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A. Sacharovo šauksmas, 
kurį turime išgirsti

Ji* kviečia gelbėti lietuvių draugą Sergejų Kovalevą, 

sovietų suimtą ir kaltinamą, kad rėmęs Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kroniką. S. Kovaleva* ir Simui Kudirkai išsL 

laisvinti yra daug padėję*.

Du žj mūs rusų disidentai, šūkis tiems, kas apšaukė
Andre j Šachai ov ir Sergej 
Kovalev. 1974 m. gruodžio 
27 d. išvakarėse pasirašė at
sišaukimą. kuris taip prade
damas:

"Šiandien. ant Naujųjų 
1975 Metų slenksčio, mes 
reikalaujame amnestuoti są
žinės kankinius visame pa-

Kroniką esant šmeižikiška 
ir antischietiška, prieš tuos. 
kas bijo tie-os ir viešumos. 
Vakarykštis areštas — kerš
tas už padorumą ir drąsą.

Aš šaukiuosi j Sergejaus 
Kovalevo kolegas — viso 
pasaulio biologus.

Aš kreipiuosi. Amnesty

Šia proga reikia pabrėžy
ti, kad Sergejų Kovalevą 
gelbėti yra ypač čionykšte* 
lietuvių visuomenė* pareiga, 
nes ji* yra ne tik nuoširdus 
lietuvių draugas, bet ir su
imta* dėl paramos lietuvių 
laisvės reikalui.

Tokiu atveju yra per rad
ža vieno ar kito mūsų spau
doje jam reiškiamo užuojau
tos žodžio, čia atitinkami 
musų veiksniai turėtų kreip. 
ti* j Valstybė* departamen
tą, j senatorius, kongresme
nu* ir kitu* įtakingu* ainr - _____
nis. Savo žodį amerikiečiu Aktorius Henrikas Kačinskas 

i galėtų tarti ir

paid st Boston,

(dešinėje), svečiuodamasis pas 
Aleksandrą ir Antaną Gustaičius, kažką {domaus pasakoja rašy
tojui Stasiui Santvarai.

šaulyje paleisti visus tuos, InternatioJal kurios „anu 
kūne kenčia dėl savo pa- Kova]evas ir kurio

veikla atitinka šios o.ganL klos gynybos kitų žmonių, dva8^

Simne Kudirka, kurio išlais
vinimui Sergejus Kovaleva* 
yra daug padėjęs.

Mirė prelatas 

Hr. Juozas Končius
Kinijoje nauja 

konstitucija

»»..«.«»>.««.«. «,» «i^i.

Rašytojas Gliaudą 

vėl laimėjo

teisių4To laiško orieraše Sach J AŠ kreiPiuosi i Tarptauti. 
io laiško pneiase bacha-. žmogaus Teis ų Lyga. 

rovas pažymėjo: I .... 7
"Šis laiškas -parašytas1 ^„^”7 kuriems yni

gruodžio 26-27 naktį. D»'; į brangūs gėris,'dora, intekk. 
neturėjau progos jj v>esa,; taa 
paskelbti, kai ,
kad giuodžio 27 d. suimtas Aš kviečiu tarptautinę 
Kovalev“. i kampaniją už Sergejaus Ko-

Gruodžio 28 d. A. SachaJvalev0 
rovas 
mą:

Sovietai atsisakė prekybos 
sutarties su JAV

i

Ji, erą, pažeidžianti prekybos partnerių lygybė* prin

cipą ir siekianti griauti Sovietų Sąjungos vidau* santvar

ką. Dobrininas šaukiama* į Maskvą. Dėl Brežnevo pade. 

ties daug spėliojimų. ‘

į Praeitą savaitę valst. sek- Pasirašytoje prekybos su. 
retorius dr. H. Kissingeris tartyje su prez. Nixonu ne
pranešė. kad sovietai atsisa- buvę apriooti Sovietų Są. 
ko nuo 1972 m. pasirašytos jungai kreditai, nebuvę rei
su prez. Nixonu prekybos kalaujama emigracijos lais- 
susitarimo. Mat, dabar JAV I vės žydams ir kitų dalykų, 
kongreso priimtas ir prez.; liečiančių Sovietijos vidaus

71 Fordo pasirašytas prekybos tvarką. Dabartiniame kong- 
. {statymas esąs labai nutolęs į re*o priimtame užsienio 
nuo anos sutarties ir Sovie-» prekybos įstatyme sovietam 
tų Sąjungai nepriimtinas. į teduodamas tik 300 milionų 

| dolerių kreditas 4 mėtų ter- 
Ta proga ir sovietų žinių f minui, prie sutarties pl ika.

Sausio 13 d. Romoje mirė
prel. dr. Juozas B. Končius, * u’aidies" kon^re’sis vėl’laimėio'Draugo paskelb. oficial« komunikatą, kuria- kitų laisvos emigracijos reL 
įffJSS* x,rnirr" P1™1?™ ??' priėmė naują, bet seno Mao tąjį romanų konkursą už sa. m® pateikiama ir aiškesnių 
P ir {vairių ki- Tg^^ngo dvasios konstitu- vo romaną Pagairė. Tai jau sutarties atsisakymo argu-
tų lietuvių ir amerikiečių oiin 1 Gliaudės žemasis laimėji. i ment«-

Po 10 metų susirinkę: Ki-* Rašytojas Jurgis Gliaudą agentūra TASSas paskelbė binamas sovietinių žydų ir

labdarybės, mokslo ir kultu- C1» auk-;mag g Draugo sltelbt, 24

čiausias valstybės organas, konkursų.
, .... . komunistų partijos vadovau- | Šį kartą sprendėjų komi-

Jis buvo kunigu jsventm- Dabar ortįios vaid- 1 siją sudarė: rašytojai Vįn. Prezidento Slidumas
1917 m- Į JAV ai Vyko qjq0 dar sustiprinamas, nes eMŠ Ttamonas, Danutė Bra- I

1923 m. dalyvauti Lietuvių nebebus "valstybės galvos“, zytė-Bindokienė, Nijolė Jan- jaudina N. Angliją 
Romos Katalikų Federaci. 0 ją pakeis kongreso pirmi- • kute - Uzubalienė, kritikai

____ . jos seime, bet Lietuvon jau ninkas. Jam įteiks savo pa. Povilas Gaučys ir Pranas
padarė tokį pareiški-į , jau buvo rašyta, So. * '“0 Rf,7minaS'

„. . c i Sąjungoje pnes Sa- ne Vėliau Fordhamo uni- aSa onai*
"Areštuotas Sergejus Ko- charovą prasidėjo šantažo versitete Ralvo teologijos Kongresas ministeriu pir. 

valevas, biologijos mokslų veiksmai. Ten grasinama jo! daktaro laiosni ” mininku vėl išrinko jau 25
zioVfovo^ t;c mano artimas dukteriai, žentui ir vaikai- . h ~ metus tas pareigas einantį

Velionis yra parašęs eilę chou En kuri9 jan 
veikalų religijų? ir istorijos 76 met amžiaug. 
klausimais. Anglų kalba yra

nnių organizacijų 
bių narys.

vadovy.

daktaras. Ji
draugas. Jis nepaprasto d va- čiui. Jo žmona Elena, kuri 
sinio tyrumo ir stiprybė? sunkiai serga akių liga, jau 
žmogus. Dar neseniai mes seniai padavė prašymą vi- 
abu tarėmės dėl Naujųjų zai į Italiją gauti, tačiau jai 
Metų atsišaukimo, reikalau. buvo atsakyta. Anot paties 
jant politiniams kaliniams Sacharovo pareiškimo per 
amnestijos, šiandien ir jis pasikalbėjimą su Kanados ! e
pats jau kitoje pusėje. For- (Toronto) komitetu Valen- ;Vilko IT AltOS 
mali arešto priežastis —kai- tinui Morozui gelbėti, jo j 
tinimą? ryšium su Lietuvos žmona ir vaikaitis laikomi1 pasitarimai 
Katalikų Bažnyčios Kroni- įkaitais.
kos leidimu. Tai, mano nuo
mone, valdžiai patogus pre.! Pasaulio spaudoje daug Valaitis ir Stasys Lušvs ir 
tekstas teismą pravesti toli rašoma apie sovietų biologo! Altos atstovai Teodoras 
nuo draugų ir viešumos. Sergejau? Kovalevo sueini- Blinstrubas. Juozas S.ko- 

Protine-as ir talentirazas ir nugabenimą į Vilnių, rub-kas, kun. Adolfas Sta- žmogus Kovalevas jau dL. kur jis laukia teismo, suriju. š- dr Kazys Šidlauskas,
gelį savo gyvenimo metu pa. J>® »» Ja™ P"™3™3 Pa*aJ- ,\>ad.a’ š,ma,.t,s JT dr- j."nas 
šventė žmogaus teksiu gvni- ba Lietuvos Katolikų Baz- Valaitis sausio 10-11 dieno, 
mui ir kovai už beteisišku. ">’<??? Kronikai. Šta. dar mis Chicagoie svars'e bend. 
mo iškėlimą viešumon. Ji? keli šio krašto spaudos atsi. ros veiklos klau-imus ir su.
Žmogaus Teisių Gynimo ini. ll<?,mal del Kovalevo sue. tarė toliau vieningai ir dar. 
ciatorių grupės narys. Am. ’n«n0- (mal dinti Lietuvos laisvini,
nesty International SSSR Sausio 8 d. Washington mo darb3-
grupės koauforius ir auto. Star-News pranešė, kad 50 Toks vra oficialus ir m#*- vadu. 
rius pagrindiniu dokumen- žymių sovietų disidentų pa. ko nauja nepasakąs Altos 
tų, nustatančių kelius kovai sirasė prašymą dėl Kovele- pranešimas.
dėl žmogaus teisių mūsų vo -paleidimo. Tarp pasira- 
krašte. Be triukšmo Kovale. šiušiųjų yra Andrėj Sacha. 
vas atliko daug gerų ir sun. rov. istorikas Roy Medve- 
kių darbų. Tai neatsitikti- dev, rašytojas Vladimir Voi- 
numa?. kad. pvz.. kaip tik novič ir poetas Vladimir 
jis sugebėjo nustatyti ryšį Kornilov.
tarn Simo Kudirkos mokinos M__u :
ir JAV ambasados kas ealu ^ew York Times sausio t k«»7*
traU nrivarU nri KuHirVna 11 <*• ^P0 Valery rė komisiją ČIA žvalfybosP Kudirkos Ca]idze jr pave,HVUWnoJ TdUai kon<re.

5 laiškas, kuriuo jie ragina sa* tuo dar nepatenkintas ir
Šių metų gegužės mėnesi gelbėti Sei^ejų Kovalevą, nori sudaryti savo komitetą,1 

kartu su T. Velikanova ir T. šiuo reikalu International kurie ištirtų ir ČIA ir FBI 
Chodorovičium Kovalevas League for the Rights of veiklą, ne* turima žinių, kad 
paskelbė nutarimą leisti Man gruodžio 27 d. nasiun. iių orfanizaeijų agentai se. 
"Einamųjų Įvykių Kroni- tusi telegrama N. V. Pod- ke ir pečių kongresmanų ar

išleidęs ir knygą "Vytautas 
the Great Duke of Lithua
nia

Vliko atstovai inž. Jurgis

Kiek mes žinome, Vliko 
atstovai grįždami parsivežė 
iš Altos gavę $10,000 čekį.

!
.

Nors prez. Fordas pasky-

Konkursui butvo atsiųsti 7 
rankraščiai.

Premijos mecenatas yra 
nrieš 5 metus mirusio inž. 
Felik o Giedrio šeima.

Premi ios įteikimas bus 
balandžio 6 d. Jaunimo 
centre Chicagoje.

e ’ i
Prez. Fordo kalbų

kalas, prezidentas jpareigo. 
jamas daboti, kad toji emig
racija būtų netrukdoma, ir 
jam ruteikiama teisė, susita. 
rimo nevykdymo atveju, at
šaukti sovietams taikomą 
prekybųįe vadinamąjį - "di
džiausią1 palankumą44.

Tokiuose apribojimuose 
sovietai nemaną jokios pre
kybos partnerių lygybės 
principo, o įžiūrį netgi ne
pasitikėjimą. Tas 300 milio
nu doleriu kreditas tokiai

Prez. Fordas pasiūlė pa
kelti įvežamos naftos kainą 
$3 statinei. Kadangi Naujo, 
ji Anglija beveik išimtinai
gauna tik importuota naftą.. , . . .. . ., ...
tai toks kainos pakėlimas f,,t,elel sallal es9® nK !ze,ai-

ma-.būtu labai žalingas visai šiai - - *•
sri-ciai. < reikalavimas lais-

Šią savaitę to klausimo arijos esąs
svarstyti susirinks 6 N. Ang- kišimasis i Sovietu Sąjungos 

vidaus reikalus, ir sovietai 
savo vidaus santvarkos ne-

lijos gubernatoriai, o taip
pat ir New Yorko, New Jer. . . .

