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Mirė Įžymus rezistentas 
Juozas Brazaitis

1974 m. lapkričio 28 d. 5 valdymą tiesiai nacių civili- 
val. popiet So. Orange, N J., nei administracijai, 
staiga mirė .prof. Juozas,

r'*

Brazaitis-Ambrazevičins. ne 
tik įžymus mokslininką?, li
teratūros kritikas ir žurna
listas, bet ir vienas iš ryš
kiausiųjų Lietuvos besikei
čiančių okupacijų metų po-

Dėl šio laikotarpio veik-i 
los velionis buvo net iki pat , 
paskutiniųjų dienų piktai 
komunistų puolamas ir šmei
žiamas. ir jam primetami 
kaltinimai paremiami net

litinių veikėjų ir rezistentų. Į sovietinio saugumo sufalsi- 
l fikuotais dokumentais ir jo 

Juozas Brazaitis buvo gi-j primontuoials parašais.
męs 1903 m. giuodžio 9 d.
Marijampolė? apskr.. Baigęs 
Marijampolėje gimnaziją, 
lietuvių -literatūrą 1922-27 
.m. studijavo Kauno univer
siteto teologijos-filosofijos 
fakultete, 1931-32 m. litera
tūros studijas gilino Bonnos 
universitete Vokietijoj. 1927 
-1943 m. su vienerių metu 
pertrauka lietuvių kalbą ir 
literatūrą dėstė Kauno Auš
ros gimnazijoje, 
iki 1943 m. ‘jis yra buvęs 
Kauno universiteto lietuvių 
literatūros bei tautosakos

1943-44 m. Juozas Bra
zaitis buvo Vliko politinės 
•komisijos pirmininkas. 1945 
Fronto atstovas, 1946-1948 
Vliko vvkdomosios tarybos 
ir ligi 1951 m užsienio rei
kalų tarnybos valdytojas.

Juozo Brazaičio mirtis y- 
ra skaudus nuostolis užsie
nio lietuviu politinei ir kul- 

Nuo 1934 tūrinei veiklai. Mes reiškia
me gilią užuojautą visiems 
velionio artimiesiems ir jo 
bendradarbiams.

vyr. asistentas, lektorius ir w 
literatūros profesorius t eolo-' Pfūskvoį 8U^tneŽyihlĮ

A i ♦

jo ir didelis skaičius Mass.j 
R.I. ir Conn. lietuvių savo; 
sveikatai pataisyti, kas jiem j 
normaliai būtų kainavę ke-' 
lis tūkstančius dolerių. Visi 

) šiandien jo paslaugas atsi- 
mename.

t Su dr. Balio Matulionio 
mirtimi netekome vieno iš 
žymiųjų gydytojų visuome
nininkų. kurie ėjo dr. Jono 
Basanavičiaus, dr. Vinco 
Kudirkos, dr. Kazio Gri
niau? ir kt. pėdomis. Jo at
minimas visada bus gyvas 
tiems, kurie su juo dirbo ar

Dar vienas pabėgo 
iš okupuotos Lietuvos

Jis pabėgo ii sovietų jūrininkų grupės Prancūcijoje. 
Atvykęs į Chicagą, pasakoja apie gyvenimą Lietuvoje.

J Chicagą lapkričio 26 d. i kiek platesnį aprašymą iš- 
atvyko dar vienas pabėgėlis Į spausdino Draugas, 
iš okup. Lietuvos. Tai irgi
jūrininkas ir sovietinio laivo Jonas Stankevičius yra 
radistas Jonas Stankevičius. 28 m. amžiaus, gimęs ir au- 

. kuris atsiskyrė nuo sovietų gęs Kaune. Jo tėvas sovieti-
jo paslauga pasinaudojo. jūrininkų grupės Prancūzi-! nio teroro metu dingo be ži- 

joje, ten paprašė politinės' nios NKVD rūsiuose, o moti- 
globos, o ją gavęs, kreipėsi į na taip pat anksti mirė. J. 
Paryžiuje į JAV ambasadą Į Stankevičius, baigė? viduri- 
ir gavo leidimą emigruoti į ’ nę mokykla. įstojo į Klaiuė. 
Ameriką, šiuo metu jis yra j dos jūrininkystės mokvklą 
Balfo globojamas. į ir vėliau .pateko į okup. Lie-

Į tuvos žvejybos laivyną. Jo 
Lapkričio 27 d. Chicago- j specialybė — radijo naviga- 

je buvo surengtas su juo j torius.
spaudos ir radijo korespon-l
dantų bei organizacijų at-' Įdomu tai. kad jis no Si-

ru. u d stovy pasikalbėjimas, kurio mo Kudirkos tragedijos ku.
nlaika t3™avo tame

iby, Obio 44094.

Velionio sūnums, dukte
rims, broliams, kitiems gi
minėms ir idėjos d’sugams 
liaudininkas gili Keleivio 
užuojauta.

Gėlių vietoje skiriamos 
aukos šeimos pageidavimu 
siunčiamos Dr. B. Matulio
nis Fund adresu:

Britų, darbiečių 
sveikinimus - - .

Šen. Buckley prašė 

išleisti lietuvius

me ”Sovietskaja Litva“ lai
ve.

I
J. Stankevičiaus 

mu. vadinamajame
liudiji-
”Lietu-

gijos-filosofijos fakultete,
Thuto-akos komisijos narys.1 opozicionierių 
Kauno valst. dramos teatro Į
repertuaro komisijos narys, I Ryšium su Lietuvos po- 
Lietuviu Katalikų Akade- grindinės spaudos persekio- 
mijos narys ir ėjęs daug ki-; jimu Vilniaus prokuroras į. 
tų pareigų. j sakė suimti Maskvoje įžymų

i opozicininka fiziką Tverdo- 
J. Brazaitis yra parengęs; chlebovą, Žmogaus teisiu 

Literatūros teorijos vadovė-j komiteto steigėją, dirbusi 
lį, Visuotinės literatūros is-Įkartu su Sacharovu ir Cali

viskame žvejybos laivvne“ 
Šen. James L. Bucklev, tėra tik ame pusė lietuviu. o 

lankydamasis Sovietų Są- kiti nrai. Ten visi įpareigo-___  _ _ ________ Lapkričio 27-30 dienomis
K >. sakrtt j7^klkurie daog dirt. įmi-. i į“n^on« P<**«tev«sl Britų jungoje, taip kitko prašė so- tj viena, kita sekti o i krai. 
tarpe. Virtyje kairėj, valdybos pi™. Stasys Dreviniu-I Darbo ParUjM metinė kon- vieta įstaigas leisti emtgruo- ta „š.jenvie išleidžiami tik
nėjimo komiteto pirmininku Romu Bričkom, doiinėje valdybos i i a. mems. Isižd Airrn MakaitiK. iteikes taure dranniim nioteinmo isehmatn« SacialiMų Internacionalo mai seniai paduoti. tokios crnnės ir Stankevi-
ižd. Algis Makaitis, {teikęs taurę draugijos glebejamo šachmatų nanu — delegatu?. dalwau- I čius pabėgės
klubo vadovui Kaziui Merkiui Apačioje kairėje valdybes aekr. • jančjUs konferencijoje, per.l Altą prašo siųsti senato- 1 '
Antanas Matjoėka įteikia dovaną skautininkų Ramovės pirm.' duoti partijoms ir jų į Hui Buckley padėkos laiš-Į p, Hė1 to, kad
Paulinai Kairaitienei, dešinėje — d-jos pirm. Stasys Drevinskas atstovaifjamiems kraštams kus. Tai bus paskatinimas
ir jo žmona Dona įteikia dovaną tautinių šokių sambūrio vedėjai, broliškus sveikinimus. j jam kitiems dar veik-min- 
Onai IVaškienei. Be to, d-jos direkt. Edmundas Ketvirtis Įteikė i »giau tuo klausimu rūpintis.

g,#bOiaB0S " “ AWBi ^-ĮdelS

lyvavo ir Lietuvos Socialde-į shington, D.C. 20510.

So. Bostono Lietuviu Piliečių d-ja. lapkričio ,17 d. minėdama savo J

apie atskiros lietuvių auto- krata, paimta įvairių doku-l beikiui. 
rius ir nemaža rimtų litera- mentų, knygų, rašomoji ma-Į 
tūros kritikos straipsnių. šinėlė.

J • J — • ar t • J Etiopijoje šaudodoje pradėjo rašyti dar nuo;
1921 m., yra darbavęsis ne- ŽUVUSIUS VūdllS 
priklausomybes laikais dieno 
raščių redakcijose, o išeivi-. Valdžią į savo rankas pa-| Gruodžio 1 d. mirė dr. Ba- cinos mokslu? išėjo Petrapi- 
joje nuo 1952 m. buvo NevvĮėme kariai suėmė daug bu-! lys Matulionis, kuris nese- lio karo medicinos akademi- 
Yorke leidži amo Darbinin- vusių imperatoriaus aukštų i niai iš Chicagos persikėlė joje. Nepriklausomoje Lie
ko vienas redaktorių. .bendradarbių. Iš jų 60 jau Į gyventi pas savo sūnų Min- tavoje ilgus metas dirbo ka- 

sušaudė. šių tarpe yra du'daugą netoli Clevelando. ro ligoninėje, buvo Birštono 
Bet ypač pabrėžtina Juo-, ĮjUVę ministrų pirmininkai, Dar praeitą savaitę jis buvo Į kurorto direktorius, žymiai

Mirė dr. Balys Natnlionis

mokratų Partijos Užsienio' 
Delegatūro8 atstovas.
Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 93 žmonės

Atleidžia 175flOO
! darbininkų

troškes laisvo krašto gyve
ninio. Nov« <ri,mep ir 
soviprinpip «i«temoie. bet iis 
klausvdav’^als užsienio radi. 

. io. vnqc menkos Rako“ 
| transliacijų ir rrprai nažines 
I Vakarų pasaulį, į kurį ir ver- 
j žęsis.

I

zo Brazaičio politine veikla, i ei]ė „ūnistrų, generolų ir net 
Jis nuo pimpių bolševikų imlperatoriaus s^je vai. 
okupacijos dienų dalyvavo kaitis admiroIas Desta. 
Lietuvos rezistenciniame sa-j
jūdvįe. o 1941 m. vokiečių-’ pats imperatorius yra su. 
sovietų karo pradžioje pa-; imtas, bet dar gyvas. Jis su- 
skelbus Lietuvos nenriklau-Į tiko visą savo turtą atiduoti 
somvbė? atstatvma ir šutvė-Į valdžiai. Jo vertė vienų ap- 
rus Laikiną ją vyriausybe — Skaičiuojama šimtais milio- 
biv o švietimo ministeris ir nų dolerių, o kiti mano. kad

atvaziavęs j Walum Lake., jį patobulino. Veikė įvairio- 
R.I., ligminę, kur jis. ilgus • draugijose. Vokieciųoku- 
metus dnbo, savo sveikatos, pacijOs metais buvo sveika- 
patiknnti. Ta proga jis a p- tog rejkaiy viršininkas, išgel-
lankė savo senus pažį tarnus 
Worcestery. Putname. Pro-

ėjo ministerio 
pareigas.

pirmininko v.jo esama bilionai.

Viešpataudamas beveik 
50 metų, imperatorius pra
turtėjo. o kraštas skendo ir 
dar skęsta didžiuliame var-

Stankevičius «5»ko. kad ni- 
. sai ūptnviu nemėgt” nm. 

Automobilių bend) o vės .vardžmoie ino« fašistais
Sekmadienį Trans World j uždaro 18 fabrikų. Dėl to bpt įiptpvi^i ir Viii pav<*r<?- 

bendrovės lėktuvas, audrin-i netenka darbo apie 175000 (jar ]abjau re]ęen-
gam orui esant skridęs iš t dailininkų.
Colurrtbus, Ohio, į Washing-

Spėjama, kad iki Kalėdų 
atleistųjų skaičius pakils iki 
215,000.

toną. nukrito į medžnis ap
augusią atšlaitę netoli Dul- 
les aerodromo. Žuvo visi ja
me skridę 93 asmenys.

bėjęs net 500 gaile.tingių TeMj<> siriko, 3

vidence ir Hartforde ir sek- f!8?™..1!?0- 
madienį (gruodžio 1 d.) grį- tą ir kelias dešimtis gydyto-} zidento Nizono sveikatai

I

čia.

žo pas sūnų, kuris gyvena. 
Barbertone, Ohio. Po pietų, 
kaip buvo įpratęs, jis r.uėio 
pasnausti. Šį kartą už«nūdo 
ir jau nebepaibudo. Nieko 
nebegalėjo pagelbėti net te
nai pat buvęs sūnus gydyto
jas-

Šis Juozo Brazaičio poli
tinės ve’klcs laikotarpi bu
vo pilnas pavoju ir dideliu
nemalonumu, re? lietai irige, žmonės miršta badu. 
vokiečiu intero«ai (rriožtai 
sknėsi ir reikėjo didelio Į
lankstumo ir salto proto, šie-' . =
kiant lietuviu tauta aosau-' Mirė buvęs Jungt Tautų k*- nuvežti: Halifaxa fKa- 
goti nuo dar baisesniu nacių generalini, sekretorių. L1
naikinamosios mašinos pa. Thsut. JU buvo kilęs U ^na duktė
dariniu. Bet velionis i,m už- nu». . # . iSj^ė

Atsistatydino Japonijos Velionis dr. Balvs Matu.

j
ių nuo paėmimo vokiečių; patikrinti pripažino, kad 
karo tarnybon. }Nixonas iiuo metu negali

Aa , . T Air i -• (vykti liudyti jo padėjėjų by.
- i liKJmas’ joje oj jjs gajgg liudyti tik
j) nubloškė to i nuo lietuvių pradžioje,
telkinių, todėl jis visuome
niniame sąjūdy nebegalėjo 
dalyvauti taip, kaip norėjo.

• • •
Maskva pašalino Armėni

jos komunistų partijos pir- 
■ių Kochi

dėtas pareigas ėio su nena-' 
prasta ištverme -pakeldamas 
visus nemalonumu? ligi Te
kinosios vyriausvbės likvi
davimo, perėmus Lietuvos

premjeras Tanaka, kuris 
dar ėjo pareigas prez. For 
do vizito metu.

Automobilių produkcija 
mažinama dėl to, kad. paki
lus kainoms, žymiai suma
žėjo automobilių pirkimas.

•M**************-

Bet jis buvo uolus savo pro-j
VrUJzsuUe noSnm-Ain, I fesijos muro ni zacijose, n eroj mąjj sekretorių Kockinjaną.
Velioni, pa. tvota. .Man- paskaitininkas o taip’«l»m primetama, kad nesu-

ėję, Clevelande. Jo pelenai. gfrl^^^utarius^ eSni°Į įgūdžio ut,niol graikų ir turkų deryboms.

Būdamas didelis gerašir
dis, velionis šimtams žmo
nių yra parūpinęs urmo kai
nomis be jokio uždarbio 

it lionis gimęs 1895 m. gegu-Į vaistų, kurie būdavo siurt- 
r- žės 21 d. Utenos valse. GimJ čiami į Lietuvą Tomi? pa- 

naziją baigė Vilniuje, medi-’ čiomis sąlygomis pasinaudo-

Apie nenriVau’nTPp Lie
tuva jaunimas sužino iš tė
vų ir kitų artimu’u nasako- 
jjmu ir. noro mokvkio«p a- 
pie tuos laiku? pa«akoiama 

. tik neigiamai, tačiau jauni
mas slamf ai pamini ir Vasa- 

1 rio 16 diena, ir pakankamai 
į informuotas ?.pie nanriklau- 
I somvbės m^to neišk”’p;nta

NuYsnL.i. Kipro preri- tikrove. Žmonės tuoktasi 
deutas Makarios, po paeita- kaznvcinie. nęt'ki snv.etu 
rimų .u Graikijos ryriousy- okunsę-ms nmzmumu. ma
lto Uvyko i Kipro salę. JU žįsu b.io «ov-.ef.n.u nare-gfl.

