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Lenkai pasakoja apie 
lietuvius tremtinius

1974 m. liepos 31 d. į Vliko raštinę New Yorke užė
jo Bohdan Kawecki, lenkas teisininkas iš Vilniaus, ir 
papasakojo apie lietuvius kalinius, su kūnais kaitų jam 
teko kalėti sovietų Sėvural lageryje (47 lagpunkt, 10 sky
rius). Su Vliku susisiekti 'jį jį ypač paskatinu i ta aiplinky., 
bė, kad tame pačiame lageryje su juo kalėjęs buv. Vil
niaus Stefan Batoiy univeisiteto profesorius ir Vilniaus 
vaivada Stanislaw Koscialkowski kruopščiai rinko ir už
rašinėjo pavardes ir kt. duomenį- apie to lagerio lenkų 
ir kitų tautybių kalinius. Bijodamas, kad jo užrašai gali 
dingti (taip vėliau ir atsitiko), Koscialkowskis padiktavo 
Kaweckiui visą eilę pavardžių, taip jų nemaža lietuvių. 
Po Koscialkowskio mirties buv. Stefan Batory universi
teto bendradarbių d-ja Londone išleido 287 psl. knygą, 
kurios didžiausia dalis (238 psl.) yra prof. Koscialkaws- 
kio atsiminimai iš koncentracijos lagerio, iš kurio jis, pa
gal lenkų egzilinės vyriausybės Londone 1941 m. susitari
mą su Sovietų S-ga, buvo paleistas 1942 m. sausio mėn.

i
Lietuviams ta knyga yra įdomi daugeliu atžvilgių. 

Visų pirma, 1941 m. frof. Kosclialkowskio arešto ir išve
žimo iš Vilniaus aplinkybės įdomios ir lietuviams, kurie 
perėjo tą patį pragarą. Antra, prof. K. su daugeliu lenkų 
iš Vilniaus pateko į vadinamąjį baltų lagerį, kur, be len
kų ir lietuvių, buvo taip pat kišk estų.

j. Koscialkowi ki* mini daug lietuviškų pavardžių 
duoda tų kalinių charakterstikas, mirties datas ir pan. 
Kai kurios lietuviškos pavardės knygoje iškreiptos, bet 
Eltos redakcijoje atsilankęs Bohdan Kawecki pavardes 
ii kt. pasitaikiusius netikslumus kiek galima atitaisė.

Pagal prof. Koscialkowskį, toje stovykloje buvę apie 
240 lietuvių, 230 lenkų ir apie 60 estų. Apibūdindamas 
kiekvieną tautinę grupę atskirai, apie lietuvius prof. Kos- 
cialkowskis taip rašo:

Buvo tai daugiausia jauni vyrai, tad mirtingumo nuo. 
šimtis buvo mažesnis negu kitų. Kadangi dauguma jų bu
vo išėję iš ikaimo, tai mokėjo visą eilę praktiškų darbų, 
kas jiems labai padėjo. Iš tikrųjų nebuvo darbo, kurio jie 
nebūtų galėję padaryti. Lietuviai buvę nepaprastai gerai 
organizuoti, solidarūs, mokėjo vienas kitą paremti, sukąs, 
ti dantis, tylėti ir laukti. Didžioji jų dalis buvo prarktikuo. 
jantieji katalikai. Kai būdavo pamaldos, kurias laikė 
lenkas kunigas (kito nebuvo), tai lietuviai, nugalėdami 
savo nemeilę lenikam?, prisijungdavo ir ”pięknie, pięknie 
spiewali“ (gražiai, gražiai giedojo). Nežiūrint tos aiškios 
lietuvių nemeilės lenkams ir kai 'kurių išsišokimų, tiek 
lietuviai, tiek lenkai stengėsi išlaikyti "gerą toną“: per 
tautines ir kitas šventes vieni kitus sveikino, mirties at
veju reiškė užuojautą ir pan.

Laikui bėgant, lagerio gyvenimo rūdys pradėjo brau
ti? ir į taip stiprią ”dobrze agrana“ (gerai susigiedojusią 
lietuvių grupę: jos moralė pašlijo, dažniau ir dažniau 
pradėjo reikštis nesutikimai, vaidai, pasitaikydavo net 
muštynių.

Tiek apie tą knygą, kurios šis prof. Koscialkowskio 
parašytas skyrius pavadintas ”Raptularz“.

Nuo savęs Kaweckis papasakojo savo du pergyve. 
nimus su lietuviais. Vienas jų buvęs su Baliu Žygeliu, su 
kuriuo gyveno tame pačiame barake. (Balys Žygelis, gi
męs 1887 m., mokytojas, įžymus kooperatininkas liaudi
ninkų veikėjas, 1941 m. išvežtas į Sovietų S-gos gilumą, 
grįžo į Kauną 1944 m., mirė 1972 m. Jį dar daug kas gali 
ir čia atsiminti, nes 1922 m. aplankė didesnes JAV lie
tuvių kolonijas. Kel. red.).

Kai 1942 m. atėjo žinia, kad lenkams kaliniams yra 
pritaikinta amnestija ir jie ruošėsi apleisti lagerį, Kawec. 
kis vėlyvą naktį stebėjo tokį įvykį. Vienas labai senas 
lenkų prof. Jaszczyc, ruošdamasis kelionei, vartė savo 
skurdžius skarmalus kojoms apvynioti, apžiūrinėjo batu?. 
Pavargęs užmigo. Tada, pasakoja Kawecki, pastebėjau, 
kad Žygelis, atsargiai priėjęs prie Jaszczyco guolio, kažką 
jam pakišęs po pagalve. ”Ką Tamsta ten pakišai?“ pa.

daltcijos ir administracijos nariais. Ii kairės j dešinę: Stasys 
Griežė-Jurgelevičius, Jackus Sonda, Vaclovas Sevrukas ir Aątanas 
Gustaitis. V

klausė Kawecki. Sumišęs Žygelis atsakė: "įkišau jam po
rą vilnonių kojinių, vis bus geriau, negu tie skarmalai... 
O aš ir taip jau iš čia neišeisiu... Tegu bent jis pasinau. 
doja. Tik nesakyk jam nieko, kad tai aš..i

Kawecki kitą dieną apie tą įvykį vis dėlto papasako
jo ir matė tas puikias storas vilnones kojines. "Ligi šiol 
negaliu to į.yikio be susijaudinimo prisiminti“, sakė Ka- 
wecki. ypač, kad santykiai tarp lietuvių ir lenkų nebuvo
nuoširdūs.

Antras įvykis buvęs su pik. ČSperlriai. (Juozas Pa
pečkys, gimęs 1890 m., teisininkas, pulkininkas. Griniaus 
kabinete 1926 m. krašto apsaugos ministras, vėliau Vals. 
tybės tarybos narys, 1941 m. sovietų ištremtas; jo šių die
nų likimas nežinomas, greičiausiai bus miręs. Kel. red«).

Kavvecki gulėjo vienoje ligoninės palatoje su pik. J. 
Paipečkiu. Besikalbėdamas su pulkininku. Kavvecki išsi
taręs: "Na, ką, abu čia pūvame... Ar nebūtų buvę geriau, 
jei praeityje būtume susijungę, tai gal kaip nors būtume 
apsigynę“. Susimąstęs Papečkys jam atsakęs: "Jeigu pra
eityje būtume susijungę, tai šiandien gal ne tik Vilniuje, 
bet ir Kaune būtų kalbama lenkiškai. Tai jau geriau čia 
pūti...“ (ELTA)

PLB pirmininkas 
Australijoje

Aufbalijos t pozicijos va
das William Snedden gruo
džio 3C d. priėmė į Austrą 
liją su lietuvių ekskur rija 
atvykusį PLB valdybos pir
mininką Bronių Nainį. Pa
simatymui sąlygas sudarė 
Vliko atstovas Juozas Lap. 
šys. Dalyvavo ir Australijos 
IB m: m. Vytautas Neve- 
raus'ka?.

W. Snedden pažadėjo at
ėjęs į valdžią Pabaltijo oku 
pacijos pripažinimą per
svarstyti ir. jeigu nebūtų y. 
patingų kliūčių, jį pakeisti. 
Jis sutiko tą klausimą įrašy
ti ir į rinkiminę platformą, 

j Jei būsimus rinkimus lai
mėtų liberalai. Snedden bū
tų ministeriu pirmininku.

• B. Nainys atvyko Austra- 
, lijon į Australijos lietuvių 
šventę.

Radio Liberty jau 

\ uri redaktorių
Nuo sausio 5 d. Radio Li

bertv iš Miuncheno. Vokie
tijoje, pradėjo transliuoti i 
Lietuvą lietuvių promama. 

i Programos vadovu pak vies 
tas žvmus visuomenininkas 
Juozas Lančka. Jis sutart’’ 
pasirašė 18 mėnesiu. Jam 3 
mėnesiu’ talkininka”« £ve- 
di'ioje pvvenąs dr. Kaieto- 

! nas Čeginskas. Be to. pilna 
laika darbuojasi an>’<stesnv. 
sis to radijo pareigūnas A- 
leksandras Katsas.

Iki kovo 1 d. programa 
bu« perduodama ’okmadie- 
niais. o vėliau kasdien.

Prezidentas ir demokratai 
prieš ekonominę krizę
Numato sumažinti federalinius mokesčius, taupyti 

kurą, organizuoti darbus, mažinti bedarbių skaičių, įvesti 

kainų ir uždarbių kontrolę ir daug kitų kovos būdų.

Svarbiausio? šios dienos siryžo paskelbti savo eko- 
JAV-bių vidaus problemos nominę programą, kuri tuo 
yra kova su infliacija ir su tarpu turėtų pristabdyti ar 
ekonominiu atoslūgiu, kuris gal ir nugalėti bent augan- 
palengva artėja į didelio' čią ekonominę krizę. Iš pre- 
masto ekonominę krizę. In- j zidento plano vienas reikš, 
fliacija nepaprastai kelia mingiausių punktų yra nu. 
žvairiu kasdieninių reikme- matytas mokesčių sumažini- 
nų kainas ir aplamai pragy. mas 16 procentų. Tai turėtų 
venimo išlaidas, o ekonomi. I padidinti gyventojų pirki.

Danijos rinkimvose 

jokios daugumos
Praeitą savaitę Danija 

rinko savo parlamentą. Val
dančioji liberalų partija sa
vo atstovų skaičių beveik 
padvigubino, bet iš 179 at
stovų ji teturės 42. Socialis
tai turės 53 atstovus, o su 
kitomis juos remiančiomis 
grupėmis 72.

Socialistai dabar reika
lauja, kad dabartinis prem
jeras pasitrauktų ir būtų 
duota sudaryti vyriausybę 
socialistams. Bet ir jiems 
nebus lengva valdyti, netu
rint daugumos.

N bumui išleista 
•,367000

Nuo praeitų metų rugsė
jo 6 d., kai prez. Nizonas 
atsisakė savo pareigų, per 3 
mėnesius jo reikalams iš 
valdžios iždo jau išleista a. 
pie $367,000.

Srtkoma, kad buv. prezi
dentas Nixonas dabar gyve
nąs visiškai atsiskyrė? nuo 
žmonių, esąs labai sumen
kęs ir nusiminęs. Jo neap
lanko net buvusieji geri 
draugai ar bendradarbiai.

dulomo&tZūf b-vės 

įleido 274000
Vien Chrysler automobi

liu dirbtuvės atleido 14, 
000 darbininkų laikinai ir 
47,000 neribotam laikui. At
leidžia ir kitos bendrovės.

Iki šiol visos automobilių 
bendrovės jau atleido 274. 
000 darbininkų.

Gamyba mažinama dėl 
to. kad automobiliu parda- 
vima- labai sumažėjo. Norė
dama pardavimą padidinti, 
Chrvslerio b-vė automobilių 
kainą sumažino net $400.

Pašovė jugoslavų 

lėktuvą
Praeitą pirmadienį dar 

nesugauti teroristai Pary
žiau aerodrome pašovė tan
kams naikinti bazuka Jugo
slavijos lėktuvą. Sužeista 
pora asmenų. Teroristai pa
bėgo automobiliu.

Spėjama, kad tai galėjo 
būti Jugoslavijos disidentai 
ar kiti jes priešai.

Sovietų laikraščiai, raly 
darni apie JAV-ae tyrinėja, 
mą ČIA neleistiną šnipinėj!
mą krašto viduje, ta įvykį 
labai išpučia ir stengiasi aa. 
ve.alcaitytojus įtikinti, kad
Amerikoje esą tuo pėtiūriu 
blogiau, negu Sovietijoje. 
Deja, dar niekas negirdėjo, 
kad sovietai savo šnipus pa. 
žabotu.

• • •
Vie*n»Hio komunistai jau 

užėmė Pietų Vietnamo pro
Vincuos miestą Pkuoc Rbin 
netoli Salono ir dar tikrina 
savo puolimus.

Reatoniškis Eiliotai* Richardso- 
ium, buvę* MamachuMtts vlce- 
gaberaatorius, vėliau JAV pro
kuroras, paskirtas JAV amba
sadorium Didžiajai Britanijai.

ni? atoslūgis — didina be
darbių skaičių, stabdyda
mas gamybą.

Kovai siu šiomis pagrin
dinėmis blogybėmis jau se
niai yra sumobilizuoti švie
siausi krašto protai, bet tik
rai veiksmingo recepto vis 
dar nėra surasta. Bet dabar 
prez. Fordas savo praneši
me tautai jau šią savaitę pa-

Paleido 3 Watergate 

kalinius
Teisėjas John Sirica ne. 

tikėtai paleido 3 nubaustuo
sius Watergate byloje: Dea. 
ną. Kalmbacha ir Magrude- 
rį. Jie atliko tik dalį paskir

tos bausmės. Mat, jie teis-j 
Į me prisipažino kalti ir vė- 
i tus tos bylos dalyvius išaiš- 
i aiškinti.