8€rijū sey» Pennsylvanijos ir Dela- ^ei ^1 jokios prekybines
i ware gubernatoriai. Sujudo nau”os-

Prez. Fordo paskelbtas ir N. Anglijos kongresma-j 
ekonominis planas infliaci- nai. kurie rengiasi šauktis Sovietų atsisakymas nuo

prekybos sutarties sukėlė
čia parimą, kad jie atsisako
ir vadinamosios "atlvdžio

vz l. V • -X -XT ‘politikos“. Ypač tą būkšta.
sumažinimą apie 16 bil do. u- .,et,JOJe • vima dar pa^^ino žinia»
sumanumą «rpie io vn. uv- fe,„u "uoli“ šnipų grupe, ku-: kari kviPA;amaQ ; Maskva ir 
lenų, bet ciapat pakeliama inipioij<) įmonil} p,»l,p. ‘kacl kneciamas i Masievą ir
alyvos kaina, uz kurią gy- ypač domėdamasi elekt- i sovietų ambasadorius Wa. 
ventojams tektų sumokėti po^inį^ kompiuteriai* ir shingtone Dobrininas ir kad

jai ir ekonominei krizei nu-; net teismo pagalbos 
galėti susHaukė kongreso 
kieto pasipriešinimo. Mat, 
nors jis numato mokesčių

dar daugiau, negu tie suma. u:*-:- .narstai* I ten būsią aplamai persvars-
žinti mokesčiai. |žil|ia# šnipai į tomą Sovietų Sąjungos už-

Norėdamas palenkti savo siųsdavę į Maskvą, 
planui visuomenės nuomo- 

Mao Tse-tungas ir toliau pasi- nę. prez. Fordas rengiasi pa
lieka Raudonosios Kinijos dva- vo ekonominę politiką aiš-

e»W

sienio politikos linija.

Įvairius spėliojimus, lie
čiančius sovietų politikos 
pasikeitimą, dar padidino ir 
gandai apie Brežnevo ligą 
ar jo ats‘atydinimą. Jo vie
tai užimti yra minimas Brež- 

i nevo pavaduotojas Andrėj 
Kirilenko, kuris jau ir da
bar einąs daug premjero pa
reigų.

Taigi Amerikos biznierių 
viliojantis būsimos preky
bos gu sovietais sapnas gero.
kai pritemo. Da^ar jau no
rima pakaltinti ir senatorių 
Jacksoną, kad tas prie su- 

Sklinda gundai, kad Sovietą Są- tarties pririšęs žydų emigra. 
jungm komunistą vadas l^oni- • cjjos problema ir tuo įžei- 
das Brežnevas galia įskristi ISĮ jęg sovietus. Bet tikra nau. 
valdžios balno, nes "sergąs“, tik jojj politinė padėtis išaiškės 
dar nežinia, ar politine, ar tikra l tik p0 dabar vykstančių Po. 
liga. „ t M#1 litbiuro pasitarimų Maskvoj.

• e •
Žymaus 1927 m. nusižu- 

džiusio sovietų komunisto
kinti žmonėms per televiziją j Jofė* žmona išvyko į Izraelį 

I ir kitose kalbose. Tokiu pra.; ir rašo atsiminimu*, 
i kalbų jis numatęs net kelias

per savaitę.

Arabų oro piratai 

Paryžiuje
Paryžiaus aerodrome pra.

‘ eitą savaitgalį arabų tero
ristai bandė pašauti Izrae
liu besirengiantį skristi lėk. 

; tuvą, bet nepataikė. Tada 
! jie, pagrobę tris įkaitus už- 
’ sidarė aerodromo vyrų tua- 
i lete ir reikalavo, kad juos

irtus buvęs Raud. Kini- i&vežtų iš Prancūzijos.
Po 17 valandų derybų te

roristai įkaitus paleido ir 
buvo nuskridyti į artimuo

ju jau 76 metę amžiaus, jjius Rytus.žingsnis. Kartu tai buvo iš-j
ji* galį* 

sas šių įstaigų paslaptis.



czunvis. sa bostor Nr. 3, 1975 m. sausio 21 d.

Steponą Kairi prisimindami
jo dešimtie* metų mirtie* sukaktie* proga

Kai prelatas Krivaitis 
kreiviu teisybę

Rodos, visi bešališki Sovietų Sąjungos komunistinio 
režimo gvildentojai yra priėję bendrą išvadą, kad So. 
vietijoje tikrai nėra tikros religinės laisvės, kaip mes čia 
ją suprantame. Tuo labiau tos laisvės nėra Lietuvoje. Juk, 
tur būt, ne dėl išdaigos net 17.000 žmonių pasirašė petici. 
ją Kremliaus valdžiai ir Jungtinėms tautoms, protestuo
dami prieš religinį persekiojimą. Ne dėl pramogos suimi. 
nėjami, tardomi, teisiami ir nuteisiami kunigai ar laikomi 
kažkur užkampyje prievarta įvietinti vyskupai. Manytina, 
kad ne vaikams pasakėlės, o gausūs ir tikri religinio per. 
sekiojimo faktai sutašyti ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje, kadangi jos platintojus ar rėmėjus sovietinis 
saugumas gaudo net Maskvoje ir Leningrade. Neabejoti.
na. kad gerai tą padėtį žino ir akademikas Sacharovas,.. - c
kuris, protestuodamas prieš religijos persekiojimą Lie. irjroga'beno j karuomenės štabą, ada štabe tuometinio

i

NE “KUKAČ“, 
O “STUKAČ“

T

tuvoje, kreipėsi net į Pasaulinį Bažnyčių Sinodą. Pridėki, 
me dar, kad mokslininkas Kovalevas, gal net stačiatikis, 
užtaręs Lietuvos katalikus, sodinamas į kalėjimą, o mū
siškis Vaclovas Sevrukas, ateistas, norėdamas atkreipti 
pasaulio dėmesį į Lietuvoje vykdomą religijos persekio
jimą. skelbia bado streiką ir mėnesį badauja... Bet pakan. 
ka ir tų pavyzdžių, nes jų galima prirašyti gausybę.

Na, ir ką jūs pasaky-ite, jeigu po viso to čia nupiešto 
vaizdo aukštas Lietuvos bažnyčios šulas jums ima aiškin. 
ti, kad tai yra buržuazinių nacionalistų melas? Kad Lie
tuvoje yra šviesiausia religijos laisvė?

Ir štai Londone. Didž. Britanijoj, Sovietų S-gos ang
lų kalba leidžiamame savaitrašty ”Soviet Weekly“ 1974 
m. spalio 26 d. mums taip kalba ne koks nors enkavedistų 
pasamdytas bedievis, o — Vilniau* arkivyskupijos valdy
toja* prelatas ČESLOVAS KRIVAITIS!

Keleivio JO meta sukaktis
Prieškalėdiniame (gruo.

’ džio 24) Keleivyje atkreipė, 
te dėmesį į tariamai naują 
žodį Sovietų Sąjungos žmo
nių kalboje, kukač, ir papa. 
šakojote spaudos konferen. 
cijoje Chieagoje J. Stanke
vičiaus pateiktą to žodžie 
paaiškinimą, anot kurio 
”kuluč yra šnipas, išdavi, 
kas“.

Skaičiau ir aš tos konfe. 
rencfjos aprašymą viename 
iš Chicagos laikraščių, kur 
buvo pasakyta, kad kores
pondentas, išgirdęs iš J. 
Stankevičiaus jam nesu
prantamą žodį, paklausė, 
kas tai yra kukač, o Stanke
vičius paaiškino, kad šnipas,

I

PETR. TARVYDAS

(Tęsinys)

Steponas Kairys 1920 metais M. Sleževičiaus minis- 
terių kabinete buvo tiekimo ir maitinimo ministeris. Buvo 
išrinktas į Lietuvos Steigiamąjį seimą. Taip pat jis buvo 
ir vėlesniųjų demokratiniu būdu išrinktų seimų nary*. 
Pradedant Steigiamuoju seimu jis dalyvavo a/aižesnėse 
komisijose. Socialdemokratų frakcija Lietuvos seimuose 
palyginti buvo negausi, bet dėl jos intekeltualinio svorio 
turėjo nemažos įtakos į seimų darinis.

Stepono Kairio gyvenime buvo didelis smūgis 1996 
metų gruodžio 17 d. perversmas. Jis savo užrašuose pri. 
Jmena. kad perversmininkai jį seimo salėje suareštavo

ministerių kabineto nariai ir seimo lyderiai svarstė atsi 
statydinimo klausimą. Steponas Kairys, kaip jis savo 
užrašuose pažymi, — “Berods buvau vienintelis, pasisa
kęs prieš atsistatydinimą“. Po perversmo jis jau negalėjo 
Lietuvos politiniame gyvenime dalyvauti, o jo vadovau. 
jasna spauda buvo likviduota. Jis grižo į mokslinį ir prak. 
tinį darbą.

Dar tenka iš Kairio politinių žygių paminėti jo slap
tą kelionę į Varšuvą.

Želigovskiui užgrobus Vilnių, visi Lietuvos politiniai 
sluoksniai skaudžiai pergyveno šią nesėkmę. Socialdemo
kratų partijos pavedimu Steponas Kairys ir Vladas Po 
žėla 1924 metais, slapta pereidami sieną, nuvyko į Var 
šuvą. Jie ryžosi įkalbėti su Lenkijos socialistų žmonėmis, 
norėdami išspręsti ginčą tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl 
Vilniaus. Bet ši kelionė, paties St. Kairio prisipažinimu, 
buvo nesėkminga.

KREIPIAMĖS J “KELEIVIO“ SKAITYTOJUS, 
RĖMĖJUS IR DRAUGUS

Tariama, kaV spauda yra^de vinto ji pasaulio galybė. 
Ir mes, lietuviai išefciai, gėrimės nemenku savo spaudos 
derlium. Tačiau maM teturime periodinių leidinių, kurie 
yra sulaukę ilgo, našaus ir garbingo amžiaus.

Bostone leidžiamam savaitraščiui Keleiviui 1975 m. 
vasario 9 d. sukanka 70 metų. O tai laikraščiui yra gražus 
ir paguodą keliantis amželis.

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*. 
mėjo tolerantingumu, skelbė lietuvių vieningumo, susu 
klausymo ir solidarumo mintis, neatitolo nuo kasdieninių 

.. . . . mūsų reikalų ir rūpesčių, stengėsi niekam neatsakyti vie-
įšdavikas. Paaiškinimas tei- i to# skiltyse, drąsiai jungėsi j kovą dėl lietuvių tauto* 

laisve* nr 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 spausdL

singas, tik ten. atrodo, įvyko 
nesusipratimas iš to, kad, 
matyti, Stankevičius kalbė
jo apie akėčias, o korespon
dentai girdėjo vežėčias... 
Būten, esu tikra?, ikad Stan
kevičius saike stukač, o ko. 
respondentas paklausė, kas

1

tai yra - kukač... nimo mašinos, paseno spaudo* technika,
Kukač — tikrai naujas c) skaudžiai praretėjo bendradarbių gretos.

žodis, turbūt, ką tik gimęs Visa tai kelia sunkų rūpestį, kai žvelgiame į ateitį 
toje konferencijoje, korės, laikraščio, kuris Bostone ir jo plačiose apylinkėse yra 
pondento ausyje. Esu tikra?, vienintelis spausdintas mūsų bendravimo ir susižinojimo 
kad Stankevičius bus sakęs galinis
,tukač, nes kaip ti* tas žodis Komitetas, turėdamas prieš akis tuos Keleivio rūpes-
rusų a mių (ir ra u- kreipiasi į lietuvių visuomenę, nuoširdžiai kviesda

mas—
a) jungtis į talką Keleivio prenumeratorių šeimai 

padvigubinti,
b) remti Keleivį raštai* ir bendradarbiavimu,

Iciuose gyvenusių gimnazis
tų) šnekamojoj kalboj tur. 
būt jau net nuo pereito

Taigi tik paklausykite šio “dvasiškojo tėvelio“ žo. 1 nio karo metu už pasipriešinimą okupantu potvarkiui imti-šimtmečio žinomas ir varto-
džio iuodū ant balto išsnausdinto tame laikraštv : I studentus į vadinamąjį “darbo frontą“ buvo suareštuoti Jamas išdavikiškiems šnipe- _ .dz.o,pi«tt art balto įsapausdirto Ūme la.Kiarty. jr parodinti į Kauno kalėj™*-taįe buvo ir prof. St. h*™ vadinti. Tarp kitko' «) -To.ukom.ud.ryt. fond,

t.- • tz-a- £ 7. • -• stukač ta prasme yra bent technikai atnaujinti ir pagerinti; tam .reikalui yra skel-"Religinių knygų nerasite kiekviename knygyne, ta. Ka rys. Kiti profesorę vėliau uz tuos paeina nae.ų rez,. pavartotas ir Sol. btam. aukų rinkli..., kuri pradedam. «. raito p^kei-
Sau jų laisvai gali gauti tikintieji ne tik Lietuvoje, bet nusikaitimus labai skaudžiai nukertėjo- Jeigu Stepo- ženydno , Eimu 1976 9 d.; auk>. Suo

• » »

v . i -i t i • • v-j i • ženycino "Archipelage“. Ibimuirbusi nas Kairys kažkokiu laimingu budu sugebėjo is tos neisi. , Stukač iėveįinis daikJ adre#u.kiekvienoje penkiblikos Sovietų respublikų
Į mes išsisukti ir. tik pasėdėjęs tris dienas, iš kalėjimo išė. tavardis iš veiksmažodžio 

“Tačiau savo (pastabas apribosiu faktais, rodančiais j jo, tai greta to jis pateko dar į žiauresnį pavojų. Jis su- «tukaf, kure reiškia belsti, 
religijos laisvę, kuria naudojasi Lietuvos Romos Katalikų ; raukė gyvųjų politinių sravių atstovų susirinkimą ir tuo arba stuksenti, barbenti, kia- 
Bažnyčios nariai, nes jie gali būti patikrinti. Bet kokia ’ padarė pradžią Vlikui. Gestapas suuodė Stepono Kairio beari... Daiktavardis stukač 
Vyskupijos leista bažnytinė literatūra gali būti, ir nemaža ' politinę akciją. Jam teko slapstytis, o vėliau, svetima pa. reiškia beldikas, arba stūk
sos yra, spausdinama tiek lotynų, tiek lietuvių kalbomis j varde sudarius dokumentus, teko žvejų laiveliu plaukti sentojas, barbentoje*, kia 
dvasiški jai bei tikintiesiems. ; 1 Švediją. Vėliau Vliko pirmininko postas daug kam rū. bentojas.

j pėjo, o anais pavojingaisiais laikais jis buvo nepakeičia- 
“Konstitucijos garantuota religijos laisvė liktų tik j mas pirmininkas, 

popiery, jei ji reikštų tik laishę melstis. Bet ji reiškia
daug daugiau.