į nu. domisi vakarų gyvem- 
nutūps anglų karinėje bazė- mu.
je, o ii ten bus helikopteriu ■
nugabentas j prezidentūros* T ;etnvoio v»-a dav* *n«u 
rūmus. Turkai sako, kad jo kariuomenė?, ir vno« stro.I
atvykimu (gali tik pakenk- !P|!,i T !-”v os

i ti prasidėjusioms kipriežių Karaliaučiaus pa-
»—m - . _■ j___a— ’jūrio ruožas. -

• • • I J. Stankevičin« norotn ir 
Angliakasiai pirmadieni( Šiomis dienomis pro toli-^a rrauti iūrininkn darbo.

balsavo priimti ar atmesti Jupiterio planetą pra-
unijoe vadovų su darbds-lskrido amerikiečių automa- 
viais sutartą kontraktą. Jei,tini» erdvėlaivis Pioneer 11. 
tą sutarti priimtų, tai streij miliiniiku greičiu pre
kes butų baigtas. ’ **ri<lo 22,000 mylių atstu

me nuo planetos.

nes ♦am tui-įs specialų pasi
ruošimą.

šiuo metu Balfas rūpina
si surasti jam atitinkamą 
darbą.



ę
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Vito seinai sukrenkant

Prof. Steponas Kairys, pirmasis 
Vliko pirmininkas, nuo kurio 
mirties gruodžio 16 d. sueis 10 
metų. .

1941 m. kilus sovietų-vokiečių karui. Lietuva, nusi
kračiusi sovietų okupacijos, pateko į vokiečių okupaciją.
Vokiečiai, įžengę į Lietuvą, išvaikė sudalytąją laikinąją 
Lietuvos vyriausybę ir pradėjo krašte žiauriai šeiminin
kauti.

Natūralu, kad prasidėjo slaptas pasipriešinimas. Il
gokai jis buvo silpnai organizuotas ir necentralizuotas.

1942 m. vidury jau veikė du rezistencijos centrai.
Vienas jų — Vyriausias Lietuvių Komitetas — jungė so
cialdemokratus, liaudininkus, tautininkus, nacionalistus, 
laisvės kovotojus; antrasis — Tautos Taryba, kurią su
darė (katalikiškosios grupei?: Krikščionys demokratai,!
Darbo federacija, Lietuvių frontas ir kt. ’

Abu centrai jautė, kad veikla būtų daug našesnė, jei: 
tebūtų vienas politinis pasipriešinimo (rezistencijos) cent-' 
ras. Prasidėjo pasitarimai. Jie tęsėsi ilgai, kol pagaliau 
buvo surastas visiems priimtinas pagrindas: sudaryti 
centrinį pogrindžio organą iš partijų, turėjusių demokra
tiniuose Liietuvos seimuose savo atstovus, ir kovos orga
nizacijų, pasireiškusių pogrindžio veikloje.

Taip susitarus, minėtų organizacijų paskirti asmenys
1943 m. lapkričio 23 d. susirinko Kaune Balio Gaidžiūno 
(daibar gyvenančio Clevelande) bute. Ta diena ir laikoma 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (Vliko) įstei
gimo diena, nors tas vardas tebuvo priimtas vėlesniame 
posėdyje.

Pirmininku buvo išrinktas socialdemokratų atstovas 
Steponas Kairys.

Vokiečiai greitai pajuto tokį centrą esant, bet tiktai
1944 m. balandžio pačiame gale jiems pavyko išaiškinti 
Vliko narius ir didžiąją jų dalį suimti. Tik J. Audėnui ir 
S. Kairibi pavyko išsislapstyti.

Suėmimai nenutraukė Vliko veiklos: suimtųjų vieton 
buvo paskirti kiti asmenys.

Numatydamas naują okupaciją, Vlikas sudarė savo
delegatūr, užsienyje. Rr Va|iūnM v||ko

Taigi ir šiandien tebeveikia tas pats Vlikas, įsteigtas valdybos pirmininkas, 
prieš 31 metus, tik pasikeitė jo veikėjai. Bet dar ir šian
dien je valdyboje tebėra iš jį steigusių Juozas Audėnas į SOCIALDEMOKRATŲ

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETOI
) SEIMAS
: v ' ' ia
vyksta 1974 m. gruodžio 7*8 d.d. Statler Hilton viešbuty 

P ark Sųuare, Boston, Mass. 02127, teL 357-8320.

DARBOTVARKE

GRUODŽIO 7 d. — 9 vai. ryto regitsracija.
1.10 vai. Stasys Lūšys, Seimui Ruošti Komiteto pir

mininkas sveikina atstovus bei svečius ir kviečia 
\ ūko pirmininką pradėti seimo sesiją.
In. okacija.

2. Seimo prezidiumo sudarymas.
3. Komisijų — mandatų, darbo-nutarimų, kitų — suda

rymas.
4. Vnko Tarybos pirmininko Stasio Žadeikio praneši

mas.
Paklausimai ir atsakymai.

5. Vliko Valdybos pranešimai:
a) Lietuva tarptautinėje politikoje ir Vliko veikla— 
pirmininkas dr. Kęstutis Valiūnas.
b) Veiksnių konferencija — vicepirmininkas Jurgis 
Valaitis.
Paklausimai ir atsakymai.

Pietų pertrauka — iki 2 vaL
c) Vliko informacijos — vicepirmininkas Juozas 
Audėnas.
Paklausimai ir atsakymai.
d) Vliko finansai — vicepirmininkas Aleksandras 
Vakselis. Tautos Fondo vicepirmininkas Zenonas Jū. 
rys. Tautos Fondo Kanados įgaliotinis Augustinas 
Kuolas.
Paklausimai ir atsakymai.

ŽENTĄ TENISONAITĖ

States beieškant
(Tęsinys)

IV
Neapoly šildo saulė ir šviežiai dvelkia Tirėnų jūra. 

Miestą? stovi prie įlankos, o už jo nugaros riogso VezuvL 
jus, (kurio viršūnę dabar uždengia debesėlių vainikas. Mus 
pasitinka kelionių įstaigos šoferis ir su Mercedes 220 ve
ža į Sorrento. Vingiuotais keliais ca. 50 kilometrų toliau 
nuo miesto. Važiuojame siauromis Neapolio gatvėmis. 
Miestas labai gyvas, nežmoniškas eismo judėjimas. Kam
šatis. Automobilių signaliniai prietaisaai kelia baisų 
triukšmą. Slenkame lėtai. Šeštadieniais, atrodo, Neapolio 
moterys skalbia baltinius. Džiausto ant balkonų, arba tie
siog gatvėje, nuo namo iki namo ištempusios virvę. Tai 
sudaro nepaprastą reginį.

Antonio būtinai nori mus užvežti į koralų fabriką. 
Įdomu. Iš koralų daromi papuošalai. Jie gana brangūs, 
nes montuojami su auksu arba sidabru. Kamėjos yra iš. 
piaustomos iš jūros kriauklių. Visokių spalvų sagtys, žie
dai ir kitokie papuošalai vilioja akis.

Gatvėse pardavėjai siūlo kietus riestainius. Žemaiti
joj panašius vadindavome ”baronkomis“. Už Neapolio 
jau daug gražiau. Gamta čia ir rudenį žavinga. Kelias vil- 
giuoja tarp uolų. Toli apačioje žiba 'jūra. Mineralinis van
duo ir vonios reumatui gydyti traukia turistus , pasakoja 
Antonio, kuris kalba pusiau ankliškai ir prancūziškai, pri
maišydamas itališkų žodžių. Castellammare (jūros pilis) 
gražus vardas.

V
Visą naktį pylė lietus. Mūsų viešbutis stovi aukštai

O SovietipEttjŪngoj val
dovai visur skeMaf kad jie; 
jau galutinai išsprendę Tau
tinį klausimą, kad dabar vi. 

Įsos tautos Sovietų Są jungo.
! je gyvena didelėje draugys
tėje ir meilėje, viena kitai 
broliškai padėdamos. Kokia 
ta draugystė, rodo Gudijos 
lietuvių padėtis. Tokia pade. 
tis yra ir kitur. Visur Mask
vos jungą nešančios tautos 
nekenčia "didžiojo brolio“ 
kemunistinio ruso, nes jis, 
kaip ir caro laikais, visas 
mažąsias tautas stengiasi iš
tirpdyti. paskandinti didžio
joje slavų jūroje.

KODĖL JIE MOKOSI

LIETUVIU KALBOS?

Draugo lapkričio 23 d. 
numery G. Ivaškienė rašo 
apie Ansonijos, Conn.. gim
nazijos lietuvių kalbos va
karinius kursus suaugusiem. 
Tuos lanko ?,pie 40 asmenų. 
Žymi dauguma Lietuvos vy
čių. Kodėl jie lietuvių kalbos 
mokosi? Į tą klausimą kai 
kurie kursų lankytojai šitaip 
atsakę:

Studentas: Kad galėčiau 
geriau susikalbėti su bobute.

Gydytojas: Kartais vyres
ni pacientai sunkiai susikal
ba angliškai.

Teisėjas: Gal ir man kada

ant kalno. Apačioje, po balkonu, mirguliuoja jūra ir Sor. 
e) Bendrosios diskusijos dėl pranešimų ir pasiūlymai' renio. Toliau jūroje matyti Capri sala. 
raštu. I $ tyty anksti mane pažadino bažnyčių varpai. Vie-

6. Lietuvos gyventojų padėtis šiandien — Vytautas Vai- nas po kito ir įvairia balsų intonacija ^sklinda jų garsas,! teisme*'prisieis panaudoti 
tiekūnas.
Paklausimai ir diskusijos.
KONCERTAS - VAKARIENĖ — 7 vai. vak.

Taria žodį SIMAS KUDIRKA
GRUODŽIO 8 dieną — 10 vai. ryto.

7. Komisijų pranešimai.
8.12 vai. — Nutarimų priėmimas.
9. Seimo pabaiga — Vliko pirmininkas.

atsimušdamas į toliau stovintį Monte Faito. Antwerpene ‘ lietuvių kalbą. Gailiuosi,
, kaimynas klebonas jau seniai skambina varpais vos gir- kad tėvai nustojo su manim 
dimai. Čia jų kieti metaliniai balsai ryškiai ir aštriai aidi, kalbėti lietuviškai, kai pra- 
bandydamf pralaukti vienas kitą. dėjau lankyti mokykla. Kal-

» Dangus baltai pilkas. Nustoja lyti. Kažkur toli savo ta siaurų pažiūrų mokytoja, 
gerides ima laidyti gaidžiai, gieda lyg su varpais lenkty- i . _. . .. , -
niaudami. Naktį lojo šunys. Nebe didmiesčio išlepintų' . a^"
pudliukų balai, bet kaitų užpuolę piaute piovė. en{/N^°mokė« Usyk-

. Mane žavi viešbuty keramikos ir manmoro grindys. T,aiK=ti
Ir kambariniai augalai visur dideli ir vešlūs. Žydi kame
lijos. Turistai daugiausia anglai, ir mes su kelneriais kal
bame tik angliškai. Viešbutis turi savo autobusą, kuris 
palaiko susisiekimą su Sorrento. Spalio vidury jau per

Svetimtautė moteris: Kad 
suprasčiau, ką vyras kalba 
su savo motina.

Kethly atšventė savo am. vėlu ieškoti saulės. Kas mane viliojo į Sorrento? Gal ka- 
žiaus 85 mety^ųkakti. šia daise girdėta daina, kuri ir vakar vakare atklydo iš mies. 
proga už jos nuopelnus So- teiio į kalną: "Sugrįžk į Sorrento...“
cialistų Internacionalo biu- Senais laikais prie Caipri ir Sorrento gyvenusios sire- 
ras jai Įteikė sidabrini Gar- no9, mjni Homeras savo "Odisėjoje“. Odisėjas,

es zen ą. užkimšęs kitiems jūreiviams ausis, liepė save pririšti prie
• Dr. Bruno Kalninšo. lal’vo stiebo. Praplaukdamas sirenas, jis išgirdo jas dai-

Latvijos sociaudemokratų nuojant. Sirenų burtų jėga dingo, jos šoko į jūrą ir pavir- nuojanti" anglų kalbą...
partijos pirmininko, gyv. to uolomis.

SS; i Ką tik ?,vcme

O Bostone yra tariamųjų 
intelgientų, kurie ir mokėda
mi nenori viešuose lietuvių 
susirinkimuose kalbėti lie
tuviškai, net amerikiečiams 
skundžiasi, kad lietuvių or
ganizacija, esą, diskrimi-

ir taryboje — Stasys Lūšys. KRONIKA

Internacionalo žurnalas ”So-j. 
cialist Affairs“ 1974 m. rtl*. 
4. pažymėdamas, kad jubi
liatas nuo 1964 m. yra Vi
durio ir Rytų Europos So
cialistų unijos, egzilų orga- 

j nizacijos, pirmininkas.

' • Spalio 26 d. Londone
’po-ėdžiavo Socialistų Inter. 
l nacionalo sukviesta Rytų 
! Europos klausimams tirti 
I komisija, kurioje dalyvauja

DAR APIE GUDIJOS LIETUVIŲ PADĖTĮ
b

Lietuvių kalbos žodynas
Keleivyje spausdinamas nės, ir jokių kultūrinių įstai- mokyklai ir namams, reda- 

Gudijos lietuvių šauksmas gų. Vietinių lietuvių kultu-J gavo Antanas Klimas ir Sta- 
rodo, kaip tenai gyvenan- riniais reikalais Baltarusijos sys Baradukas, iliustruotas, 
tieji lietuviai stengiamasi, vyriausybė ne tik nesirūpi- Į kiekvieno žodžio reikšmė 
surusinti. Lietuviai nepasti na, bet, priešingai, stengiasi paaiškinama sakiniu. Tai 
duoda. Pagalbos jie ieško vi- šį kraštą kuo greičiausiai su.
sur. Kreipėsi ir į Lietuvos rusinti ir tuo tikslu panau- 
švietimo ir kultūros minisL doja di3kriminacij4.

Kadangi tai yra ir mano

leidinys, kurio ‘jau seniai rei
kėjo mū ų lituanistinėms 
mokykloms ir šeimoms, ku
rių vaikai jau menkai kalba 
lietuviškai. Kietais virše
liais, kaina $6.

Mano žodynas, Richard
Scarry. daugiau nei 1.400 
spalvotų paveikslu iš įvai
riausių sričių ir kiekvienas
jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai įriškta ir 
labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.

Kelionė aplink pasaulį,
Juozo Kaributo kelionių į- 
spūdžiai, 423 psl.. kaina $5.

Paiiurno mano velnias,
parašė Liudas Dovydėnas, 
7 novelės, 235 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.50, 
kietais — $4.00.

Amazonės džiunglėse, ro
manas, parakė Jose Eustasio

rus. Siuntė pas juos delega
cijas. Jos buvo maloniai pri.