Pripažinti kalti, norį 
bausmė jiems dar nenaskir. 
ta, dar 4 kiti buvusieji arti
mi prez. Nixono bendradar
biai Mitchellis, Haldema. 
nas, Ehrliehmanas ir Mar. 
dianas. Jiems didžiausia 
bausmė gali būti 25 metai 
kalėjimo.

Ąrabai vėl grasina 

Amerikai
Fg'pto laikraštis Al Akb- 

bar rašo. kad JAV gali susi
laukt’ vėl aHevaus išvežimo 
draudimo, jeigu nepavers 
atitinkamai Izraelį, kad šis 
prHažintų arabams jiems 
priklausančia? teises.

Arabai esą pasiryžę va’- 
! toti visas galimas priemo
nes sionistų kolonializmu’ 
palaužti ir nesileiria nuglos
tomi jokiais nerealiais paža
dais.i

Pastaruoju metu prieš Iz
raelį pasisakė ir Irano ša
chą-, lankydamasis Egipte, 
•a

I •• »II
Į Gruodžio 8 d. staiga mi
rė garsusis Metropoliteno o 
pero* tenoras Richardas Tu 
clceris, toje operoje išdaina. 
vęs apie 30 metų. Jis buvo 
operos rūmuose ir pašarvo

tas izraelitų apeigomis.

mo galimybes, o tuo pačiu 
pagyvinti ir gamybą bei su
mažinti bedarbių kaičų. Jo 
programoje taip pat numa
tomas eneigijos taupymas, 
alyvos problemos ir eilė ki. 
tų apribojimų.

Dar prezidentui savo žo. 
džio neištarus, savo ekono
mine programą praeitą pir. 
madieni jau atskleidė ir de
mokratų partija, kurios siū
lymai kai kur sutinka ir su 
prezidento planu, tik įie y. 
ra bendresnio pobūdžio.

Čia irgi siūloma sumažin
ti federalinius mokesčius, 
daugiau dėmesio kreipiant į 
mažiau uždirbančius. Dėl 
to sumažinimo valstybės 
biudžete susidarąs nuostolis 
turėtų būti išlygintas, už. 
kemšant visokias įstatymo 
skyles, pro kurias išlįsdavo 
nemokėdamos mokesčių di. 
džiosio? korporacijos ir pa
skiri milionieriai. Bendra 
mokesčių sumažinimo suma 
siektų apie 15 bilionų dol.

Palengva siekti paskolų 
procentų mažinimo, kad 
daugiau pinigų įsilietu eko. 
nominei gyvybei atkutinti.

Numatoma rūninti planin
ėm darbu pakušinimu. sie- 
kian sumažinti bedarbių 
skaičių.

Taupyti kuro energiją, 
reikale ivedant net gazolino 
abribn'.ima ar pakeliant už 
ji mokesčius.

Toje programoje dar 
telpa ir saikinga uždarbių ir 

I kainų kontrolė, viesr iu butų 
l-tatyba. progresyviniai mo.
! kesčiai nuo pelno, didesnio 
nei 9 procentai ir kt.

Tokia programa turėtų 
krašto ekonominį gji.enimą 
išjudinti per 90 dienų.

Reikia manyti, kad ir dė
mi kratų, ir prezidento For. 
do ekonominiai planai bus 
kongreso suderinti ir priim. 
ti. Kitas klausimas, ar jie 
praktikoje pasirodys pakan
kamai veiksmingi, nes kai 
kurie specialistai būkštauja, 
kad naujos pinigų riešku
čios, metamos į rinką, gali 
dar labiau padidinti inflia- 
ciją.
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KZLEVZS, sa BOSTON

jai, Kairia, Sevrukas Steponą Kairį prisjnmdan
sa tauta

s

Naujųjų metų pradžioje atsigrįžtant j praeit) ir akai. 
čiuojant tanpusavio kovoje nusipeštas plunksnas, tenka 
pripažinti, kad pats didžiaiirias mūšų išeivijoje erzelis 
vis kildavo dėl vadinamojo "bendravimo su kraštu“. Jis 
prasidėjo nuo pirmojo mūsų turisto, rtUvykusio j Lietuvą, 
ir tęsėsi ištisus dešimtmečius, o dar negalėtume pasakyti, 
kad jau būtų ir baigęsis. Pašiauštais šeriais urgzdami vie. 
nas prieš kitą ir apiaudydamiesi smala, dėl tos problemos 
jau esame taip nuliesinę ir nušmigoję savo "'bendruomeni
nę dvasią“, kad ji daros panaši j seną žydelio vežiko arklį.

Taigi, ar jau nebūtų laikas ir proga bent atsikvėpti?
Manytume, kad tuo klausimu suformuluotas per. 

ny kščio spalio mėnesio Lietuvos Laisvinimo Darbo Kon. 
fereneijos nutarimas turėtų patenkinti ir laisvo apsispren-

jo dešimties metų mirties sukakties proga

PETR. TARVYDAS

(Tęsinys)

Skaitydami Stepono Kailio pastarajame dešimtine, 
ty’je rašytus laiškus, užtinkame momentus, kurie pagelbsti 
pažinti mūsų tos praeities įdomius momentus. Tarp ko ki. 
to, 1949 metų gruodžio mėnesį rašytame laiške jis paste
bi : "Pagaliau turiu tiek korespondencijos, kiek niekuo
met neturėjau.“ Iš to galime spręsti, kad, būdamas Vlikė, 
jis lietuvių visuomenėje buvo itin populiarus ir daugelis 
tėvynainių rašydavo, norėdami gauti paaiškinimą viėnU 
ar kitu reikalu.

Tautos Taryba Viilniuje 1918 metais buvo išrinkusi 
hercogą Urachą Liietuvos karalium. Tai sukėlė beg&lfelUs

r
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KREIPIASI MOKYTOJŲ 
PARUOŠIMO REIKALU

į Pastaruoju metu lituanis
tinėm mokyklom pradeda 
labai trūkti mokytojų, nes 
daug vyresniosios kartos
šios profesijos žmonių pasi- Tariama, kad spauda yra devintoji pasaulio galybė, 
traukė į pensiją, o pakanka. jr me8> lietuviai išeiviai, gėrimės nemenku savo spaudos
?Įa' neatsiranda. deHium. Tačiau maža teturime periodinių leidinių, kurie
Nors Švietimo Taryba )vai- Į T
riais paraginimais ir vasaros
kursais, regis, ir stengiasi šį

dimo, ir paklusnumo veiksniams šalininkus, nes jis toksai į ginču- mūsų visuomenėje. Vieni stengėsi šitą spreridimi)
pateisinti, o kiti smerkė. Bevartydartii Stepono Kairio už
rašus ir jo pastarųjų metų korespondenciją, šiuo reikalu 
randame įdomių nurodymų.

Visiems yra žinoma, kad, Tarybai išrinkus Urachą, 
iš jos pasitraukė keturi jos nariai: Steponas Kairys, Jonas 
Vileišis, Mykolas Biižiška ir Stasys Narutavičius. Bėju
sieji pavedė Steponui Kairiui parašyti Tarybai motyvuo
tą raštą, kur būtų paaiškintos jų pasitraukimo priežastys.

Šiuo reikalu Steponas Kairys rašo:
"Raštą parašiau ir pasiunčiau dr. Jurgio Šaulio, tuo. 

metinio Tarybos sekretoriaus, vardu.
Dabar jau neatsimenu ištiso laiško turinio, bet mano 

ir mano draugų, kartu su manim iš Tarybos išėjusių, prin
cipinė pozicija tokia ir visada vienoda:

Kadangi Vilniaus konferencija, (sudarydama Tautos 
Tarybą, pavedė jai kovoti už nepriklausomą demokratinę

trūkumą sušvelninti, bet tos 
pastangos vis dar neduoda 
pageidaujamų vaisių, ir toji 
krizė kasmet didėja.

Dabar Atlanto pakraščio 
lituanistinių mokyklų in.
spektorius Antanas Mario, 
nis tuo reikalu išsiuntinėjo 
mokyklų direktoriams ir tė
vų komitetams raštą, kuria, 
me pateikia keletą savo pa. 
siūlymų. Tenai tarp kitko jis 
Štaiiką siūlo:

”1. Priaveskime bertdrodlis 
jėgomis savo apylinkėje 
tikslią registraciją visų tv 
asmenų, kurie vra kadi rtor? 
dirbę ar tebedirba švietimo 
’ritvje. kad ir amerikietško- 
ie mokykloje ar kitokio’ię 
švietimo ištaigoje. įtrauki
me į tą skaičių tain pat uni 
versitetų ir kolegijų studen
tus. vpač tuos. kurie studi- 
juoia pedagogiką ir yra bai- 
re lituanistines mokvklas 
Oalėtnmėm čia numeti net 
ir aukšte mūriu klasių litua
nistinių mokyklų mokslius. 
Šitn’<s sąrašas, rūpestingai 
sudarvtas. būtu kiekvienos

paskelbtas ir po ilgesnio tikrovės pagvildenimo. ir po gi 
lesnio pamąstymo blaivių galvų sutarimu. Štai toji išvada:

"Kiex įmanoma okupacinio režimo varžtų ribose, 
laisvojo pasaulio lietuviams tikslinga puoselėti ir plėsti 
ryšius su pavergtoje Lietuvoje gyvenančiais tautiečiais 
išeivijos tautiniam tapatumui su savo tauta išlaikyti ir so. 
lidarumui su ja ugdyti. Tuos ryšius mezgant ir palaikant, 
išeivijos lietuviams tenka vadovautis savo sveika nuovo
ka. sąžinės jautrumu ir tautiniu sąmoningumu, vengiant 
bet kurių veiksmų, kurie galėtų pakenkti Lietuvos valsty
biniam tęstinumui ar lietuvių tautos pastangoms išlikti ir 
išsivaduoti iš okupacijos.“

Žinoma, "kietos linijos“ šalininkai dar galėtų pro. 
testuoti prieš nutarime kiekvienam paliktą "sveiką nuovo
ką“ ir "sąžinės jautrumą“... Bet tada kokios rūšies gyvūnu 
save laikome, jeigu šių dvasinių vertybių savo tautiečiui
nepripažįstame ar ir patys jų neturime? j Lietuvos respubliką, tai Tautos Tarybos nariai, nutarda.

Į lietuvybės išeivijoje išlaikymo ir ryšių su savo tauta I mi kviesti Urachą Lietuvos karaliumi, yra pasielgę prie. 
stiprinimo reikalą pastaruoju laiku teipiasi ir laba; užsi. • iingai Vilniaus konferencijos nutarimui. Todėl mes, ke. 
aštrinęs išeivijos ‘jaunimo lietuvių kalbos studijų Vilniaus
universitete klausimas. Ar nėra pavojaus ten vykstan- pasitraukėme ir save laikome vieninteliais lojaliais Vii- , rezervas dabarčiai ir netoli, 
tiems mūsų jaunuoliams sukomunistėti ir atitrūkti nuo niaus konferencijos nutarimams.“ į mai ateičiai, nes kuo toliau,
išeivijos pagrindinių politinių uždavnių? To buvo Detroi-' "Ir toliau dariau logišką išvadą: i— Kadangi konfe. ’ tuo ši problema darysis sūri
te paklausta ir Simo Kudirkos. rencijos sudarytoji Taryba, kviesdama Urachą Lietuvos kesnė.

Naujienų korespondentas Alfonsas Nakas gruodžio karaliumi, pasielgė priešingai gautiems (įgaliojimams, tai į J. Surenkime rytiniame 
31 d. Simo ir Genovaitės Kudirkų atsakymą į šį būkštavi. tuo pačiu tie Tarybos nariai, kurie balsavo už Urachą - 
mą šitaip atpasakojo: karalių, netenka konferencijos pasitikėjimo ir gautųjų

"Abu samprotavo, kad jokio pavojaus nėra, nebent įgaliojimų, tad pilnateisiais Tarybos nariais pasiliekame 
ten važiuojąs individas būtų visiškai be orientacijos. Si.* mes keturi Tarybos nariai, iki galo likę (lojalūs konfereri- 
mas pastebėjo, kad daug didesnė galimybė sukomunis- cijai ir jos nutarimams. i •
tinto vaiko sulaukti, kai jis grįžta studijavęs Sorbonos Dr. J. šauliui tokia mano išvada, aišku, labai nepati. 
universitete, negu Maskvos kažkuriam institute. Jūs, sako, ko. Laišką paskaitęs, ant to paties voko užrašė: "Netin- 
čia gyvenate ištaigingai, visur švara, elektronika, kilimai, karnai adresuota“. Laišką jis grąžino man, formaliai Ta- iš mokytoju, šiuo metu mo
ką gal? parodyti bolševikas savo skurde? Ar su skurdu, ryibai nepranesdamas jo turklio“. kyklose jau dirbančiu-. ant
su smarve ’jis užkariaus jūsų vaikų sąmonę? Žinoma, ne. ’ Šiuo? užrašus paskaitęs, kiekvienas įsitikina, kad šis ra sąrašą, būtent, tu asmė- 
Tik išleidžiamus vaikus reikia įspėti, kad jie kritiškai vis. mūsų istorijos įvykis pasidaro aiškus šiandien ir visiems ni’- kurie ateinančia vasara 
ką stebėtų“. j laikams. Jokių abejonių nelieka. Balsavusieji už Urachą, ’r dalyvauti

O (Draugo korespondentas VI. Selenis tą atsakymą pasielgė neteisėtai. Stepono Kairio išvados tai akivaiz. nin’<ytoju studijų savaitėle 
Drauge sausio 2 d. taip išdėstė: < džiai parodo.

