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Vliko kaltinamoji medžiaga 
egzilų tribunolui

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Tarybos 
posėdis įvyko 1975 m. vasario 8 d. New Yorke. Svarbes
nieji klausimai, kuriuos taryba svarstė, buvo 1974 metų 
apyskaitos tvirtinimas, 1975 metų sąmatos priėmimas ir 
Vliko užsienio politikos gairės.

Pradžioje patvirtinus praėjusio tarybos posėdžio pro. 
tokolą, Vliko valdybos vicepirm. Juozas Audėnas ir Jur
gis Valaitis trumpai supažindino tarybą su kai kuriais 
valdybos atliekamais daifoais.

Valdyba pasiuntė raštą Kopenhagon Rytų Europos 
Egzilų Komitetui, kuris šių metų pirmoje pusėje numato 
sudaryti tarptautinį tribunolą, panašų kaip Niurnbergo,
Sovietų Sąjungos nusikaltimams prieš žmoniškumą ir 
žmogaaus teisių paneigimą teisti. Prie rašto pridėti trys 
lietuvių kalinių sąrašai, kur įtraukti 205 nuteistieji įvai
riomis bausmėmis. Be to, išsiųsta 4,5, 6 ir 7 numeriai Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos anglų kalba ir USSR- 
German Aggression Again-t Lithuania knyga. Ruošia
masi pasiųsti ir daugiau medžiagos, o, jei bus reikalas,
kaip tas komitetas paskelbė, bus pasiųstas ir gyvas liu.
diniUkas. Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus delegacija, dalyvavusi Bostono majorui pasirašant

Tarybos narys Antanas Skėrys perskaitė kontrolės r^taraciją, skelbiančių Vasario 16-tąją Lietuvos nepriklausomybės diena. Sėdi iš kairės į dešinę: 
komisijos protokodą, kuriuo buvo pasiūlyta patvirtinti Alt<* vicePirm- Aleksandras Čaplikas, majoras Kevin H. White, Antanas škudzinskas. Algirdas 
1974 metų Vliko veiklos piniginę apyskaitą. Taryba apy- Budreckis; stovi: Antanas Matjoška, sekr. And rius Keturakis ir Antanas Andriulionis, 

skaitą patvirtino.
Po to buvo svarstyta 1975 metų sąmata, kurios valdy

bos paruoštą projekfcą-jeferavo vicepirm. Aleksandras ffigiirygg*,,*p fatiHfflt-
Vakselis. Valdybos nariai paaiškino savo nusistatymą dėl
numatytų darbų ir jiems reikalingų lėšų. Visus pasiūlymus Vasario 16 proga
aptarus, sąmata buvo priimta $56,450 sumos (1974 m. bu
vo $54,070).

Į SocharOVas kreipėsi į JAV kongresą
t

j Jau visame pasauly išgar- tvarkos valstybės. 
Lietuvos atstovui Wa- sėjęs kovotojas dėl žmo- svotu;

H. Kissingerio žvaigždė 
palengva temsta

Jo išgarsėjusią diplomatinę veiklą sudrumstė eilė 

nepasisekimų. Dėl to kaltinamas kongresas, kuris, esą, 

per daug kišasi j vykdomosios valdžios sritį.

Pusiau juokais sakoma, tė ir net gresia jos pasitrau- 
kad JAV užsienio reikalų kimas iš NATO. 
sekretoriaus dr. H. Kissin-. Kongresui užblokavus ka- 
gerio kabinetas yra jo laga- rinė- pagalbos teikimą Tur- 
minas, kurį jis vežiojasi sa- kijai. supyko ir ištikimoji 
vo diplomatinėse kelionė e.. Turkija.
Mat. jis yra valstybių vadų Kipras visai atmetė Kis- 
-foetarpiškų kontaktų šalinin. singerio tanpininkavimo pa
kas ir pats veikia tarsi ke- sisiūlymus. ir turkų užimto- 
liaujantis politinis pardavė- ji dalis pasiskelbė nepri- 
jas. , klausoma valstybe, tenykš-

