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BRANGŪS LIETUVIAI — Lietuvoje ir išsklaidyti po

įvairius plačiojo pasaulio kraštus, nuo šaltojo Sibiro iki 
saulėtosios Australijos!

Sveikiname jus Kalėdų Švenčių sulaukusius ir žen
giančius per artėjančių Naujųjų Metų slenkstį. Teneša 
šios dienos visiems jums džiaugsmą, viltį ir ištvermę.

Mes išeivijoje džiaugiamės jūsų — lietuviai Liietu. 
voje — atsiekimais Lietuvos kultūros labui ir saivo asme
niškai gerovei. Mes didžiuojamės jūsų ištverme ir ryžtin
gumu kovojant prieš okupantą ir ginant tautos ir savo 
teises, asmens ir tikėjimo laisvę. Džiaugiamės Lietuvos 
jaunimu, kuris, nors Lietuvos nematę-, kartu su vyrės, 
niąja karta yra ištikimas savo tautos laisvės idealams.

Lietuviams laisvajame pasaulyje praėjusieji metai 
atnešė nusivylimą dėl Australijos ir Naujosios Zelandijos 
vyriausybių žygių. Nežiūrint Lietuvos bylai padarytos 
žalos, šie įvykiai taip pat išjudino apsnūdusius, išryškino 
mūsų bendrus uždavinius, parodė mūsų išeivijos solida
rumą.

Šie metai mums davė Simą Kudirką. Davė dėl to, 
kad jam išgauti iš okupanto kalėjimo buvo padėta daug 
darbo ir pastangų iš pavienių asmenų, mūsų organizacijų 
ir JAV kongreso narių. Šis laimėjimas turi keleriopos 
reikšmės. Viena pati svarbiausiųjų yra ta, kad jis parodė, 
jog einame teisingu keliu.

Mūsų nedaug, taeįaK veikdami ryžtiingai ir kantriai, 
išnaudodami mūsų gausfų ir įtakiingų draugų pagalbą, 
mes savo tikslo pasieksime!

Viltis telydi mūsų kelią į nepriklausomą Liietuvą!
\ VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
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Vaclovo Sevruko žodis
• Neretai žmonės reikalau-, venti. kaip pridera žmogui,
I ja ar laiko, kad kiekvienas Į savo tautos atstovui. Ir ne 
| jų geros valios ir artimam atpildo mums reikia, o tik
• meilės iššauktas poelgis tuo. galimybės gvventi. Ir aiš- 
«jau būtų suprastas, įvertin-jku, jei g. veikime pilnutinį 
Į tas ir padėtas ant įvykių! gyvenimą, tai būsime nepa-
• svarstyklių, kad jas nulem-1 miršti, susilauksime vaisių 
tų i pageidaujamą pusę. Jie! ir jais vaišinsime kitus. Ir 
pamilsta, kad geri žmonių kuo turtingesnis ir bendra-

Simui Kudirkai atvykus į Vliko seimą, gruodžio 6 d. jis buvo pakviestas atsilankyti į Irenos ir 
Brutenio Veitų namus. Brutenis ir Romas Veitai buvo vieni pačių veikliausiųjų demonstracijų va
dovų Bostone, kai tik buvo gauta žinia, kad Simas Kudirka išduotas sovietams. Jeigu ne Veitai, tai 
gal ir Algis Rukšėnas nebūtų ėmęsis rašyti taip plačiai dabar pasklidusios knygos apie Simo Ku 
dirkos tragediją — Day of Shame. Nuotraukoje iš kairės į dešinę Česlovas Mickūnas (taip pat 
Vienas smarkiųjų demonstracijų organizatorių), Brutenis Veitas, Simas Kudirka ir Romas Veitas.

Nuotrauka Juozo Rantelio

Vaclovas Sevrukas baigė badauti

Mu&kim komunizmą žodžiu! 

sako S. Kudirka

Bostono "Sunday Globė“ 
patalpino ilgesnį straipsnį 
apie Simą Kudirką "Kudir
ka Telis Lithuanian: Fight 
Ccimmunism with Words“.

gos valdomuose kraštuose ir 
lankytis vietose, nenurody
tose oficialiuose maršrutuo
se, nors tai ir būtų pavojin
ga ir grėstų areštu.

Tai daugiausia ištraukos! Laikraštis atprašė Kudir- 
iš Kudirkos kalbos, pa3akv-'kos pageibimą lituanistinė- 
tos Vliko seime Bostone š.’je mokykloje, kur vaikai jo

> Lietuvos disidentas Vac- gino didelei aukai,-ypač kad 
lovas Sevrukas savo bada-ji buvo paskiita protestui 
vimo programą įvykdė. Pra- i dėl žmogaus teisių ir religi- 
dėjęs badavimą lapkričio 12 į jos persekiojimo, 
dieną kankinių koplyčioje; Savo trumpu žodžiu Sev.j 
Romoje ir ten akivaizdoje t rūkas pasidžiaugė savo pa-l 
liudininkų iškilmingai pasi-i žadą ištesėjęs, padėkojo vi-’ 
žadėjęs badauti iki gruodžio siems, kurie juo nuoširdžiai 
10 d., saivo pažadą jis istesė-j rūpinosi ir kurie savo badą. 
J°- j vimu gruodžio 10 d. jį parė-

Gruodžio 10 d. Tėvu Pran. <
ciškonų vienuolyne Brook.* ___________ (E)
lyne, kur buvo susirinkę vie- j
nuoliai kunigai. Darbininko t Sovietų valdžios organai 
savaitraščio bendradarbiai.; Maskvoje suėmė Sergejų 
spaudos ir radijo atstovai Kovalevą, vieną ii vadovau- 
bei pavienia lietuviai, Sev- • jančių disidentu, ryiium su 
rūkas iškilmingai 28 dienų i tardvm-»is, liečiančiais po- 
badavima baigė. ' grindinės Lietuvos Kataliko

Tap iškilmei? pravedė i Bažnyčios Kronikos leidimu 
Daibininko redaktorius P. Į Tai pranešė Vakaru žurna- 
Jurkus. Pranciškonas Tėvas listams Andrejaus Sacharo. 
P. Baltakis badavimą prily- vo žmona.

m. ggruodžio 7 d. Ta proga 
buvo paminėta, kad Bosto-

garbei padeklamavo heroiš- 
ką apie jį poemą, sukurtą s.*,* a s^s.-

no ir Brocktono apylinkėse j Hietuvių skautų jamborėje 
gyvena apie 110,000 lietu-j Clevelande. 
vių. kurie turi šeštadienines • . n ,
mokyklas ir yra išvystę pla. 1 „Boston Sunday Globė 
čią kultūrinę veiklą. • taip pat pranešė, kad Kudir-

. , j I ka gruodžio 5 d. prisidėjoLa.kraetis rašo, kad savo, prie Vaclovo bada.
kalboje Kudirka pasakęs: 
"Mums nereikia karo, nes 
plunksna yra pavojingiau
sias komunizmo priešas. Ne 
kas kita, o plunksna nugalės 
komunizmą“. Komunizmo 
sistema yra supuvusi iki šir. 
dies. pasakęs Simas, ir bol. 
ševikų hierarchija tebesilai
ko tik prie-pauda.. Kudirka 
prašo amerikiečius infor. 
muoti žmones už geležinės 
uždangos apie gyvenimą 
čia. Jis ragina siųsti litera
tūrą į Lietuvą ir aplamai į 
Sovietų Sąjungą, padėti te
nai žmonėms gaminti ir pla
tinti literatūrą, plačiai žino. 
mą samizdato vardu, kad 
jie nors kiek gautų žinių, 
kurių nėra oficialioje spau
doje.

Jis ragino keliauti Lietu
voje ir kituose Sav. Sąjun-įae.

vimo, protestuojant prieš re. 
ligijos ^persekiojimą Lietu
voje.

Laikraštis aprašė S. Ku
dirkos įspėjimą amerikie 
čiams, kad tie neatidėlioda 
mi imtųsi žgių prieš intensy
vų sovietiškų laivų žvejoji
mą Amerikos pakraščių van*
denyse. Kiekvienam ameri.
v
kiečių žvejybos laivui čia y- 
ra kone 100 sovietiškųjų.— 
pasakė Kudirka. Gali ateiti 
laikas, kai amerikiečiams 
reikės jų pačių vandenyse
sugaudytą žuvį pirktis iš so- 
vietų, jeigu jie neapsijungs 
ir neparems savo žvejybos 
laivyno. Jis gerai žinąs tą 
pavojų, nes ilgai dirbęs so. 
vietiniuose žvejybos laivuo-

(E).

žmogiškesnis bus mūsų dva
sinis lobis, tuo ir lietuvio 
vardas turiningiau skambės 
pasauly.

Pasisvečiavus Keleivio re
dakcijoje ir pas kitus bosto. 
niečius, man džiugu buvo 
pastebėti, kad ir čia 1974 m. 
giuodžio 10 d. lietuviška iš
eivija badavo.

Mano požiūriu, tai labai 
reikšmingas įvykis, kurį bu? 
galima įvertinti, tik praslin-

.. . ,.A., .. . kus kuriam larkui. Juk tai
ti žmonių politikos juroje, pjimą kartą ne vienas žmo. 
nes mano“ lasas. esą. nega. ir nc iė o ištisas 
Ištakoti s.os svetimos pa. vienos tautOs kamienas
skn am žmogui, grėsmingos rįs žiaurių įvykių pesekmėje 
ir net mistiškos sroves. gyvena ^lyje, badauja

dėl religinės laisvės Lietu
voje. protestuodamas prieš 
žmogaus teisiu Lietuvoje 

’pažHdimą, gindamas ^hvo 
tautinius interesus ir tuo pat 
metu solidarizuodamas su 
visos žmonijos lūkesčiais ir 
kova už humanizma. taip 
puikiai išreikštą Visuotinių 
Žmogaus Teisiu Deklaraci
joje. kuri km*p tik buvo pri-

norai ir idealūs siekimai 
tikra.’ėję dažnai virstų savo 
priešingybe, jeigu toji tikro
vė neturėtų konservatizmo 
ir tradicijų institutų. Tada 

į socialinis gyvenimas virstų 
I chaosu, kur milionų dori pa. 
pasiūlymai verstų žmoniją 
šokti mėšlungišką dulkiu šo
kį.

Tuo labiau mes dažniau 
sutinkame įsitikinimą, kad 
vieno žmogaus veikla, "ma
no Aš“, nieko negali atsiek.

Vaclovas Sevrukas 

Bostone
Praeitą savaitgali Bosto

ne viešėjo neseniai iš Lietu
vos atvykęs pogrindžio vei
kėjas Vaclovas Sevrukas.

Jis lankėsi Keleivio re-

Bet jei daugeliui filosofą, 
vimae apie politiką dažniau, 
šiai yra lyg ir skeptiškas da
lykas, vis dėlto savo praktiš
kame gyvenime žmonės vi
sada politikuoja. Net šeimos 
ratelyje yra taip pat savotiš. 
ko lygio politika.

Mano nuomone, nereikia 
ma.

dakcijoje, kur ilgokai kal
bėjosi su redakcijos žmonė-į tikėtis, kad kiekvienas 
mis, pasisvečiavo ir atski-*
rose šeimose, o šeštadienį 
kalbėjo Kultūriniame subat- 
vakary.

no“ gestas būtų sutiktas, ’mta gruodžio 10 d. 
kaip išganymas, o reikia gy. Vadovas Sevrukas

Jo sovietinės realybės pa
žinimas yra nepaprastai gi
lus, ir jo samprotavimai yra 
verti didelio dėmseio.

Saugumas vis ieško \”Uejijas“ įsibrovė 

"Kronikos“ leidėjų (’ Baltuosius rūmus
Andrejus Sacharovas, so. 

j vietų disidentų vadas, vėl
Vliko pirmininkas i pranešė, kad sovietų saugu.

imus Lietuvoje darė kratas,ragino aukot spaudai ,iegkodamas "Katalikų Baž-
Vliko pirmininkas dr. K. U?80.8 K,on!k?s“ . leidėjų. 

Valiūnas su žmona gruodžio Yra ,r "en,azai sumtl1'
14 d. išvyko atotogų į Pie- Tos >Kronjkos‘‘ ieškant, 
tų Ameriką. J New Yorką Į kratos buvo daromos net irLINKIME MŪSŲ SKAITYTOJAMS, BENDRA

DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RCMEJAMsYaI 
M1NGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

"Keleivio“ redakcija ir administracija

grįš sausio pradžioje. Jo pa
reigas šiuo metu eina vice- 
pirm. Juozas Audėnas.

Prieš išvykdamas, dr. K. 
Valiūnas vietoje šventinių

Maskvoje pas žymius rusų 
disidentus.