"Kudirkos nuomone, jokio pavojaus nėra, net reikė- Į Darosi dar įdomiau, kai sužinome šio laiško likimą, 
tų skatinti. Jis atsakė 
kas skurde ir smarvėje?
tėvai, vaikus išlėkdami, turėtų patarti, kad jie ten žiūrėtų I Bet šis laiškas greičiausiai dingo* jau '’rtegrąŽinrihlti.' durti dar viena reikalą: Pra- 
abiem akim ir klausytų abiem ausim. Abu Kudirkos tvir. j Kairys atsimena, kad į jo namuką Fredoje, prie Kauno, nas Gvildys. Rytų anvgar. 
tino, kad Amerikoje jaunimui daugiau (pavojaus. Ten jų! kartą apsilankė prof. Z. Ivinskis. Užėjo kalba apie toli- i dos sDorto vadovas, siūlo su. 
komunistais nepadarys, greičiau padarys antikomunis- į mesnius įvykius, ir Steponas Kairys parodė Ivinskiui šį (rengti New Yorke ar jo anv- 

neabejotinai turintį istorinės reikšmės laišką. Ivinskis linkėję lituanistiniu mokyk, 
nepaprastai susidomėjo tuo laišku ir prašyte išprašė pa- lu mokiniu sporto ir įvairiu 
skolinti šį laišką tik laikinai. Prašė patikėti. Kairys pati.
kėjo, ir to laiško daugiau jau nematė savo akyse. Jau dau. 
geliui metų praėjus, Kairys, sutikęs Ivinskį, užsiminė apie

turi Tarybos (nariai, prieš (tai protestuodami ii Tarybos »apylinkės švietimo pajėvu

jų studEu savaitę. Dainavo, 
je rengiamos mokytoju ir 
jaunimo studijų savaitės 
mums per toli. ir maža kas 
jomis pasrnaudo’ia. šiam 
reikalui sudarykime iš a. 
no viršuie minėto sarašo ir

?eigu mest ją surengtume 
čia. sakvsime. —Putname.

lUiie, jumo pavujauo net r/aiusi u<u {ui/uiiau, su^iiiunic siu iuičau imuiię. nnrQ aOlP nfl
e klausimu: ką gali parodyti bolševi. į Kairio žodžiais: "Man grąžintą laišką su df. J. šaulio už- bitfp* ar liepos pradžią. ? 
•je? Jie mūsų vaikų neužkariaus. Tik j rašų ant voko padėjau į savo archyvį4*} į į/ - į ’^"šia proga norėčiau ori.
_ • .___________ .___ 1______a ii _ .___ - I Xl_ ____1X1____ !_1 JI__ l'l__ ? •|f -ifc». ■- <■. _ _1,

yra sulaukę ilgo, našaus ir garbingo amžiaus.
Boetoae leidžiamam savaitraščiui Keleiviui 1Ū75 m.

vasario 9 d. sukanka 70 metų. O tai laikraščiui yra gražus 
ir paguodą keliantis amžedis.

Per tą ilgą laiką Keleivis ėjo į lietuvių išeivių visuo
menę, nešdamas jai žinias, apžvalgas ir apšvietą, niekad 
nenukrypdamas į šalį nuo esminių ir pagrindinių lietuvių 
tautos idealų ir siekių.

Per pastaruosius 20 su viršum metų Keleivis pasižy*. 
mejo tolerantingumu, skelbė lietuvių vieningumo, susu 
klausymo ir solidarumo mintis, neatitolo nuo kasdieninių 
mūsų reikalų ir rūpesčių, stengėsi niekam neatsakyti vie-' 
tos savo skiltyse, drąsiai jungėsi j kovą dėl lietuvių tautos 
laisves ir kultūros. }

Keleivis iki šiol beveik nesiskundė savo vargais ir 
nepritekliais. Tačiau ilgas amžius daug kam atneša šiokių 
ir tokių nesėkmių bei negalių. Prisirinko rūpesčių ir Ke
leiviui:

a) ne pagausėjo, o stipriai sumenko skaitytojų šeima,
b) susidėvėjo, apgriuvo Keleivio rinkimo ir spsusdu 

nimo mašinos, paseno spaudos technika,
c) skaudžiai praretėjo bendradarbių gretos.
Visa tai kelia sunkų rūpestį, kai žvelgiame į ateitį 

laikraščio, kuris Bostone ir jo plačiose apylinkėse yra 
vienintelis spausdintas mūsų bendravimo ir susižinojimo 
šaltinis.

Komitetas, turėdamas prieš akis tuos Keleivio rūpes
čius, kreipiasi į lietuvių visuomenę, nuoširdžiai kviesda
mas—

a) jungtis j talką Keleivio prenumeratorių šeimai 
padvigubinti,

b) remti Keleivį raštais ir bendradarbiavimu,
c) savo aūkom sudaryti fondą Keleivio spausdinimo 

technikai atnaujinti ir pagerinti; tam reikalui yra skel
biama aukų rinkliava, kuri pradedama šio rašto paskel
bimu ir bus baigta 1976 m. vasario 9 d.; aukas siųsti šiuo 
adresu: Keleivis, 636 E. Broadway, So. Boston,' Mas*. 
02127,

d) gausiai dalyvauti Keleivio 70 metų sukakties mf- 
nėjime, kuris yra rengiamas 1975 <m. balandžio 27 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III a. salėj.

Brangūs Keleivio skaitytojai, rėmėjai ir draugai — 
visi patriotingie’ji Amerikos lietuviai! Neatidėliokit spren
dimo kitai dienai, junkitės į Keleivio stiprinimo vajų,
nes juk norite ir linkite, *

kad Keleivis atjaunėtų savo spausdinimo technika, 
kad Keleivis visada būtų tvirtas ir principingas lietd. 

vių tautos siekimuose,
kad Keleivis dar ilgus metus lankytų mus tolerantin

ga ir išmintinga informacija!
Reikšdamas viltis ir pasitikėjimą —

KELEIVIO 70 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMUI 
RENGTI KOMITETAS 

Bostonas, 1975 m. sausio 8 d.

teis“.
Neaibejojame. kad minėti geri korespondentai Simo 

Kudirkos mintį tiksliai atpasakojo.
Bendravimo klausimu Vaclovas Sevrukas pokalby su 

išeivijos at-tovais reiškė dar toliau siekiančią mintį. Jo 
žodžiu, reikią išeivijai siekti ne tik kuo glaudžiausio ryšio 
Su savo laisvės trokštančia tauta, bet ir su visos Sovietų 
Sąjungos disidentais tenai ir užsienyje, nes tik bendromis 
jėgomi? galima priartinti kokius nors pasikeitimus. Be to, 
totalitarizmas ir tironija visada yra daug silpnesnėse po. 
zicijose idėjinėje kovoje prieš demokratiją ir humanizmą.

Deja. mes dar nedrįstame pranašauti, kad šioje prob
lemų klaikynėje Žalgirio mūšis ir baigsis. Pažįstant mū. 
sų paskirų bortdkų narrumą, galima tikėti, kad, praėjus 
"entuziazmo metams“, ne vieną smūgį dar gaus ir Simas 
Kudirka., ir kiti.. Ir taip, kol giltinė visiems nuglostys at- 
sišerpetojusius liežuvius.

AUSTRALŲ SPAUDA NĖRA LAISVA

Australijos lietuvių sa- sudėtingas, kvailas nevar- 
vaitraštis Mūsų Pastogė spa-: žomos žalos galimybių atve- 
lio 7 d. rašo. kad Age redak-; ju. Australų spauda nieka- 
torius Perkins Melboumo į da nebūtų galėjusi Australi- 
universitete taip kitko taip . joje atskleisti Watergate ti- 
kalbėjęs: |po skandalo. Australijos

Žaidynių švente. Tam nr» 
matyta data birželio 7 d. 
Šiuo klausimu nraŠom rs5v-

kalbamą laišką. Kairio žodžiais, "Ivinski?, rankom akės.... \ . 7. , ... T . . . „ v ... * . . vietos ir prnnrsmos. Jo ad.zvlAiAfl ntmmvnoA onl/A nchl/Az. IiaIiutaia*1 Ininni
resas yra: 93 Whee1m<r A^.. 
Staten Tsfland 
tel.: 212-356-7871.“

RENGIASI PAGERBTI
VINCį JONUSKAlfg

Los Angeles Moterų Fe
deracijos klubas vasario 2 
d. 12 :30 vai. dienos Mi. 
chaels restorane (4,500 Los 
Felix Dior, arti lietuvių pą. 
rapijos) pagerbs įžymiąja 
Lietuvos operos dainininke 
ir visuomenininke Vincę 
Jonuškaitę - Ledkaitiėne.

Rengėjos kviečia lietuvius

telėjęs, atsiprašė, sako. palikęs Lietuvoje“. Kairiui laibai 
rūpėjo šis laiškas, tad jis dar kartą sutikęs Ivinskį Ame- 
rikoje .priminė apie tai. Atsakymas buvo tdks pat neigia, 
mss. Įdomu, kad jeigu šis laiškas liko prof. Z. Ivinskio 
archyve, tai kodėl dabartinis režimas jo nepaskelbia? Juk 
tai būtų jiems naudinga propagandinė medžiaga.

Sparčiai besiketfiailčų politinių įvykių eigoje Uracho 
klausimas greitai pBUdkrė neaktualus. Bet šis epizodas 
pakankamai aiškiai pavaizduoja ano meto lietuvių politi. 
nių sluoksnių nuotaikas.

(Bus daugiau)

tralijos parlamentas nebūtų, juos uždėti — aukštą kainą 
galėjęs svarstyti Watėrgate už valdžios netinkamą ad-
situacijos. Jo paties taisyk
lės draudžia tiri daryti.“ 

Perkins sakė. kad "indivi

LAWRENSE, MASS. 

Ruošiamės Vasario 16 jai

amžiaus, gimęs Lawrence.
I Palaidotas Elmwqod kapi- 
I nėse Methuene.

Gruodžio 22 d. buvo AL I jjs paliko liūdinčius žino
tos posėdis. Jame pirmiau- ną Marijoną, sūnus Albertą, 
šiai buvo pagerbti mirę AL I Richardą ir Robertą, moti
ėzvss ___ Visti T___a____ a z__________ •_____________tos daibuoto’jai — kun. J. 
Gaspariūnas ir Marijona 

N.Y. 10309, | Deltuvienė.

ministraciją, nekompetetih-
4«»i- ku7£^u‘ddn»£' 

mą. Laikraščiai iš to tun ne-
do teisės neturėtų būti sub- Į patogumų — žmonės juos 
ordinuotos spaudos laisvei. įtarinėja, jiems netiki.“ 
bet jos neturėtų peržengti

"Pagal veikiantį vadina- ^kraičiai būtų buvę įstaty- į teisę visų žmonių žinoti tie- Argi sunku būtu surasti 
mąjį šmeižto įstatymą Aust- '1 mo keliu, grasinant bausme, są. Australų visuomenė mo- vieną naują Keleivio prenu. 
ralijos spauda teturi tik % sulaikyti skelbti faktus, ku- ka aukštą kainą už šmeižto
laisvės, šmeižte įstatymas n* privedė prie prez. Nixo- įstatymus, kuriuos ji leidžia

• 8 . ________ _________________!•_ •_____ * a _____ _ _______ _____ *

maratonų? O juk karime.

yra nepaprastai painus ir no atsistatydinimo. Net Aus- savo politikams ant savęs stiprina laikraštj.

Beisboliufakas Jim Hun 
ter pasirašė sutarti su Nešk

par 8 matus gaus algol 
mil Tiek dar oė

nas naujas prehumeArtorius vęs nė vienas

ną Agotą Ašmegienę-Rocus, 
seną Keleivio skaitytoją.

M. Stonio
Valdyba palikta ta pati: 

pirm. J. A. Stundza, vice-j 
pirm. M. Phillips, sekr. M.;
Stonie ir ižd. U. Penikienė. ’

Nepriklausomybės sukak.!
ties minėjimą nutarta reng.' torjjg Rimkevičiai, Mari. 
ti sekmadienj, vasario 16 d. t ja Trilikauskienė ir Albina 
2 vai. po pietų Lietuvių ka-, Baronienė važiavo namo. 
taiikų tautinės parapijos sa. į Automobilį vaira vo V. Rihu 
lėje, 156 Garden St. ,'kevičienė. Ji, priivažia^ūsi 

Kalbėtojais pasirūpinti | greitkelį, pasuko prieš tra- 
pavesta pirm. A. K.tundzai.;flką, todėl į jos mašiną įva- 
Meninės programos reikalai, žiav(> kita mašina. VBrtorfja 
Pav™ Stundzaitei, U. į>uvo vietoj užmušta, jos vy.

ROCHESTER, N. Y. 

Didelė lietuvių nelaimė

Lapkričio 3 Jonas ir Vik-

Penikienei ir S. Vydūnienei.
Po minėjimo rengiama 

vakarienė, kuria rūpinasi A. 
Kvaraciejūtė, M. Zautrienė, 
U. Penikienė, A. BeN ir kt 

Mirė A. Aimega

širdies smūgiui ištikus, 
mirė karo veteranas inž. 
Albertas Ašmega, 55 metų

ras mirė po 9 dienų. Mirė ir 
A. Baronienė su M. Trili- 
kauskiene.

Laidotuvėm rūpinosi pus
seserė Veronika Zlotkienė.

Dėkoju visiems 
vių dalyviams.

laidotu.

i
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Okupuotoje Lietuvoje Tušti lopšiui ir pilni stiklai
Į NEW BRITAIN, CONN. į 

Liūdna* rudenėli*

ŽENTĄ TENISONAITE

Saules belakant
Rūtai okupantai, ialin ii Lietuvot!

Broką* *u stažu

Šitaip pavadintu laišku 
Čekiškės vidurinės mokyk, 
les direktorius A. Venckus, 
partijos sekretorė ir vietos 
komiteto pirmininkas skun. 
džiasi Tiesoje gruodžio 26 
dieną:

»>1973 m. Čekišbės vidu-

Ir pasiteisink, žmogau!