* « «

. Keleivis, 636 E. Broadvray, So. Boston, Mas*.
02127,

d) gausiai dalyvauti Keleivio 70 metų sukaktie* mi
nėjime, kuri* yra rengiama* 1975 m. balandžio 27 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jo* III a. salėj.

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

kad Keleivi* atjaunėtų savo spausdinimo technika, 
kad Keleivi* visada būtų tvirtas ir principinga* lietri. 

vių tauto* siekimuose,
kad Keleivi* dar ilgu* metu* lankytų mus tolerantin

ga ir išmintinga informacija!
Reikšdamas viltis ir pasitikėjimą —

KELEIVIO 70 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMUI 
RENGTI KOMITETAS

Kaip tas žodis įgijo šaipo, 
išdaviko reikšmę? Labai pa
prastai. Ne tik dabartiniai, 
bet ir caro laikų tardytojai 
jau turėjo išradę tokį gana 
dažnai sėkmingą būdą kal- 
tinamajai medžiagai prieš 
suimtuosius rinkti: įleidžia 
į tardomųjų kamerą kaliniu 
aipsimetusį savo pareigūną 
aiba ir tikrą kalinį, pasiža
dėjusį su tardytoju bendra-

“Asmeniškai norėcia pasilikti Europoje“, — rašo 
Kairys 1949 metų balandžio mėn. Bet. deja, susiklostė 

“Pavyzdžiui: religinėms apeigoms atlikti reikalingos tokios sąlygos, ikad jam teko pakeisti savo nusistatymą, 
patalpos ir įrengimai — ir šiuos valstybė teikia be atly-1 “Besibaigiant tremtinių evakuacijai, jaučiuosi, kaip 

ožkų nuganytame darže,“ vaizdžiai apibūdina Kairys tuo
laikines savo nuotaikas. O kitoje vietoje jis samprotauja:
“Kol Vokietijoje turėjome nepajudėjusią tięmtiafų m 
mūsų “veiksniai“ turėjo gyvą užnugarį. daMui rtikali 

lime išimti tuos pinigus, kada norime. Tai yra tikra reik j rezervą ir piniginę paramą. Dabar padėtis iš esmės pasi- dari>iauti, ir paveda jam įgy- 
ginės laisvės garantija. ‘ I ti kitu nasitikėiimfl- na«ikfl-

ginuno.

“Mes taip pat deponuojame bažnyčios pajamas Vals. 
tybės Banke, kuris patikrina visišką paslaptį, ir mes ga.

Bostonas, 1975 m. sausio 8 d.
keįtė“. fti kitų pasitikėjimą, paska-

Dalyvavhnas Vlike ir kitose organizacijose nesudarė ^n\i iuo® atvirai apie save
"Kadangi laisvė spausdinti bažnytinę literatūrą yra giedrių Nuotaikų.’ Savo’laiškuose jis ironiškai mini'tad'ktel' Papasakoti, arba paveda jokai) tai jie hupranta. į ko 

svarbi tos laisvės dalis, vatetyibė nedaro kliūčių, kad ji mi„s >^a,ria; .hd^dnd... N. &alP stebėti, ką kaliniai da- kįa ”ambulatoriją“ jie bei
būtų spausdinta valstybės leidyklose.“.

Vadinasi, nė tolimiausios užuominos apie tuos fak. 
tus, dėl kurių skundėsi 17,000 Lietuvos katalikų ar dėl 
kurių buvo sulaužyti kunigui Zdebskiui kaulai.

Svarbiausia, kad šitas vyskupijos valdytojas — “gali 
iš banko išsiimti pinigus, kada nori“... Tai laisvė!

Mes nesiūlome prelatui Česlovui Krivaičiui dėl tikė. 
jimo gyvam šokti Nerono liūtui į nasrus, nes jo asmenybė 
puikiai išsitenka paprasto pelėgaudžio katino žiotyse, 
bet vis dėlto gal jis galėtų už tikėjimą bent patylėti.

Regis, dėl tokios (prelato Krivaičio kreivinamos tei. 
sybės turėtų rėkte rėkti ir čionykščiai mūsų vyskupai, ir 
prelatai, ir — net pats Vatikanas. Bet, deja, dabar, matyt, 
atėjo nauji laikai... Ir visai kiti herojai. Kai ateistas 
Vaclovas Sevrukas ir eilinis katalikas Simas Kudirka dėl 
Lietuvoje persekiojamos Bažnyčios badavo, tuo metu 
mūsų laisvojo krašto vyskupas Vincentas Brugys, gal būt. 
valgė gražiai apskrudintą vištelę... Ir niekas dėl to nesi. 
jaudino •••

no nepasotinamus apetitus, mini “naujai atsiradusius Na
poleonus“, kurie ryžtasi patys vieni viską valdyti.

Pasiekęs Amerikos žemę, Steponas Kairys pradėjo 
savo gyvenime naują etapą. Pamažu nuo praktinio ir or.

kią “ambulatoriją“ jie 
ro, ką kalba. Po kiek laiko džiasi, ir supranta, kad tei 
tokiam kameros draugui yra »tukač(ius), kurio rei- 
staiga “suskausta“ pilvas ar kia saugotis. Paprastai, po 
dantis, ir jis ima belstis į vieno kito tokio “išsibeldi-

ganizacinio daibo nutolo ir visą savo energiją skyrė ra- duris, reikalaudamas sku- m0" beldikas esti “perkelia- 
šymui. Ir tenka pasakyti, kad tos jo pastangos buvo pažy. biai vesti jį į kalėjimo am- mas į kitą kamerą“. (Pana.
mėtinai vaisingos. Jis praturtino savo raštais mūsų raštiją 
keliomis vertingomis knygomis — “Lietuva budo“. “Tau, 
Lietuva“ ir kt. Pirmoje vietoje terika padėti jo jaunystės 
atsiminimų knygą “Lietuva budo“. Literatūriniu požiūriu 
tei daugiau brandus kūrinys. Tai ne tik asmeniniai atsi. 
minimai, bet ir gilus veidrodis, kuriame nuostabiu vais
kumu atsispindi jo akimis matytoji bundanti Lietuva.

Čia yra jautrios širdies šilima nušviestos literatūros 
kūrinys. Jis stoja greta žymesniųjų mūsų memuarinės 1L 
teratūros raštų. Daugelyje vietų čia randame aukšto ly
gio beletristiką. Čia randame paperkančią lyriką, švelnų

bulatoriją. O už durų jau ži- gus atvejis yra ir “Archipe- 
no, kad tas beldimasis yra lage“ papasakotas), 
ženklas, jog tasai jau turi ko
tardytojui papasakoti. Jei Gimnazistų bendrabučiuo. 
kameros draugai nebe nau- se inspektoriai (kartais ir

policija) irgi turėdavo už
verbuotų patikėtinių iš gim. 
nazistų tarpo. Kai jie eidavo 
pas viršininkus su praneši
mais. suprantama, turėdavo 
pasibelsti į jų duris. Tai ir 
jiems prilipo beldBcų-stvdn* 
čių vardas.

Stukač — yra plačiau įsi- 
pilietinęs šnekamojoj rusų 
kalboj “Literatūriškesnis“ 
jo pakaitalas yra donosčik-- 
pranešikas, (skundikas.

V. Rastenis

to meto lietuvių šviesuomenės šeimų gyvenimą. Autorius
jau tada domėjosi socialinėmis problemomis ir atskirų
gyventojų sluoksnių santykiais. Jo parodyti vaizdai pasi.

s.„ v.« daro jau būdingi ne tik vieniem šiaaliame, bet ir visai
sąnidrt. kartais sarteazmą lr tą nuostabų saikingumą, ku- bMu daugelig jo įražytų jvy.
ris būdingas tik rašytojams iš pašaukimo.

Buvo pasakyta, kad ši knyga yra bundančios Lietu.
vos veidrodis. Bet čia randame daugybę mažų langučių,
oro kuriuos mums rodosii labai vaizdūs ano, dAsr jau to. kn ^e did l u
hmo. gyyenm.0 pave.ksbuka, U&mevftų kaimo 'dj^aimo vai^. ukevčžiai taip taikliai ir giliai
patriarchalinė buitis, čia ir Palangos progimnssija su joje nucie4ti kad He aaX,auia „ „avo 0 savo šžėliu
slogiai sudgrtėjusia rutina, kurioj Kapriui teko ĄTmSj

.. ’rtl Kairioatsiminimuose matome didžiules drobes, ku-
■ŪKIME VMUUMET JAUISI. K, a linui ik k» reikimingafermentą. ’i*“"'0’, T*"1-

' cija ir kaupėsi jėg^kurios vėlesniais laikais suvaidino tiems, kas norės anų laikų gy.

kių ir gyvenimo faktų, dėl jau minėtų autoriaus savybių, 
įgauna simbolinio pobūdžio.

Sakysim, Kairio gimtasis kaimas Užunevėžiai jo

P.S. O gal iš tikrųjų J. Stan
kevičius bus atsivežęs “su. 
lietuvintą“ rusiško stuba- 
čiaus variantą? Gal lietu, 
viams kaliniams stuk pavir
to i kuk iš asociacijos su ge. 
gužiuku, išsi perėjusiu sveti
mam lizde (kameroj) ir pas. 
kui “kukuojančiu“ pas tar
dytoją?

V. g.

TAI TIKI. KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS
Lietuvos gyvenime mibų vaidmenį.

Autorius ne tik piešė bendrus vaizdus, bet ir aprašė

venimą tyrinėti ir pažinti.

(Bus daugiau)

Argi sunku būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu. 
meraterių? O juk kiekvie. 
nas naujas prenumeratorius 
stiprina laikraštį.
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Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

liauji santuokos rūmai Paminėjo K. Borutos 

sukaktįVilniuje Tauro kalne ati. 
nauji santuokos rū- 

pastatyti pagal archį. 
G. Baravyko sukurtą 
Literatūros ir Meno 

e sausio 11 d. tarp
o apie juos taip rašo:

Sausio 8 d. sukako 70 me
tų, kai gimė rašytojas Kazys 
Boruta. (Jis mirė 1965 m. 
kovo 9d.).

Sausio 7 d Vilniuje res
publikinės bibliotekos kon-

” Atvažiuoja jaunavedžiai ferencijų salėje buvo suruoš
tųpalyda. Išlipa prie plačių tas literatuos vakaras, skir- 

mašinos pro jų apa. tas Kazio Borutos 70-sioms 
pasuka į parkingą. Jau-!gimimo metinėms.

einą Į vidų. Rūbinė,, Rašytojas Eugenijus Ma.
tai. Registracijos’ J T iv

įai. Labai jaukūs at.
jaunųjų kambariai: čia 

susitvarkyti tualetą, 
dar yra progos paskutinį

1 tuzevičius Literatūros ir Me 
no žurnale sau-io 11 d. pri
minė. kad Boruta ”po fašis
tinio perversmo Lietuvoje

■p^a^.^ui f1?26 *>abaikojt'. buvo 
onmeisteris per ddpn™**8 ' em,«’'acl-

dį laukiamąjį veda jau-IĮ0* ; kad
•dėtus ir .palydą į įskil- *v„ i
salę. Beje. iškilmių sa.