Kratos ir suėmimai prasi
dėjo 1973 metų rudenį, bet 
"Kronika“ vistiek eina ir

sveikinimų Keleivio savait. pasiekia užsienį, jos lapeliai 
raščiui paaukojo 100 dol ir išverčiami į kelias kalbas, ir 
prašo ir kitus švenčių proga žinios apie sovietų terorą 
aukoti spaudai ir radijams, pasiekia platųjį pasaulį

(E)

Vilniečių koncertas 

Kazachstane

Kaltina aviacijos 
\valdybą

Praėjusi, kovo mene-į ne
toli Paryžiaus sudužo DC-10 
lėktuvas ir žuvo 326 asme
nys. Federalinės aviacijos 

‘tuvos meno an. vaidybos tyrinėjimo komisi- 
samblis koncertavo -Kara- riohar baltino valdvha

Komjaunimo Tiesa gruo
džio 11 d. rašo, kad 30 as
menų Lietuvos

Kalėdų lytą VVashingto- 
ne į Baltuosius rūmus įlėkė 
automobilis, išmušęs geleži
nius kiemo vartus ir kitas 
apsaugos priemones.

Tokiu būdu ten įsiveržė 
arabišku aprėdu anirengęs 
kažkoks Marchall Field. ku
ris pasiskelbė esąs pranašas 
ar mesijas iš rytų. Kadangi 
jis turėjęs neva sprogstamo
sios medžiagos, tai truko 
net 4 valanda’, kol ii pavy
ko iškranštvti. "Marias“, 
ryžęsis skelbti pasauliui sa
vo nauias idėjas, buvo nu
gabentas į psichiatrinę ligo
ninę.

Viesulas sunaikino 

Australijos miestą
Australijos šiaurėje kar

tais iki 200 mylių per valan
dą greičio pasiekęs viesulas 
sunaikino apie 90f< Darvi
no miesto namų. Apie 20. 
000 gyventojų liko be pa
stogės, buvo daug žuvusiųjų, 
ir ėmė grėsti epidemijos dėl 
švaraus vandens ir sanitari.

j ja dabar kaltina valdybą,
• gandoje, Kazakstane. net kad ji, 1972 metais panašiai 

3.50C kilometrų atstume nuo! ne)aimei nepasirū. nių įrengimų stokos.
Lietuvos. Tenai atvykusį an-j pjno priversti lėktuvo savi

Isamblį sveikino komjaunuo-'ninką aprūpinti lėktuvą to. 
Piraią kartą Amerikoje turčjo tokią progą 1974 m. rugsėjo 22 d.(jQratg Čepaitė. Taigi, at- kiomis pat apsaugos prie- 
Eleiios ir Stasio Santvarą bute susitikti 4 seni draugai rady tojai. , rodo kad Karagandoje dar, menėmis, kokiomis yra ap- 
Ii keirės į dešinę — Vytautas Alantas. Stasys Santvaras, Bronys gyvena nemažai tremtinių rūpinti dabartiniai DC-70 

Raila ir Antanas Gustaitis. jį Lietuvos. lėktuvai.

m
Prancūzijoje. n**oli Bel- 

oiios sienos, kasvklų spro
gime žuvo 41 angliakasys ir 
6 sužeisti. Didžiausia nelai
mė buvo 1906 metais, kada 
žuvo net 1,171 angliakasys.



KZaL&A v (-*, CO. 2 įl. 1974 m. gruodžio

Kn siekiama idealo: 
„tekia valdžia, tokiataot 5*

• Bet, deja. tos nuotaikos nebuvo skaidrios ir ryžtingos.
: Dar ir šiandien neužmiršome lietuvių poeto pilno nostal- 
į gijos posmo: “Tegu, sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda.“ 

Aušrininkai buvo pilni susižavėjimo Lietuvos praei
timi. Jų akyse senoji Uetuva buvo tasai idealas, kurį 'jie1 

* •buvo linkę atgal sugrąžinti. Aušrininkas matė gražųjį
Nemuną, o panemunėje jis regėjo senovines pilis, garbin.« 
gos praeities istorijos liudininkes. Kasdieninis gyvenimas 
anų laikų kilniems romantikams sudarė skaudžius išgy
venimus.

Šio vaizdo išryškinimui paimkime Lietuvos paprastą 
peizažą. Sakysim, ateina žmogus prie Lietuvos ežero ir 
mato laikrodiniai lygiame jo paviršiuje tik tuo3 debesė
lius. kurie plaukia dangaus aukštybėse. Vėliau reikėjo

Yur būt, visi žinome garsųjį vokiečių posakį: kokie 
mokytojai, tokia ir tauta. Dėi to gal tik vokiečiai savo 
mokytojų kultūra, jų moraliniu lygiu ir jų nepažeisto au
toriteto išsaugojimu labiausiai ir rūpinosi. Jų mokytojas, 
bent senesniais laikais, turėjo būti tarsi nepriklausomas 
ir sąžiningas teisė jas, bet kieno už virvutės neparišamas 
ir netampomas.

Deja, Lietuvoje šis reikalas būdavo vis kiek '‘nage. * - - , • . .rintaš". Kone kiekviena valdžia stengdavosi uždėti mo-1 ^!tos zmone,ns-. *»*> Pn.e to. Patl“
Rytojui, ypač provincijoje besidarbuojančiam, dar ir tam nę. ancau pne jo pnsi e anų, ga ėjo pam yti

J J J jau kitą. giluminį vaizdą, kurs paviršiuje nebuvo pašte.
bimas. Tai buvo nuostabusis, žuvus gelmėse paskendęs

. ........................ , , , ... } gyvenimas, tasai gyvenimas, kuriuo gyveno nugramzdinti
. Is turimų žinių atrodo, kad sis pastarasis valdžios • apa^ias mūąJ žmonžs.

sekimas yra nepaprastai suintensyvėjęs dabartinėje ko. ' g ,iršiaus žiarint) kai kam Uetuva gal€jo atrod^ 
raunratinėje santvarkoje, nes mokytojas, po tė.ų. yra tas| jr juoda.. šfeai vaizdas
snm. kuns geriausiai betarpiškai pasiekia jaunąja | vjen? jautnJ žmopJ gužaVėtj. Kodėl Goethe ėmė kalbėti
“•““1 *•. . , . ................................ , , 1 apie nuostabias lietuvių dainas, kodėl ne lietuvis būda.

Taip. mokytojas. be tiesioginio mokymo darbo. or-lma, šaukė; -’Uetuviais esame mes gimę
gamzuoja spaliukus. j Hetuviais norime ir būt“? Lietuvių tautoje nebuvo užge-

Mofcytojas savo auklėtinius įrikiuoja į komjaunimo
gretas.

Mokytojas net brutaliausiu ir primityviausiu būdu 
varo antireliginę propagandą, savo auklėtinius ir jų tėvus 
terorizuodamas ir gąsdindamas kone naujai išrastu '‘val
džiom velniu“. . . į mūsų kaimo žmogus, visų vadų ir globėjų apleistas, pa-

Mokytojas šnipinėja ne tis savo mokinius, be: ir jų liktas vienas sau, sukaupė ir išugdė nuostabias kūrybines

tikrų “partinių*’ pareigų, siekiant jau kiek iškreipto idea
lo — “kokia valdžia, tokia ir tauta“...

į ?usio« kūrybinės jėgos, 
j Lietuvos pabudimo metu buiniai pakilo lietuvių di- 
' dysis troškimas atgauti, kas buvo šimtmečių eigoje ne- 
, lemtai prarasta. Lietuvos žmonėse ruseno niekada neuž- 
i gesusios Lietuvos valstybingumo tradicijos. O greta to

Stepana Kairio kelias"** 
i Vakaru

(Tęsinys)

PER BALTIJĄ į LAISVĄJĮ PASAULĮ

tad ii* jo teigimas negai |eD 
ti abejonių.

O tas klausimas dsrUA- 
biau išryškėjo, kai prisime- 

Įname, kad ateistas dfciden- 
Įtas Vaclovas Sevrukas dėl 
j Lietuvoje persekiojamų ti
kinčiųjų net viešai bttfb pa- 

[ skelbęs bado streiką, o nie
kad negirdėjome, kad pana
šiai būtų pasielgęs nons ir 
koks ant hierarchijos laiptų 
žemiau sėdintis prelatas, 
Inet ir lietuvis... i,Apie tai labai vaizdžiai pats Steponas Kairys 1946 

m. spalio 19 d. rašo savo buvusiam bendradarbiui Kauno 
miesto savivaldybėje Juozui Vilčinskui, dabar gyvenan- j 
čit&m Londone. (Žiūrėk Minties žurnalo nr. 2. To žurnalo 
nr. 1 ir nr. 2 dar galima gauti Keleivio administracijoje.
Kaina $2.00).

’Tergyvenau mažą odisėją. Kai ipadikau nebesaugus I nai yra uždėtas komunistų 
Lietuvoje ir įvykių buvau priverstas vesti kurmio gyveni-1 jungas, kaip ir visoj Sovietų 
mą, -sutaręs pasiryžau persikelti per jūrą. Savo kreiserio J Sąjungoj, Kalėdas švęsti y- 
neturėdamas, išėjau jūron motoriniu 8 m ilgio laiveliu. 121 ra uždrausta. Bet kadaise 
valandų ėjome pilnu garu ir jau buvome nuo tėvynės I Kalėdų šventės buvo už
krautų apie 120 km, tik staiga horizonte dūmai, vėliau.
tiefcai, dar vėliau keturių laikų kontūrai ir aiškus jų ar. 

tėjimas. Kas tie laivai, —negi atspėsi, o jūroj, kaip žinai, 
nėra jokių krūmų, kad galėtum pasislėpti. Pasirinkimo 
nebėra, ir telieka laukti. Neilgai ir laukėme., — be žiūro.
no jau galinta buvo įžiūrėti plevėsuojantį hagenkroicą. Į sektantai. Jie buvo labai re-

Priplaukė, sustabdė, liepė lipti į laivą su visu žemiš-1 ligingi, griežto gyvenimo ir 
ku turtu, vienoje rankoje panešamu, — ir mes Hitlerio Į griežtų dorovinių papročių 
belaisviai.. “Nugalėtojas“ tik iš smalsumo pasidomėjo, I šalininkai. Atvykę į šį kraš. 
kas per jūrų keliauninkai tokioje netikusioje geldoje, ir j tą» jįe norėjo tuos savo pa-
nucplaukė mus atiduoti tiems, kas moka giliau susidomėti. I Pr°čĮus *r gyveninio būdą ir 
_ i T Icia išsaugoti. Dėl to religin.

_ Igųmo 1659 metais jie už.
Padėjo j kalėjimą, islaike apie 10 savaičių, dėl tuo.{draudž švęgti Kalėdas Mat> 

met jau karštos temperatūros Liepojuje nespėjo pradėti jjems atrodė, kad Kristų ne
dera garbinti linksmybėmis,

likviduoti. Prasidėjo kalsimo sortavimas; sunkiau nu-Į puotomis, persivalgant ar

KAI IR ČIA KALĖDOS 

BUVO UŽDRAUSTOS

Dabartinėj Lietuvoj, ku-

draustos ir šiame krašte, 
[nors ir dėl kitos priežasties.

Pirmieji N. Anglijos atei- 
Iviai - piligrimai buvo puri
tonai, anglikonų bažnyčios

tėvus bei dvasiškiją ir juos skundžia valdžios organams. į pajėgas. Lietuvių visuotinas dvasinio gyvenimo veržlu- 
Ir šitokiais pedagoginiais metodais šiandien mokyto., mas reiškėsi daugeliu krypčių. Pirmoje eilėje lietuvio dai- 

jas Lietuvoje ateičiai stato tarybinį žmogų-'... • na, o toliau buitinė pasaka, medžio skulptūriniai darbai,
Žinoma, ne visi mokytojai tokie yra bet po^indinės, pradinė kaimiškoji tapyba, ardiitektūra sudarė didįjį pa- Į ^^ur'pritreukėTki dkntį’kai reikėjo kalimus’jau 

spaudos mums pateikiamas vaizdas yra toks. Kad jokiam grinda tolimesnei dvasinei pažangai. 1
mokytojui garbės nedaro. Jame mes tegalime įžiūrėti tik

; tai kinkų drebuli dėl tarnybos ir algos, besą’ygdnj parsi-, lal male „■ perimo, jų tarpe ouvo ir Steponas nairys, pa. Raj . p,.^ ir maJno eflž Dž] į nors Kalėdas šventė ir ne.
davimą administracijai, kai kūnų moterehų istenssą per. ;lkėjęs. kad lietuviui priklauso nepaneigiama teisė sukur. • tQ kad išaiškintas, ir dar dėl to, kad vyresnio i diibo. buvo baudžiami po 5

issiuejanti propagan. ti laistą ir nuo niekieno nepriklausomą gyvenimą. ' amžiaus viena „ažia dieną liepė ir man susirinkti savo . šiiineus. Tada tai buvo ne- 
Kada Vincas Kudirka sako: “Lietuva didvyrių že- ------

mė *. jis tebėra aušrininkas. Bet himno paskutinius žo
džius rašydamas: “Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“, 

jis jau naujas, jau epochos žmogus. Jis sugebėjo pašte.

sistengimą ir pedagoginį bukumą, 
dine isterija.