K. Marukas Tiesoj gruo
džio 26 d. pasakoja, kaip 
jam bolševikiškai taiso te
lefoną :

"Telefonas bute veikė 
pakenčialmai. Bet fusiikak- 
bėti buvo galima. Jis būtų 
tarnavęs ir toliau, jei nepri
reiktų kreipus i abonentų

rinė mokykla naujuosius, skyrių, 
mokslo metus pradėjo nau. i Tą pačią dieną atskubė
toje mokykloje. Atrodo, tik j jo žvalus vyrukas.
džiaugtis reikėtų, o čia pra. ’ 
aidėjo bėdos. Statybininkai, 
skubėdami atiduoti objektą, 
paliko daug defektų, dėl ku
rių visus tuos metus ir varg?u 
tam. Pastato stogas pralėk 
džia vandenį, nusėdusi vie
ta siena, visiškai nesutvar
kytas rūsys. Neturime iki 
šiol ir telefono ryšio.

• Dėl neatliktų darbų ne 
kartą mokykla kreipėsi į 
dąrbų vykdytoją — Kauno 
ųįierto statybos tresto šeštą.

statybos valdybą. Apie 
||)i rašėme ir statybos tresto 
Valdytojui. Lankėsi komisi
ją, kuri ipažadėjo greitai 
opoką pašalinti. Eina laikas, 
Baigėsi žadėti terminai, o 
padaryta nedaug.

Kodėl statybininkai ne. 
vykdo savo pažadų? ‘
' Tokiu klausimu baigia
mas tas skundas.T *
Paskirto* kultūros premijos

Kultūros ministerija kas. 
met skiria specialias piemi- 
jss už geriausius kūrinius 
ąavįveiklos sambūriams.
' 1974 m. Š. Šimkaus vardo 
pirmoji premija paskirta 
komp. R. Žigaičiui ir poetui

Šios vietovės lietuvių ko
lonija praeityje yra buvusi! (Tęsinys)
garsi visoje Naujojoje Ang-I
Ii joje. Ji turėjo dramos klu-Į ROMA

centrų, stebisi tokiu girtuok-'bą "Varpą“, mišrų chorą ir
liavimu. Neseniai dar buvo puikias patalpas su erdviai Roma. Senas ir išdidus miestas. Didžiuliai istoriniai

---- T r-lengva surasti šios blogybės sa\®*. Klubas parengdavo! pa9tatai, paminklai ir rūmai. Nesuskaičiuojami meno kū-
bėda ne bėda, bet trys gyvą kaltininkus, — tai smetoni- puikius .va* Įnimus, ap an-Į rjnįaj_ Roma užimponuoja turistą savo garbinga didybe,
suėda. j nio. buržuazinio gyvenimo V av01' ?’| Paryžius yra žaismingas. Londonas alsuoja tradicija. Ko.

! liekanos. — bet dabar apgu. mjas. Bet šiandien veikla h nasirodo pasakiškai sroalvinga Hamburgas tam.
Lietuvoje dabar ir turima la stalus ir pilnom stiklinėm mirė, o erdvios patalpos te- Pen“aSa pauroao pasaKisKai spa ga. narnom gas tam.

trys bėdos: rusifikacija, gir. į maukia sovietinio gyvenimo bedunkso tuščios. » rustus. Roma buvo ir bus amžinasis nuėstas. Net
tuokliavimas ir tušti lopšiai.' dvasia ir lazda išauklėtas j Daugiau nei 20 metu vei- nera ‘°k,108 vut«arlos e»m0 kamšaties kaip Neapoly.
Ne kaitą ir ne du kalbėjom, j jaunuolis, partietis, komjau-’ kusi šeštadieninė mokykla Ajšku’ nonnt Serai pažinti tokj didžiulį miestą, rei- 
rašėm. kaip visokiais būdais nuolis, kolūkietis, taigi — šį rudenėlį uždaryta. Nors|kėtU daug laiko- Dviejų dienų turistas turi pasitenkinti 

tikras sovietinis produktas. ' vaikų dar būtų galima su.| autobuso iškyla, aplankydamas keletą svarbiųjų Romos 
Ir gėrimas nemažėja. ! rankioti apie 20. bet jie lie-(vietų. Autobusai gerai organizuoti. Viešbuty nuperkamas 

Istorija mums gali suteik.! Aviškos mokyklos lankyti] bilietas. Paskui keleiviai surenkami iš įvairių viešbučių, 
ti įtikinančių pavyzdžių iš i nenori, tėvai pakluso vaikų,] nuvežami į aikštę Ir surūšiuojami pagal kalbą. Anglų, 
carų viešpatavimo Lietuvo. 0 Lietuvių Bendruomenės] prancūzų, vokiečių, ispanų ir italų kalba gauna po auto
je, kai buvo taip pat papli-! valdyba — tyli... Taigi pas-] busą įr gidą.
tusios karčiamo?, kai carų: k^inisJietuvių šviesos žibu- Sustojame prie Trevi fontano gigantiškų figūrų. Tik 
biudžetas irgi buvo ir šia- užgeso. Į dešimt minučių, įspėja gidė. "Jei įmesi pinigėlį į Trevi

džSaipeS'ty«Tske?bb {®ntan». sugrja dar kartą j Romą“. Važiuojame toliau, 
1 bet jau du amenkieciai pasirodo pasimetę. Pravažiuoja
me zoologijos sodą. Egiptiečių obeliskas iš apie 1400 me.

LIUDAS DOVYDĖNAS

Taip pasauly klojasi su 
visokiomis 'bėdomis: jos 
■vaikšto po kelias vienu me
tu. rankomis susikibę. Net 
mūsų patarlė skelbia: viena

kuriems pavyksta prasmuk 
ti pas gimines toliau nuo

ir visokiais įrankiais Krem
liaus imperializmas rusiciz. 
mą veža ir neša rankomis ir 
vežimais, kaip kalbama o. 
kupuotoje Lietuvoje.

Rusicizmui kelią švelniai 
ruošia mažėjantis gimimų 
skaičius. Krikštynos darosi 
reta šventė. Kartais ir ne 
šventė, nes jaunos poros 
laiko nelaime kūdikio atsi
radimą. Kūdikis apsunkina 
pastangas naudotis visomis 
dar galimomis gyvenimo eė. 
rybėmis, patogumais. Rin
kus. kartais neišsprendžia
mas pastogės klausimas ir 
pragyvenimo brangumas 
verste verčia saugotis šei-

Vieni draugai nustojo'mos pr’eau^°- 
sveikintis, kiti, sutikę gat-| Turime pakankamai da- 
vėie, tik Vkėsčiojk ranko-• vinių išvesti visai sovietinei 
mis. į

— Nekeli ragelio? Su- diklį — nužmogintas robo 
orantu... bijaisi, kad i Nau- tas. Ciniškai gyvenimo su
jus metus neisi prašyčiau... maitotas žmogus - gyvulys 
— ir gudriai mirkteli.

O ką jiems atsakyti?“

N. Akmenės cemento 

fabrikas

Vilniaus "Tiesa“ savo

Tuoj bus tvarkelė, — už 
tikrino jis.

Tačiau jam išėjus, tele
fonas visai nustojo veikti.

Dabar jau verkiant teko 
prašyti pagalbos tel. Nr. 
08. Iš tenai liepė skambinti 
telefonu Nr. 771704. šis 
pasiūlė susukti Nr. 750008. 
Pa tarasis davė numerį 77 
1704.

Pagaliau 771704 nume»- 
ris pažadėjo atsiųsti meist
rą. Deja...

Telefonas antra savaitė 
neveikia.

pias ir girtas. Dar netolimi 
laikai Valančiaus, Kudirkos, 
Daukanto, kurie taip pat 
grūmėsi su girtavimo banga, į

mą:

’šešt. 5 d. Spalio Men.
užplūdusia anuometinę Lie-jšv. Andriejaus Parapijos 
tuvą. Rusijos imperija ir jos' Salėje 8:00 vai vakare New 
carai visada suvesdavo biu- Į Britaino aplinke Lietuvių 
džeto galus, tik nugirdytą i Bendromenes Programa ir? 
pilietį apiplėšus. Ir niekasšokis įvyks
dėl to gaivos nesuko. Nei! Dainos Šv. Andriejaus 
Petrograde, nei Maskvoje,! Vyru Choro 
nei cerkvėje. Kai kurie ir; Mergaičių Kvartetos ir 
mūsų anuometiniai dvasios Baleta

tų prieš Kristų. Senojo miesto siena pastatyta iš plytų ir 
tęsiasi devyniolika kilometrų.

Panteonas yra milžiniškas apskritas pastatas. Be lan. 
gų, tik lubose atvira skylė. Seniau sienos buvo išpuoštos 
marmoru ir bronza. Ta bronza yra atimta ir panaudota 
Švento Petro bazilikai. Yra likusios originalios tik bron
zinės durys. Panteone pastatytas altorius, ir kryžius kaž
kaip nesiderina su pagoniška šventykla. Nei žuvis, nei 

| mėsa. Geriau būtų likęs tik muziejus su senovės dievų
vadai nesirūpino girtu para.Į Geras Buffetas, Loterija, s statulomis. Būtų daug įdomiau. Panteonas yra vienu met- 

ru didesnis už Šv. Petro baziliką, pabrėžia gidė, nors ne.i imperijai vieną bendra var- ™‘eclu **? ri- Or!feltra, a ,..
' 1 J ‘ - bose esanti karciama buvo i Auka 3 dol.“ atrodo.

Tiberis nėra platus. Pravažiuojame naują tiltą. "Šis 
tiltas jau drikart taisytas,“ ironiškai pastebi gidė, "kada

dvarininko pajamų šaltinis. I lrįįjg skelbimas kabojo 
Trejukei bėdų žygiuojant, ”Varpo“ svetainės lange!

i numoja ranka į viską, gau.' per Lietuvą ir visą sovietinę Lietuvių Bendruomenė čia anaš, senasis, pastatytas dų amžiai prieš Kristų, niekada
: do akimirkas savęs patenki, imperiją, atsiranda ir talki- įsisteigė, kad palaikytų lie- nėra buvęs sugedęs ir yra daug stipresnis.“
nimui, nusivylęs dabartimi, ninku. Vienas jų — tai pati tuvybę, o, perskaitęs tokį j Naujojo miesto daly olimpiškas stadi jonas ir sporto

• prislėgtas dar tamsesnės at- , sovietinė sistema, neišsiver., skelbimą, aiškiai matai, kad aikštės. Balto marmoro statulos, kurios vaizduoja visas
eibes. Jeigu iki šio , po de-i cianti be teroro, be milzims. vietos apylinkė viešai ir ^kas, ratu. sudaro atskirai pastatytas
simties "piabletkų“, zmdu-Įkai išpiešto ginklavimosi., biaunans savo kalbos tyčio-jt *Leriki či u base^ball ž aidėias Karaliaus Viktoro Ema 
kas kūdikiui sumedžioia- Į žmogų girdąąti ir smukdan-; jasi. amerikiečių base-ball žaidėjas. Kai aliaus Viktoro Ema.

^gruodžio 1 d. laidoje aprašo desimtoj krautuveie, | ti jo norą di^tų kurti, ko j Lietinių šeštadieninė mo-(
> Naujosios Akmenės cemen- «>ėje kolas nutinpdzius. tai nors geresnio, tikėtis rytoj, ,kykla čig ,abai rejkaKnga| 

nieko nezmlaneios sios, „į ak v^.;
lenos' | kams, nesusipratusiems tė-;
Antras talkininkas — tai' vams, bet ir tokį lietuvių,________ i__ n__ _____ _____

to fabriką. Jau esanti "už- ko Sali tikėtis tėvai ir vaikai
___ F_____ „______ r____ kurta aštuntosios technolo- dar P° devynių "piatilet.

Ndcrošiui už dainą "Ą-; gijos linijos krosnis. Naujo- kl>“?
iuolai“. Antroji premija te. j sios linijos galingumas — Ne bėdas, džiaugsmus ar 
ko komp. A. Bražinskui ir į 600 tūkstančių tonų cemen. sąlygas noriu čia paminėti.'ir kaip nors .išsivaduoti iš j demonstruojantiems Lietu-
.įėotui V. Barauskui už jų to per metus“. Tuo pačiu e- bet Lietuvos okupacijoje gi.! sovietinės vergijos. Tą viltį' vių B-nės veikėjams.
’^Dainą apie klonius“. Dai- santi užbaigta ir viso fabri. mimu skaičiaus grėsminga i tamsina ir demokratinio pa.| n„.__ f{lr

ko statyba. "Per metus jis mažėjimą. Ir kai čia renkasi. šaulio sukiužimas, aliejaus " -Į? v-.-
pateiks statyboms beveik veiksnių konferencijos ir statinei trenkus į patį sava-1 A- • k «unaik«ntow
pusketvirto miliono tonų dažnėja posėdžiai, kai net . J J®
aukštos kokybės cemento“, dvi Bendruomenės už atla
ši? N. Akmenės cemento pų tampvdamo|pi šaukiasi I

tamsėjanti viltis kada nors, kalbos nemokėjimą viešai

(Bus daugiau)

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

bos "Polka tinka kiekvie- 
bam“ kūrėjai komp. V. Bag. 
jonas ir teksto autorius ra
seiniškis P. Gerulaitis gavo 
(rečiąją premiją.

Pirmoji choreografinė i fabrikas yra vienas didžiau.: ir dievus, ir velnius, bėriais, 
premija už šokius "Paskuti, j šių cemento gamyklų visoje; kindamos. kuri jų geresnė ir 

tikresnė, atrodo, ar tik ne
būtu dauff naudingiau pa
kalbėti apie tuščius lopšius 
(ieicru dar iu kur nors ran
dasi). Gal būt, ir čia, Air°. 
rikoie. mūsų iaunima«. )š-

nė polka“, "Rokiškio kadri. Sonetų Sąjungoje.
lis * ir "Reketis“ paskirta E. * (E)
Morkūnienei, antroji už šo. ’
kius "Tolkašokis“, "Krypti. | Apdovanojo D. Banionį 
tis-* ir "Avinėliai“ — J. Lin. į
giui, o trečioji už kompozi-j Ižvm’am Panpvėž;n d-

ir “-iL^v&^ suvar. 
menų vireugaiv,. ?e ir tiek jvaj.

riosp bakūžėse steigė mo
kyklas, samdė daraktorius. 