. i Rytu ir Vakarų Europos so- 
, • Socialistų Internaciona-'cja]jgtų partijų atstovai.
| lo biuras spalio 14-15 d.d.J

Šiandien Vlike dalyvauja 15 sąjūdžių. Jo aukščiau-1 posėdvje apsvarstė tos orga. i pranešimų paaiškėjo, kultūros ministrai
organas yra seimas, kurj sudaro kiekvieno sąjūdžio i nizacijos naujo statuto pro-l į^ visuose Rytų Europos ®<» bel mlnlst,ai

iu-.v-irf-.Lta-.-*,. 'jektą, kuris galutinai buslkrast“ose dauggja disiden-
priimtas ateinančių metų i‘V’. Is.tunstM surinktomis

Nepasikeitė ir Vliko tikslas — vadovauti mū?ų Lie
tuvos laisvinimo veiklai.

sias
3 atstovai. Jis renkasi vieną kartą per metu

Vliko tarybą sudaro sąjūdžių atstovai po vieną iš 
kiekvieno. Ji pavaduoja seimą tarp jo sesijų, planuoja 
Vliko daibus ir kt.

Vliko vykdomasis organas yra valdyba. Ją šiuo metu 
sudaro pirm. dr. Kęstutis J. Valiūnas, vicepirm. Juozas 
Audėnas, Jurgis Valaitis ir Aleksandras Vakselis, sekr. 

, Stasys Žadeikie, nariai Vytautas Radzivanas ir Antanas 
Kairaitis. Valdybos būstinė — New Yorke.

Kaip jau buvo rašyta, šių metų Vliko seimas gruodžio 
,7-8 dienomis pirmą kartą renkasi Amerikos laisvės lop
šių vadinamame mieste — Bostone. Į jį atvyks ir Simas 
Kudirka.

Mes linkime Seimui našaus darbo, kuo geriausiai iš-

kongrese.

• Socialistų Internaciona
lo kongresas įvyks 1975 m. 
rugsėjo mėn. Toronte, Ka
nadoje, pirmą kartą istori
joje už Europos ribų.

žiniomis, nepatenkintieji ko
munistine santvarka pasisa
ko už demokratinį 9ocializ- 
mą ir savo kraštų politinę, 
nepriklausomybę.

Ne Rusija man rupi. Į ją 
man, mieli ponai, nusispiau*Taip klausimų, kuriuos

tas kongresas svarstys, buslti. Tai tik etapas pareiti j 
"Lyčių socializmas“,—klau- į pasaulinę revoliuciją, 
simas. liečiąs moterų teisinę, ..
padėtį įvairiuose kraštuose, |
siekiant sukelti akciją prieš' • ♦ •

__________________________________,___ o___________  moterų diskriminaciją. Tuo' Moralės žvilgsniu Rytų
spręsti visus darbotvarkės klausimus ir kuo daugiausia į Pat tikslu JTO 1975 metus likimą® drauge su
paujų produktingos veiklos idėjų ateičiai. Tikime, kad -paskelbė Tarptautiniais mo. Baltijos valstybių užgrobi- 
seimo rengėjai pasistengs seimui sudaryti tokias sąlygas. ,met?ls*. Paaau*mi°

kad jo nariai, pasiekę reikšmingų Lietuvos laisvės kovai

imtos, joms pažadėta pageL 
bėti, bet, deja, nieko nepa
dėjo, nes ir Lietuvos švieti

priklauso nuo Maskvos.

Ryšium su tuo yra ir įdo. 
mus įžymio’io zoologo aka
demiko Tado Ivanauskas 
kadaise viešai pareikštas 
žodis. Jis šitaip rašė:

"Šia proga norėčiau iškel. 
ti vienų skaudžią problemą. 
Kaip yra žinoma, nustatant 
Lietuvos TSR rytų sienas, 
už jų liko nemaži lietuvių
gyvenami plotai. Tai Gervė, 
čių. Pelesos, Apso ir kitos

gimtasis kraštas, mano vien. 
genčiai ir giminės dažnai ra
šo man nusiskundimus, pra
šydami juos užstoti. Lietu
voje yra šimtai lenkiškų ir 
rusiškų mokyklų. Kodėl gi 
lietuviai taip nuskriausti 
Baltarusijoje? Ar dėl to. 
kad esame maža tauta?

Vietos lietuviai labai daug 
kartų kreipėsi į Baltarusijos 
valdžios organus lietuviškų 
mokyklų reikalu. Deja. ligi 
šiol prašymai liko be 'jokių 
rezultatų. Maža to. vietos 
lietuviai nusiskundžia, kad
tuos pareiškimus Baltarusi, 
jos vyriausybė persiųsdavo 
vietiniams valdžios orga-

apylinkės, kuriose Lenkijos nams.Jieginetiksužlugdy- 
vnldymo metais gyveno anie j davo reikalą, neduodami 
50 tūkst. lietuvių ir turėjo pareiškimams eigos, bet dar. . . ... .__ ,. , . .. ! Rivera. vertė P. Gaučys. 355lietuviškas mokyklas, vaikų I gąsdindavo ,r grasindavo, , klJna J6 „„
darželius, klubus - skaityk, j tiems, kūne juos pasirašyda.-

Lapkričio 16 d. Vengri- karo biauriausiae palikimas.1 Dabar šių apylinkių lieJV0> demonstratyviai rodė ir Madinis dievas. 11 apsa-
knninr^«‘Zt«T Jos soc^ioemokratų partijos' Buv. JAV ambasadorfca tuviai neturi nė vienos lietu.į rodo savo nemalonę ir ga- kymų parašė Vladas Mingė- 

nutarimų, galėtų gųzti j savo vietoves kupini gražių atsi- A nirminmKP Anna Ma#|cT<>je Jacob mokyklos, net pradi-1 Ką.“ la, 246 pst.kaina $5.00.
—iniw>ų. egzneje pirminmKe Anna
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Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

New Yorto Perkūnas 
trankėsi Bostone

JIS PRANEŠĖ APIE S. KUDIRKOS TEISMĄ

Lapkričio 14 d. į Kenne- 
dy aerodromą New Yorke 
atvykusį Vaclovą Sevruką 
sutiko Vliko vicepirminin
kas Juozas Audėnas, Darbi
ninko redaktorius Paulius

Kai saugumas pateiks 
spaudai proceso magnetofo
ninius užrašus ir atskleis ar 
chyvus, liečiančius procese 
iškilusius faktus, tik tada 
bus galima duoti mano bu

Jurkus ir visuomenininkas vusiam tardytojui išsamesnįv a ’ i .«1. _ j _ iKazys Bačauskas. Naujasis 
atvykėlis laikinai apgyven
dintas WoodWavene, N.Y.

atsakymą, t. y., mano tos 
medžiaggos vertinimą“.

(ELTA)

liaujant, geriant ir šokant, 
bet ir lietuviškame chore 
dainuojant...

Perkūno solistai progra. 
moję surašyti tokia tvarka: 
P. Tutinas, S. Citvaras, Alg.

> česnavičius. P. Dulkė ir V.
Lietuvos kariuomenės at-1 damas, jo atskilus balsus Daugirdas (pastarasis, Vyt. 

kūlimo 5O-ji sukaktis, su- bei motyvus, jo stilių ii for. Strolios asistentas, koncerte 
rengta lapkričio 24 d. 3 vai. I mą išryškindamas, surasda. padirigavo St. Šimkaus Ru- 
po pietų ALP d-jos IU a. t a- mas ir savų interpretacijos denėlp. Iš solistų tarpo gra. 
lėje, sutraukė itin gausų puL niuansų. Tas jo darbas ryš- žiu balsu ir profesionaliu 
ką. gal vieną iš pačių gau- kiai atsispindi New Yorko dainavimu išsiskyrė žino. 
siausių šio sezono cikle., vyrų dainavime. masis bosas St. Citvaras.
Taip atsitiko, tur būt, dėl Perkūno vyrai Bostone Perkūno choiui gražiai 
to, kad į Bostoną atvy- dainavo antrą kartą. Jeigu akomponavo dr. Vyt. Va»y- 
ko padainuoti New Yorko dar kas atsimena, pirmą sy. liūną*. Tegu už tai jį pasie- 
vyrų choras Perkūnas, kurio kį jie čia pasirodė gal prieš kia mūsų padėka ir pagarba, 
vadovas yra bostoniečiams dešimt metų. kai jų dirigen.1 Rengėjai ramovėnai visus 
gerai pažįstamas muzikas tas buvo ir jų ”tėvas“ muz. ‘ programos dalyvius padabi.

Kipro Bielinio atsiminimų TAU, LIETUVA,
3 tomai (Dienojant. Penk.’no Kairio, 480 ^el., kai- 
tieji metai. Gana to jungo).*na $2.00.
Kaina 0.00. Chic>go> ;,tori>j paraM

Baly. Sruoga mitų .toi. Auksai Ambrozė, 664 pat, 
minimuose, spaudai paiuo. - gaust” . iliustruota, 
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 na kl8ta13 viršeliais 
psl., daug iliustracijų. Kny
goje rašo apie 70 asmenų.
Kaina $10.00.

Antano Škėmos raštu I to.
mas (Nuodėguliai ir kibirkš
tys, Šventoji Inga, Čelesta,

na
minkštais — $8.

kai
lio,

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

Napoleonas, Baltija, 
rika, parašė Vincas Trumpa, 

Balta drobulė ir K. Ostraus. ’ 251 psl., įrišta, kaina $6.00. 
ko pastabos) 500 p ri.. ir Iii Dialogas su kraštu, Aki

Vytautas Strolia.
Vaclovas Sevrukas. Leo-Į AR IŠGIRS JŲ BALSĄ? 

no sūnus, gimęs 1940 m. ko. Į 
vo 17 d. Leningrade. Lietu-1 Penki Lietuvos katalikų 
vis — nors gimtoji kalba į kunigai kreipėsi į Lietuvos 
rusų. Jo šeimoje pasakoja- katalikų dvasiiškius ir So
ma, kad protėviai caro lai- vietV Sąjungos Žmogaus 
kais buvo ištremti į Sibirą, i Teisių Gynimo komitetą. 
Tėvas lietuvių kalbos nemo. prašydami gelbėt 5 asmenis 
ka, bet ktaip lietuvis pateko 
karo metu į lietuvių diviziją 
ir pasiliko Vilniuje.

, VI. Baltrušaitis. Perkūno vy.Į no baltais gvazdikų žiedais. 
Irai yra balsingi ir muzika
lūs, lengvai seka dirigento 
rankas, dainuoja drąsiai, su

Vaclovas jaunystę pralei
do Suvorovo karo mokyklo
je. Lietuvių kalbą išmoko 
būdamas 21 metų amžiaus. 
Laikė save marksistu, nors 
nuo 17 m. amžiaus kentėjo 
nuo smūgių ir pažeminimų: 
dėl Savo politinio aktyvumo 
jis nebuvo prileistas prie 
stojamųjų egzaminų į aukš
tąją mokyklą ir vėliau paša
lintas iš universiteto, o taip

kurie suimti 1973-1974 m. ir 
kaltinami pagal baudžiamo
jo kodekso 68 straipsnį — 
už sovietinę santvarką nu
versti raginančios spaudos 
laikymą ir platinimą. Šiuo

Minėjimą pradėjo LKVS- • 
gos Ravovės Bostono sk. 
pirmininkas ats. maj* Kazys pasitikėjimu, ritmiškai, in 
Šimėnas. Bu,vo įneštos vėlia, j tonuotai ir niuansuotai, gal 
vos, pagiedoti JAV ir Lie-, tik vienas kitas jų padainuo. 
tuvos himnai, kun. Janiūnas * tas akordas nepasižymėjo 

tobula ritmine ar intonacine 
švara. Tad galima tarti, kad

pa-kaitė maldą, prisega
mom gėlėm į švarko atlapą 
pagerbti aštuoni Lietuvos 
kariuomenės savanoriai-kū. 
rėjai. (Iš viso jų čia yra de
vyni. bet Ant. Stapulionis 
negalėjo dalyvauti). Pa
grindinę kalbą, šiekatveju ta spauda buvo Lie- užgriebdamas kariuomenę> 

tuvos Katalikų Bažnyčios .£k Hek žygiug
įom.a. Įsinky, šiek tiek Lietuvos»

' v y

Perkūnas aukštoku šuoliu 
yra prašokęs mėgėjų chorinį 
dainavimą. Bostone jų dai
laus dainavimo jspūdj men
kino salės akustika, tiksliau

tiek tariant, vata, į kurią čia at
sitrenkia visi muzikos gar
sai.

Deja, Perkūno vyrų cho.
Suimti: Petrais Pliuira. j žydų bylą, truputį ir mūsų ! ras tik vienas toks tėra visoj 

Povilas Petronis, Virgilijus ► pralaimėjimų kaltes, pasakė
į J^U°?a-S Gl'aŽyS įdr. PetrM Vileiii, iš Water.

Nijolė Sadūnaitė. {būrio, Conn. Meninei prog-jgoj organizuoja VI. Baltru-
r, . , . . į ramai vadovavo ramovėnas šaitis)!.. Gal dėl to vienas
Esama n- daugiau suimtų, j j VizUr«. I dainos mylėtojas man ir pa. •

Amerikos Lietuvoj (kažką 
panašaus šiuo metu Chica.

bet minėto rašto autoriams

K.R-tas

LAWRENCE, MASS.

Mirė M. Deltuvienė

širdies smūgis nutraukė 
Marijos Petrulytės - Deltu
vienės gyvenimo siūlą. Ve 
lionė buvo gimusi Easte 
Cambridge prieš 70 metų. 
Palaidota Elmwood kapinė
se Methuene.

M. Deltuvienė priklausė 
Lietuvių tautinei parapijai. 
Lietuvių moterų klubui, Al
tos skyriui, SLA 41 kuopai. 
Šv. Onos draugijai.

tomas (Julijana. Živilė, Pa
budimas, Vienas ir kiti. Žva
kidė, Kalėdų vaizdelis, Ata- 
raxia), 440 psl., kaina po 
$6.00.

Abi knygos gražiai įrištos. 
Perkant abu tomu kartu — 
kaina tik $11.00.

LIETUVIŲ LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A Vaičiulaitis apie po
eziją, K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J- Girnius meta žvilgs-; 
nį į visą tą literatūrą apla 
mai ir šio kūrybos laikotar-

mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila,

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.
Amerikos Lietuvių Taryba,

30 metų Lietuvos laisvės ko. 
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug i- 
liustracijų. 500 psl., kaina 
$10.00.

Lietuviu išeivija Amerikoj^
parašė Stasys Michelsonasį 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

Karūna, istorinė trilogija- 
poema iš Mindaugo epochos

pio problemas, Č. Gricevi-i 1237-1268. parašė Anatoli- 
čius paruošė išleistų knygų'jus Kairys, 318 psl.. kieti 
sąrašą. Kaina $10. viršeliai, kaina $6.50.

Velionės liūdi trys sūnūs Į 
— Antanas, Julius ir Alek-1 

j sandras, duktė Ona Vigne. 
ault. brolis Antanas ir dvi

untas is universiteto, o taip — “*;*'šnibždėjo į ausį: girdi. jei-: 
pat ne vieną kaitą jam buvę nepavyko sužinoti jų pavar-Į Vyrų choras Perkūnas at_ Į gu Amerikos neužgriūsianti

Ona Jowell ir Va
lerija Donovan.

» • •

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

sukliudyta patekti į aspiran 
turą. Tačiau šiaip taip po 
metų laukimo pavyko įsigy
ti universiteto baigimo dip
lomą. Paskutiniu metu buvo 
marksistinės ideologijos dės" 
tytoju viename Leningrado 
institute bei sociologijos 
"ELFĄ“ fabrike Vilniuje.