Dėlto kvla mintis, ar tik :.e/.taitvs musu nalikuonvs • • • • 
kada nors Lietuvos istorijos puslapiuose, kad mažamoks
liai daraktoriai ir močiutės išmokė lietuvius skaitvti ir

Tuiė.,0 ateiti naujesnės kartos žmonės, kurie visa | tejstuosius į laivą evakuoti į Vokietiją kalinio būklėje. Į nusigeriant. Visi, kurie kaip 
tai matė ir įvertino. Jų tarpe buvo ir Steponas Kairys, pa- - - — - -

rašyti. įdiegė moralines vertybes, savo dvasios at-parumu bėti. jog greta senųjų gailingų Lietuvos istorijos paliktų
įveikė 'cariškąjį spaudos draudimą, o komunistinės siste
mos profesionalai mokytojai — išauklėjo dviveidžius, 
pataikūnus, šnipus ir savanaudžius, kurie gale patys nu
tautėjo ir kitus nutautino....

Tikrai nelinkėtume lietuves mokytojams ir Lietuvos 
istorijai tokių juodų puslapių.

Steponą Kairį prisimindami
jo dešimties metų mirties sukakties proga

PETR. TARVYDAS

' (Tęrinvsi

pilių, greta pilyse įsikūrusių didžiųjų turtų palikuonių, 
šiandien gyvena ir vargdieniai, kurie naujai susiklosčiu
sios santvarkos pastoriai skriaudžiami. O vienybė galima 
tik taroe be skriaudų ir darniai sugyvenančių lietuvių.
Tad Steponui Kairiui ir daugumai jo amžininkų buvo aiš
ku. kad Vincas Kudirka turi ’jau kitaip matančias akis, 
negu anie geraširdžiai, bet nepajėgūs šiandieninio gyve
nimo reikalavimu vertinti aušrininkų epochos veikėjai. ...... ......
šitoks Vincas Kudirka buvo artimas naujai atbundančios ateJ0 amenkieaal- 

Lietuvos žmonėms. i
Vieno lietuvių tautos praeities gaibinimo tuo metu 

nepakako. Kitokios išeities negalėjo būti, kaip ugdyti ir 
telkti bei stiprinti pajėgas, kurios pagelbėtų Lietuvos 
žmonėms jų sunkioje kovoje dėl gražesnės ateities. į 

Dar ir šiandien matome, kad ne visada it nevisi nuo- j r 
sekliai Kudirką suprato. Jo gilus ? įfcaigojįmae kai kąin*• 
pasiliko ne visai aiškus. Kartais pastebima; kad^až&lflĮih

turtą ir į kalėjimo rastinę, iš raštinės per sunkius kalėji- ' maza suma.
mo vartus — į gatvę. j 1681 m. tas nutarimas bu-

Esi vėl žmogus ir dar laisvas. Supranti, koks puikus vo panaikintas, bet yisuoti- 
jausmas. Ir kojos lengvos dėl to, kad kalėjime palikau niai Kalėdos čia nebuvo 
per tą laiką 16 kg, ir buvau neblogas kandidatas į šven- švenčiamos dar 150 metų. 
tuosius. Liepojaus laisvas oras tuo metu buvo jau ne visai Massachusetts valstijoj pir- 
laisvas, — frontas vos 20 km nuo miesto jau supo iš visų miausia jos buvo atšvęstos 
pusių, o rusų aviacfja lankėsi kasdien ir tratino. 1838 metais Mendono uni-

Visą savaitę orientayaus, kas daryti, ir kitokio kelio tarų parapijoje, bet istaty-
nebeturėjau pasirinkti, ka£ tik pačiam lipti j laivą ir ke- įgis’ melais: UV°
liauti i Vaterlandą. Tuo budu atsidunau Gdynėje, o iš ten r
vėl nėriau į gilumą ir mafiaty išbuvau nieko nepastebėtas, Alabama buvo pirmoji 

valstija, kuri pradėjo švęsti

Tiek yra paties Stepono Kairio sužymėtų jo gyveni
mo faktų. Trumpi
sudarytų didesnio _________________ ________  —
jie apima ilgą, daugelio dešimtmečių. Steoono Kairio gy-1 ma 5Uprantama.
venimą. O ?en glūdi nepaprastai sodrūs mūsų netolimos : brasuose Steponas Kairys nurodo:
praeities vaizdai ir istorinio pobūdžio įvykiai, kurių betar 
pišku dalyvių teko būti Steponui Kairiui. Kovingas neat

umpi ir šykštūs žcdžiia uir^u žtrtig^iu tie- mėgstama iš Kudirkos pasisavinti tik tai, kas gyvenamu 
ssnio įspūdžio, jeigu mes nežinotume, kad ■a’.kotarpiu arba pagal atskirų asmenų mentalitetą arti.

Ona Leonaitė • Kairienė, nepa
keičiama Stepono Kairio padė
jėja vmmme jo darboone, komn- 
nfetą kankinta Sibire nuo 1948 
iki 1958 metų, grįžo į Lietuvą 
palaužtos sveikatos, mirė 1958 
m. birželio 11 d. Kaune.

laidus savo pagrindiniuose nusistatymuose, jis daugel

"Pradėjau dirbti Lietuvos socialdemokratų eilėse 
; 1900 metais. Tada gyvenau Vilniuje ir jau buvau studen. 
i tas. Partijos darbas apsčiai plėtėsi. Vilnius greitai pasida- 
j rė visos mūsų veiklos centru. Partijos Centro Komitetas 
f irgi rezidavo Vilniuje. Jau 1901 metais buvau išrinktas į 
Centro Komitetą ir jame pasilikau iki 1944 metų.“

Tai liudija, kad Steponas Kairys savo politinėje veik-

Likimas, ačiū jam, buvo man gana palankus.

atvejų darė įtakos į bendruosius lietuvių politinių s.uoss- 
nių žygius. Kiekviename jo užrašų sakinyje slypi turinin
gi nutylėjimai, tad ties kiekviena pastaba tenka nustoti
ir pagalvoti. Galima, žinoma, būtu šias pastabas visas ... * • i^. .. ,.. - ..__... ,. . - i -i v * • .v*.- iote buvo nepaprastai aktvvus. o. is kitos puses, tai paro-paeiliui išanalizuoti. >avo laiku bus verta tai atlisti. nes J , * . .. .F i L •., . , • . do. xad io darbas buvo organizacijos narių aukštai verti-aaugehu atverų susidarvs pasansamai progų visiem? • .. ® .... ž“ . , . • . r ..........• namas. Jis rase partijos vardu atsisaukimus. kalbėjo vie-nusviesti svarbius įvvkius ir vaizdus, apibudinančius .mų,. J .. .. .,. , ’* suose mitinguose ir susirinkimuose, ryškindamas partijos

nusistatymus aktualiais tų laikų klausimais. Pasirodė pir-

man užvis sunkiausia ir dafbar, tai, kad įvykiai atskyrė 
nuo žmonos. Net jūron išplaukdamas, negalėjau su ja pa
simatyti ir viską sutarti. Kas ją ištiko dar prie vokiečių.

Į Kalėdas 1835 metais, 
i

LB 3 APYGARDŲ 
| SUSIRINKIMAS

4
! Lapkričio 30—gruodžio 1 
' dienomis Chicagoje 'f buvo 
j susirinkę JAV LB Michiga- 
' no, Ohio ir Vidurio Vakarų 
; apygardų ir apylinkių 25 
pirmininkai, 12 LB tarybos 
narių, valdybos pirm. Juo
zas Gaila, vicepirm. Balys 
Raugas, PLB pirm. Bronius 

Kas Nainys. PLB garbės pirm.
Stasys Barzdukas ir kt.

Tarp kitko jie vienu bal
su nutarė (balsavo tik apy.gemi^au. ži«u W pat. kad buvo ir bolševikų suim. Tr^^SųpM:

laikų lietuvių tautos žingsnius į issi.aisvmimą.
Jau tik vienas priminima?, kad “nuo 1904 iki 1907

metų instituto beveik nelankiau, gyvenau Vilniuje ir da
lyvavau revoliuciniame darbe”, yra reikšmingas, čia ma
tome jo didelį pasiaukojimą savo šalies žmonių labui ir 
gerovei, vienkart atsisakant nuo savo asmeninės sėkmės.
Jauno vyro karjerai, jeigu taip galima šiuo tarpu išsi
reikšti, buvo daroma aiški žala. Tačiau šis Stepone Kairio 
biografijos mome
nimas n,u

masis Darbininkų Balso numeris, ir pirmasis straipsnis 
buvo jo parašytas. Daugumas 1903-1907 metais išleistų 
partijos vardu atsišaukimų buvo jo parašyti.

Ypatingo pasisekimo turėjo Lietuvos kaime jo para
šytas rusų-japonų karo metu atsišaukimas, pavadintas

ta..., bet ar jos padėty kas pasikeitė pastaruoju laiku, ne
žinau. Pats supranti, kaip tokioj nežinios nuotaikoj tenka 
jaustis.-*

VATIKANĄ MAŽIAUSIA JAUDINA TIKINČIŲJŲ 
PERSEKIOJIMAS

kai):

“Suvažiavimas, konstata
vęs, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenėje nedidelė 
narių grupė stengiasi nepa
teisinamomis priemonėmis 
perorganizuoti JAV LB,

a) griežtai pasisako prieš 
jų skaldomąsias pastangas 
iškreipti Bendruomenės es
mę ir paskirtį;

b) pabrėžia, kad reformos 
yra galimos ir jos nėra 
smerktinos, bet jų reikia 
siekti ne anarchijos, griovi
mo ar kitomis neteisingo
mis priemonėmis, bet JAV

!bės institucijų: Vatikano irI La. Gal tiktai vieni žydai re-j LB įstotų nustatyto tvaska; 
’ Pasaulinės Bažnyčios tory- Hgijos persekiojimo reikalu c) prašo, kad būtų paro- 

daugiau šaukia.“. J dyto gera valia ir nesusipra-
Jeigu taip rašytų kas ki- timai užbaigti.“ 

tas. tai galėtume dar abejo. «———»»«•• ••
ti, bet reikia manyti, kad Paragink savo pažįstamos 
marijonų leidžiamas laik- iiairaiyti Keleivį. Jo kaina 
raštis tą padėt} gerai žino, metama $7.00.

Vienuolių marijonų lei
džiamas Draugas gruodžio 
16 d. vedamajame kelia 
klausimą, kiek pasaulio ti
kintieji padeda bolševiką

Va:monis paliktas“. Partija nuolat gamino savo litera- 
propagandinio pobūdžio brošiūnas. Senų pažiūrą

putus panašių pasirvzimų pirmoje eueje 00:1 v, •;........ .ai pikui puldavo eocialdemokratuj iš sakyklų. Tąd
auomenės labo. Juk jis turtjo. galima sakyti, • pei.tingą teko pamoai tx>lemine broMią "Seniems Hebon« 
profesiją“. Panašių kvalifikacijų asmenys sugebėk gy-’
venti prabangiai ir pasiekti stambesnių turtų. Kaip visi 
gerai žinome. Steponas Kairys nei Lietuvoje, nei kur I plačiai skaitoma.
kitur n^>aliko jokių turtų. Ir ’jo gyvenimo paskutinis na5 Kairys daugumoje jų aktyviai dalyvavo. —„--ub ._,y-
dešimtmetis nebuvo skaidrus. Jis išgyveno stambesnius į Lietuvos socialdemokratai stengėsi dalyvauti jiems jj turimų duomenų ma. 
aunkumus ir buvo priverstas naudotis gerų žmonių paša’.- artimų organizacijų tarptautiniuose kongresuose. Daž- Xad mažiausiai dėl So- 

niausiai savo organizaciją tokiais atvejais atstovaudavo vietų pavergtu tautų tikin- 
9Upono Kairio gyvenini apima nacius reikšmin. Steponas Kairys. Labiausiai atmintinas socialdemokratų aiųjų persekiojimo jaudina- 

atbundanči<* lietuvių uitos metus. Tiesa, jis suvažiavimas Londone, kuriame dalyvavo patys žymiau- gi minėtos dvi institucijos. 
Aušros sužadintų anų laikų veikėjų nuotaikas, si šios srovės lyderiai. (Bus daugiau) Nei viena, nei kito ligi šio

be galo skaudžiai persekio- 
jamiefs Lietuvos tikintie
siems, ir šitaip į tą klausimą 
atsako:

Socialdemokratų spauda anais laikais buvo gyva iri , 8!?!ffiTne

laiko nėra paskelbusi Mal
dos dienos už persekiojamus 
krikščionis ir kitus tikin
čiuosius. Nėra pasiuntę So
vietams nė vieno oficialaus 
protesto ir nėra oficialiai 
painformavę savo tikinčiųjų 
apie tai, kokiomis priemo
nėmis religija persekiojama 
Sovietuose. Ir Šventųjų me
tu programoje tylinčioji

ratų roauaa »«» «««. buvo „^^“ Bažn^čU y™,/odos. pamirš.
Ėjo nemaža periodinių leidimų. Stepo. L. Gį „Z... vi.ni j^.. •

t ♦. » <-<•«
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Rūtai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Prof. J. Čiurlionytės 
sukaktis

Įžymiajai muzikologei pe.