..... . ,. i mokytojus, mus išmokslino
eprtklausomoje Lietuvo.'-r at<ųatvta Lietuva irikiavo 

je spaudos baliai buvo sau-, ,• kultūrinių valstvbiu tarpa, 
niausi. Lietuvių Žurnalistų j o šiandien, turėdami daug 
S-gos valdyba tą tradiciją I geresnes salvėms, savo Ca-

SPAUDOS BALIUS

tęsia Chicagoje. Jos baliai 
taip pat yra iškilmingiausi.

dją '’Gegiąvinias“ - R. Ta.: te’trn ir filmu aktn-i-ii, nidrėjes be krikš’vn,, ir be | šiemet 25 d. Mar.
. .. . 1}nu.»,1,pJ,u,nn.uiSu»lmk‘a?{ lopšio verstis, prabiltu- ana. tininu,. restorane ruoiiama.

B. Dauguviečio vardo pre. | ^’tAtn SMungos liaudies} pus mariu pasilikuri broli 
mija paskirta kapsukiečiui artisto vardas.
R. Kašauskui už jo dviejų
dalių pjesę . pasaką "Kai

a™: HART™'>- ««•
tui^ui K. Sajai už komedi
jas "Kepurė dega“ ir "Par. 
šo gaudymas“, o trečioji — 
rašytojui V. Rimkevičiui už 
dviejų daliu komediją "Ba
lius pirtyje“.

Atsilankė Simą* ir pa* mu*

timque restorane ruošiamas 
balius bus jau ketviilas’s.i

dillacais ir Rivieromis va- 
žnim’am*1 iš tautinio kelio 
šunims šėko piauti...

A. Kadagy*
seserį, kuriuos sunkus evre.,... , . . . ,. .. , ,
nimas moko vengti vaikų. ?eraia^J0”eA.kad?ir !sb l' ŽMOGAUS KAINA-$5.60

"Balys Sruoga 

mūsų atsiminimuose" j

Lėktuvai ii Vilniau*
Lėktuvai iš Vilniaus 

skrenda į 29 vietoves už Lie
tuvos ribų ir pačioje Lietu
voje į Kauną. Biržus, Drus
kininkus, Kupiškį, Rokiškį 
ir Palangą.

Žinoma, daugiausia jų 
skrenda į Maskvą — kasdie 
net 5 lėktuvai.

Kasdien po vieną lėktuvą 
skrenda į Kaukazo vasar-

Pasi baigė senieji metai su 
gerais ir blogais įvykiais. 
Lietuviams pats svarbiau
sias įvykis buvo Simo Ku. 
dirkos iš sovietinė? kator
gos paleidimas ir jo su visa 
šeima atvykimas į JAV.

Atsilankė Simas ir pas 
mus. Trumpai jis tegalėjo 
pabūti, nes kitą dieną jam 
reikėjo skubėti į Washing- 
toną, kur jį rengėsi iškilmin

Susirūpinti pats metas.
Juk daug visokių mūsų i- 

dėju ir nastanou erai bus ir 
nereikalingos, kai kapinėse 
nasibai^ lietuvio žemiško, 
sios kelionės pėdos.

Kita bėda, nemažiau pa. 
vojinga, skandinanti žmogų 
Lietuvoje, — tai girtuoklia
vimas. Iš spaudos ir atlan. 
kiusiųju savuo ius visiškai 
aiškus dar niekada neregė
tas ffirtucfkliavimas. Geria 
nartiia geria fabriku ir kol
ūkiu biurokratija, geria pa
rapijiečiai ir neparapijie- 
čiai. Kas neišsigali užsivers
ti "sovietinės trauktinės“ 
stiklo, tas lenda į krūmus ar

liūs turės didžiausią pasise
kimą. I Sveikatos draudimo insti

Ir reikia, kad jis pasisek-' tūtas apskaičiavo, kad žmo 
tų, kad iš jo liktų sąjungai gaus kūnas nuo 1936 m. pa. 
pelno, kuris eis stipendijom brango 5-6 kartus, 
tiems, kurie ruošiasi pakeis. ’; Tada sudeginto 150 svarų 
ti taip smarkiai retėjančias žmogaus kūno cheminės lie. 
mūsų spaudos daibininkų kanos buvo vertas 98 centus, 
eiles. i . T o šiandien—$5.60.

gai sutikti kongreso narte’
Laukėme žinių, 'kaip jis! pinis’ir gaminasi "saviškių 

———t—. <<ao<ai- ten ten buvo pasitiktas. D«-i gyvatine“. Vestuvės, laido. ( 
vietirSoči. Oharkovą.
M, Gorki, Krasnodara. Ode.-cial anle ,al nara3e- Aciu ('eigų pasitaiko) plaute, 
a, ir Irt. Net i Murmanska. Keleiviui, kad iis nors ‘mm- plaunamos degtine, vynu ir 
yra 3 lėktuvai per savaite, pa'- bet aiškiai ta jvykj ap- visokiu rūšių ”samagonu‘.
tiek pat į Archangelską, Za- rašė. ra"^i "
porožę ir kt. I Luckienė

Net rausvi ar visai nuraude 
"vilniečiai“ ir "laisviečiai ‘

PRANEŠIMAS 

Lietuvis Alton L. M a u r a g a * 

atidarė

SUNLAND REALTY

4511 — 4th St., No. St. Petersburg, Fla. 33704, 
tel. 527.0696

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

jamąjį turtą.
(8)

1
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 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- 

Ikais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių asmenų, 
; atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū- 
i rėjo atvaizdą.

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

Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje.



• » ■ -— —■ \ tJHttB, 90. BOSTOR Nr. 2, 1975 m. sausio 14 d.

—’ ' 'g***8
Ucalbgjjmas 

Maikio sv Tėvu

KELEIVIO RĖMĖJAI

Adomas Kabašinskas, iš 
.Ohio, — $400.
| Po $50: N. Šležienė. Dor. 
'chester, Mass., J. Lubecki, 
Baltimore, Md., A. Žemaitis, 

‘Chicago, 111.

Jaunimas rašo Akos informacijos
SIMAS KUDIRKA BOSTONE

Aš niekada nepamiršiu. dirkos asmenybę ir pažymė.
_ ............. T • *. • 1974 m. gruodžio 7 dienos? jo, kad Simas paskelbė ba~
Susivienijimas Lietuvių dieną aš susitikau su SLido streiką, protestuodamas 

^Amerikoje — $35. mu Kudirka. ■ prieš Lietuvos okupaciją ir
A7i^naV1C«UoA La C0m' On» buvo šaltas.bet sau- Persekiojimus. Mažieji mo-

, Alberta. $3b. j- su linukai pasveikino- Simą
• o Bos5.°!10 ramove- savo mama nuvažiavom į Kudirką jam skirtu eilėraš- 

nai, Sandaros 7 kuopa ir J. Bostoną. So. Bostono ‘ čiu. Mokinių vardu sveikino
Kancevicius. Lawrence, Ma. gimnazjjoje šeštadieniais y-1 Danguolė Spakevičiūtė, ra.

K. Everlinienė. St. Peters. 
burg, Fla., — $20.

$18.

ra lituanistinės mokyklos
„ ... . ... • pamokos. Tos dienos ryteB. Klovas, Ch,cago, in.- gimag Kudirka buv0

kviestas aplankyti Bostono

1 šinėlį apie Simą Kudirką 
paskaitė Vida Simonaitytė 
o abiturientų ir skautų var
du tarė žodį Rita Čereškai.

E. Mikužiūtė, Chicago, į lituanistinę mokyklą, o va.; tė. kuri Simui įteikė ir roživ
DL, — $15.

L. Herbstaitė, So. Boston 
Mass., — $10.

Po $8: S. Bartis. Na bua. 
N.H.. E. Dietrich. Elizabeth, 
N.J.. S.M., So. Boston, Ma., 
B. Klemka. Oak Lawn. Ilk,

kare — į VLIKo seimą ir 
banketą garbės svečiu.

Simas turėjo atvykti į li
tuanistinę mokyklą tarp d e. 
vintos ir dešimtos valandos 
ryte. Mes atvažiavome maž
daug devintą valanda. Ste-

B. Svikla, Worce?ter. Mass. bėtina — buvo mažai žmo.
Po $3 aukojo: K. E veri’, 

nas. Brockton. Mass.. A. U. 
hjrvičius. London, Ont.. S. 
Aleksiejus, Valley Stream, 
N.Y.. J. Adomėnas, Montrn 
ai, Que..
Hartford
Nashua, N.H.. A. Spmežvs

— Maiki, pereitą kaitą | pilnus šipus, prikrautus duo
tu man viemai ir nepasakei. > nos ir ragaišiaus. 
ar tikrai bus viso svieto vai- Į — Tiesa, tėve. Amerika, 
na. Vienok pribaiminai ma. • parduodama Rusijai nrilio- 
ne ir mano frentą Zaciuką,»nug tonų grūdų, norėjo paJ.r
Vliriom ič i o Imm nvn • zlA+i ♦/, Irvmn+.zv nlVaiaMUA*.. -7"

Ont.. A.kuriam aš visą tą tavo pra. 
našystę apznaiminau. O ta
da jis man paporino nė 'kiek 
negeresnę navyna. Girdi, 
vaina tai Vaina, bet ir be 
jokios vainos šiemet sviete 
mirs iš bado milionai vvrn. 
bobų, mergų. un«me™"u k 
net mažų vaikeliu. Dėl ko 
tas gali atsitikti kad nau 
mus pilni kremai 5*xW®rin. 
kraknvskn de«m. tnkpnfv+n. 
rnkvtn ir 5> en_
tos Agotos duonos?

dėti to krašto alkstantiems 
žmonėms, o bolševikai tuos 
grūdus brangiau pardavė 
kitiems kraštams, pasiskelbi 
darni tu kraštų gelbėtojais 

— Tai tikri rakatkriai. 
Maiki!

Taip jau visad* būna, 
bet kokiame biznyje su so
vietais. Mes tai žinome, bet 
Amerikos biznieriai nenori 
tos teisybės girdėti.

pasauliui ! mais, kurie rišami su preky.
Lietuvą Vasario 16 proga i bos sutartimi su Sovietų Są. 

junga.
Amerikos Lietuvių Tary.* v x . .

bos centrinė įstaiga paruošė dar neatsiuntė mfor-
anglų kalba informaciją a.,^aciW Ą^iapiesavo k-sne. 
pie Lietuvos okupaciją ir ją
išsiuntinėja savo skyriams 
bei kitiems veiklesniems as. žymėti savo ir atkviečiamo

jo vardus ir pavardes bei 
adresus, atikviečiamojo

menims, kad tą medžiagą.
pagal reilkalą pakeitę, pasiū. . , . . , . .
lytų vietiniams amerikiečių vietų ir laikų
laikraščiams ar radijo sto-1 Pas^u I’11° Pa a0|° »kvieti. 
tjms mo Lietuvoje, datą ir vieta,

' v , . kur paskutinį karta buvo at-
..?r??<>m koptektuoti ame. 1Pestas prašymas išvažiuoti, 

nkiecių radijo stotis :r pa. Taip pat pažymžti vaMus 
siūlyti 15 minučių piogiamų kih, narju kuriolau.
apie Lietuvų Gavus sutiki- k,ama at kstant & 
mų praneškite Altos centro -iamuoju
ištaigai. Bus jums nusiųstai 
i juostelę įrašyta anglų kai. Į 
ba informacija apie Lietuvą, i 
perpinta lietuviška muzika?

Lietuviškosios radijo vaJ 

landėlės, kurios norėtų iš-kiviai ir studentai kreipia- 
Chicagos gauti ‘juostelę su si į Amerikos Lietuvių Tary.

puokštę. Paskui, kompozi
toriui Juliui Gaideliui akom.
pcnuojant, mokyklos choras
padainavo kelias daineles.«»

Po meninės programos 
kalbėjo mūsų garbės sve
čias Simas Kudirka. Atro
do. kad iis jau pastebėjo, 
k?d televizija daro mums 
blogą įtaka. Jis ragino mo. 
kinius mažiau laiko praleis
ti prie televizijos, o daugiau 
skaityti. Po to jis sveikino 
kiekviena mokinį ranko- 
pamaudimu ir norintiems 
dalino savo autografus. Bu
vo gražu žiūrėti, kaip ma. 
žieii ir didieii mokiniai, pa
stoje Simą, laukė jo parašo.

nių. Lauke stovėio keturi ar 
penki asmenys. Vienas iš iu 
buvo vyr. skautininkas My
kolas Manomaitis. Gerai, 
kad aš turėjau foto aparatą.

M. Karbm, W?tri daug fotografavau. Ka- 
Conn., M. Kor-ak. j dangi buvo šalta, mes iėjo. 

emežvs. me i gimnazijos patalpas.
Sudbury. Ont.. J. Yanush,i Įeinant man kilo mintis:
Rumford, Maine, E. Klimas. • ką gi Simas Kudirka pagal.
Wnllaston. Mass., A. Wa.: vos apie gimnazijos pastatą 
dells, So. B° +on. Ma?«.. J.;ir Amerikos mokinius, lan- 
ABšauskas. Wom«ster. Ma.. j kančius ta gimnaziją? Pats’.. . .
J. Dan'nnis. Ch^a/m. T1!..i pastatas ir aplinka sudaro' f10™e. a , a? ir 

_ — r- kad fĮqr

.1

i š ir mama tuo tarnu įš-

ka'lba apie Vasario 16 pras
mę, prašomos (kreiptis į A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
centrinę ištaigą. 2606 W. 
63rd St., Chicago, III. 60629. 
Bus nusiusta. Tuo- užsaky
mus prašome atlikti kuo 
greičiau. kad užtekto laiko 

laukėme? mulrimlrkuoti ir nusiusti.

Ryiiai ra

moksle vi ja

Dažnai amerikiečiai moks-

bą, prašydami medžiagos a- 
pie Lietuvą jų rašomiems 
darbams. Kiek galima sten
giamasi patarnauti.

