J. Mikalauskas.

tos skyriaus delegacija: pir-, ' po J5 _ A. Ivanauskas. g. 
mininkas E Cibas. A. Capli-1 Augoni j Kapočius, Br. 
kas ir A. Andriulionis.

Panašų raštą 
vasario 13 d. gubernatorius 
Sargent, dalyvaujant Altos 
skyriaus prezidiumui E. Ci
bui, S. Lušiui, A. Čaplikui ir 
J. Renteliui.

Kriščiukaitienė,, J. Leščins-
kienž, J. Kriščiukaitis. A. 
Laibuckaitė, J. Čereška, L. 
Hertoataitė, K. Merkis. Al. 
Griauzdė, A. Šležas, T. Ja- 
nukėnas. L. Lendraitis, J. 
Valiukonis, A. Andriusienė, 
M. Kraunelienė, O. Vilėniš- 
kienė, V. Pimenovienė, S.

išrinkta šios sudėties nauja i en S^H^ūnaitė.
ramovėnų valdyba: pirm.’ 1?°. f1 . _ ,
Kazys Šimėnas vicepirm.1..
Bronius Bajerčius, sekr. Juo- ^es var^u nuoširdžiai dėjo

Nauja ramovėnų valdyba
Vasario 3 d. susirinkime

zas Vaičjurgis. narys spau 
dos reikalams Jonas Vizba-

ju
Antanas Matjoika

ras, ižd. Stasys Griežė-Jur- Vieiojoje bibiotekoje yra 
gelevičius ir nariai ūkao rei
kalams Antanas Andriulio
nis ir Silvestras Kontautas.

vakaro.
» • •

Vasario 15 d. — Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 56 metų sukakties minė
jimas.

Vasario 22 d. — Knygų j
kontrabanda ir tautinio 
gimimo kilimas. Drama.

at-i

KAMBARYS STUDENTUI

šeimos bule Dorchesteryje iš
nuomojamas vienas kambarys 
studentui arba studentei su pil
nu išlaikymu, tik be maisto..

Skambinti tel.: 282-2827 
(7)

lietuviikų knygų

u.i.ccu^ numaus. Viešosios bibliotekos So.« 
r kontrolės komisiją iš- • Bostono skyrius (greta Ke-( Noo Šių metų kovo 1 d. arba

irinkti Leonas Lendraitis.'- ------- m._.
j Teofilius Janukėnas ir Povi-

išnuomojamas butas

JON AS dTARINSKA* 
228 Sarta HUI Av<

ToL CO 9-6854

L. Tolstojus

DHAIDIMO AGENTORA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
598 Broadway 

So. Boston. Mane. 02127 
Tek AN 8-1701

aAVAURAiTlS

Nepriklausoma
LIETUVA

ta formuoja skaitytoju* spir pasauliniu* ir liet aviškuosius 
įvykiui*, deda daug ir (domių nuotraukų ir atvirai pasisuko 
apie visus mūsų visuomeniniu* bei kultūriniu* klausim*. 
Jame rasite įdomių skaitytojų taikkų skyrių, kuriame bukta- 
me abtpmdų pasisakymų Ir auomonią kiekvieno ibiams 
*vnrWn problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIEHJVA* yra dlnamttkn. mteų Ifr 
sivijoa blkrsMb, ieikąa naujų bendradarbių bei idėjų. vL 
suomei atviras kiekvieno noomonei. kuris kovoja ir dirbu ai 
nepriklausomą IJetuva.

Metinė prenumerata JAVme 89.98 
Adresas;

7722 George Street. loSade-MentresL 698. Quebee. CAN ADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 89 amtų tarnauja Beturiu riraomensl ir ilmofei- 
jo daufiaa kaip SEPTYNIS MIHONVS dolerių

gyvybia apėrandą ir Nguj* pašalpų, kuri yru 
glgl, uas,SU8IVIENUlllAS MWka painu, o taikia 
pataraaviiDUs savitarpinis pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irto su pas* mBana iilirtų 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir savgL Kiekvienas 
Betaria čia gaU gaaM įvairių klasių rsAab

mm 9100.06 iki 910.900j6C.

kad Jaunuolis gautų pinigus 
aaUtaja mokslo studijoms ir gyvenimo pradBaL 

BLA—-duoda VAIKAMS ir jaunuoBains lakai pigią ĮEKM 
apdraudą: uf 91.000.00 apdraados tft 9SJM mokas

8LA—AKCIDRNTALt AFDBAUDA

klubų Ir draugijų mrkma. Ui 91,000.00 
Ha apdnudos mokasMs 9&00 į matas

BLA—kuopos yra daugumoje Neturtų kolonijų. Krulpkttli 
• kimu rMkūjus, Ir jis plačiau paailldns apto

(’las A. Janavičius.
J Vasario 16 d. proga Lietu

vos laisvinimo reikalams pa
skirta $25.