Jis užmezgė ir palaikė 
ryšius su Maskvos "Chroni- 
ka“ leidėjais ir kartu su vii

džiu. * _x- • - • v x - t - x* Mirė Stasė Tručinskaitė-veze tikrai gausią ir turtin., nauja lietuvių banga, tie vy Stulginskienž. palaidota Lie. 
gą dovaną — net 17 atskilų rai gal jau bupią paskutiniai

ias akademikas A Sanharn ,chorinės muzikos gabalų {mūsų chorinio dainavimo 
ia iV Aio i ivr t- v • -’i (18-tas buvo padainuotas. mohikanai. Na. aš dar ne- 

i Pa«aniivi» 1S -.rei£e‘ i bisui). Pirmąsias dvi kori- norėčiau tokioj nevilty skan.
J v firv aZJS -*a’ certo dalis sudarė tik lietu, i dintis, atgimimas dar gali-

1074 m ą* \ Baznycios vių kompozitorių E. Gailevi- mas ir mūsų gretose. Reikia 
19/4 m. Sinodo dalyvius Ro- T. Brązio gt uk Rad ja^esnės gio kraš_

nio, J. Strolios. A. Gečo, J. to lietuvių kartos išgirstų ir 
Karoso. Jul. Gaidelio, A. suprastų, jog "gerų laikų“

v * — . Kačanausko ir St. Šimkaus galima turėti ne tik poky-Maskvos Žmogaus Te.- originaBn48 ir haimonizuo. 
šių Gynimo Komitetas gavo tos UeUvj ,iaudies dainos ;

Įžymusis laisvės kovoto- tuvių tautinėse kapinėse.
M. Stonie

991Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose”

moję ir į visą pasaulio visuo
menę šitokiu atsišaukimu:

8UNLANDREALTY 

4511 — 4th ST. NORTH 

ST. PETERSBVRG, FL. 33703

V

i
I

niečių grupe skaitė, platino! , į jų tarpą buvo įmaišyta tik
ir kūrė gamizdato literatūrą. 
Už tai 1972 m., po 10 su pu
se mėnesių vedamo saugu
mo tardymo, buvo teisiamas 
pagal 68 str. L.B.K. ir patal
pintas į bepročių namus. 
Drauge su juo buvo nuteis
tas daibininkas Stasys Ja-

dvasiškių parirakytą 
šaukimą. VERTINGIAUSIOS KALĖDINĖS 

DOVANOS
, G. O’Haros komiška daina 
i Gyveno sau baritonas, į lie..

Aš skiriu labai diaug reikš- tuviM kalb3 versta paties Į
mės ju dokumente iškeltiem chorvedžio Vyt Strolios. Iš, KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU- 
klausimam ir todėl to ju at- į° plT,g 7'aI"5 GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA
sišaukimo kopiją siunčiu °UY° i»«rtos Jul. Gaidelio > KELEIVY GAUMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR 
jums ir drauge skelbiu jį .pa-• damą ir š^ysiu>, NAUJAUSIy LIETUVIŠKŲ KNYGŲ,
šaulio opinijai. Aš prašau! karstaiJ PĮ°jimais jpagerb.j ~ ......

Mas, komunistas. Keletas as-j jus įmtjs gįnti tuos žmones,!tas pats dainl> kureJas» da-į Kalėdinėms dovanoms jų siūlome pasirinkti ii čia 
menų pašalinti iš partijos iri kurje buvo suimti vien už jų. b^’av§s Perkūno koncerte. » spausdinamo sąrašo. Tos knygos visos gražiai Kleistos, 
eilė pažeminti pareigose. Į-i relieiniuą idtikinimus Jie kiekviena savaip įdomi. Knygos mėgėjas, gavęs tokią do.

bus Sovietų Sąjungoje tei- J- Antroj koncerto daly bu.' vaną, tikrai nepaprastai džiaugsis. Be to, atsiminkite, kad
siami netolimoje ateitvje. Į 7° dainuojamos operinės iš-1 dovano<janii knygą tuo pačiu remiate lietuviikąją išeivi.

traukos ir stambesnes for.'i--., ........ , jos raštiją ir jos aurejus.
mos choriniai kurmiai —du.
vyrų chorai iš G. Verdi op. į Adomag Galdikai, apiej ' SAULES ŠERMENYS“ 

igo e o, . nego e-, 250 dailininko Adomo Gal-i Tai visai neseniai išleistasvvnes atradimas. . diko spalvotų reprodukcijų I ir humoristinės poezijos rin-
t Ą t "eapalvolų paveiksiu,, su| Anton. Gu.U^o satyrinė,

Dvoržak’o Žvirblis, sukurta

vykiai betarpiai palietė per 
40 žmonių.

Išėjęs į laisvę ir nerasda
mas darbo pagal savo kvuli- 
fikacfjas, emigravo Izraelio 
vyriausybės kvietimu. Tiek 
Sevrukas, tiek sovietų sau-i 
gumas gerai žinojo, kad pa-1 
reikštas noras važiuoti į Iz- 
raelį buvo tik forma išemig- j 
ruoti, o saugumui — juo at-. 
sikratyti. j

Atvykęs į Vieną, Sevru.! 
kas nevažiavo į Izraelį, bet! 
nuvyko j Romą, kur jį glo
bojo vietos lietuviai ir vie
nuoliai salaziečiai.

'Atsidūręs laisvajame pa
sauly, V. Sevrukas tarp kit
ko prisipažino:

"Dabar laikau savo parei
ga pareikšti, kad informaci
ją apie Kudirkos teisiną pa-! 
ruošiau ir užsienio korės-}

A. Sacharovas. Akademikas 
1974 m. spalio 17 d. “

„GANA 
TO JUNGO” Charlottc Willard studija kinys, įdomiai ir gausiai 

. .. . . .. ,. , . anglų kalba apie šio mūsų | iliustruotos dailininko Vik-
pagal lietuvių liaudies dai-.įžymiojo dailininko kūrybą toro Vizgirdos* Didelio for. 
nos tekstą. Studentų cho.,ir Waidemar George A. Gal-
ras Js J. Offenbach o op. | djko biografija. Knyga yra 
Hoffmano pasakos. didelio formato pusla-

n ... Įpių, brangus kultūrinis tur-Programa, ka«p regime,,™ d
gana dr^i savo polėkiu. su.įHetuvjui ir kitata’aui. Kai.

%l v*Si!1" na $16.00, su persiuntimu—
Tad New Yorko Perkūnas ,16 30 Gyvenantieji Massa. 

is tikro turėjęs progos Bos-|chugetts valstijoje dar pri- 
tone pasitrankyti, tikrą ga.-moka 3% _F48
lybę parodyti. ’

mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanoms. 
Kaina $7.00.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, 1 dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatro kūlėjui, profesoriui ir kanki
niui, kuris spalvingai įsiamžino atgimusios Lietuvos kul
tūriniame gyvenime ir po gaivių menininko džiaugsmo 
akimirkų, sielvarto valandų ir sunkių kovos ir kančių me
tų nepalaužta dvasia vėl grįžo į tėvynės žaliąją velėną, 
savo tautai palikęs neišdylantį kūrėjo Žodį.

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo
toje knygoje apie Balį Sruogą rašo apie 70 jį įvairiais lai
kais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių asmenų, 
atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū
rėjo atvaizdą.

Veikalą paruošė spaudai ir išleido velionio žmona 
dr. Vanda Sruogienė. Apipavidalino dail. Algirdas Ku- 
rauskas. 1974 m. spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina $10.

Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje.

t
centus.

Vyt. Strolia savo jaunyste Lietuvių literatūros istori- 
yra bostonietis, čia mes jį, ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
"leidom“ į mokslus, berods, (iki Maironio), prašė Pranas 
ir sunkią valandą ne per--Naujokaitis, 606 psl.. kaina 
daug draugiškai žvelgdami ’ $10.00. Tai pirmoji dalis ke- 
į jauno vyro rūpesčius. Da. J tūrių tomų Lietuvių literatū-

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be kitų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos aipie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais j: ’

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

į ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA!
« •

Kadangi Paskatinto — treflasfa —* dofcg* 1 bar, kaip matome, jis yra ras istorijos, kurią autoriui viršeliais $5, kietais $5.50.
K buvo ai nata « mentootas Kipro Bielinio atsi-, Perkūno chormeisteris ir užsakė parašyti Lietuvių H

KalMv dovanoms (ileidtiama daug pinigu mažaverčiams daiktams, 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų?

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 3« tomai (ėios dienos 
vertė apie SSOO.OO) parduodama tik už.............................. |2MjOO

• VINCO KRĖVĖS RASTAI, S tomai (ėios dienos vertė
apie SSO.OO) parduodama tik už ...........................................

• MOŠŲ LIETUVA, 4 tomai (ėios dienos vertė S100.00)
parduodama tik už ....................................................................... S4Z00

• ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo*
pedija anglų kalba), S.tomai (ėios dienos vertė 1200.00) 
parduodama tik už ..................................................................... S12040

LIETUVIŲ ENCIKLOPEOIJA
3S5 W. Broadway, P. O. Box So. Boston, Mass. 02127, U. S. A. 
Telefonai: darbo motu (S17) 2SS-7730, vakarais (S17)

S29.00

šaltmis buvo'nė aš pats." o’ ",enlootas Kipro Bielinio atsi-.Perkūno chormeisteris ir užsakė parašyti Lietuvių 
vienas juristas, tai ai lai-! ■dnim9 tomas. Jis liečia m Asų dvasios vadas. Be abejonės, Fondas. Čia surinkti kone 
Iriau savo pareiga perduoti "•Prtklaosomybčs 1917-1920 m. Vyt. Strolia su savo choru visi mūsų literatūros pradi- 
ją tokią, buvo padik- ko™ ir aepriktaosomos Lieto- dirba rūpestingai, kantriai, uinkai.su jų kūrybos payyz- 
tuota. man soausdinant ma arsimo pirmuosius mėtos, netausodamas laiko ir jėgų, džiais, bei mūsų periodinės 
lingių Kaina $5.00. kiekvieną kūrini sustiliziio- spaudos kūrėjai, >

Steponas Kolupaila, para
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
zas Danys, 464 p9l., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai, 
kaina $12 00.

(

uinkai.su


Puslapis ketvirtas <* i JOTIS. SO. BOSTON Nr. 47, 1974 m. gruodžio 3

— Skalsink, Dieve! Tai > Amerika nebegaivo pirkti jai
pusryčiauji, Maiki? ! reikalingo kiekio naftos.

— O kaipgi, tėve. Prade- Užtat prie gazolino stočių
dant dienos darbą, reikia ir i susidarydavo ilgiausios eilės 
pasistiprinti. j mašinų, o įmonės* pavyz-

— Kaip matau, geri ir ka 
vą.

LIETUVIŲ K. IR RAŠTAI 

KENTO UNIVERSITETE

Lietuviškoji programa 
Kento valst. universitete ge
rai progresuoja. Lietuvių 
kalba mokoma šiais metais, 
ir bus mokoma ateityje. Lie
tuvių knygų kole kcija, sie
kianti jau aipie 7,000 tomų. 
auga kasdien. Pastaruoju 
metu atsiuntė Jonas Drąsu. 
tis iš Pittsburgho, Pa., ketu
rias dėžes periodinių leidi
nių : J. Botvrius iš Brooklyn. 
N. Y. — dvi dėžees periodi
kos; Liudas Dovydėnas iš 
Scrantono. Pa., — dvi auto
biografines knygas; Ado
mas Kantautas iš Alberta 
Canada, — retų periodiniu 
leidinių ir Žibuntas Mikšys 
iš Paryžiaus — periodikos.

Lietuvių stipendijos fon
das ga-vo gražia pradžia: 
vienas lietuvis, kuris prašė 
io pavardės ne®keMi, paža
dėjo $5,000. Kiti aukojo: dr. 
A. Razma — $25. dr. A Kli
mą® — $10, dr. V. Stankus
— $100, Algirdas Rukšėnas
— $100. dr. John Cadzov
— $100. J. P. ir B. Palukai

TeisSs patarimai Dar apie Deimantinę šventę

Klausimas

Advokatė dr. M. švetkaw»lti«nė sutiko ab* 
kyti į Keleiviu skaitytojų klausimui t_ _ _______ ____ Lapkričio 17 d. So. Posto- mos šachmatininkų koman-
r.ik.k^Ti. ktau^čtui boti bendro no Likavių Piliečių d-ia sa. dos vadovui Kaziui Merkiui 
alomudnk> nobūdfio. Khmum ir ai. ™ namų didžiojoj sabjmi- A-S1S Makaitis Įteike irgi 

nėjo 75 metų suxaxtĮ. Daly. taurę.
informacinio pobūdžio. Klausimus ir nt* 
sakymas spausdinsime iiame skyriuje. 
Laiške r^kia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.

prašome siųsti tiesine V**e

Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai l-i». 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Boa būry, Mass. 02132

vavo apie 300 asmenų. Po 
trumpų draugijos phminin-

Tautinių šokių sambūrio 
vadovei Onai Ivaškienei Da-

buvo Įneštos vėliavos. sugieJ Skautininkų Ramovės pir. 
doti himnai. Tad^ draugijos mininkei Paulinai Kalvai- 
sekretorius Antanas Matjoš. tienei Antanas Matjoška į. 
ka ąpžvelgė d-jos 75 metų teikė su gražiu Įrašu knyga 
veikla. Kalba buvo trumpa "Balys Sruoga mūsų atsimi- 
ir tinkamai paruošta. , nimuose-‘.

Kalbėtojas pabrėžė, kad Negalima iškęsti nepamL 
draugijai prixiauso Įvairaus nėjus, kad. šiems nusipelniu- 
amžiau?. išsimokslinimo. Įsi. a«npn,'mi Įteikiant

Vieną dieną, valydama 
1 v ‘ - stalčius, žiūriu — tų popie-
1967 metais pas raus atė- nų nėra. Taigi maniau, kad 

jo vienas žmogus ir pradėjo, vyras jau viską sutvarkė, 
mus kalbinti, kad sutiktume' ’ Praėjo dar keli metai 
apkalti namus "šingeliais“.; Man vis buvo neramu dėl 
Mes jau prieš tai galvojome, Į nrmu, tai aš nuėjau pa- kitą
kad gal kada nors reikėtų• advokatą (ne'pastą. pas ku.iriai vra baigę garsųjį Har. to vakaro rengėjams, 
namus apkalti, kad nereikė-! ri mes buvome su vvu nu-: vardo universitetą. Visus: . .
tų kas keletą metų namus! ėie 1967 metais) ir‘Ji papra-1 kvietė vieningai dirbti. Į jau antras is eilės
dažyti, bet vis atidėdavome.' šiau ištirti mūsų namų rei- Rodos, tai labai g-aius < rengmys. .kai niekas laiku 
nes tų pinigų vis trūksta.' kalą. Aš vos neanalpau. kai’pavyzdys, be: kai kam jis; nepasirūpina scenos apsvie- 
Kai atėjo tas pardavėjas, jis man už keletos dienų’ tuojau sukėlė karteli. Per. p1™* ir pastatoma

Į mes jam pasakėme, kad mes: pranešė, kad namai jau nėr. ‘ pertrauką prie manės priėjo į juodame šešėly. Nors yra 
tai-'galvojame kada nors namus'rašyti, bet kad jie nebėra viena narė ir pareiškė, kad JtirKami prožektoriai. bet

siems asmenims įteikiant
tikinimų ir profesijų žmonės dovanas. tik vienas E. Ket-
Jis priminė, kad Macaičių tekalbėjo angliškai.
šeimos net du drauguos na- J ge pastabų ir kitiem

T

čiai $100. Iš viso jau cautf* j apkalti, bet kad dar neapsi- mūsų abiejų vardu, bet vien 
$5.435. $mo metu o^ani-[sprendėme, kada tą darbą tik vyro vardu, 
zuoiamas lietuviu komitetas galėsime padaryti. Sako/ Esu perblokšta tokios sa- 
surinktiems įpin^ams kont- ' pasikabflėkime, jei nenorite, vo vvro klastos. Prašau man 
roliuoti. Jo sudėtis netrukus | tai nepirkite. atsakyti galimai greičiau.
ta«w*eIMa . I Tas pardavėjas pas mus'ar aš !ęaliu teismo keliu tuos

laedivu kalbos kursas ’rigrtdėj,, tris su puse valau- P^erms ista-sidi.
Lietuviu kolekcija iau jrnHp rfoa irinu» beveik verste nrL butu musu abiejų.