1990 m. nebebus vienkiemių

pasiųstas nuvyko Vliko vice. 
pirmininkas Jurgis Valaitis 
su advokate Anmoniene. o 
po to liepos pradžioje tenai 

į pat praleido 10 dienų čia į 
'jus kalbąs.

Sovietams pradėjus vėl 
pulti kai kuriuos mūsų iški
lius veikėjus, gyvenančius 
laisvajame pasaulyje, už ta

Saules beieškant
(Tęsinys)

Pagal dabartinių Lietuvos P3"!3* Padarytus ka™ "“p- 
valdovų planą, iki 1990 me-lka^mus» 0 -vPač žydų nai“

dagogei Jadvygai Čiurlio-?^ turi būti baigtas kėlima- 
SS; M. K. Čtorlionio 'jau- isis iš .vienkiemių į naujas 
niausiai seseriai, gruodžio į gyvenvietes.
J7 d. sukakto 75 metai. Ji t Kaip Tiesa gruodžio 18 d. 
muziką studijavo Maskvos, j rašo, per 1967-1974 metų 
Leipcigo ir Berlyno konser.; laikotarpį kaimuose pasta- 
vatorijose. dėstė muziką į-Įtyta 51,000 individualinių ir 
vairiose Lietuvos mokyklo-1 kooperatyvinių gyvenamųjų 
se, nuo 1945 m. koncervato. namų, panaikinta 37,000 
rijoje. Už daugybę moksli-į vienkiemių.
irių darbų Leningrado kon. 
aervatorija jai suteikė me. 
potyros daktaro laipsnį, ne
reikalaudama disertacijos 
feynimo.

Muzikinio folkloro srity
je dr. J. Čiurlionytė laikoma 
didėliu autoritetu net visoje 
Sovietų Sąjungoje.
': Jos rūpesčiu yra išleisti 
M. K. Čiurlionio kūrinių 4 
tomai. Ji taip pat parašė 
įmygą „Atsiminimai apie M.

Čiurlionį“, kurios ruošia, 
mąs jau net trečias leidi- 
mas.
; ‘ Sukaktuvininkė ir šiandie 
yra veikli Lietuvos muziki
niame gyvenime.

kinimą nacių okupacijos 
metais Lietuvoje, Vilkas į- 
teikė Valstybės departa
mentui platu memorandu
mą apie žydų padėtį Lietu, 
voje nuo 14-tojo šimtmečio. 
Lydraštyje buvo pasakyta 
kad per pirmąja bolševiku 
ir nacių okupacijas Lietrro- 
je žuvo apie 700,000 Lietu
vos gyventojų. Daugiau lie
tuvių žuvo nuo bolševiku, o 
žvdų tikybos Lietuvos pilie
čių — nuo nacių.

Vliko pirmininkas įvai. 
riais klausimais daug kartų 
lankėsi Washingtone. Jis 
taip pat du kartu keliavo 
Europon, kur kalbėjosi su 
Lietuvos diplomatais ir už
sienio vyriausybių atrtovais. 
Jis taip pat lankėsi Ghica- 

kienei sukako 75 metai am- goję Lietuvių Kongrese bei 
žiaus. Jos veikla labiausiai' kai kuriose kitose vietovėse 
susijusi su Šiaulių ir Klaipė-‘ įvairiomis progomis, 
dos teatru. Ji vaidino pirma, j Vilkas, pirmas sužinojęs

Partijos vadovybė ir mi
nistrai įsakė visoms su že
mės ūkiu susijusioms įstai
goms žūt būt vienkiemių pa
naikinimą įvykdyti iki aukš
čiau minėto termino.

E. Bindokaitei 75 metai

Gruodžio 2 d. senosios 
kartos dramos aktorei Ele
nai Bindokaitei . Kernaus-

ŽENTĄ TEN1SONAITE . KELEIVIUI AUKOJO > ganavičius. So. Boston, Ma., 
JA. Užemeck, Chicago. III., 

J.'Kaamauskas, Ormando, F. Kazlauskas, Waterbury, 
Fla., — $20. į Conn., E. Matchulat, Nau-

Po $10: A. Andriulionis,: gatuck, Conn., P. Gaidelis, 
So. Boston. Mass., J. ir V. j Toronto, Ont., M. L. Balchu- 
Jankai, Miami. Fla. nas., Detroit. Mich., Ch.

I

POMPĖJA

Pirmomis popiečio valandomis Vezuvijaus viršūnė 
plyšo, ir su nežmonišku trenksmu iš vulkano pakilo pini- 
jos formos debesys, kurie krito žemėn pelenų ir akmenu
kų pavidale. Kada kaimyninį Herculanum ištiko toks pats 
tragiškas likimas ir jį palaidojo purvas, lava ir vanduo. 
Pompėjos galas buvo kitoks.

Nuodingi sieros garai įsiskverbė į miestą, troškinda
mi visus, kurie ieškojo prieglaudos namuose, slėpdamiesi 
kambariuose ir veltui drabužiais užsidengdami sau vei
dus. Kas bandė bėgti į laukus, buvo mušamas akmenų, 
kurie krito kaip lietus. Po trijų dienų vėl pasirodė saulė, 
apšviesdama miestą, kurį dengė 6-7 metių storumo lavos 
ir akmenų masė. Per šią katastrofą žuvo ir Plinijus se
nasis.

Praėjo tūkstantis septyni šimtai metų. Pompėja 
buvo atrasta atsitiktinai. Tarp 1594-1600 m. Samos slė 
nyje vykdant darbus, architektas Domenico Fontaną, kas
damas laukuose galeriją, po kuria buvo amfiteatras, atra
do inskripcijas, nežinodamas, kad po jo kojomis gulėjo 
ištisas miestas. Pirmas moksliškas tyrimas įvyko 1748 m., 
Karolio Burbono laikais, po Herculanum atkasimo pra
džios. 1860 m. Giuseppe Fiorelli sugalvojo į tuščias sky
les po akmenimis įpilti skysto gipso, tuo gaudamas ten

Kaukaris. Detroit, Mich., T. 
Luksha. Hamilton, Ont., A.

Po $8: J. Grigulis, Chica. 
go, III., S. Šilkus, San Jose.
Calif. J Maneikis, Mendon,, Mich.,

V. Matukaitis, Canfield, į S. Gruzdienė. Quincy, Ma..
Ontario, — $7. i B. Spūdis, New York. N.Y.,

Po $5: J. ir A. Januškevi-į A. Butchereit, Terra Lata.
Ciai, Milton. Ma*s., O. Rą-, W. Va., J. Staugas, Baltimo- 
damskienė, Dorchester. Mat: re. Md., M. Armin, Spring- 
J. Kairys, Bridgeport. Ctj, j field, III., B., Busnauskas, 
D. Čiuprittskas. C&icagį, j Paterson, NA,? .<V. Oželis, 
III., A. StapuliotnB,. Doi’cheą. Malartic/ Que.^’J Gecevi-

Žemaiti .1 GertĮtsklį

Ohio, P. 
Mass.. E. 
N.Y., A. 

.. N.Y., J. 
Čatharines,

čius, Glėv 
Urt>on.-W

ter, Mass.
Po $5: J.

timore. Md.,
Lethbridge. MžClberta.^ E<}. Buiką.
Jansonas, Osterville. Mass.,»Skeivelas.
V. Bakšys, Dorcliejtes. Ma.. i Ont.
V. M. • Grinka, 0icala, Fla. ; Visiems aukotojams nuo- 
:jįpą,į$4j K. Sagaitis, Ver- širdžiai dėkojame.
dūri;J.' Šniuolis, ffii Keleivio adminutrecij. 
Brockton. Mass., S. Barysu.! * ® ° “ -wno|« 
Anglijoje. J

A. Griauzdė. Avon. Mass., I
| DOVANA JAUNIMUI— $4. ,

Po $3: E. Austras, Melro-' Rūtelės aitvaras, —nauja
se, Mass., T. Kancis. Brook- į poemėlė vaikams, dailiai su. 
lyn, N.Y., L. Pačkauskas. U- i eiliavo J. Narūne. Gausiai ir 
nion Pier, Mich., J. Kibic- idomiai iliustravo dail. Zitažuvusių žmonių figūras, kurios aiškiai parodo tragedijos

baisybes. Visai susisukęs šuns pavidalas rodo, kaip pri-įkas, Sudbury. Ont., S. Gri- Sodeikienė. Kaina $1.50. 
rištas gyvulys visom jėgom stengėsi išsiveržti iš jį slegian
čio lapili sluoksnio. Miestas yra pilnas įrašų, iš kurių ga
lima atstatyti visą kasdieninio Pompėjos gyvenimo eigą. IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

jame šiauliečių teatro spek-japie neįaimingą Kudirkos | šitas savotiškas, beveik magiškas miestas, prisikėlęs 
taklyje ir buvo viena pirmų- incidentą, tučtuojau telefo.' “ mirusių ir rodantis savo likimą, verčia turistą giliai 
jų ir po karo pradedant te. į nu susisiekė su Valstybės susimąstyti, koks trapus kartais yra ne tik vieno asmens,
atl*Ul Veikti. * J___ ________ l’~~ T l-±—____ Ji 1 Kof ir viert mioufn «ir V<i*'a£trt lilrimac Pqv onfra noaonlinidepartamentu, Lietuvos di-’bet ir viso miesto ar krašto likimas. Per antrą pasaulinį 

Ji yra sukūrusi per 200 piomatais vei kitomis lietu, karą Pompėja nukentėjo dar ir nuo bombardavimų.
Mirusio komunistu vado į dau'nei'l OOOart^* d™ įV"1" VEŽU VIJ US

Antano Sniečkaus vardu jZ veikla!zaclJomls lr la,k’ reme'

A. Sniečkus gaudys žuvis

vadintas naujas žvejų trans.! 1947.1954 metų laikotamy jų bei padienių asmenų pa-. Kudirkos šeimai Automobilis vingiuotu keliu, kuris raitosi per suak-
portinis laivas. Jame įreng-j §jaulių teatro vaikų trupė’je. Padėka Driklauso m^ju®08 rudos lavos srovę, pasiekia Vezuvijaus pape-1
tas memorialinis kampelis, j tos trupės auklėtiniu šian. yjsjerns ypatingai prie to Auga mažos pušaitės it aukšta žolė. Vietomis stovi 
čia surinktos nuotraukos,; ejįcn yrą išaugusių žinomų nriRidėiusiems miltonierių savaitgalių vilos. Manęs ta vieta gyventi ne-

ak^*V, . . v • .ianHJ vilkas nuolat bendradar traukt*i- ** žino’ ta<ta po kaIn“ mie«anti‘ “ilžinas gali 
I Sukaktuvininkę ir šiandie vilkas nuolat nenaranar. atbusti7 Vezuvijaus yra įrengtas keltuvas turistams.
! tebėra Šiaulių teatro auton- biavo su Pasaulio Pabaltijo galima pakilti iki ugniakalnio viršūnės Kas nori cali 
tetas tradicijų saugotoja. Santalka ir vykdė įvairius Juo galima pakilti iki ugmakaimo viraunes. Kas non. gali 
^as praeities* ir dabartie^ bendrai sutartus žygius. Pes«as nusileisti j vulkano krater,. Manęs ta ekskursija 

1 j . ........................nevilioja, ir mes sukame atgal j Sorrento.
J Vilkas nuoširdžiai ir arti- Vezuvijaus aukštis yra 1186 metrai. Lavoje randami

Pinu, kąrt» Švedijoje j- Kny,. apie A. Bim, Į ^UnJ° T«X ŠtiSJ^Tsu 1̂'0'3131' “S“’'

žymusis Lietuvos daininin-j . 1118 buv0 Skomas užgesusiu.
kas Virgilijus Noreika kar- Išėjo Broniaus Raguočio Kohiviii nro-antoa? Pirmas Vezuvijaus išsiveržimas datuojamas jau
tu su Maskvos operos solis. parašyta knyga „Antanas J il;Wainmp na-nnlv 63-ciais metais po Kristaus. Paskui vulkanas miegojo iki
įu Eugenijum Nesterenka Bimba“. - apie JAV lietu, ėjomis laisvajame pasauly- apie du kilometrai, atsira-
kancerto forma atliko Rims-, vių komunistų vadą. vynau- • . . , . ' do krateris, vadinamas didysis konusas. Šitas krateris iki
kio - Korsakovo operą ”Mo. šią La]svės redaktorių n a.. Vilkas rūpinosi ir tebesi.Į m turėjo savo vidury mažą konusą, kuris ir buvo 
ęartas ir Saljens“. ' ną Bimbą. ; rūpina » Lietuvos atvyku- 1944 m- kovo 18 d ^^0 pasku.

• lovzu .Tutučiu bei kitais na.-Une t«niakaJnio veikimo manifestacija, kun truko iki loyzu junguciu oei Kitais pa. gl dj(jnog nuste|ję Nea(I)olio

pasigedo Vezuvijaus dūmų juostos, nes jis vis rūkdavo. 
Vlikas daug daibo kiria ^ngo iki šios dienos. Ir šiandien Vezuvijus tyli. Tikę-

A. Sniečkaus gyvęni-Į Sukaktuvininkė ir šiandie’ 
jną ir veiklą. '

V. Noreika dainavo 
Švedijoje

į.