>— jos aukštesnės už ki 
patalpas — yra dvi: anL 

atliekami vardynų ak. 
tačiau, esant dideliam 
vedžių srautui, sutuok.

naudojamos abi. Jos 
tintos dailininko K. 

vitražais — erdviniu 
niu — degoratyvi. 

Vienoje salės galerijoje 
patalpa orkestrui

ft

Jonas Vilkaitis
. švietimas, mokyklų darbas. Bet ypač dideli Jono Vil. 
I Todėl Jono Vilkaičio bio- kaičio pastarųjų dešimtme- 
• grafijoje randame ir moky- čių nuopelnai lietuviams aL 
į tojo profesiją. I eiviams — tai jo tiesiog pa-
.! Kai Jonas Vilkaitis 1926' siaukojantis darbas spaudo, 
metais atsikėlė gyventi į l je. Jis suprato, kad jeigu
Kauną, tais pat metais po 
seimo rinkimų jis buvo pa
kviestas, kaip patyręs savi- 

I valdybininkas, vidaus reika. 
j lų ministerijos savivaldybių 
I departamento direktorium, 
i Tačiau tose pareigose, įvy- 
i kus gruodžio 17 d. perver?. 
j mui. jis iltresnį laiką negalė
jo pasilikti.

J Kai Lietuvoje buvo įste". 
tos ligoniu kasos. Jonas Vii 
kai‘is pasidarė šios įstaigos

į direktorių1.
Tai viešai žinomi Jono 

į Vilkaičio evvenimo faktai 
I Bet jo veikla toli gražu nesi. 
i baigė tomis oficialiomis pa- 
I reigomis. Daugelis rašančiu 
i ju anie Joną Vilkaitį dažnai 
j apleidžia jo darbus koope 
i ratinėje srityje. O čia jo

Volengėvich, New Britain, 
Conn., A. Bertulis, Water- 
bury, Conn., J. Kuliešius, 
Waterbury, Conn., P. Malec* 
kas, Hilside. N.J., K. Beniu, 
šis. Winnipeg, Manitoba, S. 
Fred, Toronto, Ont., J. Ja
šinskas, So. Boston, Mass., 
A.jPadalskis, Paris, Ont., J. 
Gimbutas. Arlington, Mass., 
A. Gedminas, Fairfield, Ct., 
A. Vaicikauskas, St. Louis, 
III., S. Sakys, London, Ont., 
J. Bitneris, La Šalie, Que., 
V. Grybauskas, Brockton, 
Mas?.. A. Masiulis. Simceo, 
Ont., Ch. Yurick, Greenvil- 
le, Pa., O. Laugalienė. Ha- 
milton, Ont.. A. Dronsa. Ha
milton, Ont., O. Mučinskie- 
nė, So. Boston, Mass.. R. 
Petkevičius. Lewiston. Me.,
L. Turski, Brockton, Mass., 
P. Beinaris, Chicago. III.. P. 
Brasas. Hamilton, Ont., G. 
Streim’k. Dorchester, Mass.,
M. Meškis, West Roxbury. 
Mass.. P. Narkevičius, So. 
merville, Mass., V. Simon, 
Oardner. Mass., A. Rama
nauskas, Brockton, Mass., J. 
ITldrikis, Paouanock, Conn.. 
J. I iaukevičiu3, Sidnev, Ma
nitoba.

Visiems aukotojams nuo
širdžiausias ačiū.

Keleivio administracija

niekas neparašys apie lietu
vių veikimą, tai apie jį nie., 
kas ir nežinok. Lyg^Į visai 
nebūtų. Tad kietu pareigin
gumu. užtikrintai ir pašto, 
viai Jonas Vilkaitis rašė sau 
artimiem laikraščiams. Kar
tais platesnės apžvalgos, o 
dažnai tik mažos apimties 
korespondencijos nušvietė 
New Yorko lietuvių veiklą. 
Tai buvo Jono Vilkaičio be. 
•ąlyginis, nesuinteresuotas 
pasiaukojimas. Juk reikėjo 
gaišti, vykti į posėdžius ir 
susirinkimus, reikėjo rasi* 
nėti ir skubiai siųsti savo ži. 
nias, kad kiek galima grei
čiau jas skaitytojai sulauk
tų. Šiandien New Yorko lie
tuviai kito tokio pareigingo 
korespondento neturi, ir ne
žinia, ar kada sulauks. O v- 
pač jo netekimą pajus Ke
leivio ir Naujienų redakci
jos.

Vadinas, Jonas Vilkaitis 
turėjo turėjo daug tokių do.

_ .rybių. kunu siais laikais vis 
' mažiau pasitaiko.

* P. Tarvydas

1975 m. sausio 1 d. Ja. giosios lietuvių jaunuome. nuopelnai buvo įsidėmėtini 
maica, N.Y. ligoninėje eida- nės organizaciniame darbe. į plačiau šio reikalo negvil 
mas 87-sius metus amžiaus Čia turima galvoje ausi iečių dendami įiuo tarpu pami- 
mirė Joną. yjluutu. organizacija irjos žurnalas _ n6sime tik Kaune veikusia

antifašistine veikla“ kad Y^0”?8 Palalka* bU'O Aušrinė suvaidinęs tokj zy- Raidės spaustuvę. O tokios 
sudeginti ir bus palaidoti sa. mų vaidmenį Lietuvos vi. spaustuv6, kuri būtų par— 
lia jo žmonos Tautinėse ka- suomenės gyvenime. ki ir prieinama visuom.._
pmėse Chieagoje. i šių dienų skaitytojui ten- nėm _ demokratinėm orga-
,ookVitkai‘is bUV°. /ivęiika, P".minti-.ka? Aušrinės į.. Nacijom ir kultūros dar-

nitoslikimą - kad'iam ke ll888 11 d' ,k>'-'taka jaunajai kartai turėjo, buotojam, kaip tik Kaunei uto» likimą, Kau jam Ke. Į bartuose. Vidurini mokslą nepaprastai dideles reiks- iluvo .„.įrendama Patvs
^i‘eStumkOTcentraciiosensteo I Marijan*.0,ės.ir P'Ū' j"68- Jol?a8 Vilkaitis kaip tik' spaudi dfrbinirtkai, jokių Gerbiamieji
sovietų koncentracijos sto- vaci0Je Petrapilio gimnazi-į buvo vienas veikliųjų aus-! :šteWiu neturėdami isteieė Po $5: V. Narkevičius, iš
io^mžTu ^Bet aDi^toi^kalbė ^086" 1^11‘191v5 m: s.tudi^ h/iečhi il;.tai" .tįkru lail\u da- į Raidė^ spaustuvę. Bet kaip Cambridge, Mass., V. Le- . Siunčiu skolą už žemėlapį
jo amžių, nei apie lai naioe.. vo pedagogiką ir istoriją, lyvavo šio -leidimo reda&ci. n-aiėio išsilaSkvti veckis, Canton, Mass., A. J ir jūsų iškilmėms pridedu
ti Maskvoje sėdinčio vyrės, „4,^ institute Pet- niame darbe. Felicija Bort-1^ Jr ratoa batuotai Jaras, W. Hartford, Conn., $10.

naigu ai galima mitų opu., , „ ------- , „,Į Linkiu Keleiviui dar ilgus
metus keliauti. Man jis yra 
mielas svetys.

Su pagarba
Antanina Andriulienė

Easton. Pa.

1935 m. vasarą buvo am. 
nestuotas“. bet tas pats E. 
Matuzevičius visai sąmonin
gai pamiršo vėlesnį K. Bo-

jau stovi elektriniai "'"L" h™’’““ y>a uždrausta. y je. 
’ . kt___ - todėl ir Matuzevicius. tamNumatyta vieta ir
įtomam“ fotografui,i. 7IV7U1

-Lr klusdamas. tyli...
"broliui“ nužemintai

KELEIVIO RĖMĖJAI
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Velionis buvo plačia pras 
Pa” me visuomenininkas: laik

raštininkas, redaktorius, ko-

dabar 
Aušrinę

. entuziastus vykdyti jaunųjų Į įfaide Literatūros sambū-| Po $3: J. Gudonis, Man-
operatimnkas, savivaldybi. jėgų telkimo akciją. Dauge- vioi toiitU rrnwnn1iol X _ TT T71_ 1__ — _

kambarys jaunave.
palydai nusifoto.

, pasirūpinta ir pa. 
anui ar midui pa. 

ceremoniją, į
us žiedus, Tyškia; 

takujauflibji' ttaū. 
išėjimo, o laukia- 

salėje, jaunavedžių
‘^rie

AUKOS TAUTOS 

FONDUI

operauninKas, savivaiayoi. jėgų rentimo aKciją. uauge- riai> jauni žumaiistaį jr kiti J chester, Conn., H. Fedronas, 
ninkas. mokytojau Įvairių lyjeano meto lietuvių leidi., gpaudos entuziastai laikraš. ’ New Hyde Park. N.Y., L. 
draugijų Rygoj (1910-1911),n.ų Felicija Bortkey.ciene: tininkai eidav0 j Raidę Fenzey. Georgetown, Iii., L. 
ir vėliau Lietuvoje steigėjas, i dalyvavo ir visada ji buvo,, ir pradėdavo sako bandy- Merkelis, Toronto, Ont., M.

Lietuvo
lem per Tautos

uose. jau ruošiamos Si mŽneS‘ auk°j° iš ten ištremtas Nuo j nosies kartos lietuviu, kurie minfr0? dešimtmečiu veiklos ford, Conn.. J. Vizbaras, So.
kitos poros. j sie asmenys 1906 m. bendradarbiavo vėliau dirbo nepriklausomy. į saao turtą jau ke. V. Rupšys,

pastato organizmas’ 200 dol. — Ona Ivaskie- spaudoje. Rase Lietuvos Ži-Įbes metais svarbiuosius dar- iiais šimtais tūkstančių litų. Brockton Mass Z. Meliaus-

Iki Šiol Afrikoje dar ne. 
buvo moters ministro pirmi
ninko. Dabar tokioms parei
gom paskirta Elizabetk De. 
mitien Centrinės Afrikos 
Respublikoje (buvusi pran
cūzų kolonija, 2 mit gyven
tojų).mose, Darbininkų Gyveni.; bus. Jie buvo užgrūdinti de.. .. . ,

Po 100 dol. —dr. A. Ma- me. Savivaldybėje, Darbe irįmokratai ir nuoširdūs nau-‘ Sms kooperatines, ne pel. 
tukas, Elmvale, Ont., J. Ju. Sveikatoje, Socialdemoki a- Į įai atgimusios Lietuvos dar. n? tutsiais sukurtos spaustu- 
sys, Worcester. Mass., So. te, Talkoj, Bendrijoje, Dar. buomai. Aušriniečiu eilėse ve^ustiPnnimui labai daug 
Bostono Liet. Pil. d-ja. -sbo Balse, Sietyne. Keleivyje.!dirbdamas. Jonas Vilkaitis Pa.(‘?J° Jonas VUkaiU. Ne.

75 dol nrof B Kasias. ’ Naujienose ir kt. Buvo Tau- Į turėjo žymių nuopelnų. i re.lkl? ^miršti, kad tos irno- 
75 dol. prof. B. Kasias, jį vidurinės mokvklos mes darbo sąlygos buvo la-

Wyoming,Pa.----------- Rytojas, Savivaldybės1 Y?-'aU jis P!a?.au. Pasj- bai sunkios. Pritarėjų ne-
<reiske visuomemneie ir kul.

tiksliam funkciJnė, So. Boston. Mass. 
rai, laipsniškam apei. 

stiprinimui. Nerei-

kas, Worcester, Mass.. C.

užmiršti, kad Vilniuje 
iieniais ir šeštadie- 

užregistruojama apie 
santuokų, o. augant 

n, jų kas kartas dau.| 
(Nemėgstantiems iškil.' Po 50 dol.-A? Balčytis, depirtamciito ir Kauno k“

m A i:...!., v..™ ! tunneje snty-e. Būdamas isceremonijų jaunave-i Chicago, Ilk, A. Kudirkienė,
gausu, o priešiško nusistaty
mo aplinkui pilna. Jono Vil-

„Balys Sruoga 

mūsų atsiminimuose”

džiam s primename, kad'Union, N. J., Alg. J. Jakštys, 
santuoką galima užregisL; Urbana, Ilk. L. Tamošaitis, 
ruoti ir CMS vedėjo ‘kabinę, i Woodhaven, N.Y. 
te, pirmajame rūmų aukšte.! p0 35 dol. — Vak

Tiltas per Nemuną
šim.

į kus, Willow Spring, Ilk, 
j kun. A. Petraitis, Schenec

licmniii kasine dirpktnrins ‘ i.- apiUlKUl pūna. jono Vll-
Valstvbės draudimo ištaigos tjkjmas ^ocialdemokratų i.' kaičio praktiniai sugebėji. 
vnldvtnia« ir kt ‘ fėjoms, jis veikė savo orga- mai ir jo didelė administravaldytoj’a* ir kt. nizacijoje ir jos spaudoje.