TZ i oJ vertė pasirašyti popierius. ne v*en vvro var^u•
džiui, elektros stotys, kurios v . * u?,yfr8’“ Sakė, Jei nenorėsite to dar-’ Nuskriausta žmona
gamina šviesą visam kraštui ’te. eJ.7^b.T .* daktaro fco dabar padaryti, galėsite vh,.ą

— Žinai, tėve, prie užkan-«ir teikia energiją fabrikų va-'- rta?”a fp ?’ m*' atsisakyti. Buvome pavargę {A ‘'
dos reikia ir skysčio. Irymui, buvo priverstos pa- ‘J?**™. ir dar nevalgę, taigi mes pa-’ Atsakymas

— Šiur, Maiki, reikia, kad! kelti savo gamybos kainas,• eirašėme. Salesmanas pa-j

tie 
o

paspiktmud A. Matjoš- i reigėjam vis neateina Į gal
ot:^: 'iis tik dvJ mintis, kad juos reikia 

pūkus mini. Harvardo uni-įijU!^—
versitetą esą baigės ir adv.' Kur dalyvauja šimtai 
Kalinauskas :r kiti. Ji para-! žmonių, visada bent vienas 
švsianti "" riestą Ar aš ją j iš rengėjų turi rūointi tinka

mu tvarkos palaikymu, nes 
tarpe dvikoju visada gali 
atsirasti ir koks nors ketur
kojis pilietis...

Minėjimo proga buvo iš
leista gerai R. Bričkaus pa

ji
kos

spaus imsiu.
Tai narei ais.-tiai pasa

kiau. kad įi r.e-unrato kal
bėtojo minties, todėl tokio 
rašto nespausdinsiu. A Mat- 
ioškai nerūpėto suminėti 
visu baig
tuviu. įis

viduriai neužsistakintų. O i nes be to paaukštinimo ne- ™ prašė pinigų, bet mes jam Į Patarčiau Tamstai piimon navyzdi.
Pasirodo.

siu Harvarda lie. 
ateikė tik v

kodėl tu geri baltintą ir dar.I bepajėgė užsimokėti už jom m l>asakime, kad namie pini-Į eilėn pasikalbėti su vyru. o- samturbūt, Kildintą? »S&, naftą. Neseniai;*':'; T*”."! Du."’.a: datba'«ų nelaikome. Sako, gerai. Gali būti. kad Janutos w. °.?a: I? ” dar,mar
— Aš tokią mėgstu, nes i angliakasiai buvo išėję į P-riro'mnsniu, - An-rusti- vjjUu man Aiositę. nrpviTt.-, ’-cr? HtaKtar 'Cbe.k.. ..I .ė.UM... . t.V"I J-,

juoda kenkia širdžiai jr yrajMreią, norėdami išsikovo-' i t uuS11Qr,ia cciTZ r«" Vėliau su vyru pasitarėm, 
karti- 'ti dideBus Balinimus už kad TOe» l»«Ji*inorae,

— Jėėė, Maiki, barti tai savo darbą .Bangelis fabri- ' 'n,-„rinr„ kad pinigų mums reikia ki.
karti, bet labai pamačlyva kų, nebegandami anglių, L, mniina tiems, dar svarbesniems reL
pagiriom ir pigi. Juk žinai, pradėjo užridarinėti ir atlei- ,. • . rr_n j rhmbv kalama, ir nutarėme tuos
Maiki. kokios dabar aukštos; dinėti dalytaisiais. Cukraus T ,* . ’ dokumentus panaikinti. Sa-
cukraus dienios. Igamybai rrihUfagos cukri- kžme “X° ¥aifcut A*

— Taip, tėve. Dabar ne • nės švendrės 4r cukriniai 
tik cukrus, bet ir visi kiti į runkeliai. Jų derlius pernai Sour-er. Daina Koielvtė: to '

Wnrk» in En«-,ish DeaKng kompanijai ir pasakytų, kad
valgomi produktai labai joa- Į ir uąpemai būro labai pras- , ' . . •___ mes pasisrvarstę nutarėme.
1__ 1__Jj-i-kj-v___ — Po- viai W*n Lithmnian-Amen'iros. a.________*_____ ._____

ras pats nežino, kad dabar 
namų nuosavybės dokumen
tai yra jo vieno vardu. Tai 
skamba keistai, bet iš prak
tikos žinau, kad žmonės 
dažnai nesidomi ir neklau
sia advokatą, kaip yra sura
šomi nuosavybės dokumen
tai. Jie mano. kad tai nesu
daro didelio skirtumo. Ta
čiau tai vra labai klaidingas

kus ir kitok' 
teisiu Lamas 
sierai Pamiršti.

i-..? — tu. 
būtu tai vi.

Miesto tarvbos
seu% T:r”r.ęv

ruošta programa, kurioje iš- 
’i snausdinta ir 5 puslapių 

1 d-jos istorija, trumni šokių 
sambūrio, krepšininku ko
mandos. šachmatų klubo ir 

į skautu surašymai. Visas

narvs Jo.

puslapis papuoštas 16 nusi
pelniusių ir draugi ios vado- 
wbėįe nemažiau 10 metų 
•'"buvusiu asmenų atvaiz-ersssre io;

bos tarpe tik viena mo.
rezn’-'ueiia svrik:r-:ma d-i?.i::er5s — ^na Ivaškienė. Yri 
jos 75 metu sukakties įmoga. i ’*r tnmrna Lietuvos istorija

rasi”'vta ir

brango ir dar labiau brangs- ‘ tas, ir dėl to atsirado cuk- 
ta. į raus trūkumas, kurį seka jo .

— Tai kas čia dabar da-inePaPrMtaB pabrangimas, metus
iVi^ie ^'Ibra^Ši. ™e pB»» Karūžą.'pndėtū dė

kupetai kiekvieną dieną vis į brangymeto ta kaikūnų zių su Slogeliais \ aikas.
! sako.-skambinęs, bet nera-

paprastų žmonių išrubavo ja. {tacjaucia pryventt uar n9QtfW1-31- finansuoti dęs nickf nBmi€ P**3! mum

prileidimas.
Abu su vyru diibame. tai-' Net bendra nuosavybė 

darbu vakare, atėję namo, rado.! (joint ownei>ship) turi Lai
me pilną garažą -pridėtų dė- rių formų ir pavidalų. Mas-

daugiau ir daugiau pinigu iš I maisto produktą trūkumas,' JJ «^atm” «unnkti $50.000, 
pakastu žsnolS grSba^ii. *»«aa «a purenti dar į™”aa<’"-

Toks kiekis nėr nenilnus ko,.ka9i° !lm0^lneJa7t.i- 
lietuviškom*?

Menine da
V” .•» »*. . .. ..; 
V.-.ie.u."-vtė.
A’^k aite. dr» • — • *• - ■ • n . * — »£ \ A * U . ’ k4 *

Kodėl mūsų poliemonai tų šiaip taip galilfeB, o kituose 
rubavotojų nesureština ir 
nepasodina i džėlą?

— Ne taip lengva visus! 
tuos plėšikautojus sugaudy-'

■ anelų kalba.
Pirmajame puslapy yra 

: G:stė Birutėj bendra draugios valdybos 
Vyteniui Va.* nuotrauka. Joje trūksta Fd. 

tuoĮart. su.: Ketvirčio. Paprastai tokiais 
dainas. De- atvejais, surašius nuotrau-

1 misi- 
Firjtė

4 r; Vi y *5 V T* G S V. iv-k. ąA » V <•’ ii V <
’a. ^askinines vdainos iam RO'e esančius, nazvmima.sachusetts valstijoje, kaip ir 

daugumoje kitų valstijų. 
_ kai vyras ir žmona perka

pasaulio kraštuose dešimtys ” 1 . • tuo j pradėjome skambinti. Į "tenancv by the entirety
milionų žmonių mirtų ba-'*’’?”,’’!’ J*™*’ .j^**”*j bet ir vū niekas neatsiliepė, pavidale. Tai reiškia, kad 
du. Z 7,Kitą dtaiątaapau reikalai'.Vienam Siu mitui, namai

Ir AmentK», ir kit9 kras.iTrn Vj). blp a,lrink,a,Ta*g_“<ff"e “vo vaikui
tų vyriausybė* taško Išeities 
iš tos labai blogos Ptagyve* 
nimo padėties. O Josi bus su
rastos efektingos pj^ibonės 

« felinti, 
(labai 

•yti, 
?^kdin- 

esnią

ti ir nubausti. Jų yra la-bai 
dau>?. o. be to. ne vien kai
nų kelčiai yra kalti. Dabar
tinė ūkinė ir pra«rvvenimo 
padėtis atsirado dėl dauge
lio (priežasčių. Sakysime, y- 
ra žinoma tiesa, kad tautų 
pragyvenimo gerėjimas ar 
Mogėjimias kartojasi perio
diškai. Panašiai, kaip van
denyno potvyniai ir atoslū- 
gtaL Tokiam svyravimui tu
ri įtakos pasaulinė taikos ar 
karo meto stovis.. įvairiu 
tautu taupusvio santykiai 
ir pasikeitimas turimomi’ 
gėrybėmis. Nė kiek nemaž- 
nesnės svarbos turi klimati
nės sąlygos: sausros ar labai 
lietingos dienos tuo laiku, 
kai laukuose visokių rūšių 
javai, vaisiai, daržovės au- 

ir bręsta. Kasmet nepa
prastai didėjantis žmonių 
prieauglis visame pasaulVie.
Frie viso to prisideda ir že
mės gelmių išsunkiami kuro 
produktai. Pavyzdžiui, naf
ta. Ne visi kraštai tu žemės 
pretauu produktu turi. O ku-1 atmintis 
yie turi, kaip tėvas žinai.{visai rimtai 
pernai tarpusavy susitarė ta 
naftą labai pabranginti ir. 
pardavinėti ne kiekvienam 
joa reikalingam kraštui. Ir

vienam is iu mirų-,
xanga aa^/^ute »x*’v vairiui t p.llieKH kitam, O MC \ 3tXSmS., j, -iv--, -i-

.onAnn .-v si-™« j. iparaSyU ūiSkų kompanijai. Taigi našly? aiba našlė tari, 2,^*'’;." ”'.U? ... .
fk Z’nnma tada't. J iž._. J.. L-._. ••genamąją vietą", kitam !???e ^.nirsam".

...A... ™'"e’Kia

nebedamavo. nes sa’ės gale i kuriu trūksta. E. Ketvirčiui 
buvo tokiu dalyviu, kurie laJ ^enžteke. todėl reikėję į- 
b;au domis: kubeliu, negu dėti jo nuotrauką atskirai, 
dainomis. Gražią dainą į
mėgu‘ant:e?į Kko nuskriatP.i 
ti ”e< sc’istė dainavo tikrai:

kad iš orga-j 
laiku neori.

J. Vanagas

toms negeru 
visiems mums 
ir laibai susispa1 
nepirkti n 
gų daiktų ir 
laikų. Jie ir tėve,
bet kol kas niekas negali pa
sakyti, kaip ilgai tai užtruks.

— Tai znocijaa. Maiki, 
kad dabar jau reikės atsi
sakyti rūkytų lašinių ir rau. 
ginto agurko zakuaskos, o 
pasilikti tiktai gryną gyva
tinę, kuri žmogaus sveika, 
tai ir uasi jauninimui būtinai 
reikalinga?

— Niekus kalbi, tėve. čia 
reikh kiekvienam rimtai 
nuspręsti, kokie nrodukta* 
vra būtinai reikabngi ir tik 
tokius pirkti. Kitos išeities 
nėra.

— Tu ėia, Maiki. man Iš 
karto tavtaozėįai tiek daug 
dalyku, kad visų net mano 

Dėl to aš

ji žymiai m«»*p«nė. 
Prnarąrno ren^i dar.

b'" Kip^'v’nr*a. kad ir maža.
a’ Vn ppcVifp;

T>»- 1 <*buanian Fellow 
ai- ’•» Fnnd.

F*v,-»4-tinn, 
Ken» nu..

Pr. ,Ir»kn Padr*»w

ŠA1.TA«S KAPAS DĖL 

DEGTINES

kad jie nieko mūsų namams • "gyvenamąją vietą” 
nedaryti^ ir kad atsiimtų' ai-ba kitai mirus. Kai namui 
tuos V Galius“. .vra vien Tamstos vyro var.-

PoJtaJbldienų du vyrai iš’ du. — jo miities atveju, tikį 
tos kdmaitijoa atėjo pas; trečdalis namu priklausytų j v*r.ssui• . rL « — • «
mus ir
mes leittUme
Mes nesutikome, tai jie gra- atveju 
tino, kad tittts paduos i teis- gautų po trečdalį, nes Tams 
mą. nes mes atsisakome su
tarties. Nribėgome pas vieti
nį advokatą. Papasakojome 
jam visą reikalą. Jis mums 
patarė perrašyti namus kito

•1 T T. -k* .. Vai-
• e>r 
Ya'.dvbos

MIAMI. FLA.

SLA 44 kp. susirinkimas

Pirmasis po atostogų SLA 
kuonos renginys buvo lap-

tos turite tik du vaiku.L Be. • * * ą ą • •C t ►'**•.* -t. ’ * •- *iv. iv.Aii* litui iUi:>.i. *"•
nereiKia moseti mokesčių |i-cao.o 
vyro ir žmonos bendra:
(Jointlv held) laikomo ne-

^"e-į kričio 15 d. nietūs. Ju pelnas 
?a\e..i> Priamas Lietuviu Fondui.

Renginys buvo sėkmin
gas. nes daug kas jį rėmė. 

:sbuyus:em d-jo* ( Kuopos valdy’ba dėkoja vL 
tte-<: «pec:.| sfems atsilankiusiems, o y- 

' t'-eranu pač yra dėkinga M. Misči-
Anelė Ja-

r.ttškevioier.ė.

Kanadoje sovietai parda
vinėja savo degtinę ”Mos- 
kcvškaja“, kuri yra bran
gesnė negu vietinė. Bet ka- 
nrdiškės firmos čia pat par
davinėja vietinės gamvbos 
degtinę ’Troikos“ ir "Mask
va s“ vardu. Tos vietinės 
d( gtinės skelbimuose yra 
vaizduojamas butelis, o už 
jo — Maskvos Raudonoji 
aikštė.

Sovietu atstovybė dėl to
kiu skelbimų užprotestavo.
Girdi, tai kenkia sovietinės . __________ .

nusprendžiau degtinės ”geram vardui“ ir klaustu savo vyro, ar jis ne.;y>T0 ir kilnojamasis prašyk -’" *
užsukti pMamoftutitiB2a-{klaidina pilkėjus, kurie ga- mano, kad jau taflcas namus.>r neki.nojamasis, jam mi 
cirką ir Bamtitaą .ir tau prie Ii pagalvoti, kad ir ši degti, oficialiai perrašyti mūsų JJ15- Vls tiek teks Tam
stopkutės gyvatinės viską iš. > nė yra pagaminta Maskvoje vardu. Sako, taip, aš tai pa. Tamstos vaikams, 
siaiškinti. Gut bai, Matai! ’ ir pagal rusų receptus. daryuiu.

asmens vardu, nes, girdi, jie’ kilnojamo turto, jei vyras ir 
galį uždėti namams areštą, i žmona kartu Jame gvvene 

Mūsų sūnus tada buvol<maritaJ domicile). Manau.