Neseniai į Altą kreipėsi 
Riverside - Brooklyn aukšt. 
mokyklos, esančios netoli 
Chicagos, laikraščio Clarion 
redakcija. Buvo suteiktakaria galėtumėm! Taip pat galima gauti ne-jrea^^ DUV\TZ

....... .................................... „ ant pastato įmokamai spausdintos ” t^TInokykte S“
H^milton. Ont.. .1. Plankus, vrur prirašą, "Kili niggers ««’«,džiagos apie Lietuvų, krei.;”3t ™LkIrč Sh^
London. Ont. P. Antrins. and 3pieks“. "John loves dar,karta l> Pasvel- Į piantis j Altų minėtu adresu.1 cl° vedamų^ paskyrė huno
Avon. Mass. Ch. PvriiinAv. Mary“ ir t.t Simas ko gero ^inau lr uadanau pora nuo.;

F^on^Ble, labai liūdiną vaizdą: lauke 
Knlmnntąviėius,1 prišiukšlinta, o

Baltimore. Md. J. Valentu, pagalvos, kad amerikiečiai trauku. Simas sn visais atsi-
kevičius So. Bo«‘< n. Ma~s., -neįvertina laisvės ir ja iš. 
A. Z'amžwka<?. C^bimbus. naudoja blogiems tikslams.’

j Kudirkos ir Lietuvos apra. 
i šymui, painformuodamas ir 
į apie Amerikos lietuvių Ta. 
į rybos laisvės siekius, pa. 
I skelbdamas Altos adresą ir

Lietuvių enciklopedija 

Australijos parlamentui

Tain pasibaigė ryta3. ? . .. ,. . . m
i Amerikos Lietuvių Tary-, v i —a:

Vytenis Senuta bos vardu Au-traliios uoozi- pažymėdamas-
. cijos pirmininkui BiUv Ma-!"!? J1?*13“ lnform3-
' ckie Snedden į Camberrų c,« 3P,e UetnTą-

(Šio straipsnio autorius, pasiųsta Encyclopedia Litu-' p 
anica, prašant, kad ją pade.'

ii Lietuvos

Ryšium su prašymu pade.

automobili ir nuvažiavo. I
Ohio. R. Sbarkus. Poeknnrt. Vidu--e bdy0 lituanistinės;
Texas. F. Keturka. T a Šalie, -mokyklos direktorius ir ma- į 
Oue.. M. Kirkus. La Šalie, no praeitų metų mokytoja3?
Que- kiti mokytojai ir grupė žmo- ■

Po $2: J. Dalbokas. Los nių. Visi norėjo sutikti gar.
Pocius, iš sųjį Simą Kudirką. Staiga gyvenantis Broektone. Matwq A, ‘Angeles, Cal.. D. Pocius, iš sųjl Simą Kudirką, btaiga gyvenantis Broektone. Ma.. anica,prašant, kad ją pade

S™*’?1’ N.L . k* tų j parlamento bibliotekų.
__Taip tėve tavo bičių.^Pie JĮar g^monton, Alberta, A. Bur. Lauke buvo lik brolis Mano. gęs Bostono lituanistinę mo

f’ - nnrina fjltvn TnOkslmCIUS__ vt___________ TV • rv____ mnUio 1_______________ i J___l-i- 11-1...
lis tau sakė teisybę. šiemet' 
tikrai badu mirs milionai <datoras? 
žmonių. Žinoma, ne čia
merfkoje. Nepaprastai 
bado aukų bus techniškai ir 
žemdirbystėje atsilikusiuo
se Azijos ir Afrikos kraš
tuose — Indijoje. Pakista
ne, Nigerijoje, Abisinijoje 
ir kitur.

mokslinčius nei]ęa New Britain, Conn., 
’i A. Liobaitis, Verdun. Oue..

maitis. Netrukus privažiavo kyklą, gyvai domisi lietu. ^1° užmojaus iniciatorius
geltonas automobilis. Iš jo vių kultūriniu ir visuomeni- įr mecenatas yra A. Repšys ti M. Jurgutienei atvykti

ja a.-I __ Tėve ji* šiandipn aiž JF. Gruzdantis, Hot Springs, išlipo Simas Kudirka, VLT- nju gyvenimu ir bendradai- iš Bellwood, III. į pas savo vyrą. Valstybės de.
daug* kiną kad žmonių prieauglis Ark., S. Stropus, Au ,trab‘įa. Ko .pirmininkas dr. J. K. biauip iaunimo spaudoje. Siunčiant enciklopediją, partamento Sovietų Sąjun-

Svitai annrėini kad A. Andriušienė. Easton, Pa., Valiūnas ir Bostono Lietu. Mes linkime Vyt. Semitai ir kartu Sneddenui perteikta 8°s reikalams direktorius
yiu Bendruomenės anylin- ateityje išlikti tokiu pat pa. lietuvi J aikciją M. Garrison atrašė laišką
kės pirmininkas A. Matjos. j yvzdinmi lietuviu ir neiš- prieš Lietuvos Altos pirm. dr. Kf Bobeliui,

įkristi iš musų maudos dar. gu .mo . Sąjungą, i pranešdamas, jog ryšium su
j i nauja prekybos sutartimi ti-

Daug norinčių atsikviesti į kimasi. kad emigracijai iš

taip sparčiai didėja, kad 
jam išmaitinti kasmet rei-
kalinga 20 milionų akerių H- A. Matul-s. Detrrot

naujų dirvų mpegalima rna- 
— O iš kur tu, Maiki, to. ne8 beMc visos to

kią velnio pranašystę imi? erMlanto auginti yra

M. Michalavich. Salem, N.
Mi..

žemėje priao|$ 76 milionai 
gyventojų. Jwtns išmaitinti

A. Gantau^ns Bridgenort,1 
Conn.. D. Valeiša, Lawren- 
ce, Mass.

Po $1: C. Denis. Kelowne,

ka.
Aš greitai įbėgau i vidų, buotojų gretų. Kel. rcd.) 

pranešiau, kad svečiai jau į
ateina, ir ruošiausi fotogra-I WORCESTER, MASS.

— Tėve, apie tą masinį į bu naud</}aiMB. Dėl to na*.
prieauglius iržmonių mirimą badu šian

dien kalba ir spaudoje rašo 
daugelis to dalyko tyrinėto
jų. O aš tau, tėve. aiškinda
mas apie bado aukas, re
miuosi žymiausiuoju tos sri
ties specialistu dr. Norman 
E. Borlaug. vadinamu ”Au
galų revoliucijos tėvu“. Jis 
yra apdovanotas garsiaja 
Nobelio premi ia už savo ty
rimus ir naujus išradimu- 
žemdirbystėje ir iavu au<ri. 
rime. Tau mok^ipirkas ik’ 
1972 metu irorimšin. ka*3 
pasaulio žemė? deriipu i5- 
tęklipj p-iVni-ika’^’ Iš
maitinti 7Tnnniiai. DpV»<ųr 

fp^’P ptvinjii

♦fl SUiklv^nU mnbi cn2v.
T»»«IVP. Jie coVn Vj»*i «’«*»».

c^*.«vV*oi /ii. 
inrr r-Vr\rrnU-v*r\ r>r— 

i^vtSAn****r1*i?i pailm

lai gi 
turi mirti 

— Tai sųKBtdna 
Maiki! Bėtina, 

j ant žem«» pR^dką.
— Nieko ttK Uvėi 6ik n$- 

sugalvotunL jMfe |r tikrai B- 
ntotofci mėsininkai dar 
neranda ii Mkl nelaimės B- 
eities.

— Ne, MaBi! Duok tu 
man tik vaMĮBos karietą ir 
jos botagą! Tkda aš, Maiki, 
leisčiau ženytis tiktai sulau- 
kusiem septyniaedeiknt me
tų rimtiem gamadoriam, o 
iš civiinai mwBifciikątių jau
nų snarglių Maai atimčiau 
pačias, kad jie negrieRntų 
ir nedaugėtų badttfrių 
skaičiaus. Vot, ir hitų tas 
>kveičenas BspręBas ant vi
sados

________________ _ fuoti. Štai Simas įėjo pro j
įF.C.. J. Šabulis. Wallkill N.,duris, ir foto aparatai tik: Susirenka Sandaros kuopa 
Y.. J. Bulota. Davton. Ohio. pyškėjo. Simas Kudirkai
A Grip-alavich. Hillside. N. t sveikinosi su visais, atėjus Sandaros 16 kuopos susi
ję M. Sira^ki, IziveH. Maus.? eilei, ir su manimi. i rinkimas bus šį sekmadienį.
J. Račius. Ix>s Angeles. CaL. 
A. Andriušienė Easton. Pa.. 
S. Yerom kis. Brooklyn. N. 
Y.. W. Bumiauricas. A-m.

Jis yra neaukšto ūgio.1 sausio 19 d 2 vai. popiet 
smulkaus sudėjimo, bet io Lietuvių Piliečių klube.
rankos pabaudimas vyriš. 
kai stiprus. Jis taip pat priė-

pterdam. N.Y.. P. Malšins-J jo prie mano mamos, kuri 
kr s. Los Angeles, Cal. j tuoj apsiašarojo. Aš prašiau

Visiems aukotoiams mūsų io aB.tū«?af2- ir ™i?bi
man davė. Firma ns nasira.

. — Laimė, tėve, kad to. 
Jkiem8 kaip tu niekas vai- 

— Vaidiminut, Maiki, ojdžio® 1 nmkas neduoda, 
kodėl kitos kontrės, kurios!^*80
prisiaugina grūdų daugiau, 
negu joms reikia, negali a- 
noms padėti? Juk žiūrėk, 
kaip aną rozą Amerika nu. 
vežė net Rusijos bolševikam

nuoširdus ačiū !
Keleivio administracija

ST. CATHARINES, ONT.

Sauliai sukruto

Povilo Lukšio kuopos su
si; inkkne gruodžio 15 d. bu
vo priimtas šitoks 1975 m. 
veiklos planas.

Sausio 26 d. paminėti 
K" ai pėdos išvadavimo su. 
kr ktį.

Birželio 21 d. Kanados 
Legiono salėje (Church St) 
surengti Jonines.

Rugpiūčio 17 d. surengti 
šerių šauliu sąskrvdi - gegu- 

I žinę Old Bovs House, Hen. 
|ley Iriand Club (Port Dal-

— Maitoti, pąlaukt si dar housiel. Ten buvo ir vėlia- 
turiu ir JEBirMliin giraannTl. vos pašventinimas.

šė mano ’Tlav of Shame“

Šis kvietimas yra oficia
lus nes atskiri kvietimai 
nebus siuntinėjami, kaip se. 
niau buvo daroma.

šiame susirinkime reikės 
rinkti valdyba. Ypač man 
iau laikas išeiti į pensija.

knyga, o v»iau mano ma.lPinan^1 sekretoriaus parei- 
mos padaryta atbuma kn-|Kc’e’sbųvau 35 metus. Jas 
rint™* laikraščiu surinkta pradėmu. kai buvau 4», me.riame iš laikraščiu surinkta 
medži?t^a anie. Rima Kudir. 
ks nuo pat ivvkin luive. Jo 
ragena yra graži ir euro. 
nieti«ka. taip. ka»n Algi® 
Rukšėnas savo knygoje ra
šė.

Man tno tarnu viu brovatj 
'gplvon mintis, ks Simas Ku. 
dirka <ralvoia apie Amerika 
ir ios žmones.

Kw Simas su visais pasi
sveikino. direktorius ir visi

ii Lietuvon ! Lietuvos sąlygos .palengvės,
! kad nebus apsunkinami tie,

Apie šimtas lietuvių at-l*?™ iš
siuntė Amerikos Lietuvių Reiškiama yiltjs. kad
Tarybai vardus savo artimų- tuo galės pa-
jų, kuriuos jie jau keletas t s,naudo«. z
metų stengiasi atsikviesti iš ,R pXRXEUOS
Lietuvos, ir vis neduodamas
jiems leidimas. Dalis pa/var. FINANSAI

žiu jau persiųsta Washing. Rochesterio lietuvių pa- 
tono įstaigoms, kita sąrašo ^ja 1973 m< pajaraų tu- 
dalis baigiama tvarkyti ir rėj0 $63,372, o Vyriausias 
bus taip pat perduota JAV Lietuvos Išlaisvinimo Kotai, 
valdžios žmonėms, kad ir tetas 1974 m. iš ”doanių“ mu 
lietuviai galėtų pasinaudoti vo tautiečių tesiBrspštė tik 
tais atvykimo palengvini- $40,000.

tu. o dabar...
Viri nariai kviečiami da 

lyvauti.

Lietuvių radijo prograiųa

Iš radijo stotie? WICN 9C 
-5 FM trečiadieniais nuo ’i 
iki 8 vai. vak. o šeštadįe 
niais nuo 5 iki 6 vai. vik 
duodama lietuvių programa 
Prieš Kalėdas per 3 savaites 
nebuvo jokių skelbimų.

Programos vedėjas Ed.

i

kiti dalyviai palydėjo ji i o_____
mokyklos sale. Ten scenoje vardas Meilus, jr. 
jau riedėjo visi mokvklosj
mokiniai. Jie plojo, kai pa-* 
matė savo tanios heroiu —
Simą Kudirką. Salėje buvo

J. Krasinskas

Ui ir nerdda, bet nelaikyk niue dar bus parašyta vėliau. _ nu PMokvHog diTClrtorius bių dar nėr. buv» nuo 1M0 
manęs paiku drimeHu! Šauly* jMV0 iody iaSėlė Simo Ku-

FLORIDA — DAYTONA BEACH 

SEASCAPE MOTEL

Kviečiame aplankyti ir apsistoti SEASCAPE MO
TEL ant jnroe kranto. Mėsą motelis yra visą FIsrL 
dos įdomiausią vietų centre.

Rasite gerą ir nnotirdą patarnavimą, gražias ir 
švarios kambarius, spalvotą TV, stalo tenisą, 2 plauky
mo baseinas, žiemos meta šildomas.

Kainos Mankštos ir visiems prieinamas.
Norintieji smalkesnią iafsrmaciją rašykite:

SEASCAPE MOTEL 

A d. A a d r a 1 i a 
3321 S. Athatic Ava.