Tre; yje o ie įjoję; peiatėjug nepriklausomy- ne uk įssuau
« ?8 dirtw bend-|« Cia ba™ kokie 

ivvkusi 1946 m navasari vlsuoinen,7luf ?r k,dtūr’-i komerciniai laimėjimai, bet 
* * ’ nius darbus. Jis ėjo ten. kur: sėkmingas kultūrinis dar-

cinė patirtis padėjo Raidei 
ne tik išsilaikyti, bet ir aug.

Lapkričio 24 d. Tiesos lai. j N Y-- L- L- Šmulkščiai, Hanau Lktuviu1 huvo. .labia.usiai . reikalingi j bas. kurj turime aukštai
oje rašoma, kad Rusnės-• Chicago, Ilk j centro komi-: ^'^’^kuoti darbininkai. tinti,
ilutės tilta Der Nemuną sta. Po 25 do;. — A. Mankus.i. . w vnvoU? Pačioje pradžioje svar- Pasiekęs Ameriką, J

ver.
doje
Šilutės tiltą per Nemuną sta 
ti 30 metų, nes senas tiltas 
1944 m. karo eigoje buvo 
vokiečių susprogdintas.

Binghampton, N.Y.. dr. D. 
Surantas, Rockford, Ilk. M. 

’ Zujus. Wilkes-Barre, Pa.,
Naujasis tiltas esąs vie.įdr. J. Pilkaitis, Chicago, Ilk,

nas iš ilgiausių tiltų Lietu 
voje. Jis puslankiu pakilęs 
nuo vandens 338 metras. 
Per tilto atidarymą praeitų 
metų lapkričio 23 d. kalbė
jęs statybos trešo Mostro. 
•oi valdytojas V. Alekseje. 
vas ir projekto vyriausias 
inžinierius M. Kravec (abu 
rasai). Juostą perkirpęs A. 
Drobnys,paminėjo visą eilę 

, lietuvių, vadovavusių atski. 
riems statybos darbams.

«r

»K. Petrausko skulptūra

' Vilniuje prie naujų ope
ras rūmų pastatyta G. Jaku. 
bonio sukurta bronzinė ižy-t 
miojo dainininko Kipro Pet.i 
rausko skulptūra.

tetan. o komitetas Vilkaitį' .Pa?°Je pradžioje svar- Pasiekęs AmerKą, Jonas 
išrinko savo pirmininku. , bla“sias nzdavmys Lietuvo.| Vilkaitis daugiausia metų 

Velionis daug metų, iki įe bu,v0 ,8ukartl, sąnvaldy- gj veno New Yorke. Visuo- 
sunkios ligos buvo'^8, *curlOs darkytų karo] meniniai reikalai jam visa-savo

dr. S. ir M. Budriai. Chica
go, III, St. Skurvydas. Har
rison. N.J., J. ir M. Ugėnai.
St. Petersburg, Fla.. S. Pau1 
Žumbakis. Chicago, Iii., dr 
A. Goeldnerienė. Fludiing,
N.Y.. kun. M. Čyvas, Alba. 
ny, N.Y., VI. Jasiulionis,
Maywood. Cal.

Aukot Tautos Fondui pa- 
Įima nurašyti nuo mokesčių.

Kiekvienas, paaukojęs ne 
mažiau kaip 25 dol., jei pa. 
geidauja, gali gauti Eltos 
biuletenį per visus metus.

Aukas siųsti šiuo adrera:
Tautos Fondas, 6444 56th 

Road, Maspeth, N.Y. 11378. j muosius darbus Lietuvos Į Į 
(E) j nepriklausomybės metais. j|

________________ ! Bet dar anksčiau, dar,
, L-rr-u.^1 Pirmąjį pasaulinį ka.i
»LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI būdamas studentas, jisj
1 -r..-.-, r- - jau sugebėto pasireikšti taisTurme Fjeiiren? žrmėla-

nuolatini? Eltos bendradar- aPa'«Jyt?. šalies gyvenimą, da rūpėjo. Todėl mes jį ma-
bis. Paliko du sūnus su šei- r Tauragėje Jono Vilkaičio 

. ___ .. _______ ' vadovau lama savivaldvhpmomis: Ramuti, gyvenantivadovaujama savivaldybė
Dės Planes, III., ir Laimutį, i P?8?8.vmejo kūrybiniais zv- 
___igiais. Jo veiklagyv. Thomastown, Conn. 

Ilgai atmintinam savo
bendradarbiui linkime 
žinos ramybės.

ELTA

am-

tome nors negausioje, bet 
pasižymėjusioje judrumu 
Lietuviu darbininkų drau

giais. Jo veikla tenai paliko, gijoje. Jo nuolatinis dalyva- 
įsidėmėtinu- pėdsakus. į vima? šiog draugi jos veiklo.

Tais laikais labiausiai an- je žymiai praturtino jos pa
leista sritis buvo žmonių siekimus.

« •

Neseniai iš gyvųjų tarpo 
pasitraukęs visuomeninin
kas ir laikraštininkas Jonas 
Vilkaitis priklausė tai Lie. 
tuvos šviesuomenės kartai, 
kuri likimo buvo pašaukta 
atlikti svarbiuosius kuria-'

sakalo akb’ — - laikais i§iintinai didelės
— šuns. « pių — už 50 už ?2.3‘ svaibo-t turėjusiame pažan- PLįį

PRANEŠIMAS 

Lietuvis Anton L M a n r a g a s 
atidarė

SUNLAND REALTY

4511 — 4th St„ No. St. Petersburg, Fla. 33704, 
teL 527.0096

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

(8)

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 nepalaužtu 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 hu- 

H|kai8 ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių asmenų, 
11; atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū
lį rėjo atvaizdą.

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

Knygą galima gauti iv Keleivio administracijoje.
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SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
PRIESPAUDA DIDĖJA

Leksandras Solženicinas

VOKIETIJA PRAŠO ŽINIŲ APIE 
LIETUVĄ

Nekartą esame rašę, kad
šveicarų Baseler Nachnch. denciniubūdu vykdytuose įY1** ,r da.u^- 

t ten laikraščio korė ponden- rinkimuose dalyvavo kreipiasi, prašydami smių 
tui pareiškė, kad pastaruo. 6 979 asmenys. Dauguma
ju metu Sovietų S-gos rėži. balsų į Krašto tarybą išrink, 
mo akcija prieš disidentus ti šie asmenys: Jonas Va- 
nepaprastai kietėja. Jo ir ki. Hunas, Vincas Natkevičius, 
tų užsieny esančių disidentų Run. Alfonsas Bernatonis, 
žiniomis sovietai trukdo bet kun> Bronius Lubinas. Jus. 
kurj disidentų susirašinėji- tinas Lukošius, Pricas Škė
mą su užsieniu, taip pat jų Andrius Smitas, Jurgis 
su užsieniu telefoninius pa. Barasas, Vytautas Bylaitis 
sikaJbėjimus ir ryšius su už. dr. Jonas Grinius, Petras 
sienio žurnalistais. Nevulis, Janulis Ktthiaitis,'

Kitomis žiniomis šis sta. Manfredas Stošelis, JuozasĮ 
lininio pobūdžio spaudimas Nevulis ir Christian Nekve. 
ypač didėja Pabaltijo kraš- davičius.
tuose ir Kaukazo srityje, y

— Atspėk, Maiki, kokiu] — Bet ar žinai, kokia ta
reikalu aš šiandien pas tave pensija? Ten paprasti kolū- 
atėjau? • kio darbininkai tegauna tik

— Aš nesu koks burtinin. i 12 ar 15 rublių per mėnesį
kas, tėve. kad galėčiau tavo pensijos. Tai ar tu galėtum 
mintis žinoti. iš 12 ar 15 dolerių mėnesiui

pas Armėnijoje.
Kaip akademikas Sacha

rovas praneša, Armėnijoje 
buvo nuteista daug studen
tuos ir'kitų intelektualu, da-, , . . .. . ..
lyvavusių vadinamoje „Ar.Į&he ir jo apylinkėje gyvai 
merijos tautinėje partijoje.; reiškiasi Sandaros kuopos ir
Ten vyksta ir dabar areštai) . ,, .
asmenų, kaltinamų „naeinJ Pirmojo pasaulinio
nalistine veikla“.

Reikia nepamiršti, kad MikaTvaUl
armėnai, po žydų, sovietų dyIa. Jfe ne ak veikė ^<,3.
S"’”?*' ku- “"'iroję ir Susivienijime Lietu.
Xa sSumiu vaidme 4 Amerikoje, bet čia buvo 
vieną svarbiau iu vairtme- jr Uėtuvių kalbos mo-
nų, nes toji apie 3 milionų R . - * R .
tauta Sovietijai yra davusi
bene didžiausia

PITTSBURGH, PA. 

Sandariečių sueiga

Nuo senų laikų Pittsbur.

ar tokių informacijų apie 
Lietuvą.

O štai JAV LB Visuome
ninių Reikalų Tamyga skel
bia, kad ir jai netrūksta to. 
kių prašymų. Duoda ir kelis 
pavyzdžius.

Dr. Joan M. Maloney iš 
Cha+ham. Mass., rašo, kad 
turinti lietuvius senelius, 
siunčia auką Kudirkai ir 
prašo ją reguliariai lietuviš
kais klausimais informuoti

Don Banas iš Alaskos no. 
ri padėti Kenčiančiai Lietu 
vos Bažnyčiai ir prašo in. 
formacfjos.

Pierre Verhye iš Florido^ 
domisi partizaniniais saifi. 
džiais ir prašo informacijos 
ap'p lietuvius partizanus.

Helen Morrissev iš Lo< 
Angeles yra parašiusi vei
kia apie Jogailos žmona

naC1°’!karo Pitteburghe* veikė irj^vwa fr siūlo lietuviam 
kad' gy^110 *r ^otoartinis Sanda- JI pastatyti.

CIEVELAND, OHIO 

SLA 14 kp. susirinkimas

Metinis kuopos susirinki.

ŽENTĄ TENISONMTC

Saulės beieškant
(Tęsinys)

VATIKANAS

Vatikanas yra atskira valstybė, kurios vyriausia gal
va yra pats popiežius. Mūrinė siena apsupa Vatikaną. Pra
važiuojame pro vartus ir sustojame prie suvenyrų krau
tuvės. Rožančiai ir kryžiai. Auksiniai ir sidabriniai popie. 
žiaus pinigai. Pašto ženklų serjos. Papuošalai. Šventųjų 
skulptūrėlės ir paveiksliukai. Tik viskas baisiai brangu. 
Kainos čia jau per aukštos eiliniam turistui. Nieko neper
ku. 4

£);ento Petro baziliką yra pastatęs Michelangelo. Vi
sa bažnyčia turi kryžiaus formą. Ji yra jau naujoji baa. 
lika. Senąją to laiko popiežius liepė nugriauti, ir iš jos 
yra likęs tik vienas vienintelis paminklas (saiikofago for
mos) šventam Petrui.

Po bazilika yra kripta, kurioje palaidoti popiežiai. 
Jų ten guli jau daugiau nei du šimtai. Dar giliau buvo 
rastos senos kapinės, kuriose gulėjo švento Petro kaulai. 
Gidė sako, kad labai įdomu pamatyti, bet, norint eiti į 
kriptą, reikia iš Vatikano gauti specialų leidimą, kurio 
reikia laukti 'keletą dienų.

Lankydami švento Petro geležinę statulą (amžius 
nežinomas), žmonės paglosto jo dešiniąją koją, ir ji jau 
nebeturi pirštų. Nuglostyti. Tai tik simpatijos ženklas, sa
ko gidė. ir pati švelniai ranka perbraukia per Petro koją. 
Geras šventasis.

Bazilikoj yra garsioji Michelangelo nukalta Pieta, 
padaryta iš vieno balto marmoro gabalo. Tą skulptūrą 
menininkas sukūrė, būdamas 21 metų amžiaus. Dirbo 
trejus metus. Madonos veidas yra stebėtinai gražus. Prieš 
kelis metus kažkoks chuliganas buvo sužalojęs nosį ir 
rankas. Dabar skulptūra yra atstatyta ir apsaugota nuo 
publikos.

.... . javo. Ją lankė gana didelis į mas Įvyko sausio 6 d. Pirmi.
. .. ... .... .fi1'.;1.11 ln- skaičius jaunuolių, kurie.nįnkui Alfonsui Braziuliui 
teligentijos n kitu idilių as. šiandien vadovauja viėti-1 negalint dėl ligos dalyvauti, 
menų, kaip Mikojanas. mar. nėmg jietuvių organizaci- susirinkimui vadovavo vice- 
sa as Bagramianas ir kt. joma> i pirm. Alfonsas Mikulskis.

Reikia ^ar nepamiršti, Apie visa tai buvo prisi-j Pagerbtas miręs narys į Visi bazilikos paveikslai, išskyrus vieną tapytą, yra
kad apie 300,000 armėnų minta gražioje sandariečių Vladas Rančius, prisiminti I nuostabių spalvų ii • grožio mozaikos. Vatikane yra ape.— O ar galėtum at įpėti. pragyventi?

novic naniuuee. I \ Bazilika pilna turistinių grupių. Mes neatsiliekame
I sandariečių sutrinkimą muose). Pirmininkaujantis v,„j i&v&i™ v;

ot a —- ■ kvipta narius lankvti nu0 žJdes lietsargio, kurį ji laiko kaip v ėliavą iškėlus. Vu

sekioju ir visiškai nežinau,! kur dar užkandai dešra, a- 
ką tu kur ir kada darai.