Vėliau buvo pace’-be: 4 
asmenvs. kurie daug veikia 
jaunimo tarpe. Jiems buvo 
įteiktos draugijos dovanos.

*.:s Įteike taurę.
Taip pat d-jos globoja.

nerrasyt namus savo pu
lio vardu. Advokatas viską i nuosavybės dokumentu? sa. 
perraiė ir paėmė atgal to-’™ laisva valia. Tai būtų pa. 
kius popierius, kad tie na. ’ prasčiausias ir Tamstų šei
mai yra mūsų, o pe pusbro- • mvniniam gyvenimui palan.
Ifo. Tie popieriai ilgai gu.’klausias būdas.
Įėjo mūsų Stalčiuje. Po kele.’ Jei vyras nesutiktų to pa- _ ,....... .. ............. .......... .
riu metų, kai jau visai pa-; A • T 1 4I w I* i ‘ .i. p? - • TT*.
aittūjo. kad ta kompanija,’>•. ar >Ta ver:a drumsti advokatą, kuris krePpsSs 
mūsų teisman netraukia. ;’e‘mos raTr‘y?ę dėl to. Jus Tam-tos reikalu Į teismą.

Klubas

*• » ’»*• Vi « . . . - • • • • i » V • aki.

kienei. M. Alekniene. J. 
Gužauskienei. O. Žilienei, P. 
Šilui, A. Aleknai, klubo vaL 
dybai.

Pirm. J. Jankienė

Lietuviu Piliečiu klubo • *
lapkričio 13 d. susirinkime 
pirmininkas priminė, kad 
Simas Kudirka su šeima jai 
atvyko į Ameriką. N 
tuoj sumenė $100 ta 
šimtą klubas paskyrė iš sa
vo kasos. Ta suma partųM 
Kudirkos fondui. Aukos bus 
ir toliau renkamos.

Jei nutarsite, kad Tams-bvla.
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Vietines žinios
NAUJI LIETUVIŲ FONDO 

į NARIAI

Irena Kubiliūnienė paau-

Simas Kudirka lankysis 
lituanistinėje mokykloje

VASYLIONŲ METINIS 
KONCERTAS

RAMOVĖNAI DĖKOJA »»
»•

•:.
»•

el
ee

er
* 

»

"GARSO BANGŲ"

PROGRAMA
Ši radijo programa trans

liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vakaro.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Uetuvlų Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 šo- 
iodklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J :30 vaL die
ną. eerduodama: Vėliausių

syliūnas ir pianistas dr. Vy
tenis M. Vasyliūnas rengia 
savo metinį koncertą.

Sekmadienį, giuodžio 15 Jo programoje bus rečiau 
kojo 100 dol. ir įsirašė ir įra.1 šeštadienį, griaodžio 7 d., d- 4 val- 30 min. popiet Jor- grojama trečioji Ludwig 
šė į Lietuvių Fondą nepri- tarp 9 ir 10 vBL"ryto. dai* dan Hali mažojoje salėje van Beethoven sonata Es 
klausomos Lietuvos kanuo-prieš Vliko tėįkno posėdį, smuikininkas Izidorius Va-| dur 3^a,®.£^

kJaUfla "

Yra numatoma, kad šį* J • • ' - — A v * py i

generolo Kubiliūno našlei 
I. Kubiliūnienei už $25 au- 

aukomis ką ir Lietuvos Vyčių Bosto. menės generolą Petrą Kubi- Šimas Kudirk Mikys ir j
nrSdėjušie'inš prie sėkmiiv »o kuopos vadovui'už J10;lifi»». kurio likimas nėra ži. Bostono aukšt lituanistinė.' 

i auką. 1 "omas. Taip pat I. Kubilui- j Je mokykloje,
Savo darbu ir

kur turės pro- GRAŽŪS ATVIRUKAI
Litš «ikakri«- na 1 Drauge «a tariame nuo-1 nienė Lietuvos Veteranų Są. gą su juo susitikti ir mū;ų
rengimo Bostono Ramovės ačiū Worces-' & - Ram°Vės BoStOn° ‘ iškasis jaunimas.

terio ir apylinkių lietuviamsį skyriui Lietuvos kariuome. 
ų i už taip gausų dalyvavimą Į nės 56 metų sukakties minė- Į 

jimo proga paaukojo 25 dol.1
valdyba reiškia nuošir 
padėka.*

šv. Petro lietuvių parapi.! mūs'l metinėje šventėje, 
jos klebonui kun. A. Baltru-. LKVS Ramovės Bostono 
sūnui ir kun. A. Janiūnui:

Amerikos lietuviu karo

Kalėdų proga dovanojo 

Keleivio prenumeratą

torino Re^pighi melodinga 
romantiška sonata H moli ir 
pirmą kartą atliekama šiais 
metais specialiai Vasyliū- 
nams parašyta nuosaikiai 
moderni pirmoji Jeronimo 
Kačinsko sonata smuikui ir 
fortepijonui.

Visi besidomintieji muzi
kos menu nuoširdžiai kvie
čiami nepraleisti labai retos 
progos pasiklausyti savų 
menininkų atlikėjų ir savo 
žymaus kompozitoriaus nau. Į pnaaulinių žinių

Turime ribotą kieki dail. 
Vytauto Igno pieštų atviru
kų. Jų komplektas (12 ketu- 

į rių rūšių su vokais) —$3.50.

Labai tinka ir kalėdiniam 
sveikinimam.

I
Irena A. Baikienė-Janso

nienė paaukojo ICO dol. ir ____ __ __
Lietuvių Fonde įamžino mi- tono, Pa.. Kalėdų proga už-

vyrami nariai „ncfn? „s • dr’ BrOnil* sakė Keleivį dviem asme-
vlbavuP 1 ' Skautų sueiga Dr. Eduardas J. Jantonas nįm> 0 irena Sirutavičienė B
\eliavų nai adą, . j paaukojo 100 dol. ir Lietu- go Bostono  vienam as-

muį- VtautU1 v tF° ’n 1Fi Šeštadienį, gruodžio 7 d. vių Fonde įamžino Mariją meniui 
New Yorko vyrų choru, Per.' j ,30 va, gj Uetu_ j.Unien^ *
kunui uz dainų programą; piliečių d-jos patalpose; Iki miliono dolerių dar Baisios tragedijos sukaktis

_muz. dr. Vyteniui Vasy- skautų ir skaučių sueL trūksta 8.000 dol. Džiugu.
hunui uz akoįripanavima: gOS 0 gmodižo 14 d. 1:30 kad dosnių tautiečių dėka Praeitą ketvirtadienį, lasp- 

Bostono dramos sambūrio vaj pCpiet Baltijos ir žalgi-;dar šiais metais Lietuvių kričio 28 d. sukako 32 me. 
nariams uz atlikimą radijo rįo tuntų iškilminga sueiga,, Fondas peržengs miliono do. tai, kai Bostono naktiniame
.vaizdelio Partizanu kovų dalyvaujant ir svečiams. • rerių ribą ir greit galėsime klube Medody Lounge kilo 
takais“ jo režisieriui Fe.; |atšvęsti mūsų didžiojo dar- gaisras, kuriame žuvo 492
liksui Kontautvi. Adai Mo-. į Pagerbs A. Matjoikų ■ bo ir didžio ryžto šventę, asmenys.
kienei, Kaziui Barūnui. Jur. j Lietuviai išeivijos gyveni-*» Tikroji gaisro priežastis ir j da tai 1
giui Jašinskui, Viktorui LB apylinkės pirmininką me yra padarę daug didžių šiandien nežinoma. Tiek} 
Brandtneriui. žurn. J. Viz. jr nevienos kitos organizaci-! darbų, tarp kurių reikia lai. daug aukų buvo dėl to, kad

Skyriaus Valdyba 

Skautų sueiga

Juozas Johnsonas iš Eas-

DIEVO KATA! YSTftS ŽINIO-

Kiek daug milionų žmonių 
tikrai laukė ir ilgėjosi geresnio 
sup.utimo apie tikrąjį Dievą! 
Ir kaip daug jų turėjo vilties ir 
meldėsi dėl “išgelbėjimo“, kurį 
tik Jis vienas tegali duoti! Taip, 
žmonės laukė sugrįžtančio Die
vo maloningumo saulėtekio — 
gal jie laukė, nežinodami ir ne
turėdami išmanymo, kaip ir ka-

jai sukurto veikalo.
Salės adresas:
30 Gainsboro SL, Boston, 

Mass., kampas Huntington 
Avė., tik vienas blokas nuo 
Symphony Hali.

Bilietų kaina tik $2.50. 
jų galima gauti jau dabar 
kasoje prie salės. Kasa ati
darą ka-dien nuo 10:30 vai.

i

barui-Sūduyui už jo naren- jos veiklų narį Antaną Mat- 
gimą: Stasiui Urbonui už i- jošką specialiai sudarytas 
rašymą j magnetofono juo*, komitetas rengiasi pagerbti 

sausio 12 d.

Dovanos Simui Kudirkai

L. M. K. Federacijos Bos
tono klubo vicepirm. Ona 
Girulienė, dalyvaudama Si
mo Kudirkos sutikime New 
Bedforde, padovanojo jam 
dar Lietuvoje 1935 m. austą

teles ir nuotraukas:
Laisvės Varpo vedėiui 

Petrui Viščiniui už vaizdelio 
nertransliavimą per radiją 
ir skelbimus;

ramovėnų ponioms ir ju 
talkininkėms už paruošima 
valgiu ir vaišiu startų — w_ 
liausiai šeimininkei A. Bai. 
kienei. O. Merkienei. O.

kyti ir Lietuvių Fondą, kuris klubas buvo įrengtas nepai 
lietuviškiems švietimo ir sant jokių apsaugos nuo 

, kultūros reikalams 'iau yra. gaisro taisyklių, 
i išdalinęs 283.000 dol. ir at-:
’ eities lietuviškiems darbams;J

KuoS ri apakinanti didžio- į 'Y10 iki 5:30 V8’- P°Piet- 

jo apgaviko įtaka bus pašalinta 
ir Dievo garbės pažinimas pri-
pildys žemę. tuomet jau ]>asau- 
lis pažins Dievą ir aktingai bei 
noringai sugrįš pas Jį visa savo 
širdimi.

yt-a pastatęs knoėčias ko-į &Second Church, 
nomis kops aukštyn ir basu j boro St. Bostone, 
mosios kartos. j

Lietuviu Fondo Bostono

Didžioji Dievo galybė j
j

; Tegul nei vieno tikėjimas ne-' 
bb Mari-; svyruoja dėl anų didelių dalykų, '

Į kokius Dievas yra pažadėjęs pa- •

Dažau ir Taisau
-eamus ii lauko Ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau 
iską, ką pataisyti reuua.

Naudoju tik geriausią 
mediiagą.

JON AS STAR1NSKAS 
220 Savia HiU Ava.

Bartašiūnienei, B. Martin. gražų lietuviškų raštų rank- 
kienei. T. Stankūnaitei. R. šluostį ir juostą.
Baikaitei. J. Bajerčien^i. M. i
T end raiti e n ei., O. VDėn;«.i Aukos
kienei. Aid. Santaika i tei. O.' _ , . . , .

Per Keleivj aukojo: Irena 
Sirutavičienė $10 Balfui ir 
dr. Bronius Mikonis $10 Si
mo Kudirkos fondui.

Andriulionienei. M. Ju'’5ui»- 
nei. J. Dubauskipuei. O. Si. 
mėnienei. Janavičienei. A. 
Kubilienei;

Argi sunku būtų surasti 

vieną naują Keleivio nrenu-

Bostono vyrų sekstetas 
New Yorke

Juliaus
vaujamas

Gaidelio
Bostono

meratorių? O juk kiekvie. sekstetas gruodžio 1

vado- 
vyru 

d. da
nas naujas prenumeratorius 

stiprina laikrcutį.

lyvavo Šventųjų metų minė
jimo memneje 
New Yorke.

programoje

AUTOMOBILIUS —1975

nuo visų rūsių nelaimingų atsitikimų draudžia

BALTIC INSURANCE AGENCY
597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

TeL 268-6030

Jeigu nenorite permokėti, pasitarkite su mumis, 
kokius draudimus reikėtų užsakyti.

Mielai draudžiame jaunimo automobilius

DR. BRUCE E. BROWN

praneia, kad atidarė savo 
DANTŲ GYDYMO OFISĄ

So. Boston Medical Building 
386 West Broadvray

South Boston
Saite 200

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS:
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-! 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 Sa. 49tk Avė. Cicero, IR. 60650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugai) Rd., Wiadaor, 12, OaL, Canada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vafetiaėse: JAJ, 2557 W. 69tb SL Cfckage; 
BOth Avė. A 14th St., Cicero, 1640 W. 47th SL, CUeago,
2923 N. MUvraukee Ave^ 1147 N. Ashlaad Ava, 
tr kitur.

^•usmeeNussMisMesssmeeeesMssssmeseeeeesssmesN

Gruodžio 7 d. Statler vieš. daryti žmon’jai. Atsiminkit, kad 1 
visu . dubar mes svarstome, ką visa-Vainuc Komitetas niinžlr ' V !?.° ban“®tas- , galis amžinasis visumos Sutver-1

YjV*11?-1 • mite.taS .nuosn; Gruodžio 15 d. Jordan tojas yra pažadėjęs daryti. Die- 
džiai dėkoja aukotoiams uz jjap mažojoj salėj Va*yliū- vas» buris pirmoj vietoj patiekė • 
aukas Lietuviu Fondui ir už nu koncertas. syvybę. turi pilniausią sugebė-!
mirusiuiu brangiu asmenų i- Vasario 16 d Ro Bnrtonn papau-iin.ti ,JA ir taip >vy*:__ •______ •• • vasano io a. do. DO.-vono kinti savo pažadėjimus. ,
amzimma. Nors re nu yra Lietuvių Piliečių d-jos salėje ir prie šio ntsteigimo priskai- •, 
mirė, bet bus <^n’i lietuvy. Altos rengiamas Lietuvos to?n* mirusieji taip pat, kaip ir
bės iwdvmo dn^buosp.
LF Bostono Vajaus K-tas

--voeor

PARENGIMU
KALENDORIUS

TeL CO k-5864

rengiamas ---------- .__ . mirštantieji. Tokias mintis su-nepriklausomybėfc atstatymo teikia mums Biblijos mokslas 
paskelbimo sukskties minė- , apie prisikėlimą. Šita puiki dokt

rina apie prisikėlimą iš numiru
sių buvo paversta į nieką tradi
cine teorija, kad nėra mirties.

jimas. -
Kovo 2 d. So. Bostono

Lietuviu Poliečių d-jos III a. 
salėje Minku radijo dainų 
ir dailiojo žodžio koncertas. 

Kovo 9 d. S6? Bostono

Kuip gi kas galėtų būti prikel- ’ 
tas iš mirties, jeigu jis nebūtų 
tikrai miręs?

Kaip visai suklaidintasis pa- *
. saulis nesugebėjo įgyvendinti.