PRANEŠIMAS 

Lietuvis Auto n L. Mauragas 

atidarė

H SUNLAND REALTY

t 4511 — 4tt St, No. St. Petersburg, Fla. 33704, 
teL 527.06M

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

(8)

„Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose’'

1

Lietuva tarptautinėje politikoje 
ir Vliko veikla

bėgėliais ir disidentais iš o- 
i kupuotos Lietuvos.

Vliko pirmininko dr. Kęstučio Valiūno kalba 
Vliko seime 1974 m. gruodžio 7 d. Bostone

(Tęsinys)

Didelis smūgis Pabaltijo darbiauja dr. Gerutis. Kai 
kraštams buvo Australijos ir kurie Vliko nariai turėjo pa- 
Naujosios Zelandijos vy- sikalbėjimus su Kalmanavi-
riausybių de jure okupavi
mo nepripažinimo atšauki
mas. Gavus tą žinią. Vliko 
valdyba 1( pasiuntė Austrą. 
Ii jos vyriausybei pratęstą; 
2) paragino visus lietuvius 
siųsti protesto telegramas 
bei laiškus Australijos vy
riausybei; 3) prašė Batuno, 
kad jis veiktų per Australi
jos misiją prie Jungtinių

Cium ir Velon-kiu. kurie, 
neseniai išvykę iš Lietuvos, 
pateikė daug naujų žinių.

Veionukb yra vienintelis 
dabar čia Vakaruose gyve
nąs žmogus, kuris nuo kelio
likos metrų atstumo matė 
Kalantos susideginimą.

Kalmanafvičius dirba pa
lankiai lietuvių - žydų reika. 
lui Izraelyje.Tautų; 4) pasiūlė PLB. kad 

jį paragintų savo skyrius Į Vlikas per Rūtą Žvman- 
draųge su latviais ir estais į taitę kovo mėnesi aprūpino
ftfoštf demonstracijas prie 
Australijos įstaigų rugpiū- 
flo 17 d.; 5) tuojau painfor.

medžiaga senatorius Spark. 
man. Scott ir kitus, kurie vv- 
ko į Tarptautine Parlamen-

| lietuvių kalinių išlaisvinimui 
, iš koncentracijos stovyklų ir 
kalėjimų. Senatoriui James 
Buckley, prieš jam vykstant 
į Ma*kįvą, Vlikas įteikė 154 
politinių kalinių sąrašą ir 
prašė jo pagalbos. Jam gri
žus iš Maskvos. New York 
Times lapkričio 27 d. iš
spausdino jo pareiškimą 
kad jis, būdamas Sovietu 
Sąjungoje, rūpinosi lietuviu 
ir kitų tautybių kalinių pa
leidimu.

Vlikas prašė per įvairias 
lietuvių organizacijas sius. 
ti senatoriui Jame L. Buck
ley padėkos telegramas ir 
laiškus už jo ypatingą rūpi
nimąsi lietuviais.

Vlikas palaiko glaudžius 
santykius su ukrainiečiais 
bei daugelio kitų sovietų pa
vergtų tautų atstovais.

Vliko tarybos ir valdybos 
veikla yra sunki, nuolatinė, 
pastovi ir mažai garsinama.

kim, kad dievas Culcanus užmigo amžinuoju miegu.
VII

Vėl lietinga diena. Kalnus ir jūrą dengia migla. Sė
dime viešbuty ir nuobodžiaujame kartu su visais turistais. 
Vienas anglas mums pataria nevykti kartu su viešbučio 
ekskursija į Capri. Važiuoti atskirai vieniems. Kaštuos 
daug pigiau. Viešbutis lupa. Kainos čia, Sorrento, aplamai 
aukštos. Ypač maisto produktai brangūs. Vynuogės kaš
tuoja tiek pat, kiek ir Antwei'pene mokame už itališ
kas. Tik odos ir natūralaus šilko gaminiai yra žymiai pi
gesni. O kavinėse už arbatą arba kapucino tikrai lupa.

VIII
Capri saloje, pagal Sutonijaus žinias, jau imperato

rius Augustas rado milžiniškų gyvulių skeletų ir priešisto
rinių ginklų. Rastos keramikos šukės liudija senovėje čia 
buvusią mikėnų kultūrą. Nuo 1860 m. Capri priklauso 
Italijai.

Kelionė laku į salą užtrunka apie valandą. Jūros 
vanduo iš tolo atrodo mėlynas, dabar, žiūrint iš arti, tam
sus kaip turmadinas, beveik juodas. Turistų daug. Ypač 
daug švedų. Jiems Capri yra savo rūšies atlaidų vieta. 
Piligrimai traukia aplankyti San Michelė. Išlipus iš lai
vo. keltuvu pasikeliame į Capri miestelį. Iš ten dar reikia 
važiuoti autobusu į Anacapri. Kelrodis rodo „vila San 
Michele“, kurią pastatė daktaras Axel Munthe.

(Bus daugiau)
" r"?3U P3™?? į"1; •• Vlikui reikia jūsų visų inte-tai viso pašauhol teru konferenciją Bukares. ,ektualinė8 ir JmOralirX pa. -----------------------------------------

BM. ’P3“d« >r ruduo ^ P3^™ p3^rI lbo9 kviečiu'^ pavyzdžiai. iki ko-
atarto pradžioje Vliko Serencijos ' ddegaei,^'^W° '"P™3 °*»P“<*».Ue- 
vahfrba piSčlBaltų Santai- išvykimą Japonijon. ‘ vu“ tU^ P3tn°?!3ul<°J3sl
kos tartis bendrų fygių že- Vliko valdybos posčdžiuo. klausomybes atstatymui. priklausomybes atstatymui, 
lievoje. kur nuolatinai su.se buvo svarstomi Brazin;- Simas Kudirka. Romas ir visa tai mus įpareigoju 
VKku tuo klausimu bendra- kM reikalai. Turkijon Vliko Kalanta, Vaclovas Sevrukas f^kti jų pavyzdžiu.

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatro kūrėjui, 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 nepalaužto 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
Argi sunku būtų surasti

vieną naują Keleivio prenu-
n dr* Vanda Sruogienė. Apipavidalino dail. Algirdas Kū

nas naujas prenumeratorius t.*. 1 - J _ - V * * ... * * . .
stiprina laikraitį, » Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje.

«
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Mokyklinio jaunimo žodis
ALTOS 1NFORMACU05

Teodoras Blinstrubas. A-į 
merikos Lietuvių Tarybos}

, narašo Daue vaiku eavo io' ™*I>i™i>'inkas- 
! priklausomos Lietuvos mo-
i parašų. Jis turėjo važiuoti x 11 a

Raio Bostono Lituanistinės i kitur. kytojas, s. m. gruodžio 14 d.
v . .. .. v. _ Chicpgos aukstesniosios li-

Mokytoja Aldona Dabrilienė'kk,ėtuanistinės mokyklos vyre?.
' rlirka Me* kalbė’ ome aoie klasių mokinius supa-

ctirKų. Mes kalbėjome apie žindino su Amerikos Lietu- 
tas demonstracijas, kurios T b įstei imu •„ 
buvo pnes 4 metus. Nors ta- rejLme < vejįla *

. . , ... .................... da aš buvau llabai maža.
si mūsų mokykloje, jis įsgir- dalyvavau jose. ir man į j0 Dranešimo klausėsi to* 
do mūsų dainavimą. Manau,' gjmo ^>uvo iabai eana Jo Panešimo klausėsi to.
kad iam natikn Ik na na-a-i ? -• mokyklos mokytojai N. Pu.
Kaa jam patiKo. Jis pana a j Kai dajbar parėjau namo. D;enė r Černius A šaulv 
kojo mums truputj apie sa. aš puodžiau mamai Simo £ £ y Ka?ebtt T BUnri 
vo gyvenimą ir kančias ir į Kudirkos naraša ir ii lienė vtik vieno dalvko nra^ė kad -Y-7--- - J 1IePe, rūbas mokiniams išdalinotik vieno nan ko ni a.-e. Kan, |det, j,, albumu ; . j Ereto ,
užuot visą laika ziureie į te. I ~ - -7 -

Gaile Rastenytė, Forgotten Balts“ ir jdave pe
- . . , . i. - genocido katalogą. Mokvto.6-tojo skyriaus mokine jr j.

[ Masilioniui padovanojo Le- 
ŠOKIUOSE PILNA, - onardo Šimučio knygą Ame

rikos Lietuvių Taryba.

Teises patarimai
Mokyklos mokiniai

Simas Kudirka

Kai Simas Kudirka lankė.

leviziją, paimtume lietuvis-: 
ką knygą perskaityti ir iš
moktume daugiau anie Lie- , 
tuvą. Kai mes pabaigėme 
dainuoti, jis gavo daug do
vanų. Visi mokiniai galėjo 
su iuo pasisveikinti.

Kai mes ėjom atgal j pa

PASKAITOSE TUŠČIA

Vertinamos lietuvių 

užtarėjo pastangos

Senatoriui J. L. Buckley

— Tegul bus pagarbintas, i kia dar prieš Kristaus girnų 
Maiki! Atėjau pasveikinti; mą buvusios Romos imperi- 
tave Naujųjų Metų ir pave- i jos gyventojų garbintą vy- 
linti tau visokio pažičko i riausiąjį dievą.

Draugo korespondentė 
, .... .Milda Kupcikevičiūtė tame!

mokas, pamatėme., kad jis į iafkrašty parašė, kad "buvo.
duoda n»n»*in. Tai mes la-į linksma ir liūdna studentų! _________  „._________v
rai. ?T®ltai Jbėgom i klase. į PUvažiavime Toronte“, ku- dedant pastangas padėti ke. 
issiplėsėme <po popieriaus j rjs įVyk0 lapkričio 28 —, liolikai Lietuvos žmonių iš- 

gruodžio 1 dienomis. Ji ra.1 emigruoti, Amerikos Lietu- 
šo: {vių Tarybos įpirm. d. K. Bo.

"Penktadienio programą1 Pai™tc jam padėkos 
sudarė dr. Maziliauskienės įla,sk«- kuriame pažymėjo:

”Mes esame ypatingai dė-

lapa ir gavome jo narašą.
Šita diena man buvo vie

na iš vėliausiu d lemi. ir aš 
niekada ios neužmiršiu.

Dn«a V*«kelvt«. paskaita "Lietuvis studentas;
6-tojo skyriaus mokinė, pirmadienj jr šeštadienį“ ir k. ™

Simas Kudirka

tuose metuose.
— Ačiū. tėve! Ir aš tave

sveikinu, linkėdama? svei
katos ir geros nuotaikos.

— Nežinau, ar tavo veli
jimas bus man pamačlyvas.

— O kokie rūpesčiai, tė
ve, dabar tave spaudžia?

— Tai znočijas, kad tas 
jų Piteris tai ne mūsiškis, o

Simas Kudirka buvo mū
sų mokykloje. Jis mums pa-

pagonis, ir tas akmuo pralė.i Pasakojo daug dalyku. Me1 
kė pro jo galvą? : Jam padainavome dainų.

— Iš vėl tėvas klysti. Kaip i Jis. T.ums liePė nežiūrėti j 
sakiau, buvo paleistas ne televizija, bet skaityti irto- 
koks akmuo, o erdvėlaivis, Netik savo, bet ir kitų 
arba įtaisas, pilnas visokių .ą dieną aš apie

Matai, Maiki, Kalėdų aparatų, sugebančių užre-, p*a?™au,
gistruoti visokius iki šiol tonjos knyya. .As ia skai- 
astronomams nežinotus duo- f1™, žiūrėjau i paveikslus, 
menis ir juos perduoti atgal ir Kuvo. ^ai !dolPu- 

kaip kokios skruzdėlės vis į žemėje įtaisytas ir kontro- _ labai pat w Simas 
zuja aplinkui smegenis ir, liuojamas laboratorijas. Tas , a_. a- J1S bbai. daug
neduoda net naktį ramybės.; iš Žemės iššautas erdvėiai- kentejo nuo rusu. .Jeigu lis 
O jau kartais net baimė su- i vis vadinari "Pioneer 11“ ir nti be daigelio

' sveria 570 svarų. Jis pra- tai ir ™.es tunme
skrido 26,000 myrių atstume 30 TĮa^vT(^'?„. . , , 
nuo planetos Jupiterio, nu- _. ^ima? 1? ai «tpbp osi. kad 
fotografavo jo paviršių ir c,a V^a tiek daug laisvėm Aš,

čėse bekaštavojtont gyvati
nę, į galvą prilindo ir viso
kių mislių, kurios dabar ten

ima.
— Tai, matyt, būsi per 

daug gyvatinės prisriobes ir 
dar nespėjai išsimagirioti?