(bai plačiai girdimas.
opozicija ypač

- - r - buvo nušalin- -ja| ą+atlankė SLA nrp"' kvietė narius lankyti ligo- nuo. ^iaes nets
Z^na^Loš'ma k rtomfs | klojimą šeivos ir Mmahtymą j tas Armėnijos ikomuni -tu ridentas lr Sandaros centro, ‘eik« jiems uaenoda.' “kių spalvų žmonės. Skamba daug visai negirtėtų kalbų.

— Bosimas kortomis yra i Relnių? Bet kodėl patys lie. partijos generalinis sekreto- yaldvbos viChnirmininkas P « Palikta senoji valdvba. tik Bazilikos bokštas 153 metrų aukščio, bet iš vidaus p ne
tuščias laiko gaisimmas. j tuviai šarvo kontrėje gėrės- rius Anton Kočin.ian, tas p Dargis sū savo žmonele iždo globėjais išrinkti Ona atrodo tokia aukšta. Nuostabus architektas optiškai ap- 
. . ^k1, as laiiae:' n*° Par^dko beįsiveda? pareigas ėjęs nuo 1937 me. Gertrūda. j Jokubaitienė ir Bronius Ber. gauna alkis. Sienos, grindys, lubos, viskas iš spalvoto mar.
iuterė mane°n^hiti TLie1' — Dė! kad tikrieji ! PclvilaS P. Dargis pasvei-’ notas, nes senieji nebeiti- moro. Bazilika nuostabiai gražus meno kūrinys.
uuMienMue Į . " Liptiivos valdovai vra rusai ’ Praeitų metu partijos kino susirinkusius Sandaros ko tų pareigų toliau eiti. i . ..... . , , . .M kadZ a=učUuP1vi:^“ SS? w Si konferencijoje JerĄn k perdai , - - - Vatlkanas tun garsl’ b‘W”tek* kun°3e

saSau Bostoną i tų savo okupantų klausyti, partijos sekretorius Liudai. Sandaros rėdaktoriaus Mi-*
__ O ką tu ten nuveiksi ^ar ir juos į$rti, adkštin- įįs v^al P3- ko Vaidylos nuošird išausiu s

nuvažiavęs?

j tu kur ir kada darai. į gurkas, tabakas, sierčHtai ir i Armėnų c 
— As, Maiki, vakar ka- j gaspadinei zemtotas UŽ pa- išryškėjo, kai 

rriaivau. I klojimą peštos ir Mtnatitymą'tas Armenfj

A. Plavičius

ti už tai. kad mūsų kraštą 9merkė antiru iškas nuotai. sveikinimus. Susirinkusieji 
pagrobė. Ir dar kalbėti, kad kas ir. pagal įprasta apeiga, dekofjo UŽ sveikinimus ir lin-' 

« dabar lietuvių tėvynė vra ne relino armėnus „laikytis kėio Vaidylai greičiau pa. i 
vaikščioti vi-ą žemaitiškąją į Lietuva, o visa sovietinė Ru- an^nos vienybės su didžią- pveik^i. kad jis galėtų vėl' 
Plungę, paveizdėti pats, j gjja jRj Sibiro šiaurės ir iki ia taut3“ .... būti pittrbunghiečių tarpe.

— Aš, Maiki, noriu an-

GARDNER, MASS. 

Nauja valdyba

kaip ten gyvena žmonės, pa
ragauti jų išsunktos gyvati
nės ir grįžęs papasakoti sa
vo frentams. Jie nori žinoti.

labai brangios ir retos knygos ir manuskriptai. Muziejais 
galerijos tęsiasi šešias mylias. ;

Popiežiaus asmeniška gvardija dėvi dar ir šiandien 
Michelangelo sukurtą uniformą. Šiems laikams tie dry. 
žuoti drabužiai atrodo per daug persunkti senienų dvasia.

Lietuvių Bendrovė išsirin- Senovėje prie Švento Petro aikštės stovėjo Nerono rūmai, 
ko šitokią valdybą: pirm. ir jo laikais aikštėje žuvo daug pirmųjų krikščionių.

Vladivostoko. Ji dbbar turi Tokie raginimai rodo, kad. Susirinkimas plačiai a<r>-> Frank Yarorosky, vicepirm. Gražus oras. Skaidrus dangus, ir rudeninė saulutė 
būti lietuvių „didžioji tėvy. tos vienybės“, kaip ir Pa- kalbėjo savo organizacinius į John Kacienas, sekr. Wil- įveinįai ^do.
nė“, kurioje vtekasgražiau, balti jo kraštuose, nėra. (reikalus ir nutarė šiais me- Kam Visniauskas, ižd. Anta.. Romf>g aerodromas gana toli yg „liesto. Naujas ir
šia ir visko daugiausia.

ar Amerikos pensijonieriui | —Aš tau nenoriu vieryti. t
možna gyventi Lietuvoje? į Maiki.

— Tą ir Lietuvoje nebū. i * . ..
damas galiu tau pasakyti.! v ~ ““ta* *«««*»

BALTIEJI BĖGA 
IŠ NEW YORKO

tais suorganizuoti renginį 
i kuri galėtų atsilankyti pla TVaviav modemus. Tik stiklas, metalas ir marmoras. Bet visur— Robert Waxlax, Michael ... . ,. x. „ , . , x . . . . . v r trne tik ginkluoti žandarai, bet ir kanai patruliuoja. Kasčioji Pittsbupgho lietuviu vi-i Piotek, James Eacmen, An ,
--------- ‘ 5 tanas Aukštikalnis ir John' Per —; suomenė.

New' Buvo išrinkta nauja San-
Amerikiečiams pensiniu- į stai j Yorke sparčiai auga. Didėja: daros valdyba, kuria sudaro
kams Lietuvoje apsigyventi ir portorikiečių kolonija. * Helena Slančauskaitė-Zel.
vargu beleistų. bet baltųjų skaičius mažėja.i kovic, Jurgis Žilinskas. An.

Polchopek.

Mirė

— Je, o kodėl Paboki joje t^^ToMo^r^kamlenŪI5ei ^yišSasVlosis taip. kipj^elina^amokienė. Albina 
jau daug senu Amerikos pa- baltumo dar hebtlvau ,ma-ta* netl’u*^U9 baltųjų • BrajtaurioenŠ - Mačiuliene ir 
liokų čestavojasi? Aniems
šios kontrės gaspadoriai nu
siunčia pensiniu dolerių. UŽ nerzHi nsia i ruMMiemr < — - iI M oerzai. o»». j rusiwwn. beHko j v|kary0ę, o jos_vyre-

Elzbieta Žmhskienė.

kuriuos jie prisiperka dau
giau nei šioje kontrėje vi
sokiu karpetu. zubruvkų ir 
kelnėms šleiku ir gvvena 
kaip viemi ponai. Tai kodėl 
aš negalėčiau šitaip kur ant 
kvartero* amsistori Žemaiti- 
'joje? Juk Paboki ja yra su 
Lietuva sueiedės.

— Lenkai, tėve. tvarkosi 
patys. Jie ir su Amerika vra 
patvs susitarė ir Amerikai 
leidę siusti į Lenkija ten gy
venantiems amerikonams 
pensininkams doleriu’, ku
riuo* iie laibai gera kaina iš- 
mkeičia i lenkiškus zlotus. 
O Lietuva vra tiesiai rusiš
ku komuni«*u valdoma ir to
kios sutarties su Amerika 
neturi.

kurie urie Vejuos auga. 
kie balti, kad net akys raibs- 
ta... O, štai. Volga, toji rūku 
upių motutė, viena žemėje. 
Jos neiškentėme nenaibučia. 
ve... Mūsų šeimininkas kol
ūkio ’Tamiati Jljiča“ pirmi
ninkas Grigoriius Fiodoro
vas, impozantiškos stovvlos 
vyras, plačiai rusiškai švp. 
soiosi. Tokios plačios šyp
senos —kato fr Votoos. kaip 
beržu skaistaus baltumo — 
niekada ir niekur dar nesu
tikau. nor« gyvenau jau pus. 
šimti metu... Kai amsikabi 
nome, triskart rusfflcu pa. 
oročiu naaRniČiavome. jis 
pasisakė, jog iau seniai mū
sų laukias... Ir už visa. ka 
mes dabar turime ir ka turė-

4,525,600 arba 56.8%. 
Negru ir aziatu 1973 m.

brvo 25.3r<, portorikiečiv 
1€.1%

lis — rtštrpdBėniu gurkšnių4 
Sueiga baigta Lietuvos

himnu.
Sandariems

lf 74 metu „Kultūros Barų 
N:. 9.

— Tada. Maiki, aš duo
du tau savo generolo kepu
rę, kad, kitą kartą ten apsi
lankęs. ji? tikriausiai para
šys: „Tokio gražaus ir išrai
tyto sovietinio margio pauo. 
degi o dar aš per penkiasde
šimt savo gyvenimo metu 
nesu matės... Dėl to jį rusiš
ku papročiu tris kartus pa
bučiavau ir apalpau iš lai-* 
mos... O kai Vilniaus laza.

BROOKLYN, N.Y.

Mirė A. Paškevičius

Vos 8 dienas pasiilgęs, na
mie mirė ilgametis Keleivio 
skaitytojas Augustinas Paš
kevičius, 88 m. amžiaus.

Velionis į šį kraštą buvo 
atvykęs 1905 m.

Alpie jo mirtį mums pra
nešė sūnus Edvardas, ku. 
riam reiškiame gilią užuo
jautą.

— Tai blogas parėdkas, sime. esame dėkingi rusųjp^e atgavau sevo> dūšią.
* 1 - - 1 tai pamačiau, kad ant manoMaiki. Bet mano suriedąs, 

kuris skaito bimbalinę lais
vų, sako, kad dabar Lietuvo. 
je labai saldu gyventi. Te
nai net ir piemenys gauna 
ppnširą

♦autai...“
DOVANA JAUNIMUI
Rūtelės aitvaras, —nauja 

poemėlė vaikams, dailiai su
eiliavo J. Narūnė. Gausiai ir

— btn. M«IH M krtt'inčs zėn dar vienas nau.
šftatp MfefeMftfe? >’ medalis .“ Pfu Maita.
- Na. až tikrai Bežinau, v?“ ‘o tavo P,kturnos.

ar jis žemaitis, bet Ui yra n0.™ J“ butM >r Junges že., Įdomiai ilraatrayo dail. Zita 
Igno Pikturnos straipsnis fil maltis! j Sodmkienė. Kaina $1.50.

Soffja Tauterienė, 87 m. 
amžiaus, gimusi Čedasų par. 
Rokiškio valse., liko duktė. 
3 vaikaičiai ir 7 broliai bei 
seserys.

Jennie Adomaitytė - PoL 
chepekienė, bko motina, sū
nus ir 5 vaikaičiai.

Alfonsas Višniauskas, 57 
m. amžiaus, liko žmona Ne. 
lė ir sūnus Robertą?.

Antanas Puida, 87 m. am
žiaus. liko duktė ir 5 vaikai
čiai.

Koresp.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lietuvių Darbininkų Drau. 
gija Nfcw Yorke. Tai didelio

lio formato 194 psl. gražiai 
išspausdinta knyga, kurioje 
tekstais h* dar daugiau nuo. 
traukomis pavaizduota ne 
tik Lietuvių Darbininkų 
D-jos. ypač jos New Yorko 
kuopos, bet ir kitų organi
zacijų veikia. Knygą reda
gavo kuopos išrinkta komi
sija. kurios vyriausias re
daktorius buvo neseniai mi
ręs Jonas Vilkaitis.

I
Knyga išleista kuopos na-1 Susipreskune su mintini, 

rio Vinco Kalvelio palikto, kad Lietuvos iilaisvinimp 
mis lėšomis. Jos kaina nepa. dien> B bai k 
žymėta. i » . •. j.. • • _ i e . L, Bet nesiduokime, kad kas

Sovietų Sąjungos laikyse.' L .... . i
nors parautų mumyse^nanci-

na nacijų, tautybių bei Lie- j nimą, kad lietuvių tauta, iš-
tuvos atžvilgiu, parašė dr. ‘ vįen stodama su visais So-

. ri • * * j! vietų pavergtaisiais, iškovosStasys A. Backis. Atspaudas I jT 
iš LK.M. Akademijos Dar-r , *
bų VIII tomo 435-455 psl. Steponas Kabryi

FLORIDA — PAYTONA BEACH 

SEASCAPE MOTEL

Kviečiame aplankyti ir apsistoti SEASCAPE MO- 
TEL ant jūros kranto. Mūsų motelis yra visų Ploti, 
dos įdomiausių vietų centre.