Gruodžio 6 d. 8 vai. vak. l ietuviu Piliečių *d-jos salė- aiškią ir sielą patenkinančią I 
Naujosios Anglijos Pabal- se skautų ir skaučių tradici- ’’atsteigimo viltį“, tuo tarpu, | 
Liečiu d-jos koncertas Forst nė Kaziuko mugė.

PRANEŠIMAS

Lietuvis Antoi L Uvurajav / 

atidarė

SUNLAND REALTY

4511 — 4th St^ No. St. Petersburg, Fla. 33704, 
tel. 527.0096 ,

A. Mauragas yra buvusios Antaninos Kairytis - Mąura- 
gienės sūnus. Jis maloniai ir sąžiningai patarnaus kiek
vienam lietuviui, kuris nori pirkti ar parduoti nekilno
jamąjį turtą. • |

<«>

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broadvray, Sa. Bestena 
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 

registruoti aptikai
siūle

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PAROPINIMĄ PAGAL GYDYTOfŲ 

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ L$MŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LŪŽIUS
• KATARAKTO LĘ4IUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS 

Būtinu atveju - PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galime susikalbėti lietuviikaf 1

Medicaid (Welfare)
Skambinti: 2 68 - 8 500

kad jų protai buvo
nemirtingos sielos

apakir.umi 
tradicija,!

Bet dabar, ačiū Dievui, mes ga 
lime matyti, iš ko susideda “iš
ganymas“, nes tai reiškia pabu
dimą iš mirties ir sugrąžinimą 
į gyvenimą unt žemės.

Biblija nupiešia mirtį kaip 
"miegą“, iš kurio visi bus pa
budinti ir atgaivinti naujosios J 
dabar auštančios dienos ryte. t 
Dieviškasis amžių laikrodis jau 
išmušė ankstyvą rytmečio va
landą, nors dar ir tebeviešpatau
ja tiršta tamsybė, vistiek vei
kiai artėja diena, iš tikrųjų ji 
visai arti.
Palaiminti jau pradeda rodytis 

i Taip, įdomiausia viso to fuk- 
' to dalis yra ta, kad šitie gy vybę 
duodą atsteigimo palaiminimai 
”jau pradeda rodytis“. Ir visai 
nebereikia kokio ten labui dide
lio tikėjimo tikėti į tai. Biblijos 

1 pranašai taip labai teisingai iš. 
j piunašavo dabartines pasaulio 
J sąlygas - aplinkybes, kokios tu
rėjo būti prieš pat Dievo Kara
lystės įkūrimą — ir pranešė a- 
pie daugelį palaiminimų, kurie 

| jau buvo patirti, kurių daug bū- 
! tu buvę įskaitomi negalimais net 

kelių pastarųjų metų; dėl to 
i visai nesunku tikėti, kad ta pati 
. dieviška galybė ir išmintis, kuri 
turėjo vadovauti ir suteikti pra- 

| našingų žodžių apie tuos daly- 
’ kus, kuriuos mes dabar priima
me kaipo tikrus įvykius, taip 
pat torėjo vadovauti išpranaša- 
vimą dar puikesnių dalykų, ku
rie veikiai turi įvykti.

Taigi džiaukimės, matydami
tokius įkvepiančius vaizdus; ir 
togu) įsižiūrėjimas į šias atei
nančias linksmybes padeda mum 
kantriai iškentėti esamojo laiko 
ištyrimus. Nors nuodėmės ir 
mirties viešpatavimas buvo il
gas ir nuobodus visam pasauliui, 
vienok kiekvienam asmeniui 
laikas greit prabėga; ir jam pra
bėgant kiekvienas padėjo sau 
pagrindą labai naudingai pamo

kas domitės Tiesa, mes pri-
siųsim veltui spaudos. Kreipki 
tės. šiuo adresu:

Lithuanian Bible Studentą, 
212 E. Prd Street,

Spring Vallty, IIL 01302.

(Skelbimas)

r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutėe pamka.

Biznio reikalais kreiptis I 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 B. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairią ritią

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
bM Broadvray 

Se. Boston, Maas. 02127 
Tek AN 8-1701

aAVAll RAiTIS

Nepriklauso:

LIETUVA
Informuoja skaitytojns apie pasaalfotas Ir Setavittaosiaa 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie visus mūsų risuorneabiiv M kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kariame hukla- 
me abipusių paaisakymų Ir auomunių kiekvieno visiems 
•«r;»rbfn problema.
r NEPRIKLAUSOMA LIE PŪVA“ yra dinamiška* mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovo«a ir dirba oš 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAVme 88.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSaDe-MentreaL 690, Onebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA-iu 89 melų tarnauja Beturiu risnomemi ir IšmoU- 
jo daugina kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių

duoda gyryMa apdnadą Ir Hguje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSnmanjUCAS amUka pelną, o teikia 
paternarimue aaettarpMs pagalbos pagrindo. 

SLA— jau turi daugiau, kaip trio an poro ml 
kapitalą, tad ja i

no»$10030U$19^00M 
SLA—jaunimui duoda gmų tapomąją Apdraadą — ttu

deirmeat Bnounacet kad jauaneHa gautų pinigas 
ankštojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiaL

BLA—duoda VAIKAMS ir jananoHe— labui pigią TERM 
apdraudą: ui $l£00.00 apdruudoo tik 88.00:

SLA—AKCIDKNTALR APDRAUDA

klubų Ir draugijų Ui 81,000.00 aketata- 
92.00 į metus

kuopų eefkljas. Ir .Be plačiau paaiškins apie

1LT. 19001

9
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Vietines žinios
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau,
Siunčiame 25 dolerių au

ką Jūsų laikraščiui ir dėko
jame už jdėtus straipsnius ir j 
žinutes apie Lituanistinės 
mokyklos balių, kuris sėk
mingai |vyko spalio 19 d.

Su pagarba,
Mintauta* Sodeika,

Lituanistinės Mokyklos 
Tėvų Komiteto pirmininkas

Redakcijos pastaba:

Keleivis, savo puslapiuo
se remdamas Lituanistinę 
ir garsindamas jos rengini, 
nelaukė už tai jokio atlygi
nimo, todėl jos Tėvų komi
teto skilta auka jam via y- 
patingai brangi. Nuošir
džiausias ačiū už tokią neti
kėtą paramą.

Jeigu ir kitos organizaci
jos taip vertintų lietuvišką 
spaudą, daug lengvesnės bū
tų jos dienos.

Minės Keleivio 70 metų 

sukaktį

Vasario 9 d. Keleiviui su
kanka 70 metų. Jo artimųjų 
bičiulių tarpe kilo mintis tą 
sukakti iškilmingai paminė
ti. Tuo reikalu lapkričio 26 
dieną buvo sukviestas susi
rinkimas, | kurj atvyko 14 
asmenų.

Be jokiu ginčų buvo su
tarta minėjimą rengti, ir vi
si susirinkimo dalyviai jeina 
| komitetą, kurio branduolj 
sudaro šie asmenys: pirm. 
Stasys Santvaras, vicepirm. 
Kazys Šimėnas, sekr. Jurgis 
Jasinskas. ižd. Antanas 
Andriulionis, narys spaudos 
reikalam' Jonas Vizbaras.

Minėjimą nutarta rengti 
1975 m. balandžio 27 d.

Sugrįžo iš Lietuvos

Lapkričio 30 d. sugrįžo iš1 
Lietuvos ekskursija, kuriai j 
vadovavo pati Trans-Atlan-į 
tie Travel Service savininkė 
Aldona Adomonienė.

Baliui aukojo:
f

B. Kriščiukaitienė ir J. 
Leščinskienė — po $15.

! E. Cibas, P. Navazelskis 
.ir X.Y — Po $10.

Aukotojams nuoširdžiau
sias ačiū!

Kadangi per du šio vajaus 
mėnesius dar labai mažas 

! aukotojų skaičius teatsilie

pė, tad vajus pratęsiamas 
iki Naujųjų Metų.

Maloniai prašome vhų‘ 
nepagailėti nors ir mažesnės 
aukos.

Aukas galima įteikti val
dybos nariams A. Andriulio-1' 
niui, K. Šimėnui, J. Valiuko-': 
niui arba Keleivyje.

Balfo valdyba Į

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIB

TA! TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 

TaL SW 8-2868

Sena* parvirsta ir negir*

Flood Sųuare 
Hardware Co.

jra yienintelė oficiali 
ga Worce*tery, iruri siunčia 
Siuntiniu* tiesiog ii Worcos> >

torio j Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siunti&iai aueina greitai is 
tvarkingaL

Čia galima gauti įvairiau* 

•kt importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

a. J. ALE&NA 
*28 EAST DROAJiWAT 
SfUJT“ BUSTOM. M A 88. 
TELEFONAS AH 8-4148 

Baajamio Mron Daial 
Popieroa 3i«ncma

Stiklas Lsagama 
Fla-'Uo reikmenų, narna* 

R*lkm»ny<« pltnoboriana 
Viaokto ra<«4t«« *a<tta*

*ooeaea
w Telefoną*: AN 8-2806 1

įZ>r. Jos J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ol’TP S DIN 1 S 
OMETR1SIAS

; Valandos:
inun 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 Bf(OADWAY 

South Boston, Maus

Solistė Birutė Aleksaitė su a- 
kompaniatorium dr. Vyteniu M. 
Vasyiiūnu, atlikę SBLP d-jos 
75 metų šventės meninę progra
mą. Jie dalyvaus ir Vliko seimo 
banketo meninėje programoje 
gruodžio 7 d. vakare Statlerio- 
viešbuty. Ten, be seimo atstovų I 
ir kitų svečių, bus ir kalbės iri 
Simas Kudirka.

Aukos Simo Kudirkos 

Fondui

Antanas Bartašiūnas—$5. 
Dr. Jonas Kuodis — $10. j 
Dalia ir Rymantas Ivaš-,

kos — $25. 5
Aukos pasiųstos per LB

Bostono apygardą.
Aukotojams tariame nuo-;

širdų ačiū.
LB apygardos v-ba

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

4

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir s e k m a d i e a I a i s 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS

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

Atsilankykite ir būsite maloniai naslebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
kelias valandas įrengia, 
mas garo. karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS { 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 

patirtis

Už nusies ne tik jaučiu* 
vedžibja.

Peter Maksvyti*
Carpsater čfc BsSdsr
<9 Chureh Street 

JK. MUtoa,
Atlieku visas pataisymo, 
to ir profektartmo darbas U 
ko ir vidaja, gyvenamu namu ir 
biznio pastatų, pagal Jda* refka- 
laeim^. Saukite visados fld • va-

vakaru
Tefefoaas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

0PT0METRIST6 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
TrečiatLeniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Fardoodams tiktai vaistas, išpildomo gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į Uetuvišks vaiotiaą.
8av. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8*6626

Nas 9 vaL ryto Iki 8 raL r„ išskyrus šventadienius Ir seksą.

moooonooooooeooeeooooooooooooooeoooo

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Skambinkite

’268-4662

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 436-1204 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IšSIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

Nerasi medžio be Sakos, o 
žmogau* — be ydos.

i A. J. NAMAKSY i
Insurance

321 Country Club Rd.
> Neirtos Centre, Masu. 02159

Tel. 332-2645
saaaMsoasMiaaaaMiaMisuaaaaaao****

E. KARDEUENCS DAINŲ 

PLOKŠTELE

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

Paltu nesiunčiame.

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 raL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. Tet 586-7209

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvray, South Boston, Maaa. 02127
Skambinkite 268-2500

v—-

290s- 7^’
nteon tprrt rt

AYEAft

4-year term deposit 
CcrtifiMtcs-SlOOO —s-1—

AYEAft

2/M-y ear tPrrfl
uepo»it $ iooo mUaue

6.8L6'^
1-2'Z-ymr temt depodt 
certificam $10001

AYEAR

54^-5^

AYEAft

SOdaynotiea 
S500 miniu HMM

AYEAR

The Federal regulations ėffecting the'se nevv savingt 
certifieates allow premsture withdrawals on savings 
certificate funds provided rate of interest on amount 
withdrawn is reduced td the passbook rate (554% a year) 
and 90 days interest isforfeiicd.

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vsL ryte iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vat dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri $274,000,000

NR. 4 S

Keleivis
THE TRAVELER: .-t---------------r- LITHUANIAN VVEEKLY

"KeleivHA telefonas AN 8-8071

• >
3*

’
*<

Uthuanian VVsskly 
(Except for 2 weeks in August)
Pabtiaheč <n So. Boston, M—, 

8iaes r-shruary 9, 1906

KELEIVIS 
686 East Broadway 

South Boston, Mass, 0819T

^O. BOSTON, MASS., 1974 METŲ GRUODŽIO - DECEMBER 10
Seeood-claaa postags paid at Boston, Atskiro numerio kaina 20 centu

70-TIEJI METAI

ATLAS PARCELS CO.

62 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347

Tiesiai ii Worcesterio aiua* 
čiam įvairios siuntinius į Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomas 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medšiagų, ap* 
avo, maisto ir pramouės gami
nių. Turime vietoje įvairių vis. 
tinio gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų kraštų visai lo
momis kainomis. Be to, siunčia- 
m* maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekoa.

Taipogi tarpiainkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
sr nuolatiniam apaigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sųziningaL Atsilankę įsiti- 
kinaits. Vedėjas A. Schyrinakl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP* 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nužo* 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.

Naujas vedėjas 

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. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TaL 268-0066

Trans-Adantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

(STAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet karį kitą pasaulio kontinentą, pruieisti atosto 
gas Floridoje, sauktose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečiu* — 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 sr perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

r

Vlikas ir Simas Kudirka 
Bostone

Gruodžio 7-S dienomis Bostone posėdžiavo Vyriau-! 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (Vlko) seimas, ku 
name dalyvavo 38 j| sudarančių sambūrių atstovai. Jo 
posėdžius sekė gana gausus būrys svečių. I Bostoną gruo
džio 6 d. vakare atvyko ir Simas Kudirka kartu su Vliko 
pirmininku dr. Kęstučiu Valiūnu.

Tą vakarą Simas Kudirka buvo Irenos ir Brutenio 
Veltų svečias. Mat. kai Simas Kudirka buvo išduotas so
vietams. Brutenis ir Romas Veitai buvo vieni pačių akty
viausiųjų vadovų visos protesto akcijos ir demon^racijų j 
Bostone. Jie lemiamai parėmė ir A. Rukšėno knygos ”Day 
of Shame“ išleidimą. Tad šia proga šeimininkai buvo su
kvietę ir gana dideli buri asmenų, daugiausia aktyviai da
lyvavusių prieš 4 metus protesto demonstracijų organiza
vime.

Čia Romas Bričkus susirinkusiems parodė ir tų buvu
sių demonstracijų filmą, kuris S. Kudirką labai sujaudino. 
Jis tik kartojo: "Viešpatie, kad aš būčiau tai žinojęs..?*

Savo žodyje S. Kudirka dėkojo už visas pastangas I

\Worce8teris vėl turi 

Maironio parką
Sudegus Worcestery Mai-I 

ronio parto trobesiams, e-i 
nerginga valdyba, Kazio A-J 
domavičiaus vadovaujama, j 
sukruto senųjų pastatų vie- į 
toje partatyti naujus ir dar 
gražesnius. Iš štai gruodžio 
8 d. naujasis pastatas jau 
buvo iškilmingai atidarytas, 
dalyvaujant labai dideliam 
vietos ir iš kitur atvykusių 
fi ečių būiiui.