— Nausa, Maiki! Per ma- j tas nuotraukas atsiuntė į Že-

Klausimas

Advokatė dr. M. šveikauskleni sutiko aUa- 
syti i Keleiviu skaitytoją klausimas leisis 
reikalais. Tie Ubeatatti tari bėti bendra 
informacinio pobūdžio. Klausimas Ir at- 
sakymus spaeadbmtaM šiame įkyriąją. 
Laiške r^kis pat'mėti, kad esate Keleivis 

skaitytojas.
KJaasinus tratoms eiąsU tiestai 

sdresa:
Or. M. šveikasskas, Attoraey at fxw. 
Bostoa Five BaiMing 
1895 Centre Street 
W. Rosbory, Mase. 02133

Turime dvejus namus —

Atsakymas

Niekas negalėtų Tamstai
abiejų vaidu: mano ir vyro. j užtikrinti, kad, vyrui mirus 
Santaupos bankuose irgi a.Į neturėsi vargo su jo vaikais.
biejų vardu. Mano ^Vras yra ( Namų reikalu: jei jie yra 
U2 mane beveik 20 metų abiejų vardu, kaipo vyro ir 
vyresnis ir tun du vaiku is žmonoS) namai. be abej0,
pirmo-ios žmonos. Tie vai-, nesudarytų problemos, 
kai yra suaugę ir tun savo!
šeimas. Mudu vaikų neturi- 

|me.
Dabar klausimai:

Santaupų reikalu: jei vai
kai nutartų bylinėtis ir jei 
tas reikalas patektų teis-

Jei mano vyras numirtų man, — vaikų pozicija ne-
pirmas, ar aš neturėsiu var
go su‘jo vaikais?

būtų perdaug gera. Jie turė
tų įrodyti teismui, kad

Ar man reikėtų mokėti pinigai ' buvo vien jų tėvo, 
valdžiai mokesčių, jei nėraįkad tie pinigai buvo Tams- 
testamento? I tos vyro padėti j banką "a-

Araš galėčiau pinigus Į biejų vardu vien savo "pa- 
tuoi išimti iš banko, kad;togumo dėlei“. Tada kiltųP^i' nėtStu" ' kaibų =

la. kad «k toks mažas stu. »
dentų skaičius lankėsi pa. teisžs bQt isiem ri ažh_| Ar privalo mano vyras 
skaliose, nes prelegentai bu- Nuoširdžiai tikime 1 nahkti ką nors savo vaikam,
vo Įdomus. ! I jeigu jiems nieko netruks-

x , 'kad jūs tęsite tą kovą. kol.ta?
and’rol" kubuos dŽk?I”
atsilankė tok<» didelis «kai naudotls telsen}is- Kurios, ga. Mano vyras yra senosios

Voa vL ni mums yra s*™™ su pran- išeivi ios lietuvis, o aš pati 
cius studentų kad visi net tamos bet kurios atiin. *
negalėjo sutilpti. Į |QS tiems, kurie yra už gel

šeštadienį po pietų buvu.' žinės uždangos.“ 
si svarbiausia suvažiavimo'
dalis — darbo posėdžiai ir į Telegrama Kissingeriui 

dėl Jurgutienėsrinkimai. "Liūdna, bet rin-! 
kiniuose dalyvavo dar ma-Į 
žesnis studentų skaičius-4,'

em labai įminga, kad ga
mę , Jė’au «ii Simu Kudirka pa-

— Palauk, palauk, vaike.. ®sve'kinlL 
o ką gi tie pikčeriai parodė? t 

— Jie, tėve, rodo, kad!
"Pioneer 11“, praskri9da-| 
mas po Jupiterį, kelis kartus Į 
buvo susidūręs su to Jupite- < 
rio orbitoje skraidančiai i 

radijušą girdėjau, kad šie-j mažais meteoritas, bet ne. J 
metnuo žemės raketieriu iš- sudužo. Jis pastebėjo, kad',, t _

vieną Jupiterio mSnuli supa1Ku?,.?ta ?t?.azlavo, 
atmorferą. tai. gal būt. ten1”0 Utuan>at'n? mokyk ą J,g 
m ir kokia nors ewyWg’?.tv“!al™.su P<™ Valiūnu, 
forma. Bet tai paaSkės po K"' J'8 ,eJ°- mes ūmavome 
i Įdėmiu tyrimų. Ta* erdvė
laivis pateikė mokslininkam

no galvą gyvatinė išbėga* 
kaip per sūrmaišelį, ir po to 
palieka tiktai gryna’ protas. 
Bet mano galva dužina tik 
lobai bloga žinia...

— Kokia bloga žinia?
— Nu. tu. tur būt. būsi ga. 

zietose skaitės, o aš ir per

šautas į dangų akmuo nra- 
lėkė tiesiai pro švento Pite
rio galva.

— Tėve. tu visri tos žinios 
nesupratai. Pirmiausia, ten 
buvo kalbama ne anie koki 
akmeni, n »m'p erdvėlaivi J. ir kitu žinių, kurių jokiais 
kuri iššovė į erdves ne kokie teleskooais nuo Žemės ne-
raketieriai, o raketa .paleido 
Amerikos mokslininkai, no
rėdami gauti nau’ru žinių a. 
pie erdvėje «krieiančius kū
nus. vadinamus planetomis.

būtu galima sųgaudvti. O 
da«bar "Pioneer 11“ iau le
kia i kitą planetą, vadinama 
Saturnu. kurią i’s pasieks 
tik 1979 metafc. Jis nufote.Tokiu planetų skn’eia aplink f orafuos ir ioi paviršiu jr dar

mūsų saule net devynios, i 
ricaitant ir mūsų žemo. Kai 
kurios iš jų dar turi ir savo 
palydovus — mėnuliu*, ku
rie skrieja a,nlink ias. Mf»«n 
žemė turj tik vbma mėnuli, 
o dMžiauria saulė* sistemo. 
je planeta Jupiteris, i korio 
dabar buvo p«lei«ta« *»rdvė 
laMs. turi net 12 tokiu mė
nulių.

— Palauk Maiki ir bv 
kėrful. Tu flobor r»ofq ngea. 
kei ”m Pftoris“. Tai iSoina 

kad imi® dangaus vartų «to. 
ri ne Hk mncii. bot dar ir in 
fvnntoais Petras? Ar tai ga- 
Bbūti*

— Tėve aš kalbų ne anie 
šventa Petrą, o snie planeta, 
kuriai vra duotas vardas 
Jupiteris. O Jupiteris reiš-

l
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Skaitytoja D.K.

Norint atsikviesti 

ii Lietuvos

Valstybės sekretoriui dr.
rašo M. Kupcikevičiūtė. į h. Kissipgeriui Amerikos' Norintieji atsikviesti savo, , 

Aišku, po tokio pasiseku. Lietuvių Taryba pasiuntėte- artimuosius iš Lietuvos yra
rio "rock and roU“ vakaro legramą, prašydama Mari- prašomi jų pavardes ir adre-Į 
negi gali rūpėti "darbo posė- jai Jurgutienei padėti gauti sus užregistruoti Amerikos i a[
džiai‘<... Sovietų Sąjungos vizą vykti Lietuvių Tarybos būstinėje,!

Tikrai liūdna, kad stu.

Į mai“: kas tuos pinigus už
dirbo, kas laikė banko kny
gutes, kad dėjo ir kas ėmė 
pinigus iš banko ir tt.

Vaikams būtų labai sun
ku yrodyti, kad jų tėvas sa
vo pinigų nd>uvo padovano
jęs savo žmonai, kol dar bu. 

j vo gyvas. Taigi jų teisinė 
j pozicija būtų labai sunki, ir 
jie greičiausiai tokią bylą 
pralaimėtų. Tačiau tai toli 
gražu nereiškia, kad nebūtų 
bylinėjimosi ir su tuo byli- 
nėjimusi surištų išlaidų.

Todėl patariu Tamstoms

pasaavo vyr, jJAV^te- ^W._63rd St., Chieago,: *

Kristina Cbaves,

6-tojo skyriaus mokin

Simas Kudirka buvo 

mūsų mokykloje

Gruodžio 7 dieną Simas

dentija, ta būsimos mūsų vi-į legramos nuorašai buvo pa- Ll., 60629. Sudaromi sąra-Į I?, . ? 
suomenės "šviesiausioji da. - siusti eilei Washingtono pa- sai, kurie bus perteikti JAV ls,aiaiJ- 
lis“ jau pakartotinai ?vo su- reigūnų. -valdžios įstaigoms, prašant
važiavimuose paliudija sa-Į | padėti kviečiamiesiems gau.
vo kultūrinių, visuomeniniu; Atstovų rūmų nary3 Fr.' ti išvažiavimo vizą.
ir politiniu interesu stoka ir'Annunzio, atsiliepdamas į į Ryšium su prekybos su
tik nežabotos linksmybės tai, atsiuntė Altos pirm. dr.'tartimi su Sovietų Sąjunga,’ 
troškulį. |K. Bobeliui raštą, padėkoj yra pagerėjusios galimybės

iš Sofvvietų Sąjungos valdo
mų kraštų.

I damas už tą informaciją, ku 

ri jam svarbi, nes jis kovoja
Norėdami būti veikliai.' teikimą Sovietu Sąiun-

Auka Lietuvos reikalams
i Emilija ir Antanas Gaš-r'vrvuMu mu e i i Emilija ir Antanas uas-

mūaų teutot kovot dalyviais, ?ai pnvdegijų ir kredito,, Rai ir Teodora ir juozas
turime gyventi jos gyveni- '•ko1 nesutiks suteikti
mu, turime rūpestingai sek- ?avo piliečiams teisė3 išvyk

damas. Po to mokiniai davė ti, kas Lietuvoje dedasi, pa ti.
ja n dovanų ir tada visi pa
sisveikino.

Kai jis ė jo iš mokyklos „ » mw,oo. jr to,iau darygju
pio duris, visi prašėme jo

"Būkite tikri“, rašo kong- 
F**dtcrtjmus, pmm- resmanas Annunzio, "kad 

ti tuos jų, kuriuos pasisavi

kitokiu žinių surinkęs viską 
nraneš i Žemę mūsų moksli
ninkams.

— Veli MaM Aš tau na. 
rakvaiu. kad tie tavo moks
lininkai visai be reikalo len
da i THevo karatvste ir ton 
rimis karnom noetinėia. Ta* 
sarmata. Mąikt ir nevfemas 
darbas kištis ne į savo reika. 
lūs.

— Tėve. mokslui b Jmo-

SV3 tuos klausimus kada 
nors tikrai at-akys dabar 
vykdomi tolimųjų erdvių ty
rinėjimai.

— Žinai ką, Maiki, nors 
aš šiandien ir pagiriotas, bet 
ne toks dūmas kaip tu mis. 
Imi. Žemė ir dangus, kaip! 
buvo iš pradžios, taip bus ir 
ar.t pabaigos. O tie tavo 
mokslininkai tegul nekiša 
savo nosies į Dievo gaspado- 
n stę, ne? supykęs Viešpatis 
vieną dieną savo visagalin
čiu pirštu taip jiems nu

na pati tania, ir neprarasti 
bendros su ja kalbos. Nes ir 
besikeičianti Lietuva yra ir
bus mūsų Lietuva.

Steponas Kairys

kas tik yra mano valdžioje, 
reikalaudamas, kad Sovietų 
Sąjunga pradėtų laikytis pa
grindinių žmoniško padoru, 
mo dėsnių“.

t»Kos gyvenimo ntžaneail šluostys snarglį, kad ir tu
• e •• • • e w 2 —• 1--.vfelftNN gsllyns ir nieko ntn> 

”ždrau«ta tyrinėti, n md 
bus rasta dariniu- kad Ir ki. 
tose nlanstiee vrn evvriri

pats išsižiojęs neturėsi ka 
sakyti! O dabar gut bai 
Maiki. ir heni Niuj'ėr. ba ne
noriu daugiau tavęs ktau-

nors Ir kfbrip IfefvvaRuriityti 
ne*u žemais. O eri termų — Viso geriausio, tėve. 
evvvbė vra bumrf fr Išnv-'tau ir vi?iems Keleivio skai
tomi? Gal toks nat likimas .tytojams linksmų ir laimin- 
laukto ir mūsų žemę? J ri-! CT Naujųjų metų!

FLORIDA — PAYTONA BEACH 

SEASCAPE MOTEL

Kviečiame aplankyti ir apsistoti SEASCAPE MO
TEL aat jūros kranto. Mūsų motelis yra visų Flori
dos įdoariaasių vietų centre.

Rasite gerą ir nnoftirdų patarnavimą, gražins ir 
švarios kambarius, spalvotą TV, stalo tenisą, 2 plauky
mo baseinus, žiemos metu tildomus.

Kainos neaukštos ir visiems prieinamos.
Norintieji smulkesnių informacijų rašykite:

SEASCAPE MOTEL 
Ad. Audreliu

3321 S. Atbmtie Are.
Duytooa Bcuek, Fta. 32318 

Tetafenuu: (M4) 787-1372

Kitais klausimais: pavel. 
dėjimo mokesčius reikia 
mokėti valdžiai. Šito negali, 
ma išvengti. Testamentą ga
lima atitinkamai sudaryti, 
kad galimai sumažinus mo
kėtinu mokesčiu suma. ta
čiau išvengti mokesčių iš vi
so nėra- įmanoma, ar mirsi 
su testamentu arba be testą, 
mento.

pilkai vieton kalėdinių, Kiek mokesči reik&; 
sveikimmų jtrfke Amerikos kMi * anksto 
Lietuvių Tarybos reikalams ma pasakyti Tų m’kesfių

yra dviejų rūšių: federali- 
nių vadinamų "estate“ tak
su ir valstij’03 vadinamų* 
"inheritance taxes“. Jei po. 
liekamas turtas yra nedide
lis (iki $60,000), tai federa- 
linių mokesčių nereikės mo. 
kėti. (Be to, jei pusė paHk-, 
to turto paliekama našlei, 
tada galima turėti iki $120, t 
000).