Rasite gerų ir nuoširdų patarnavimų, gražius tr 

švarius kambarius, spalvotų TV, stalo tenisų, 2 plauky
mo baseinus, žiemos metu šMbmus.

Kainos neaukštos ir visiems prieinamos.
Norintieji smulkesnių informacijų rašykite:

SEASCAPE MOTEL 
A d. Andrulis 

3321 S. Atlantic Avė.
Daytona Besek, Pbu 32018 

Telefonas: (904) 707-1372
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Vietines žinios
Aituoni jauni nariai TRIUŠIO METAIDAR VIENOS MOTERS

VERTINGA DOVANA §je metai Azijoje ir net 

Jau trys buvusios Sibiro JAV-se gyvenančių kime.

Geri žodynai

Teigiamai įvertino Kačinsko 

sonatą

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jos sausio 16 d. susirinki, 
me nariais priimti S asme- tremtinės parašė plačius ir čių, japonų ir kitų aziatų y 

Inys. visi jauni, iš jų 5 jau- įdomius atsiminimus iš tų ra vadinami "Triušio me 
i nuoliai ir 3 jaunuolės. laikų, kuriuos jos praleido, tais

Jau esame seniau minėję,
•kad kcir<p. Jeronimas Ka
činskas yra sukūręs sonatą 
smuikui, kuri buvo pirmą 
kartą atlikta Vasyliūnų kon
certe Bostone.

Tas Izidoriaus ir dr. Vyte
nio 
Anglį'
Įėję sutraukė gausų būrį lie
tuvių ir amerikiečiu oubli-
kos; DirdrSBB?stT, įien<knvea išsamiai 
rastos The Boston Globė >-1 dr; jurgis Gimbutas ir Vy

Dvi knygos Subatvakary

Lietuvių-anglų kalbų io 
dyuas, redagavo K«usavi
naite ir supųpersk**, apu

Iš kur tas toks keistas' z*xizių/b.Ll ym., kai
na $6.00.

Kolupaila, kurią redagavo 
ir didžiąųą dalį parašė bos- 
tonietis dr. Jurgis Gimbutas, 
ir Pasakyta paraiyta (An. . 
tano Smetonos 1935-1940 ima

ve $2.184 nuostolio. Knygų nnKoje pasirodė (ta? į
Nutarta nuo 1976 m. na. viena atsiminimų knyga —j

rio mokesčio imti $3 (dabar Pėdos mirties zonoje.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
A stoties WLYN, 1360 to- 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niai nuo 1 iki J :30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika,
3os ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvą, 502 E. Broad
uray, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gaana- 
n ie ir K«»l*iv1o_

Anglų-iietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravykas, nauja 
laida, apie 3 J,000 žodžių, 
590 psl., kaina $8.00.gavo "apšviestojo“ aiba Bu-

ios vardą, besiartinančią
rp . j . D . mirti sklindant (jis gyvenoTai dabar Bostone gvve-j .... . . T. . . 7

o60-4S0 prieš Kristų), pneprieš
to skubėjo žmonės ir gyvu
liai.

Tarp tų gyvulių buvo jau
tis, kuri' nejautė, kad ant jo 
nugaros sėdi žiurkė. Kai 
iautis artinosi prie Gota- 
mos, žiurkė nušoko ant že 
mės ir pirmo ji nubėgo prie i 
mirštančiojo. Ji buvo pir
mas gyvulys. nrKlenkeis 
mirštančiam Budai. Jauti? 
priėjo antrasis. .Ti iš edės se 
kė tigrą-, triušis, slibinas 
gyvatė, arklys, avinas, bež
džionė. gaidys, šuo i’’ šer-j 
nas. Viso labo 12 gyvulių, i

Panai ta kalendorių ten!

.PARDUODAMA VASARYIETft 
Tilltono apylinkėj, N. H-, prie 

Silver ežero, parduodama va
sarvietė ui 822,500.

Teirautis tek 1-603-286-8351 
bet kuriuo laiku.

(3)

nančios Elenos Jucecičiūtės 
katorgoje praleistu 

(1949-1956) prisimi
Nenumatoma, kad Vievi, nimai 

čius greitai pasveiks, todėl Knvga 544 puslapių. Jos 
s skirtas ir Lietuvo 

emmo bruožams niF 
na Algis Šmitas. 1956 m. vasaros, kada j;

Prisaikdinta gruodžio mė. grižo i Lietuvą, iki 1966 m

U,. ...te- laikotarpy pasakytos , Stmkiai sužeisto buv. i ei.
uo 'koncertas Naujosios kalcLx kuria išleido Lietu. vedeJ° k Llev*ciaus sonetų 
Anglijos konservatorijos sa- Enciklopedijos leidyklai fondui S20°- , . <

i Iv n l * * \7awvvv*von T’Iavi mmot
Sausio 18 d. Kultūriniame . 

ubatvakary su

dėjo savo korespondento i js
Rtehard Bueil recenzijąj_ jos redaktorius Vincas
vertinančią kompozitorių irip * .
atlikėjus.

Recenzentas 1974 m. pa-i 
rašytą sona'ą ir jos atlikimą 
įvertino teigiamai. Jis pami

supažindino ieškoma naujo reika’u vedė. trečdalis 

mta< ir Vv tas pareigas ei. rvvenimc

nėjo. kad kompozitorius gi
męs Lietuvoje ir buvo Alois 
Habas mokinys, o dabar 
dėsto Berklee muzikos ko
legijoje.

Anot recenzento, sonata 
gerai padaryta ir smuikui 
tinkamai pritaikyta. Sona
tos jausminis tonas ir dra
matinis polėkis galįs būti iš
sivystęs iš Bartoko - Hinde. 
mito.

Recenzentas tarė žodį ir 
apie koncerto atlikėjus. Į 
šią buvusią recenziją atkrei
piame dėmesį dėl to. kad to
li gražu ne kiekvienas lietu
vių koncertas susilaukia a- 
merikiečių spaudos vertini
mo.

St Janeliūno auka..

Steponas Janeliūnas Ule- 
vieiaus fondui paauko jo $25

Dėl blogo oro subatvaka. 
rio dalyvių skaičius buvo i 
negausus, todėl ir minėtų 
knygų nedaug kas įsigijo. 
Bet dai padaryti nėra vėlu. 
Ju galima gauti ir Keleivy. 
"Steponas Kolupaila“ kai
nuoja $12, o "Pasakyta pa. 
rašyta“ — $10.

nesį išrinktoji šių metų val
dyba.

Kriminalistų vadas 

jau laisvas

Raymond Patriarca, žy
mus Mafijos vadas, praeitą 
savaitę išleistas iš kalėjimo. 
Jis buvo nuteistas kalėti 5 
metilą už da-1 vvavima žmoi.

pradžios, kada ii gavo leidi
mą išvykti i JAV. Knveoįp 
yra ir nemažai dar tdeVur 
rematvtu nuotraukų. Yirše 
lis ir vinjetės P. Jurkaus.

Knv«ra išleido L.š S.T 
8‘mn Kudirkos kunnp Ne\v 
Yorke. Jos kaina $10.00.

Knyg<f« platinimo reika
lais kreiįviis- Kazvs B^aiv 
kas. 84-55 $6th Avė.. Wood-j

GRAŽŪS ATVIRUKAI

Turime ribotą kiekį dail. 
Vytauto Igno pieštų atviru
kų. Jų komplektas (12 ketu
rių rūiių su vokais)—$3.50.

Labai tinka ir kalėdiniam 
sveikini

Dažau ir Taisau
K arens ii lauke tr viduje. 
Lipdau popierius ir tauta i

viską, ką netaisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JONAS STARIN8&AS 
Avė.

TsL CO 6-5864

•» f v r* t » ♦Gimbutą, Vincą Rastenį ir jo® organizuotų kriminaliu 
Jackų Sonda. Viriems jiems j vadu. Jis šiam padugnių 
Ona Vilėniškienė prisegė po Į elementui vadovavęs net 
gėlytę, o Rastenienei Įteikė
rožių puokštę.

Nauja inžinierių valdyba

Sausio 17 d. Senutų na
muose Brocktone įvykusia
me Botsono inžinierių ir ar. 
chitektų susirinkime pa
skaitą apie meno ir archi- 
ektūros paminklų apsaugą

STEPONO KAIRIO ATSI 
MINIMŲ PIRMASIS TO-' 
MAS “LIETUVA BUDO“ 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—“TAU, 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS.

Kaina $2.00.

j minėtų gyvulių vardais 
dinarui ir metai. Pernai bu.i
’o Tigro metai, o šiemet nuo f

.1

va. j •***♦****•«
t

musų vasario menesio iš ei
Į lės bus Triušio metai. j 
i Triuši* Az’ioie vra labai J 

K A L F. N O R 1 U 5 • mėgstamas gvvulėlis. 
Vasario 1 d. So. Bostono.

l

“GARSO BANGŲ“

PROGRAMA
ši radijo programa trans

liuojama penktadieniais ii
cv;ulė!is Vai. >toliM WBUR m FM 

kanu ten apie n yra sukurta. gi00 8;30
kalėjime sėdėdama?, o da- , . , . ; , , i...i i • -• j IJptuviii Pil d-io^ T T hu*io rno.Htsbar, būdama? laisvėje, dar ^eiuvių ru. ujo* saieje, .... . ■
geriau galės tas pareigas ei- Programą atliks Toronto j <”m-s-en vra švelnus lai.,
U *■ "Gintam“ ansamblis Rnsto. mmm. ver’bin«A.i s

ei_ programą
"Gintaro“ ansamblis Bosto.’ min<ri.

Pasak prokuroro, tų orga-,no ;kau^°? metų sukak.; verti nari^ėiirno. Trinioj 
nizuotų .kriminalistų— Ma.Į^iai„ Pan?infV*, « _ Įnif'''31 e<!q laimjp<n me m. •
fijos pajamos vra milžiniš-i 3 asarl° į. So. Bo tono, Ta;n tenai tik'™. bet 
kos. Jų žinioje yra visokie Ph!eclM d'^ b' ™
azartiniai lošimai, jie ue’no.i,ren^aI9^s Lietusos( irt-;-, t. i
si iš lupikiškų paskolų, or.'nepnklausomy^s atstatymo 
ganizuoja prekių sun.cveži-- P.3S^eIbimo sukakties mme-

. • v

vakaro.

Lietuvoje skaitė dr. Jurgis mių pagrobimus, pavoslu ^in??s*

T,. t
-4c l-arp’j

Gimbutas. Į verrybė? popierių paidavi.' Kovo 2 d. So. Bostono;
i f. b°4n... j

I šių metų valdybą išrink-Imą, vykdo sandėlių padeei-i L\e.t?nii>?oJlecių d7J0S J1! a’> 
ti: pirm.Vjrtautas Ižbickas, Į mus. žudymus. Jie imasi ir :a*jJ$,. . - ,1J0 Gaim?i
sekr. Antanas Girnius, ižd. j prekybos.* — perka kredi- n dadl0JJ koncertas. Į
Jonas Mikalauskas. tan. prekes pusvelčiui par.i..^0'? d: P05t0^°'

duoda ir vėliau paskelbia Lle\uvl? -^os

bankrotą.
Paragink nvn oazistamu

Jo kaina
i metams $7.00.

A. A.

ONAI BLAKUTIENEI

mirus, jos dukterį mielą valdybos narę Ireną 

Manomai.t ieną. jos vyrą Eugenijų ir visą 

jos ieimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Moterą Klubų Federacijos 

Bostono klubas

Ka tik gaveme
Šventaragis. II

I
? taf

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūAią 

draudimus
kreiptis senu adrese t

BRONIS KONTRIM 
S98 Broadvray

So. Boeton. Maas. 02127 
TeL AN 8-1761

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
veja saanytojus apK pasaulinius ir ttetuvtkkuosiaa 

įvykiiM, (tada daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus musą visuomeninius bui kultūrinius klausimus, 
jame ravite įdomių skaitytoją lataką akyrią. kuriame taukia
me abipusių pasisakymų Ir nuomonią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
vNEPRIKLAUSOMA LIETUVA** yra dtaamilka* mūsą B- 
eivijee laikražtta, iežkąs naują bendradarbių bei idėją, vi
suomet atviras kiekvienų nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metikė prenumerata JAY-oe 88.09 

Adresą*:
7722 George Street, LaSalls-Meutreel. 690, Ouebee. CANADA

tomas.ro. Į 
paraše Vytautas' 
613 psl.. minkšti į 
kaina $8.00. ,

e skautų ir skaučių tradici-, maras.
nė Kaziuko mugė. j Alantas.

! Kovo 21 d. 8 vai. vak. N. i viršeliai
\nglijos maltiečiu d-jo«J H„,era. , oman2S. parašė i
koncertasiLongy School of. v Kavaliauskas, 221 i

»u • *1 • tam • • ..1 Music. Euward Pickmar> i >51Aktorius A gis Dikinis is; Hall> T Follen Cambrid- " "4’
------- -..i-.j------ jai.