Lendraitis.' leivio įstaigos) praneša, kad Dorchesteryje išnuo-
yra gavęs 100 įvairaus turi- »®j««»as 5 kambarių butas tre-
nio lietuviškų knygų, ir kvie- aukšte su apšildymu Ir.
čia lietuvius jomis naudotis. vte>i» patogumais.

Pasinaudokime tuo siūly- Skambinti tel.: 28M468. I 
mu. i (7)

--Rv I

Gcaslto spanadlBtas Informacijas, jeigu

997 W«6Mm flirtai, Nsv Tark. N.T. 19961

UnvA S
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Vietines žinios

Solistas Benediktas Povilavičius, J 
kuris dainuos .Lietuvos nepri
klausomybės šventėje . vasario 
17 d. 2 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III aukš
to salėje.

DĖMESIO!

ŠITAIP MINĖSIME NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO 56-JĄ SUKAKTI

Šeštadienį, vasario 16 d., 12 vai. Lietuvos vėliavos 
pakėlimas prie miesto valdybos naujųjų rūmų.

Sekmadienį, vasario 17 d., 10 vai. ryto iškilmingos 
pamaldos Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje.

Tų pat dienų 2 vaL popiet So. Bostono Lietuvių Pilie* 
čių d*jos III-jo aukšto salėje iškilmingas susirinkimas. ..

Jame kalbės svečias iš New Jersey įžymus visuomeni* 
ninkas adv. VYTAUTAS ABRAIT1S ir kt.

Meninę programų atliks solistas BENEDIKTAS PO-

VILAVIČIUS. akomponuojant komp. JERONIMUI KA
ČINSKUI, ir ONOS 1 VAŠKIENĖS vadovaujamas LIETU* J« Valiukonis sunkiai serga

Jau ilgiau kaip savaitė

Taigi, vasario 16 d. subat- • lionio kūrybos padeklamuos 
akt Birutė Vaičjurgyte.

KULTŪRINIS 

SU BATVAK ARIS 

VASARIO 16 DIENĄ

vakary įvyks ir poeto Faus

to Kiršos 10 metų mirties Faustas Kirša buvo vie- 
sukakties paminėjimas, ku- nag Bostono kultūros klubo 

steigėjų ir jo pirmininkas,

• jis čia dalyvavo visuomeni- 
( nčje veikloje, čia mirė ir pa-

■ • . ...... . . o ne va ( Paskaitų apie Fausta Kir-i laidotas, tad vasario 16 d.
Lietuviai kviečiami toje sano 23 d., kaip buvome s_ • • . ? f ‘ i • . . • ‘,*< ir jo kurybų skaitys rasy-' visi susirinkime bent jo mir- apeigoje kuo gausiau daly- praeitame^numery klaidin- toja# Staay# Santvaras, o ve. |ie# deiimtmečio

( Šį šeštadienį, vasario 16 

: d. 12 vai. prie miesto valdy

i bos rūmų bus pakelta Lie-• Kultūrinis subatvakaris šį i riame turėtų Bostono lietu-
. . kartų bus vasario 16 d. 7:30; viai kuo gausiausiai daly-

tuvos trispalve, dalyvaujant V>1 yak Tautini# S-gos na. vautt 
miesto valdybos atstovui.

VIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIS.
Minėjime bus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo ! f’ai ne^ ligoninėje guli mūsų 

reikalams , (įžymus yisuomenimnlus Joj
Inas Valiukonis. Jį ištiko pa-

* Bostono ir apylinkės lietuviai kviečiami gausiai mi* | vojingas širdies smūgis; ir! 
nėjime dalyvauti ir dosniai aukoti. į dar tebėra budrios gydytojų:

. .. , . ................. . priežiūros reikalingas ligo-l
Organizacijos prašomos bažnyčioje ir iškilminga-njs 

me susirinkime dalyvauti su vėliavomis.
1 Nuoširdžiai linkime grei-

Mmėjimų rengia Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, čiau pasveikti.

COSMOS PARCELS Senas parvirsta ir negir-

£XPRESS CORP.

144 Milbury SL 

WORCESTER. MASS.

Tat SW 8-2886

fra oficiali įst>- 
, mari siunčia

smurtinius tiesiog iš Wor<

torio į Lietuvų ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, pataraau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai h 
tvarkingai.

Elood Sųuare 
11 ardwcure Co.

Sav^alakM N. J. ALEKNA 
02S RAST kBOAI»WA» 
8nilT« SGSToN, NASA. 
TELEFONAS AN S-414S 

Benjar.nu Mrora Datai 
Fapieraa Sienoms 

Btlkiev l.a>t*aaie
Visokia reik rainys namam 

Reikmenys plcmkeriaern 
Vter.kto ce'aiiea *a<ktaf

/^Sifonas: AN 8-2806 JĮ

'Dr. Jm. J. Donovan

Cis galima gauti įvairiau 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje.