Daytoaa Beach, Fla. 32018 
Telefonas: (904) 707-1372
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J PADĖKA

žinios
S. Kolupaila ir A. Smetona 
Kultūriniame aubntvnknry

Ebr. Atgis Maldutis apleido 
Bostoną

Pernai baigęs Hanardo 
teisių mokyklą ir gavęs tei
sę verstis advcikato prakti
ka dr. Algis Makaitis apsi
sprendė grįžti į kariuomenę 
ir ten dirbti teisininko dar
bą. Jis jau anksčiau yra tar. 
navęs kariuomenėje, daly.

BROCKTON, MASS.

škulių banketas ir 
V. Putvio knyga

PARDUODAMAS NAMAS ŽIU SKERDYNĖS— atminimui 
Kražių kankinių, Įvykiai LIE- 

_ ... . , . . . _ TUVOJ ir mūsų UŽDAVINIAI,
Pasiūlymas be tarpininkų. Can- VLIKo SElMAS Toronte. Isto- 
ton Ave„ Miltone. geriausioje rinis Lietuvių JAUNIMO KON- 
vietoje, 4 miegamųjų, 38 pėdų GRESĄ$- Toronte, Krikščionių

Martyno Jankaus šau-'"Uv^ ™uii «įkl“į* £££ yra'seniau-
K11 Viirtnn fiAiMin 18 d .on. ksnailuseijos bei vandentiekio sias lietuvių krikščioniškos vi- uų kuopa aw»o i» a n do uomen4s žurnalas dstM
vai. vak. National Cafe „i3s leisti 189« m. šis numeris turi
Įėję rengia šaunų banketą, , 'ai.vtoJas. i»>olau8 >ie-
kurio dalyviai bus supažin. 2 garaza'- skll'‘“ ',ro,,- 

s tona k)

1974 m. gruodžio mėn 12 j
dien, Bostono ForestHiIls, j^tadienlo (sausio 18 
kapinėse buvo palaidotas |d) Kultariniame 8uba<4.a- __
ED VARDAS MIC KL NAS. karyje jo dalyviai bus supa- vavęs Vietnamo kare ir pa

Visiems giminėms, drau. žindinti su <)viem svarbiom
gams ir pažįstamiems už!^nygOTn:
dalyvavimą šermenyse ir i 1. Steponas Kolupaila. Au.
laidotuvėse, už šv Mišias.
g es, aukas ieu įų o - juozas Danys. Supažindina 
dui jamzmant Edvardo var- a T n. rd* Jūrų skautams, budėju. *•J- Glmbutis- 
sięms prie karsto, rašyt. A. Į 2. Pasakyta parašyta, H to- 
Gustaičiui, inž. D. Šatui ir ' mas. Antano Smetonos 1955 
.Tėv. T. Degučiui O.F.M. už .1940 metų kalbos ir pareik? 
ištartus žodžius atsisvei/ki-« kimai, sudarė Leonas Saba- 
nant su Edvardu, klebonui 1 liūnas, spaudai paruošė Vin 
kun. A. Ba/ltrušūnui, kun. J.) cas Rastenis Supažindina V. 
Klimui ir Tėv. T. T. Degu- Rastenis, 
čiui už; dvasišką patamavi.! Ir šis Subatvakaris bus 
mą,. taip pat visiems išreiš. į Tautinės S-gos namuose. So
Vilei mm n. nviizviau+a oomonič' joj w J j. V. Oi TV_

siekęs kapitono laipsnį.

dinti su šaulių sąjungos

192 psl. Kaina 5 dol.
Redaktorius — dr. Domas Ja-

sutvarkytas, parduoda-! saitis.
- Administiutorius — Antanascentro išleistu dideliu veika. Į* *».**•! RaStu“Sart =

lu apie L.Š.S. įkūrėją Vladę į Trief«.«.t,: 698-26SS. - .

RADUO FROGRMM

Seniausia Lietuvių Radijo 
Piognuir Naujoj Anglijoj 
4 asaei WLYN, 130) tt- 
toctitių ir M stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niaisnūo 1 iki J :80 vaL die- 
ją. Perduodama: Vėtitiorių 
paadtttinių Žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dsL 
ioa ir

Putvį - Putvmlkį. Knygos au. - 
torius yra čia gyvenantis!Šiuo metu A. Makaitis y. 

ra JAV karo teisės mokyk
loje George valstijoje, kur 
susipažins su JAV karo įsta
tymais ir po 3 mėnesių bus • akompanuos 
paskirtas kurioms nors pa. Į Vasyliūnas.

Į Vėliau bus šokiai, 
j Laukiame atsilankant vie 
! tos ir apylinkės lietuviu. 

Jaunimui įėjimas $2.50
o . . . . , Pelnas skiriamas kuopos vė.Sausio 19 d. 4 vai. popiet liavaf •

Tautines S-gos namuose yra ’ *
rengiamas žinomo Bostono! Rihlrtinė. ,teigimu 
visuomenės veikėjo Antano,

Aleksandras Mantautas 
Meninę programą atliks

solistė Birutė Aleksaitė, jai 
dr. Vytenis

reigoms.

A. Matjoikos sukakties 
minėjimas

kusiems užuojautą asmeniš-j Bostone, 484 E. 4th St. Pra-įMatjoškos 60 metų sukak? Sausio 18 d. 4 vai. suva- 
kai ar spaudoje reiškia-;džia 7:30 vai. vak. Visi kine ties minėjimas. i žilina Rnefnnn
me gilią ir nuoširdžią pade. i ^ami dalyvauti.

• Artimoje ateityje, gal ko. 
Jūsų dalyfvavimas mū ų vo mėnesi, Kult subatvaka-

šeimos nelaimėje suteikė planuojama raaihinėf 
mums stiprybės ir paguodos. nrleš 10 metų mirusį vietip 

n- . .T iis Lietuvos nepriklau?ortiv
Degmgi Jums : bės akto pas^^ju prof

sūnus, tėvai tož. Steponą Kairi.
Subatvakariai vėl bii« kibk

ties minėjimas. ižiuos Bostono, Worcesterio
Dalyviai moka $8.00. > ir Broęktono šauliai ir sau.

. Daugiau informacijų tei-, lės N. Anglijos šaulių rink_ 
kia A. Keturakis, 61 Tho. į tinės ištekėti ir jos vadovy
mas Palik, So. Boston. Ma. bė?. išrinkti.
•02127; tel. 268-6498.

Komitetas

PARDUODAMA VASARVIETĖ

Tilltono apylinkėj. N. H., prie 
Silver ežero, parduodama va- 
sarvietė už $22.500.

Teirautis tel. 1-603-28641354
t

bet kuriuo laiku.
(3)

IEŠKO GYVENIMO DRAUGĖS

Esu lietuvis, gimęs 1910 m., 
pasiturintis, turiu automobilį, 
butų nuomoju. Ieškau tokio pat 
ar jaunesnio amžiaus moters, 
kuri norėtų kartu praleisti se
natvę.

Drive, Apt. IA, Far Rockawey, 
N.Y. 11691, tel. 212-327-2019.

Leidžia Liet. Krikščionių De
mokratų Sąjunga, Krikščionių 
Demokratų Internacionalo (N. 
E.I.) ir Europos Krikščionių 
Demokratų Sąjungos (CDCU) 
narys.

Centro Komitetas: pirm. Vla
das šoliūntts, 6715 So. Clare 
mont Avė., Chicago, 111. 60636. 
Tel. 312-436-5091.

Sekretorius: Adomas Viliu- 
šis. 4050 So. Campbelll, Chicago, 
.11. 60632.. Tel. 312—523-8330.

GRAŽŪS ATVIRUKAI

Turime ribotą kiekį dail. 
Vytauto Igno pieitų atviru
kų. Jų komplektas (12 ketu
rių rūšių sū vokais)—$3.50.

Labai tinka ir kalėdiniam 
sveikinimam.

Btfcnio reikalais kreiptu | 
Baltic Ftoristą aėtiijt ir dova
nų krautuvę, 502 E.. Bttoad- 
way, So. Bostone. Telefo- 
atis AN 8*0499. Ten gauna* 
-»»• fr ffauuvta

haiau ir Taiaan
barinis tt lsuto > viduj* 

ęoptarius ir taisai 
ką pataisyti , reikią.

Naudoju geriausią

JONAS STARINSRAS 
sn Skria Htg Ava

TeL CO i-WM

Operavo J. Dačį

i Tuo reikalu labai rūpina
si Bostono Jono Vanagaičio ! 
kuopos pirm. Juozas Stašai.Į 
tis. Sėkmėa!

Rašykite Keleiviui, pažvmė Į >
mi. knd tą laišką perduotų*darni, kad 

Jonui.

Tooooorjourut..-

”GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

t
draudimo agentūra

Atlieka įvairią rfittą

/ Ir broliai su šeimomis 
Ii Kalifornijos grįžo ; Padienį.

/vieno mėnesio trečiąjį

J E. ir ,V. Vizgirdai i Krūva knygų į Australij|

Dail. Viktoras ir Elena’ Buv^8 šiaulietis, dabai 
Vizgirdai, praleidę tris sa. gyvenantis Australijoje Sa
vaites atostogų šiltoje Kalt Klupštbs, pensininkas, 
fomijoje, praeitą savaitę į pratęsdama? Keleivio ptb. 
vėl grįžo į Bostono lietų, ! numeratą, užsisakė kmygv 
Šia proga jie pabuvojo ne $60.
tik Los Angeles, bet aplan-1 Šiuo atžvilgiu jam neriu, 
kė ir Vakarų pakraštį nuo įleidžia ir kitas periSfnintfa 
San Francisco ligi Meksi.'^ SydnejaUS Česlovai LW- 
kos. i tikas.

Inž. Juozui Dačiui Carney 
ligoninėje padaryta apendi. 
rit’o operacija.

Linkime ligoniui greičiau rūpesčiu 
izeikam grįžti namo.

Į mokyklas tvarka dar 
negrįžo

Įsakė taupyti

Naujasis MassaehusdSU
Užsakė Keleivį

Bene Budzmkauskas iš j . _ ,
Wateriburio, atnaujindamas,.gubernatorius Dukatas įlą. 
Keleivio prenumerata, ne; kė savo tarnautojams yisor. 
tik pridėto matrarvčių s»m’o' kur tik galima, tžUjjyti. Jis 
tėvo uvrikės natriam cibu., uždraudė mokėti antvalrib- 
kui. bet dar užsakė mefetn- * džius, aukštiems ipareigfl- 
Keleivi-Tnliiai Benson, gyv.! nams važinėtis vaKHSklito 
teri pat Waterburyje. J automobiliais į tarii^bį iri S

Ačiū B. Budžink»uskui,’*ns *nižti narto, ėmė mažtiį- 
už paramą laikraščiui. H no^eikaringų tam 

rlkaičių ir kt.

STEPONO KAIRIO ATSI
MINIMŲ PIRMASIS TO-
MAS "LIETUVA BUDO“ r______________ _
JAU IAPAPDUOTAS, BETi Massaebusetto valstijoje vM 
ANTROJO TOMO-’TAU, kės uždaryti apie 160 
LIETUVA“ DAR YRA NE- kyklu, — sako buvęs 
DIDELIS KIEKIS. valsti jos švietimo

$2.00. rius Cranin.

Gimimų skaičiui 
jut, per būrimus 3

i

AUTOMOBI LIŪS —1978

rūšių nelaimingų draudžia
ALTIC INSURANCE ACENCte

867 E. Broaduray, So.
ToL

reikėtų užsakyti.
eutonmbiUuą

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAOTM<
ODOS PLAUKŲ PRIEMOKAI. 1
titulo garantuoti. Goriausia doe
šįriaOitans ir sau. JtB 8 oa. 18 «at 
M otakymus siąaU su 86.001 
KATOBY, 1437 Sa. 48tk Avo.

88 Deavdi BdL, $
7 Stnttgart 88, 

iOtiašn: J AJ, 2887
SOth Avo. A 14th SU Ckore, 1640 W.
2838 N. Mihraukee Avo^ 1147 N.
Irkltar.

Filmas apie vėžio ligas 

Šaulių ku

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

j Ši radijo programa traną* 
i iiuojama penktadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM

valdybos Sausio 18 d. šaulių s-gos nuo 8:00 8:30
d. San- Martyno Jankaus kuopos v*karo.kuopos ' 

gruodžio 1
daros salėje buvo rodomas banketas National Cafe pa- ___ 

, filmas apie rūkymo žalą talpose Broektone.

lino gruodžio 11 d; So.
Bostono aukšt. mokykla bu. 
vo uždaryta, nes ten juoda
sis padūrę peiliu baltąjį . . 
mokinį. Saiišio pradžioje ta!vlsiemB 
mokykla vėl atidaryta, bet1 
ja saugo beveik tiek pat po. 
licittfrikų, kiek yra ir moki
nių. Kol kas didesnio nesu- j 
įsipratirito čia dar nebuvo,; 
bet mokyfclą lanko visai ma. 
žai mokinių.

Hide Paiik mokykloje dėl 
kilusių riaušių suimta 15 as.
menų,

'teisėjas nubaudė 3 mo-

sveikatai. Filmą parūpino Vasario 1 d. So. Bostono! 
dr. Pautienių? iš Clevelando. Lietuvių Pil. d-jos salėje 
Aiškino dr. Romas Dovv- programą atliks Toronto 
daitis. aparatiį palepino F. "Gintaro“ ansamblis Bosto.1 
ligijus SužiedNis, P. Višči- no ? kauti jos 25 metų sukak.; 
nis Veltui pšdielbė apie fil. čiai paminėti.

Vasario 16 d. So. Bo tono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 

; Altos rengiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo sukakties minė- 

* jimas. ;
; Kovo 2 d. So. Bostono 
Lietuviu Poliečių d-jos III a. 

švriMbragb, H tomas.ro. salėje Minkų radijo dainų

mo Kuopos vardu 
oju.