Tamstos vyras neturi tei.4 
sinės pareigos palikti turto 
savo vaikams. Tačiau, jeigu ‘ 
jis nesudarvs testamento,, 
kuriame aiškiai pasakys^ 
kad nieko nepatekau suvo’ 
vaikams, tada galės kilti 
ginčai, ir reikalai galės atsi. 
durti teismuose.

Patariu pasitarti su rieti- 
mu advokatu ir <utvancyti 
savo reikalus, koi dar Taškas, 
kad išvengus vėlesnių nesu. 
srpratTmų.

$50 auką.
IMKITE

m
SKAITYKITE

"SAULES ŠERMENYS“
Tai visai neseniai išleistas 

ir bumoristiriė3 poezijos rin- 
Antano Gustaičio satyrinės 
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanoms.
Kaina $7.00.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4. I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00,

.kietais— $5.50.
Steponas Kolupaila, para

šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
zas Danvs, 464 psl., daug 

• iliustracijų, kieti viršeliai, 
kaina $12.00.

Lietuviu išeivija AM^rikoj.
parašė Stasys Michelsonas, Į LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 

gausiai iliustruota, 500 psl., Tunme Lietuvos žemėto- 
kaina $4.00, 1 aių — už 50 sentų, oė *2.69

al%25e2%2584%25a2.su
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Vietines žinios
Baltic Insurance Agency ! 
vadovauja Reda Veitienė ’

Balfui aukojo:

D. ir L. Izbickai — $25.
D , ... . T. Bugušienė ii* B. ir C.
Reda Stelmokaite . Ve.- Paliuliai _ n0 

Uene, pnes pusantrų metų j-, B PqvUavičius - $6. 
agijusi visus rei'Kalingus lei.: j Babravičius ir J. Ka. 
dtmus, pereme Baltic Insu. činskas _ $5
rance Agency vadova-. imą. visiems nuoširdi padėka. 
Ji jau kelelius metus dirbo Kadangi 3 mėnesius j 
u- pavadavo buvusi savinm- Balfo gkyrillu8 skelbtąjį va- 
ką Vytautų Stelmokų. jy labai mažai žmonių teat-

Reda Veitienė stengsis eilios ftik 44 šeimos bei savo klientams patarnauti peniai asmenys), tad jį 
ta*/) pat gerai, kaip ir iki, dar kartą pratęsiame po N.

. Metų — visą sausio mėnesį.
Stelmokai iivvko į Floridą1' . Nesinorėtų tikėti, kad to.

' kioj gausioj lietuvių kolom- 
Vvtautasi i°j ma^ai savo artimą 

: Florida J užjaučiančių širdžių beliko.
J Bostoną tegrįš, kai saulutė! Tad dar kartą prašome visus 
ir čia pradės šilčiau švpso. i galinčius suteikti pagalbą 
įjs * Įsatvo vargstantiem broliam.

Saivo kaimynams linkime • Aukas galima įteikti val-
Floridoje gerai (pailsėti. j dybos nariams A. Andriu.

l lioniui. K. Šimėnui. J. Va-
Keleivis — švenčių dovana liukoniui arba Keleivyje.

Marija Mockienė savo Balfo dcjui.ua v.U,b. 

sūnui Algiui užsakė Keleivį 
švenčiu dovanu. Būtu džiu-i 
gu. kad daugiau tokių tėvų’ 
būtų.

Moterų Klubų Federacijos Bostono klubo narės. Pirmoje eilėje 
ii kairės į dešinę: valdyba — Ona Ulevičienė, Felicija Karosienė, 
ižd. Magdalena Lendraitienė, pirm. Aleksandra Moriarty, vice
pirm. Ona Girulienė, sekr. Irena Manomaitienė. Antroje eilėje ta 
pačia tvarka: Magdalena Vaitkevičienė, Irena Ulpaitė, Rozalija 
Petronienė, Bronislava Jankevičienė, Lidija Hėrbstaitė, Marija 
Gineitienė, Liuda Senutienė ir Elzbieta žižniauskienė.

Pasitraukė M. Gofensas visi mūsų literatūros pradi* 
ninkai. su jų kūrybos pavyz-

M. Gofensas ilgus metus džiais, bei mūsų periodinės 
buvo BALFO 72 skyriaus ir spaudos kūrėjai.
SLA kuopos pirmininkas. Paguoda, Bronio Railos 
Dėl pašlijusios sveikatos da* išgarsėjusių akimirkų II da. 
bar jis turėjo pasitraukti ne lis. Be kitų dalykų, čia telpa 
tik ii tiesioginio darbo, bet įdomios studijos apie poetus

Scholastika ir 
Stelmokai išvyko

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Vienas mažina, kitas didina

Tuoj (pradėsiantis eiti gen 
prokuroro pareigas Frank 
Bellotti paskelbė savo įstai
gos tarnautojų skaičių su
mažinsiąs iki 200 (dabar te
nai yra 300).

Neabejotina, kad daug 
nereikalingų tarnautojų yra 
ir kitose valstijos įstaigose, 
bet rinkimus pralaimėjęs 
gubernatorius Sargent šku- 
ba, prieš užleisdamas guber-Į 
natoriaus kėdę išrinktajam 
Dukakiui, paskirti aukštoms 
pareigoms net 51 savo drau
gu ar nusipelniusių rinkimų 
vajuje.

Mokinių vežiojimo išlaidos

Sausio 18 d. Šaulių s-gos 
Martyno Jankaus kuopos 

[banketas National Cafe pa
talpose Brocktone.

Kalėdų Švenčių mistikoje teatsinaujina mūsų 

visų ryžtas tautinei gyvybei išlaikyti, o Naujųjų 

Metų aušra teveda mus tvirtesniais žingsniais 

darbams dėl Lietuvos laisvės.

JAV LB Krašto Valdyba
Pbiladelphia,

*P 02 °Į?potuJ -ui W6i

taip pat ir iš minėtų organi
zacijų pirmininko pareigų. 
Kol bus išrinktas naujam

• valdybos, pirmininko parei-
• gas dabar eina vicepirmi-
• ninkai. Jais yra A. Sužiedė- 
{lienė ir M. Klimas BALFo
72 skyriuje, o J. Mickevi
čius — SLA 17 kuopoje.

J. K.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamasis,

Sveikinu švenčių proga 
Tamstą ir visą Keleivio šta
bą, linkėdamas nepailsti 
spaudos baruose, be 'jokiu 
išpuolių nagrinėjant veda
muosiuose mūsų gyfveninac 
žaizdas.

Pridedu prenumeratą ir 
mažą auką.

Jus gerbiąs
Balys Klovas

Chieago, III.

Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštai; 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Geri žodynai
Lietuvių-anglų kalbų io 

dynas, reoagavo Karsavi 
naitė ir ŠlapoberekS. apit 
•7.nnn žodžių 511 pat, kai 

na $6.00.
Anglų-lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravykas, nauja 
’aida, apie 3 ),000 žodžių. 
590 psl., kaina $8.00.

GRĄŽOS ATVIRUKAI

Turime ribotų kieki dail. 
Vytauto Igno pieštų atviru
kų. Jų komplektas (12 ketu
rių rūšių su vokais) —$3.50.

Labai tinka ir kalėdiniam 
sveikinimam.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
: rograma Naujoj Anglijoj 
s suriMe WLIN, 1880 U- 
ocialų ir ii stotis* FM, 
t01.7 mc.> veikia aekmadie- 
iiiais nuo 1 iki J :30 vaL die- 
ą. Perduodama: Vėliausių 
■Mantinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
iialtie Flcrists gėlių ir dova- 
ių krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8*6489. Ten gama- 
‘umirKeMvb. -Va

Dažau ir Taisau
Kamcs ii Įsako tr viduje. 
Lipdau popierius tr taniau

vieke, ką pataisyti teikis. 
Naudoja tik goriausią

JONAS OTARIN8KAS 
229 Sevte Btt Avė.

TeL €0 6*6864

• • LAIŠKAS REDAKCIJAI

J
GARSO BANGŲ* 

PROGRAMA

draudimo agentūra
Atlieka Įvairią rūšių

draudimus

I STEPONO KAIRIO ATSI- 
! MINIMŲ PIRMASIS TO
MAS "LIETUVA BUDO“

Vasario 1-2 dienomis Bal
tijos ir Žalgirio tuntų 25 m. 
sukakties šventė So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje. » • •

Vasario 16 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
Altos rengiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo sukakties minė. 
jimas.

• • •
Kovo 2 d. So. Bostono 

Lietuviu Poliečių d-jos m a. 
salėje Minkų radijo dainų 
ir dailiojo žodžio koncertas.

• • •
Boston Herald gruodžio Į Kovo 9 d. So. Bostono

23 d. rašo, kad visos išlai 
dos. susijusios su baltųjų ir 
juodųjų mokinių vežiojimu, 
iki gruodžio galo pasieks 14 
su puse miliono dolerių.

' ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Šventaragis, istorinis ro
manas, II dalis, parašė Vy
tautas Alantas. 613 psl.. kai. 
na $8, kietais viršeliais $9.

Lietuvių Piliečių d-jos salė- 
se skautų ir skaučių tradici
nė Kaziuko mugė.

• M
Kovo 21 d. 8 vai. vak. N. 

Anglijos Pabaltiečių d-jos 
koncertas Longy School of 
Music, Edward Pickman 
Hali, 1 Fpllen St., Cambrid
ge.

Gerbiamieji keleiviečiai, ’ vadovavo Marija Jablonsky-1 
Sveikinu Jus Kalėdų ir tė-Meškienė. Chore buvo ge-

Naujųjų metų proga. Lankiu rų solisčių ir aktorių, 
visiems nepavargti Jūsų

ši radijo programa trane* 
i liuojama penktadieniais iš

------------------------------- stoties VVBUR 90.9 FM
JAU IŠPARDUOTAS, BET Lange nuo 8:00 iki 8:30 v. 

Į ANTROJO TOMO—"TAU, „.v.™
Seniau klubas turėjo di-!LIETUVA“ DAR YRA NE- 

deįi ir gerą chorą, kuriam} D|DEL|S KIEKIS.
Kaina $2.00.

I BRON1S KONTRIM 
b98 Btoaduay 

Se. Boston, Mana. 92127 
TeL AN 6-1761

garbingo darbo pusiaukelė
je.

Su pagalba
Antanas Vaicekauskas 

E. St Louis, III. 

WORCESTER, MASS. 

SLA 75 kp. susirinkimas

Jis įvyko gruodžio 1 d. 
Dalyvavo tik 7 asmenys. Pa
likta senoji valdyba.

Kitais metais tebus tik 4 
susirinkimai. Pirmąjį pus
metį sausio 5 d. ir birželio 
1 d. Jie įsidėmėtini senoms 
našlėms, kurios mokesčius 
moka kas mėnuo ar kas du 
mėnesiai.

J. Kratintkav
BROCKTON, MASS. | Hk gavome ,

I I
Stambus aukotojas f parašyta, Anta-

; no Smetonos 1935-1940 me-'
Brocktone yra daug lietu-• tų kalbos ir pareiškimai, 

vių veislininkų ir profesio- Į Sudarė Leonas Sabaliūnas, 
nalų, bet lietuviškoje veik-. spaudai paruošė Vincas Ras
toje jie beveik nedalyvaujaj tenis, 350 psl.. kieti virše- 
Šiuo požiūriu gražią išimtį liai, kaina $10.
sudaro J. Kairys, Rtamau-; Lietuvių kalbo. žodyną, 
nce Motors Sales, Ine., savi-j
ninkas. Jis kiekvienais me- mokyklai ir namams, reda- 
tais yra stambiausias auko- gavo Antanas Klimas ir Sta- 
tojas BALFui ir Lietuvos ^ Bai-zdūkas, iliustruotas, 
laisvinimo reikalams. Taip, į kiekvieno žodžio reikšmė 
pavyzdžiui, pernai ir šiemet '' paaiškinama sakiniu. Tai 
BALFui jis paaukojo $200.! leidinys, kurio jau seniai rei.

Būtų gerai, jei lietuviai jį 
prisimintų ne tik tuomet, kai

kėjo mū ų lituanistinėms 
mokykloms ir šeimoms. ku_

3AVAITRA8TIS

Nepriklauso:

LIETUVA
Informuoja suuytcjus apie pnaaullulua ir Helavtlkuoahm 
(vykius, deda beg ir (domių auot»a«kų ir etvirri paateeko 
apie visas misų risuomeniaia’ bei kultūriaiuv klausimu*. 
Jame rasite įdėmių skaitytojų laiške skyrių. kuriame teukla- 
me abipusių ptuteakymą Ir ouoamutų kiekvienu vMeam 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra diaamflka* mūsų 18- 
eivtjea Mkraštia, laikąs majų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atvira kiekviena nuomonei, kuria kevoia Ir dirbu ui 
nepriklaosomę Lietuva.