žemomis karnomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Dr. J. Pašakarnio
ol*T<p t n i n i s

OMETKISTAB 
Valandos:
nur* 9 va. ryto iki 5 va!, rak 

Tre*ta:ieniafo nepriimama
447 BKOADWAY 

South Boston, Mana

gai paskelbę.

•

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILiECIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

LIETUVIŠKI PIETŪS

(lialandčliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

ALilankykite ir būsite maloniai nestebinti!

S.B.LP. DRAUGUOS VADOVYBE

A

Gana
Bereikalingai eikvoti kurni alyvų

Alna

šiko oro krosnys

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
vedžioja. * *

Peter Hfakmytu 
cm«<«
49 Chnrch Street 
K Miltus,

Atiteka
to Ir projektavime darbut U !•«-■ 
ko Ir viduje, gyvenama narna Iri 
Manio pastato, pesai Jnea retka-I 
lavfm<. Beakite eitedoe iki • ve-1 
!anda vatam.

Telefonas: 098-8075

■oeeoeeeoeeoooo*
TEL AN 8-2124

Dr. Amdia E. Rodd
(RUDOKIUT8)

0PT0METRI8T1 
Valandos:

; nuo 10 ry*o iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—-uždam 

445 BR0ADWAY
: SOUTH BOSTON, MASS.

#*#*********ooooo*ooooooeeoooo#*ovooroo#eo»**e*oooo»»«ooo*o#oeoeeooooooeoooooeooeeoo*oeooeouoe»oo*oeoooo

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
teeeeeeeeeoeeoeeeeeeoooGoeoeoeoor

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA T1KHA VAISTINE

Perduodame tiktai valetas, Išpildomo gydytojų re 
eeptas ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik valetų — eikit į lietuvišką valėliau.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S„ Beg. Phsrm.

982 a W. Breadvray, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-0088

Nes 9 vaL ryte BU 8 vaL v, išskyrus šventadienins Ir sekas.

I

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies^aptarnavimas
□ Automatinisjįpilinias
□ Patogios mokSjimo'[sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S kambink ito

268-4662

Sav rH« t 
Praduti t iagaaas 

Gražiu 
£IUMMMalj» Narnama Šildyti 

geriausias pirkinys

PUmm ireagiauM, {akaltaal aly
va* kantri. ara fUlrt,
ImMntnlĄ* koftlnrif ir mi» 
Jaa<U rtay m vaaudiiaia.

10 salo garaalija.

$486.
alyva «mju. miju. ČITOS CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Alvv* illdviaa fl.tat.tSkaM. OOm?, Mm*,

Alyvaa kantria aataraaviaMM IMaaa 24 vaGStrOiam

--—438-1204 773-4848

1 žmogaus — be ydos.

A. J. NAMAKSY
Rcal Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Nevrtoa Centre, Mase. 02169

TeL
oeoeooeooooeoooeooooooooeooooeooo

PLOKŠTELĖ

Keleivio
galima gauti Lietuvos 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
ju plokštele. Kaina 88.00.

Paštu
.jiiirttt. rrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrrrrrrrr*—vooooooeeooooooomouM

Laisvės Varpas
I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL Brot ktoa, Mana. 02402. TeL 51

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 796-3347
Tiesiai ii Worcsaterie 

čism įvairius siuatiaius į Liete, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotas! Kinetiniai sudaromi iš 
vielinės gamyba* medžiagų, ap
ave, maisto ir pramonės feod
alų. Turime vietoje įvairių via 
tiaėe gsmyboa ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai 
momis kainomis. Bs to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite at
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, e giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytos prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimiaos čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam speigyvenimuL 
Patarasvimaa atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankų įsiu
tinsite. Vedėjas A. Schyriaskl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION
IVAUUAUSIA8 DOVANAS 

f j—betarpiškai
Iš BOSTONO 1 LIETUVĄ 
ir ‘

Pristatymas greitas ir 
fsrsntBetai

Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir

nuo 9 vaL ryto ild 5 vai- vak.
o šeštadieniais 

nuo 8 vaL ryte iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pūgai 

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
TeL 268-0086

South Boston Savings Bank II Trans-Atlantic Travd Service
ALFRED W. ARC1IIBALD. PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vaL 
P® pietų,

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

Skambinkite 825^090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto Iki 5:30 vai 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

DABAR
už nemažesnius kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda1 
6^7% pelno)

už visus kitus indėlius

Nuo įdėjimo dienon — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus. - -
ftio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Assets) yra

virš $274,000,000

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUV14KA TURIZMO 
ĮSTAIGA

Nonnliems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pmleisti 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 visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pr^ 
kės tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairina 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Rublių 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
Ketvirtadieniais 9—4
Šeštadieniais uždaryto

393 Weat Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 288-8784 

Visų skyrių vedėja Aldona Adoaraaia

t e