Užuojauta ir auka 

Tautos Fondui
I 
Į

1 Chieagos, reikšdamas 
j ku užuojautą dėl
Mickūno mirties, atsiuntė ir 

t $10 Tautos Fondui.

ge.
Edvardo1 jp-5 balandžio

13 vai. po pietų So. Bo<ton< 
Lietuvių Piliečiu d-jos III a

—— ...............................— • • salėje Laisvės Varpo rava.
, -arinis koncertas.

Moralės žvilgsniu Rytų Balandžio 27 d. So. Bosto- 

Europos likimas drauge su no Lietuvių Piliečių d-jos 
Baltijos -valstybių užgrobi- salėje Keleivio 70 metų su 

i mu yra Antrojo pasaulinio karties minėjimas, 
įkaro tauriausias palikimas. Geeužės 4 d. Jordan Hal1 ‘

Buv. JAV ambasadorius mažojoje salėje Vasvliūnc
Maskvoje Jacob Beam trio koncertas.

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Pa 
tftuto garantuoti. Geriausia dovaną jūsų 
iįstamiems ir sau. JIB S oz. 16 savaičių vartąjbnuL Jū- 
aą užsakymus siųsti su S6.00 apmokėjimu — JIB LABO* 
RATORY, 1437 So. 401 h Avė. Cicero, IR MMA JFIB 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd„ Klndsor, 12,
JIB skyriau t 7 Stuttgart S0. D staliai g aŠM* W,
Gsramny. Vabtlnėse: J A J. 2S57 V. 69tk 
BŠtk Avė. A 14th St.. Cicero, 1640 W. 47th
2922 N. Mibraukee Ave^ 1147 N. Aaklaad Ave^ Chicago 
irkltar.

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS
3S2 West Broadvray, So. Bostone 

KARL MICHELS ir ROBERT OWENS
registruoti optikai 

siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ
įskaitant:

• ARIMŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUžl ŠIŲ AKINIŲ LĘAiŲ PAKEITIMĄ

• KONTAKTINIUS LĘ8IUS
• KATARAKTO LĘSll S
• KLAUSOS APARATI S ir KITUS REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti liet aviikafl

Medieaid (Melfare)
2«»-»«00*£"ctawrthM„

Medinis dievas, 11 apsa-J 
kyrr.ų. parašė Vladas Mingė-. 
!a, 216 psk.kaina $5.00. JI

Lietuvių literatūros istori-}
:a. I Lomas (Nuo Mažvydo; 
ki Maironio), prašė Pranas* 
Naujokaitis. 606 psl.. kaina* 
110.00. Tai pirmoji dalis ke- Į 
urių tomų Lietuvių literatu-’ 

ros istorijos, kurią autoriui' 
ižsakė parašyti Lietuvių 
Fondas. Čia surinkti kone 
i-i mūsų literatūros pradi

ninkai. su jų kūrybos pavyz
džiais. bei mūsų periodinė? 
spaudos kūrėjai.

Paguoda, Bronio Railos
‘šga’-sėjusių akimirkų II da- 
’is. Be kitų dalykų, čia telpa 
^domios studijos apie poetue 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštai? 
viršeliais $5, kietais $5.50.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—Jau M melą tausoja Uotuvlą vtaooOMDai ir iimok*- 
Jo daugiaa kmp SEPTYNIS MUJONUS dolerią

Ir Ilgu je
pigi, am. SUSTVmnnMAS

SLA— jau turi
kapitalą, tad jo

irti so
tikro ir

$100.00 Iki $16.900.0$

kuri yru 
e teikia

Ir—VJ» ir •a»»*vAit
Kiprą BMtaria 

knygą

TERORO IR VERGIJA 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyti 

p bolševikinio teroro sistema
tos vergų stovyklos, kuriose’| 
kertėio ir žuvo mūsų 
broliai seservs. giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 « ntiL

kad jaunuolis gautą pinigas 
Ir f

SLA duoda VAIKAMS Ir jaunooHauis lobai pigią TI 
apdraudą: ąft $M0M0 aptfraodoo tik $8.00

SLA—AKCTDKNTALl APDRAUDA

Uoką Ir draugiją nortiam. Ui $1.000.00 
noksstta $2.00 | motas 

yra daugumoje Heturią koloniją. KrripkMs 
kuopą veikėjus, Ir jie

N.Y. 10001

4 f

tomas.ro


KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 3, 1975 m. sausio 21 d.

HH<HHHM<IWIWW<WI, Mirė O. Blakutienė < Mirė J. Simokaitis J

Sausio 15 d. mirė Ona! ~ , ...
BUkutienė, Irenos Mano- S’“31“.16 £.“>« t /onas 

Lietuvos nepriklausomy- maitienės motina. • bimokaitis (kimokai), gi-,
dukteriai męs 190° m- &1'uodzi° 2o d-

Jaunimas atliks meninę 

Vasario 10-sios programąI Vietines žinios
i i!bes atstatymo paskelbimo, Gili užuojauta- ] * I m . 11* • »••••»• v • •, o i metų sukakties minėji- ir jos seimai

v'* •

! mas šiemet bus vasario 16 d. j Sausio 17 d. palaidota ; Auka vietoje gėlių 

j So. Bostono Lietuvių Pilie-, Forest Hills kapinėse. Ona Andriulionienė vie-
I čių d-jos III aukšto -alėje.’ Šermenų metu jos vardui toj gėlių ant Onos Blakutie- 

Šie metai yra labai svar- tas Saulius Cibas, kuris for. pėdžia 3 vai. popiet. i Įamžinti Tautos Fonde bu- nės ir Jono Simokaičio kapų 
būs mūsų kultūriniame gy- tepijonu paskambins keletą. , ‘vo nurinkta $220. Balfui paaukojo $20.00.
venime, nes minime mūsų. Čiurlionio muzikos kūrinių.’ Minėjimo meninę progra-i
didžiojo menininko ir mu.į Klubo valdyba kviečia mą atliks korrip. Juliaus į
ziko Mikalojaus Kon.- ‘ - - - - - • -......................... -
no Čiurlionio 100 metų
mimo sukaktį.

Šiai sukakčiai paminėti I Po programos — tradiciJIvaškienės vadovaujamas] i Į
LB Bostono Kultūros klubas - nė kavutė ii- laisvi pašnekę-' tautinių šokių sambūris (3; '’

M. K. ČIURLIONIO METINĖS

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ KJUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- 

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

ruošia paskaitą - koncertą,, šiai. 
kuris Įvyks sausio 25 d. 7:30 i 
vai. vak. Tarptautinio Ins-Į 
tituto patalpose, 287 Com- 
monwealth Avė., Bostone.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

I grupės).
; i
! Kalbės pedagogą-, mo.; 
;k\k!ų inspektorius Antanas 

Antanas Rimša iš Wind.- Masionis iš New Jerse y. ; 
soro, Ont., užsakė Keleivį;
Antanui Želioniui, Petras Dosnus pensininkas
Breskinas iš Chicagos — L.!
Billes, J. Liūdžius iš New; Senosios kartos ateivis

lioniškosios problematikos: pp-itain, Conn. — Gus'avui pensininkas Karolis Vasi- 
menų tarpusavio santykiai“, j Holzhausui Vokietijoje. i liauskas. gyv. An

Programoje M.I.T. filoso
fijos doktoranto Mykolo 
Drungo? paskaita—’Tš čiur.

Nauji skaitytojai

. . e _________ _____ Annapolis St„
Pereitais metais M. I)run_! Ačiū visiem-; už paramą. ! Dorchester, Mass.. per Ke- 
s paruoštas pusvalandis j leivio Įstaigą paaukojo Bal-

Skautu dėmesiui
gos paruostas įpusiaiaiuiisi leivio įstaigą paaukojo
apie lietuvių muziką Garso I Skautų dėmesiui fui ir Simo Kudirkos fondui 
Bangų programai buvo at- j po$10 ir ta proga pridėjo
žymėtas Armstrong premi-i Paukštyčių ir skaučių su, dar penkinę Maiklui su tė-Įfe 
ja. j eigos Įvyks sausio 25 d. po vu širdžiai pas Zacirką nu.

Koncertinę programos da-' lituanistinės mokyklos pa. raminti.
1 j atliks jauna? gabus pianis. mokų. ’ Ačiū!

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL FOPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadleaiaia 

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

LIETUVIŠKI PIETOS

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

Atsilankykite ir būsite maloniai n □stebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBEI

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
kelias valandas (rengia
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 pristatymas

moooooooooooooc

»» i

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCEST£R, MASS. 
Tat SW 8-2866

tas.
Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ

vedžioja.

yra yienintelė oficiali Įstai
ga Worcest«ry, guri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces- >

torio Į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
3ardware Co.

Samūakaa N. I. ALE&NA 
S2S EAST CBOAnWAl 
SOI? T«» SiiSTON. M A88. 
TELEFONAS AN 8-414$ 

8*x>;«<nin Mccr- Datai 
Pvpieroo dianon-a 

Stiklas Laaffama 
Fla^kla rvikaatoya namam 

Baikmanva plambariaaia 
Vlar.Hs, <*a<kta<

Peter Maksvytis
Carpeater & Bstldo?
49 Chureh Street 

K. Milton, Maaa.
Atlieku visos pataisymo,
to ir projektavimo darbas 14 Įšo
ko ir Vidoje, gyvenamų namo ir 
Mario pastatų, ps?al Jns« retta- 
lavimr^ Saukit* visados 0d S va- 
landų vasaro.

Telefonas: 698-8675

Mi1 ta’
Telefoną*: A N 8-2806

jPr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

F S D f N I 3 
rOMETRJSlAS 

; Valandue :
jnu<’ 9 tai ryto iki 5 vai. vak i 

Trečiadieniais nepriimama f
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mano

OPT(

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
moooooooooooooaoocmoooooooor

Ę The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildomo gydytoją ro 

eeptus ir turimo visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į ttetuvišks mistiną 
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm

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

Tolefonaa AN 8-6619

Nuo 9 vsL ryto iki 8 vaL *, ifotrrus šventadienius tr oekm 

u—msaa—oououo—snBSooauaaooooooooooousuauLnmoaBi

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

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis.Įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

žmogaus — be ydos. 
*eeee<eeeeee*e»«eeeeeeeeeeeeee*e«a*v
j A. J. NAMAKSY !

Insurance
321 Country Club Rd. 

'Nevrton Centre, Maso. 02159

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY

PLOKŠTELE

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

Paltu

jjj.frrn f ----....... ... .................>—semeesi

Laisvos Varpas
; LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11*12 vnL

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS V1ŠC1NI8

173 Arthur StM Brockton, Mass. 62402. ToL 586-7209
SOUTH BOSTON, MASS.

•e******************************** *******************e*»******»**#**ire*****************i*************<*<*

Trans-Atlantic Travel Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu visur

ir visais kelionių reikalais, keliaudami grupiniai 
ar pavieniui!
Taip pat rengiame 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,

i NESIVĖLUOKITE!

Vasaros ekskursijos į Lietuvą prasideda GEGUŽĖS 
į mėnesį.
JRegistracijas priimame dabar.

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

Globė Parcel Service, Ine.

AUTOMOBILIUS savoRUBLIŲ CERTIFIKATUS, 

giminėms užsakykyte tiktai per

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

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

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

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
480 West Broadvray, South Boston, Maaa. 02127 

Skambinkite 268-2500

South Boston Savings Bank

SAVE AT

4-year te-ffi 
eertificatei-SlOOO mininfchv

208^6^ AYEAR

2’.«-4-year term
tfepos. t $1000

6.8116^
1-2%-year term depoiit 
certificates $1000 mi

5475-51*

AYEAR

AYEAR
90-daynotiee 
$500 mmimuia

AYEAR 

regular account

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 825-9090

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-tuosios metas

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 6274,000,000

The Federsl regulatiom Sffeeting these new savings 
certificates allow premature vvithdrav.-els on savings 
certificata funds provided rate of interest on amount 
withdrawn is reduced ttf the passbook rate (5’4% a yearl 
and 90 days interest is forfeited._____ ____________

1

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tissfai iš Worcenterio siun

čiam Įvairius siuntinius i Lieta, 
vą Ir kltm Rusijos valdomus 

! Siuntiniai sudaromi iš

avo^ maisto ir pramouos garnį* 
aią. Turimo vietojo Įvairių via 
tžaėo gamybos ir importaotą 
prekių iŠ kitą kraštą vinni io*

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

U BOSTONO J LIETUVĄ 
k kitan Rusijos

garantsotas 
Prekės parduodamos

kainomis. Bo to, siuaėis-1 enrtifikatas,
Galima užsisakyti rubBų

am aatotą, pinigus ir galite 
sakyti ją gamybos prekes, čia 
soMkiafto piaigsn, e gimtaša 
ton vietojo gaišo pasirinkti aš*

Ihipsgi tarpiaiaksujnmo psr 
tam tikras ištaigas atoikvissti 
gimtam čta pas save ( svečiui 
ar

tai ir sąBatagaL Atsflnskų įriti- 
ktastta. Vedėjas A. SehyrtaaU

šaldytuvus ir 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL pųa

389W.Broadway 
S«. BMton, Mm. 01X7 

TU. ttMOOB

»