Metiaė prenumerata JAY-sa M.M
Adresas:

7722 Gearge Street, LaSnBa-MontrenL 190, Oeebee, CANADA

Moterų klubo valdyba

Ją sudaro pirm. J. Pečiu- 
• lienė, vicepirm. Lindstro-

............ .......... ............ 1975 m. balandžio 13 d. ,m.ien.4' fin; sekr Baronows-
Išleido Viltis, 6907 Superior, 3 vai. po pietų So. Bostono 8e*r- CSialeckienė,
Av., Cleveland, Ohio 44103. | Lietuvių Piliečiu d-jos UI a. 1, • Valentukevicienė, iždo 

Ją galima gauti ir Kelei-' salėje Laisvės Varpo pava- f. . V. Gestautienė ir Elz.

• • •

Kriaunelienė.•vyje. sarinis koncertas.

eeeemei MeMu«MnNU««MmeM«a«uaaaaN«*MMieM«iaNeeeMM«Mu«a»

GERIAUSIA BOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentą lm>; 
tftato garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminias, pa* 
tįsteaaiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų atsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO* 
RATORY, 1437 So. 49tb Avė. Cicerą, BL 696M. JIB 
AtetovyM, 2498 Daugall Rd., Wtadser, 12, OuL, Canada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, DuJsburgerstr. 7-10, W. 
Germavr. VaMMee: J A J, 2H7 W. «9tk 8L Chieago; 
BOth Avė. A 14th St., Cicero. 1640 W. 47th St., Chieago,
2922 N. Mihraukee Avė, 1147 N. Ashkmd Ava^ ChAmga 
Ir kftar. _________

>euamaaaaeeeeeeeaeeeeeeeeee«eeeeeeweeeimaaaMaeamamaamm*

reikia aukų, bet taip pat ta- vaikai jau menkai kalba 
da, kai iškyla reikalas pirkti į #^ietais ' įs
naują automobilį. J. Kairys'
parduoda Lincoln Conti-
nentaL Mercury. Comet, 
Cougar naujus ir naudotus 
automobilius. Jo antrašas:

Fitzmaurice Motor Sales, 
Ine.. 1724 So. Main St., prie 
28-tojo kelio, Brocktone.

liais, kaina $6.
Mano žodynas, Richard

Scarry. daugiau nei 1,400 
spalvotų paveikslų iš įvai- 

‘ riaušių sričių ir kiekvienas

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS
382 West Broadvray, So. Bostone 

KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 
registruoti optikai

siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
įskaitaat:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘMUS
• KATARAKTO LĘMUS
• KLAUSOS APARATUS Ir KITUS REIKMENIS 

Būtinu ntveju— PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti listeviikal!

Medicaid (Wslfars)
Skambinti: 2 88-8800 IMtes

jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai įriškta ir J 
labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00. Į

Kelionė aplink pasaulį, 1
Juozo Kaributo kelionių į- 
spūdžiai, 423 psl.. kaina $5.

Pašiurpo mano velnias,
parašė Liudas Dovydėnas, 
7 novelė?, 235 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.50. 
kietais — $4.00.

Amazonės džiunglėse, ro
manas, parakė Jose Eustasio 
Rivera, vertė P. Gaučys, 355 
psl., kaina $6.00.

Medinis dievas, 11 apsa
kymų, parašė Vladas Mingč- 
la, 246 psLkaina $5.00.

Lietuvių literatūros istori
ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
iki Maironio), prašė Pranas 
Naujokaitis, 606 psl.. kaina] 

’ $10.00. Tai pirmoji dalis ke
turių tomų Lietuvių literatū
ros istorijos, kurią autorjui 
užsakė parašyti Lietuvių 
Fondas. Čia surinkti kone

SLA—į

SLA

SRPmtB MUSONUS dolerių

IrHgejs
Mflf. maSUSIYUMUIMAS

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa yme 
kapitalą tad jsapdreedutRra Ir

aus $10630 RI $16.06936

kuri yra 
o teiMa

apdraudę 
Bo

SLA—AKCIDENTALf

kad jsuBuolb gautą pinigus 
studijoms Ir gyvenimo pradHaL 

Bkal pigių TERM 
ui $1^0889 spdraodos tik 884M

APDRAUDA

UB SIMAS
Bs aptartos mokestis |

SLA kuopos yra daugumoje Beturiu kotariją. Krulpkttte 

k Bs plačiau paaiikim apie

dcjui.ua
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I
LITUANISTINĖS M-LOS KALĖDŲ EGLUTĖ

Į
į Gruodžio 22 d. So. Bosto- Po vaidinimo komp. Ju. . 

no Šv. Petro parapijos salė- liaus Gaidelio vadovauja- i 
je rengtoji Bostono lituanis- mas mokinių choras pake
tinės mokyklos Kalėdų eglu- dojo keletą kalėdinių gies- 
tė labai gerai pavyko. į šį mių ir padainavo gerai iš- 
renginį susirinko ne tik daugį moktų dainų, sudarydamas 
vaikų, bet ir tėvų ir kitų avė- i ir tėvams daug džiaugsmo.
cių.

Eglutės programoje buvo 
vaidinimėlis, kurio tekstą 
sukūrė patys vaikai, vado
vaujami mok. Aldonos Dab- 
rilaitės. Ji šį vaidinimą ir re- 
žasavo. Reikia pažymėti, 
kad patys mokiniai tvarkė 
ir scenos apšvietimą bei ki
tus techniškuosius reikalus. 
Vaidinimėli mažieji ir su
augusieji žiūrovai palydėjo 
tikrai nuoširdžiais aplodis
mentais. Ačiū Aldonai Dab- 
rilaitei, jos padėjėjai Mer- 
kevičiūtei, muzikinio fono 
perteikėjui filmininkui Ro
mui Šležui, vaidintojams ir

Žinoma, svarbiausias ma
žiesiems įvykis buvo Kalėdų 
senelio pasirodymas ir do-

Gruodžio 20 d. sukako vieneri 
metai, kai mirė buvęs Keleivio 
patikėtinis. Lietuvių Darbinin-

Keleivis — iventinė dovana Iiskrido
i
Dr. D. Jasaičio sveikinimas

Paulina Kalvaitienė su; Sofija ir dr. Domas Jasai- 
PLB ruošta ekskursija iš-’ čiai, gyv. Mt. Vemon, N.Y.,9 1 • A • V_  a- - -1*— *----

Andrius Rugienius iš

švenčių proga užsakė me-' krido : Australija kuria;VietoJ šventimų sveikinimų
tams Keleivį Konradui Se-! 1 Au8tral,«’ Kuną:
navičiui Detroite, Mich. Į Kalėdų dienomis užgriuvo 

Jurgis Jašinskas iš So.

siunčia Keleivio "generolo 

lazdoms ir batams“ $10 ir 

per Keleivį sveikina savo 

draugus ir pažįstamus.

vanų išdalinimas, kurio jaukų d-jos, socialdemokratų ir ki- 
nuo pradžios programos į tų organizacijų veikėjas Napo- 
visi laukė. ; ieonas Jonuška.

.1

Bostono užsakė Keleivį M. 
Tamulėnui Floirdoje. 

Nuoširdus ačiū abiem!
Keleivio administracija

milžiniška audra — ciklo-į
nas.

• 1
Dalia Jasaity tė išskrido į ’ 

Los Angeles.

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ | M
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- | 

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

r
41

Pabaigoje buvo vaišės ir j 
mokiniams, ir tėvams.

Kalėdų eglutę su, engė li
tuanistinės mokyklos tėvų
komitetas, kurio nariai čia ’ Keleivio prenumeratą. Mai t 
gerokai pasidarbavo. i fciui «u tėvu paliko dešimti- į

1 nę, o Simo Kudirkos fondui •

Auka S. Kudirkos fondui 

Lidija Herbstaitė pratęsė

Paminėjo S. Kairį . — $15. Nuoširdus ačiū!

Darbininkas gruodžio 14 Pasveikino ilgu eilėraščiu j 
d. laidoje paminėjo, kad! . ;
gruodžio 20 d. sukanka 10 Poetas Nadas Rastenis iš į 

tėvams, parūpinusiems ma-’metų nuo Lietuvos nepri. Baltimorės, Md., Kalėdų I 
žiesiems artistams sceninius klausomybės akto signataro proga Keleivį pasveikino il- 
rubus. Stepono Kairio mirties. gu eilėraščiu "Gėlių puota“.

f

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikla

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVTBfi

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST, QUINCY 

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

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 
ToL SW 8-2868

yra yienmteJė oficiali Įstai
ga Worcestery, miri siunčia 
akmtmius tiesiog iš VVorces* j 
Iriu Į Lietuvą ir kitas Rusi-1

Senas parvirsta ir negir- Už nusies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ
.1 vedžioja. žmogaus — be ydos.

jus valdomas sritis* kai*
lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai n 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau* 
šią importuotą ir vietinės 
gamybos medžiagą ir kitų 
daiktų, tinkamą Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

9. i. ALBINA 
EAST BROADWA? 

SOUTH SCS7GN. MASS. 
TELEFONAS AH 8-414$ 

Baajamia Mcore Datai 
Pvpteroa Sienon*

Stiklas ’
Vtt?kte reikmenys

Peter Maktvytū
&Bxa«« 

Street49 Church 
K. Miltou,

Atlieka
to ir projektadno darbaa tt 
ke ir ridoje, gyvenanti) namą ir 
Mario pastato, po^al Jdaą roua- 
larimr^ Saoktte visados Iri S va*

tssoosoiooooosvosoooosooos*********

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd.
Newtoa Ccdtre, Mass. 02159

TeL

PLOKŠTELE

administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope* 
ros solistes Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotą dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01804 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio aiaa- 
čtam įvairias siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION '
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Vleokie geleitae oatfctaf
Telefonas: 098-8075

Telefoną*: AN 8-2906
lDr. J os. L Donovan 
\Dr. J. Pašakurnio

otrF* DINIS 
OMET RISTAS

į Valandos:
tnuo 9 vsL ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

*OOOOOMOOOOO«*00*«OOOOOOSOOOMOM

1EL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

OOOOOOOeOOOOOOOOOOOOOOOMiOOOOOOMiO

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangas

Ę The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildoma gydytojų rs 

teptus ir turima visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistinę.
Bev. Emanuel L. Rosengard, B. Reg. Pharm.

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

Telef Sana AN 8*0020

Nas 9 vaL ryte AI 8 vaL vw Išskyrus Šventadienius Ir sekas

mooooeoeoooeeaooaeoeoooeeoooeoaS

H & T OIL CO.. Inc.
841 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis, ipiiimaa
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

{268 - 4662

soeoe*soiooo*oooooooooooooooooooooo

VALANDA

Sekmadieaiata 11-12 raL 

AM 1,438 KC B WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL Brockton, Mass. 02402. ToL 586-7200

Laisvės Varpas
) UETUVIŲ RADUO

Galima užsisakyti rublią

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvray, South Boston, Mase. 02127 

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

AYEAR

rate 00 4-year tem, depdtft
certificates-SlOOO mMswiO

208^ AYEAR

2',44-year ttrm 
UtpatitSiooomMnMS

AYEAR

1-2%-year tem, dcporit 
cmtificam $1000 minama

AYEAR

5.471-5^
90daynotiee
SSOOmMSMia

AYEAR 

rvgularaccaunt

Tht Federal regulatiom šffecting rites new javing* 
eertificetts elta* premature withdrawals on savin* 
certificata fund* provided rate of interest on amount 
withdrawn H raduoad to the psssbook rate (5X%ayear) 
and 90 day* interest is f orfeitcd, ______ _____

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9000

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL 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 0274,000,000

svo, maisto ir
alų. Turime vietoje įvairių vis. 
tiaės gamybų* ir 
prekių H kitų kraštų visai is> 

kainomis. Be to, siunčia
4 maistą, pinigus ir galite už- šaldytuvus ir p«"

-*r« H r»-r«» V*--«• Nauja. vedij., 
Atidaryta darbo dšmmmb 
amo 9 vaL ryto Ha 5 vai* vak.

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

susitarimą telefonu.
388 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
TaL 288-0086

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lįste voj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaakiant — b s j s kis 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

ten vietoje galis pasirinkti a 
sakytas prekes.

Taipogi tarptatakaujame per 
tam tikras įstaigas ataikviest 
gimines čia pas sava į svočias

tai ir sąztaiagat Atsilankę įsiti- 
kiasite. Vedi jas A. Schyriaaki

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

t Darbo valandos: — — — —

šeštadieniais 9 — 12 vaL

393 West Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 288-8784 
Tisą skyrių vadėje AMsaa

oeH**************e*meeemeee*Meeeeae*—eaaewwwaaW