Badaudami protestuokime 
prieš okupanto brutalumą

Disidentas Vadovas Sevruka* badauja 30 dienų, pro 

testuodama* prieš komunistų vykdomu* žmogau* teisių 

mindžiojimu* Sovietijoje ir okupuotoje Lietuvoje. Prie 

bado streiko prisijungė ir Simas Kudirka. Vlika* kviečia 

visu* laisvojo pasaulio lietuvius, proteestuojant prieš Lie

tuvos okupantą, badauti gruodžio 10 d. ar gruodžio 20 d.

Naujasis pastatas, kuria--
Mirė rašytojas:desne sale. bet ir nemaža į-.’ a *

'vairių patalpų kitiems rei-jz Intuira 
kalams. atsiėjo apie pusę Aaz»i ‘nciura 
miliono dolerių.

i Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- 
inimo Komitetas kviečia vi-
; sus lietuvius paremti Vaclo- 
; vą Sevruką ir drauge su juo 
i badauti 1974 m. gruodžio 10

Iš Lietuvos gautomis ži- Tai ™ų laisvųjų
niomis, lapkričio 30 d. Vi). letuv,« Prote:‘as Pn“

šeimininkai veltui vaišino [ P11?^ .mim Ka ys, Rusiją.
alumi, o kitko buvo galima J”?11?1?; Tai P«PĮ’rklauso"iy-. .
gauti už savo pinigus >5“ lal.ka,s Kk?1«s. P°.eta?’ . Tai ha?° .stre,.kas.. P.ne9

® dramaturgas, aktorius ir ii- žmogaus teisių mindžiojimą
Meninę programą atliko « laiką buvęs radiofono Sovietų Saiunįoje, ir didė- 
nno pranešėjas, gerai įnažistai- jančią visokeriopą priespj

J atidarymą atvykusius

I
lOnos Ivaškienės vadovauja-! pranešėjas, gerai paž|sta»- jančią visokeriopą priespau 

i..—-- ___ ; mas visai Lietuvai. : dą Lietuvoje.jam išlaisvinti. Čia jis papasakojo ir kai kurių epizodų iš j SitaiP apeito žmonės Simą Kudirką ir VigUant laivo kapitoną į rni šokėjai, kurie nusipelnė. mas visai nieluvai 
savo kančių dienų, apie kuriuos gal teks dar pakalbėti j W’iiliamą Goetzą, kai jie pasirodė š. m. lapkričio 23 d. Vigilant i griausmingų ovacijų. buvo gimęs
kitą kartą. ’ *«-« «

T. , . Soi'vietų Rusijos disiden-J!S buvo gimęs 1906 m. y ^,^„„„*^0. 
rugsėjo 25 d. Troškūnų vai., ateizm0 Lenin.
Panevėžio apskr. Baigė Pa- do nnive^tete ir Vil- 
nevezjo gMnnraj, rr Vytau- jmonfee;
to Didžiojo universiteto nu- J ininv„-A;n 19 j p?

A. Matjoškos lvdimas. atsilankė Bostono lituanistinėje! Nuotrauka J. Rantelio Į . . . , manitariniu mokslu fakulte- P .ei° latp^rieio> it a. nv - ,. . _ /. ; 1 Žymus visuomenininkas u . moję. Tai ivvko lietuviu le-Toji tnunpa neenage padare mokiniams dr-; : : daUge]io laikraščių uolus Y».geidęs kelis poezi. fcmis ten p'astatvto.je konIv.
deii ir įsiiesana ispudj. Apie tai dar ingiįteks atskirai pa-! .bendradarbis Jonas Vilkai- Jos rinkimus romaną, isgar- čioje. dalyvaujant italų
kalbėti. Čia S. Kudirką atlydėjo ir didžiųjų amerikiečių Aišku, kad š| kartą tiek susirinko dėl to, kad visi narėjo tis po dviejų operacijų buvo j dabar okup. I^etu- soau(įos atstovams. Lietuvos
vietos laikraščių korespondentai ir fotografai. sutikti ir išfrirsti Simą Kudirką. gerokai pasveikęs, bet da- voj^rJ^djaurtą diamą Vin- di,niomatams, kunigams ir

cas Kudirka“, kelis operų kitiems lietuviams,

1 Lapkričio 14 d. atvykęs į

laivo denyje per Kudirkos iškilmingą priėmimą po prieš ketverius « • •
) metus tame pat laive įvykusio Simo tragiško išdavimo sovietaais.' SutikUH

Ryto metą prieš seimo posėdžius S. Kudirka, Vliko į Nuotraukoje, be minėtąją, mąĮyti Robertas BąjfBė, dr. Stasys į iz/ff
pirmininko dr. K. J. Valiūno ir LB apylinkės pirmininko ’ Jasaitis, Dana Jasaitytė, Povi&s tičkus, Jurgis Strazdas ir kiti. J0008 VUk(lui8

Žymus visuomenininkas

Iš lituanistinės mokyklos Simas Kudirka jau turėjo ‘ 
skubėti i Vliko seimo atidarymą Statlerio viešbučio salėje, 
čia jis buvo sutiktas seimo atstovų karštais plojimais.

Banketo programai gražiai vadovavo Mykolas Dnin- bar vėl susirgo ir šiuo metu jj,|jretus jr kūrinių
,ga guli New Yorke ligoninėje

Simas Kudirka, sklandžiai ir planingai kalbėdamas *r y,a britiškoje padėtyje. Antrosios bolševikų oku- New Yorko tarptautini ae- 
; parijo? pradžioje K. In čiūrą rodromą, Sevrukas ji suti- 
1 buvo ištremtas į Sibirą, iš kuriems Darbininko redak- 
kur po daugelio metų grižęs. toriui Pauliui Jurkui. Eltos 
aplinkybių verčiamas, ban- redaktoriui Vliko vicepirmi

ninkui .Tpo^vi Audėnui ir

be jokių užrašų, kėlė komunistinės sistemos niekšybes. • • t f
Rengėjų komiteto pirmininkas Stasys Lūšys, pasvei- reikalą kovoti už žmogaus teises, būtinumą pažinti ne tik torulKlJŪ UŪ18ŪV0 

kinęs seimą, pakvietė Vliko pirmininką dr. Kęstutį Va- Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų priespaudą, bet ir visos v reemihlilen 
liūną atidaryti seimą. t Sovietijos tironiškuosius metodus. Jis dėkojo už susirūpi- reSpUOllKiĮ.

: nimą jo likimu ir Putino Mortuos voco žodžiais šaukė vi-; Prapita o^kmadieni Grai.i Vėsavo poezijoje šiek tiek ™r . . v. , . .
Po sveikinimo žodžio dr. K. \aliūnas pasiūlė seimui gyg gelbėti tėvynėje ir Sibire naikinamus lietuvius. Jo Gijoje buvo balsuojama, ar nuhalbėti "pagal liniją4’. j Kaziui Baciauskui pareiškė, 

raduotoju ;ka.it>a daug kam išspaudė ašarą ir buv o palydėta audringų Gražinti kraštui monarchiia.inkauti bostonieti Edmundą Cibą. jo pav; į kad u« badsusias 30 dienu,
crnca^ieti nrof. Bali Vitkų ir sekretoriais vvorcesteriet| • plojimų garsais.
Vytautą Mari ir bostonietj Joną Vasj. o i redakcijos ko-; 
misiją — Stasį Luš|. Vytautą Izbicką ir Jackų Sondą.

palydėta audringų grąžinti kraštui monarchiją, j Aplamai jo kūryboje vy- t v ;ki ^odž'o 10 d nes 
ar palikti re įpublikinę sam-raudavo patriotiniai moty- {/ diena n-ieS 26 

Vėliau kalbėjo Lietuvių rašytojų d-jos pirm. Leonar- tvarką. ’•< į vai. ir buvo laikomas lietu- Jungtinės T*uto«
! dai- Andriekus, Krikščionis gyvenime redakcijos ir admi- Balsavimuose dalyvavo V^OJO romantizmo atstovu. ^|pn<rqus teisiu ir laisvių

prof. Juozą Brazaitį ir nistracijos vardu prel. Vytautas Balčiūnas. Jis ir Juozas net 92% turėjusių teisę bal-1 A . , . ,. . . deklaracija, kuria Rnvieb}
irmąjį Vliko pirmininką į Vembrė įteikė Simui visus jų leidinius. guoti, iš kurių tik 31.2% AtVy/CSta reZl£l€nU8 Sąjunga akivaizdžiai laužo.

Pagerbus neseniai mirusius 
dr. Balį Matulionį, o taip pat pirmąjį 
prof. Steponą Kairi, nuo kurio mirties gruodžio 16 d. su- • rasKutinis sveiKin 
kanka 10 metų. ilgesne kalba seimą sveikino Simas Ku- ir įteikė dovaną. 
di:ka. Savo kaibą jis baigė kviesdamas visus dirbti vie
ningai. nes tiktai vienybėje glūdi visos politinės veiklos 
galybė.

Po j? seimą sveikino Altos pinu. dr. Kazys Bobelis

Paskutinis sveikino ukrainiečių atstovas Konrad Hu- sisakė už karaliaus Konstan- f n y
tino gr|žimą ir monarchiją J0nū8 R. JurūSŪS

Vienas iš reikšmingiausių šio banketo įvykių buvo ir 68.2% — už dabartinę!
Bostono miesto majoro Simą Kudirką įvertinantis sveiki- respublikinę sstemą. į jo? persekiojimą okupuoto-
nimas ir rastas, kunuo majoras gruodžio 7 dieną paskelbė ................ .............. Į nistinės valdžios Lietuvoje Ievoje.

Prie šio bado stre’ko nuo

Savo hadav’Tnu lis reiškia 
(protestą prieš žmogaus tpi- 
‘ siu paneirima irtpri*»š - -’1—

$*S

Simo Kudirkos diena. Majorą Kevin White atstovavo 
J. Maicinauskaitė. kuri majoro ir savo vardu tarė šiltą

(Akos delegaciją sudarė dr. K. Bobelis, dr. Kazys šid-,žod|.
lauskas ir Teodoras Blinstrubas). PLB vardu Donatas Ša- Banketo meninę programą gražiai atliko solistė Biru-

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų p. ekiu užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—5

šeštadieniais 9 — 12 vai.

393 West Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Maas. 02127 
Telefonas: 266-6764 

Visų skyrių radėja Aldona At

—...........................................................-rnnjjjj,.

tė Aleksaitė, padainavusi 6 dainas. Jai akompanavo dr. 
Vytenis Vasyliūnas.

Antanas škudzinskas. Raštu sveikino diplomatinės į Mykolas Drunga baigiamajame žodyje padėjojo visai 
tarnybos nariai ir kt Į tai didelei armijai žmonių, kurie prisidėjo prie Simo Ku-

• dirkos išlaisvinimo. Banketas dar užtruko gana ilgai, ir 
Pirmame posėdyje buvo išklausyti Vliko taiybos pir- daug kas norėjo paspausti S. Kudirkai ranką. 

mir.ir.ke S’^io žadeikio (dėl ligo, jis neatvyko, praneši- ; posedžiavo 3 komisijos (politinė,
mą perskaitė \. Barelis) valdybos pinu dr. K Vainuto.,imomeninį.finanrfn4ir informacinė).Jassudart povie- 
(betuva urpuuttneje politikoje ir Miko vetkla). v.ce-, .. kkkvienos vliko dide3ni
Pirm. Juigto \alaido (Miksnių konferencija) pranešt-. buvo priimtog kolnigf;ų ir buv0 pavegt0,
mai. pakausimai ir atsakymai. j jau minėtai redakcinei komisijai.

Popietiniame posėdvje vicepirm. Juozas Audėnas’.. Seimas baigtas pirm. dr. K. J Valiūno p«iėkM žo- 
kaibėjo apie Miko intonaciją, vicepirm. Aleksandras ’ komrtetul. dalyviams. Sugiedojus Į

tas. Lituari-tikos instituto prez dr. Jurgis Gimbutas. Ba- 
Kęstutis Miklas. JAV LB vardu apygardos

r

nistinės valdžios Lietuvoje
! persekiotas ir savo kūrybi-1 

Gruodžio 15 d. sueina 10 j niame darbe varžytas rėži- gruodžio 5 d. prisi iungė ir 
metų nuo įžymaus politinio | sierius ir aktorius Jonas Simus Kudirka, kuris, nors 
reikėjo, Lietuvos nepriklau-! Rimgaudas Jurašas gavo ir lankydamas lietuvių kolo- 
somybe* akto pasirašytojo, j leidimą emigruoti ir pra- nijas. badatria iki gruodžio 
Lietuvo* socialdemokratų) džioje atvyksta | Vieną. Kur 10 d. imtinai.
partijos vado prof. Stepono. jįs keliaus toliau, dar neži-j 
Kairio mirties. Tą sukaktį ■ noma.
Keleivyje paminėsime kita
me numery, • • •

Bostone Vliko seimo pro-

Tad visi solidarizuokime 
su iais. iunkimės nrie iu nro-

Jonas R. Jurašas buvo net ^esto, t1? J^daudami bent 
visasąjunginiu mastu išgar- STU°rizio J U d., paremkime 
sėjęs režisieriu-, bet viešu Juos moraliai.

fa lankėsi "Lietuviai Ameri- pareiškimu užprotestavo po- Ka šita žinia nrpąoipk?
ko* Vakaruose“ redaktorius 
ir “Lietuvių Dienų“ leidėja* 
Antanas Skinu*. Jis aplan-

J. Grušo “Barboros Radvi- iki pruodzio 10 dienoj tie 
laitės“ pastatymo dėl c?nzū- kvW»ami badauti gruodžio 
ros kišimosi | jo darbą ir bu- - 20 d’pnn.

kė ir “Keleivio“ redakci ją ir , vo pašalintas iš teatro. Pa-S Vaclovui Sevrukui mate-
turėjo prof o* susitikti su įgaliau po ilgų pastangų jam! ribiniai r>3»-emti badavimo 
daugeliu kitų savo bičiulių. ’ pavyko gauti leidimą išvyk- dienos santaupas siuskime

.................... , , , ..... ••• Jti iš okup. Lietuvos | Vaka--Tautos Fondui adresu:
..............—  ,,---------- -»------------ -- S/,"dir^ ViHn.mokomuni.Ui, no-'Tautos Fondas. 64-14
Vliko finansus ir pagaliau Vytautas Vaitiekūnas aiškiai J Hartfordą. Išvokdama? jis dar nuoširdžiai dėkojo Yli-,rg(|amj ^val-į______ _______________ *56th Road, Maspeth, N. Y.
pavaizdavo dabartinę Lietuvos gyventojų padėti. v*dovaljjam4 Ja,syini™o darbą. domus pietų sritis ir užimti) 11378.

Seimo proga Tautos Fondui, kuns telkia lėšas Vilkui, praeių gavait- Gruodžio 12 d. S. Kudir- Tautos Fondas turės spe-
Vakare 7 va!, buvo banketas Simui Kudirkai ir seime aukojo Ona Ivaškienė $200, So. Bostono Lietuvių Piliečių galį lobai sustiprino puoli- kai rengiama* pagerbimas cialią Senuko sąskaitą ir

Vakselis. Tautos Fondo vicepirm. Zenona? Jūrys ir Tau- Į 
to? Fondo Kanados įgaliotinis Augustinas Kuolas apie

Lietuvos himną, atstovai išskubėjo namo.

atstovams pagerbti. Tokio banketo (dalyvavo apie 400 d-ja ir SLA 328 kuopa po $100. 
asmenų) Bostono lietuviai jau labai seniai nebeturėjo. liko seimo dar teks grįžti vėliau.

mu*. Dėl tu veiksmu žuvo ir JAV senate. Ji* bus pirma* gautas aukas jam įteiks, 
buvo sužeista 4,903 karių, šitaip pagerbta* lietuvis. i (ELTA)

• • * y