J. Šaulienė

fot&gtvetae
manas, parašė Vytautas ir dailio jo žodžio koncertas. 
Alantift, 013 pri., minkšti Kovo 9 d. So. Bostono 
viršeliai, kaina $8 .00. Lietuvių Piliečių d-jos salė-

Hr4.r- se skautų ir skaučių tradici-

kykdų taiybos narius už teis. j Vacy, KtvaliauAas, 221 i vai vak NtAo isak^H, nevykdo T, X, K*ln« k5C. j AX°S2^1^

.y*.“”!? hllkęa dovanoti, I koncertas Longv School of
Ijeiju.peikisūunoŽOd.pa-! UM1 ZOOTliai !Music E(lward pickman
teiką, nau» planą segreąa-; I kaBnt io Hali, 1 Follen St., Cambrid-
«ij«i pmuukinh. Dabar toks ifrrsav.
planas jau paruostas, ir ja-1 apit
me nenumatyta privestmio 37 mm žndftių 511 0M., KM
mokinių maišymo.
UEftVOS^ŽtM?LAFIAI

Tunme Lietuvos žemė b 
’; piU —. už 50 <•; v

na 16.00.

djflbi V ti? ravykaa, nauja 
laida, apid 31,000 žodžių. 
590 pri., kitoa $8.00.

SOUTH ROSTOlj^

REGfiJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS

3SS Wodt Braedtray, Sfe. Bodtonfe 
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 

rągiatruoti optikai
• itlO

PILNĄ AKIU APTJWHAVm» 
įriuitaat:

• AKINIŲ PBIRINK1MĄ
• AKINIU PARŪPINIMĄ PAGAL GYDtlfljV

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ tfMŲ PAKEnflty
• KONTAKTINIUS LRHUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
$ tLAtSOS APARATUS Ir tftus tilfcU&NIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER t VALAADM
GrintaouribaMėti liet aviškai !

(Vritoo)
26S-660I

1975 m. balandžio 13 d. 
3 vai. po nietu So. Bostono 
Lietuviu Piliečiu d-jos III a.

ŽO-! salėje Laisvės Varpo pava-,
sarinis koncertai!.

Balandžio 27 d. So. Bosto
no Lietuviu Piliečių d-jos 
«alėie Keleivio 70 metų su
kakties minėjimas.

TUOJ PASIRODYS 
"TĖVYNĖS SARGAS“

Tėvynės Sargo, politikos ir so
cialiniu mokslų žurnalo, naujas 
numeris jau išspausdintus ir 
greit pasieks skaitytojus.

Svarbesnieji straipsniai:
Mykolas KRUPAVIČIUS ir 

Joachimas iš Florės, Mykolas 
: Krupavičius, Kun. m. kru 
PAVIčIAUS,, dr. K. GRINIAUS 
’ir prof. ALEKSOS memorandu- 
mas Nacių generaliniam komi 
sarai Kaune 1942 m., M. KRU
PAVIČIAUS bibliografija, LIE
TUVIU KATALIKŲ MOKSLO 

'AKADEMIJOS 50 metą jubilie- 
įjaus ženkle, MIKALOJUS KO
PERNIKAS, penkių šimtų me 
tu sukakties proga, NAPOLEO
NO administracinė tvarka Lie- 

R tuvoje 1812 m., VLADO JUR- 
GUčIO laiškai, JUOZAS TU
MAS-VAIŽGANTAS— Tėvynės 
Sargo redaktorius. Devyniasde
šimt metų nuo AUŠROS užte
kėjimo. TIKINČIŲJŲ PERSE
KIOJIMAS LIETUVOJE, KRA-

Kreiptis eea«

BRONIS KONTRIM 
bM Vroedway

Mane. 02127 
AN 8-1701

5 AV AITRAST1S

nepriklausoma
LIETUVA

taforaiuoja skaitytojus apie paaaolMaB Ir . t 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką Ir arorai 
apie visus mūsų visuomeniniu.* bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytoją kulką akyrtą. kuriaam laukia, 
me abtpusią psrisakymą ir uuomuaią kiekvieno vMemn 
svąrhb problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ ym dhmmflka. taksą M. 
Sirijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbią bei Idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuria kovoja ir dirba ni 
nepriklausomą LiėtŪVb.

Metinė prenuuierata JAV*oa 
Adreaai:

7722 George Street, LaSalio-Montrenl, 880, Onebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIU
AMERIKOJE

TYNB 1OUONUB Mrią

Mtigąja
MM atARUaiVlEMUIMAS

SLA— jau turi

■e

kuri yrą 
oteikfc

tftnilr

$100.88 fti $18.88841

»
VArcAį®. 1* jMnuoHnam labai pigią TERM

ėto
SLA—AKCIDKNTALft APRAUDA

StiMt, Ndv York, N-Y. 18801

tomas.ro
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Vietines žinios
Ruošiasi Vasario Šešioliktai Tūkstantinė Tautos Fondui

V. Ulevičiui reikia kraujo kas kraujo jau davęs. J 
! Jis guli miesto ligoninėje, l

So. Bostono Lietuvių Pi- > Dowling pastato 9 aukšte, | 
taitis šio šeštadienio, sausio į liečiu d-jos pirmininkas Sta. todėl ten reikia ir kraują: 
18 dienos, vakare dalyvauja j sys Drevinskas prašo visus duoti pirmadieniais—penk. 
Hamiltone, Kanadoje, vieti. ’ draugijos narius ir šiaip ge- j tadieniais 10-4 ir 6-9:30 v. 
nių lietuvių renginy, kur; ros valios lietuvius, kurie tik į vak., šeštadieniais 9-4:30 v.

Ant. Gustaitis Hamiltone

Rašytojas Antanas Gus-

Sausio 8 d. buvo Altos 
skyriaus posėdis. Tartasi 
Vasario 16-sios minėjimo 
reikalais, šiemet vasario 16 
d. yra sekmadienis. Tą die. 
ną ir bus minima Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo 57 metų su. 
kaktis.

Minėjimas prasidės sek
madieni 10 vai. rvto Šv. Pet
ro lietuviu parapijos bažny
čioje iškilmingomis namai, 
domis, o 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuviu Piliečiu 
d-io« ITT aukšto salėje bus 
iškilmingas susirink’mas.

Smulki m-oo-rama bus pa. 
skelbta vėliau.

Auka Bražinskams

Vliko seimo metu suruoš
tas banketas davė $651 pel
no. Aukų Tautos Fondui sei
mo metu gauta $361 (O.
Ivaškienės — $200, So. Bos
tono Liet. Pil. d-jos—$100 
ir kt.). Tuo būdu viso labo 
Tautos Fondo ištekliai pa
didės $1,022.

Vliko seimui ruošti komi
tetas dėkoja visiems, kurie 
kuo nors jam padėjo, o ypač 
sol. Birutei Aleksaitei, dr. 
Vyteniui Vasyliūnui. Myko
lui Drangai, Andriui Ketur. 
akiui, Aleksandrai Čaplikui. 
Antanui Matjoškai.

Komitetui vadovavo Sta. 
cvs? T ušvc. Altos skyriaus 
pirmininkas.

skaitys savo satyrinę kūry
bą.

Sandaros susirinkimas

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( ,

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

jaučiasi sveiki, skubiai duo. • ir sekmadieniais 2-9:30 vai.

gyvybei gelbėti. Šiuo metu; Akyse — kaip šilkas, už 
jo laibai reikia. S. Drevins- akių — kaip vilius.

Sandaros 7 kuopos nariam j r —. ■ --------—y*---------------------------- ĮĮ~*‘'

primenama, kad kuopos su. '
sirinkimas bus šį sekmadie- | SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
nį, sausio 19 d., 2 vai. popiet šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
So. Bostono Lietuviu Pilie
čių d-jos patalpose. Susirin
kime bus renkama nauja j k 
valdyba, todėl visi nariai y.! ą 

• ra prašomi dalyvauti, 
į Br. Bajjerčius,

sekretorius

Stasė ir Kazvs Grūzdai iš! Vandalai vien Bostono* 
Quincy per Balfą paaukojo mokykloms per metus pada ■ j 
$20 Bražinskams paremti. ’ ro žalos už $750,000, o jam i

Nuoširdus ačiū. 'priklausantiem gyvenamiemj
Balfo skyriaus valdyba namam — apie $2 mil.

Sandariečių moterų

susirinkimas !
i

Sandaros moterų klu. • 
bo metinis susirinkimas bus 
sausio 26 d. 2 vai. popiet So.. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose.

Visos narės 
atsilankyti.

kviečiamos

JM.

I

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETU VISKAS 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 nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. PerI
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 STM QUINCY 

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

'-Ąjp

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St.

WORCESTER, MASS.

Tek SW 8-2868

yra vienintele oficiali Įstai
ga Worcest«ry, mari siunčia 
siuntiniu* tiesiog ii Worces- ?

tarto ) Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai- j

lietuviškai, pataruau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti {vairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos mediiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir-

Flood Sųuare 
3ardware Co.

Sa*žaiaka» Ji. J. ALBINA 
S28 EAST CROAOWA* 
S«VT« MASS.
TELEFONAS kii 8-4148 

Eanjamin M«xr« Dažai 
Pvpteroa Sianon-a 

Stiklas Lasgama
Flar'kla reikmenys namaai 

Reikmenys pi nuberiama 
Viarilri* rai»<V»a na<kta*

Telef rnas: A N 8-2806
*Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRJSIAS 

Valandos:
nūn 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Boston, Maus

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.
l*w*********»+*******+**+********»

E. KARDELIENfiS DAINŲ 

PLOKŠTELE

Peter Maksvytis

<9 Church Street 
K. Miltoa, Mana.

Atiteku vtaua pataisymo. taa 
to ir projektarimo darbas tt 
ko ir vidaje, gyvenamu namų kl 
Manio pastatų, ps^al Jotų rauta-j 
lavinu,, žaaldte vbiadoa iki • vn-| 
landų vasara.

Tefefoaas: 698-M75 
jaanHaomanuaas

I A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd.
! Neartoa Ceatre, Mass. 02159

Tei. 332-2645
aeeeaeoeeea .»»»»—sssoss* * ,,,»»»»»

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde- 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.06.

Paštu

-.../ir,Jį • : - aąaaaaaammmmsssmmmi ?

eeoooMoeeeoeeoeeeooeoeoeeeeoeeeM 1

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM ETRI 8TĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

aeeoeeoeeeeraeeeeeoeeeeoeeoeeeeee*

, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vat

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. TeL 580-7209

*******************eev****w##****wvwrav*vwfw*rawwvwvwwrawvvn

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
mooooooooooooooooeoooooooooooooeoooooeoooooooeoooor

B The Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildoma gydytoją ro 
eaptos Ir turimo visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišku vaistinę.
Sav. Emanuel L. Roseogard, B. S., Reg. Pharm.

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

Tsfefeum AN M929
Nuo 9 vaL ryto Iki 8 vai. r„ Išskyros Švootadlenloe Ir seko*.

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

□ Krosnie* aptarnavimas
□ Automatinis jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo

Skambink ito

’268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTASV 

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

SAVE AT

290^-7^rateon

V # jį
•L

AYEAR

4-year term rfeporit 
certif icatcs-SIOOO minlmuin

ZOfi^ AYEAR

2’<4-4-VMr term 
Ueposit S1000mWmom

68116^
l-Z/r-year term depoett 
cvrtificatet $1000

5.47^5^

AYEAR

AYEAR 
904>ynottao 
$500

AYEAR

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Maas. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. 8ESTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

Šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.’

Reikale su tarnautojais galiam susi
kalbėti ir lietuviikai 

Turtas (Assets) yra viri 9274,090,009

Trans-Atlantic Travel Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu visur

ir visais kelionių reikalais, keliaudami grupiniai 
ar pavieniui! t
Taip pat rengiume eilę EKSKURSIJŲ { LIETUVĄ, 
kurių pirmoji

išvyksta KOVO 27 d. ir grįžta BALANDŽIO 4 .

Iš BOSTONO ir NEW YORKO kaina

[ tik 690 dolerių
šiai grupei DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS, 

NESIVĖLUOKITE!

Vasaros ekskursijos į Lietuvą prasideda GEGUŽĖS 
j mėnesį.
^Registracijas priimame dabar.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 
tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS savo 

giminėms užsakykyte tiktai per

Trans-AtlanticTradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

393 Weat Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldonu Adomonis

ATLAS PARCELS CO.v
82 Harriaon Street,

VVorcester, Mass. 01604 
ToL 7983347

Tiesiai iš Worcesterio Stan
ikui {vairius siuntinius į Lietu, 
vą Ir kitau Rusijos vaMemuu 
plotui! Siuntiniai nudaromi iš

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitus Rusijon

The Federat raęuladons Iffectiną the'se new ttvingj 
certificate* allow pramature withdrawata on savingt 
certificate fundt provided rate of interest on amount 
withdrawn H raduoed trf the passbook rate (514% a year) 
and 90 days interest is forfeited. ______ ______

avo, maiste ir pramonės gami
ntą. Tarime vietoje įvairią via. 
tinės gamybos ir importuotą 
prekią ii kitą kraštų visai že
mais kaiaomia. Bo to, sioačia- 

ms maistą, pioigas ir galite už-
| sakyti ją gamybos prekes. čia 

HnmkMtu pinigas, e giminia 
ten vietoje gaišu pasirinkti aš-

Taipogi tarpininkaujame par 
tam tikron Maigai atsikviesti 
iminės Ba paa sava į svečius 

ar aaafeftafem apsigyvenimui. 
Itaraavimas stUeksmm grei

tai ir RfinlngaL Atsilankę feiti- 
idaMta. Vedėjas A. Schyrinski,

Pristatymas greitas kr 
garantuotas

Plukės parduodamos nad 
mintouiia kainomis. 
Galima užsisakyti ruki 
certifikatus, autoosokiln 
šaldytuvus ir paa.
Naujas vedėjai 

Atidaryta darbo drouom 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vi

o
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p. 
Kitomis valandomis pag

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mass.
TaL 268-0068

» «