ėia neapykantos pritvinku-
Reikia pripažinti, kad iki šią atmosferą dar labiau į- 

eiol 'jam sekėsi. Šitaip ke- kaitindama, 
liaudamas, jis gerokai su- Praėjusios savaitės Kis- 
mažino įtamipą Viduriniuo- singerio ”taikos išvyka“ į 
se Rytuose, iš paudęs atitin- Izraelį, Egiptą, Siriją. Jor- 
kamų Izraelio nuolaidu ara- daną ir Saudi Arabiją taip 
bams. suredagavo prekybos pat jokių apčiuopiamų lai- 
sutartį Maskvoje, surežisa- mėjimų nedavė. Nors Izra- 

, vo prez. Fordo ir Brežnevo. elis. situacijai blogėjant, ir 
susitikimą Vladivostoke, kur1 sutiko Egiptui grąžinti dar 
laikinai susitaria dėl a'omi- geroką dalį per karus užim- 
nių raketų skaičiaus apribo- tų smėlynų, bet Sadatas jo
jimo, ir dar šį tą konkretes- kio taikos susitarimo pasi

rašyti nenori, kol žydai ne
atiduos visko, ką ir iš kitų 
kaimynų paėmę, ir kol ne-

i nio nuveikė, nusipelnyda
mas vos ne stebuklingo dip-

Sacharovas sveikina san- lonato vardą Bet pastaruo-! . .
ju metu jau ir Kissingerio į pripažins Palestinos Arabų 

žarijos, 
tarpusavio 

laiky dami sa- 
pasauiį

maitinant alyvos čiaupą, 
jau nebenori klausyti Kis- 
singeiio pasiūlymų ir lau
kia. kol dar daugiau Izrae
lio interesų bus parduota.

Šia proga galime priminti 
ir senacingą JAV ”spaudos

niams leidiniams, į kuriuos įeina Eltos biuleteniai lietuvių. I t*n> kitko sako. kad • ~j sovietais kongresui prikabi.
anglų, italų, prancūzų, ispanų ir vokiečių kalbomis, atski- “Man yra malonu mūsų . JAV nutarimas pripažinti r g * nūs žydų laisvos emigraci-
ri vienkartiniai leidinėliai svetimomis kalbomis. Steigia- vyriausybės ir JAV žmonių mietams didžiausio palan- vrinf.1-r,11 valdinis varinas i j08 Maskva
mojo Seimi monografija ir kt., — $24,650. Keturioms vardu išreikšti Jums įr/i-; princina prekvboi t;k-prane.ė ^ad gachalovas.fl^!įagU°tąją 
radijo stotims, iš kurių perduodamos programos Lietuvai siems lietuviams sveikini., a vėju, jeigu ^-sev,^ai į buvo iškviestas į miliciją ir P tart* V1Sai atmete* 
ir Sibiro tremtiniams, paskirta $9,400. Nepaprastos išlai- mus ryšium su 57-siomis Lie- L® ' ten iam buvo pranešta, kad Kipro ginče JA V-bėm ty-
dos—Bražinską byla. konferencija ir kt.-atsieis $9,000. tavos nepnklausomybes pa- i vis daueiau žmonių motes-Į liai parėmus Turkiją, visit !„«« Kadangi arabai nenu

Bieliukas referavo komisijos paruoštų užsienio politikos Mūsų kraštas jau daug 
gairių projektą. Šis projektas buvo komisijos paruostas iajk0 naudojasi talentingųjų 
iš medžiagos, kurią Vliką sudarančios grupės dar 1974 m. lietuvių kilmės piliečių įna- 
prisiuntė savo pasiūlymuose. Išklausiusi išsamų praneši- »u. Dėl to mes ypatingai su
mą, taryba paprašė pranešėją, kad jis komisijos projektą f.okiame nuolatinius lietu- 
padaugintų ir jį išdalintų visoms grupėms ir Vliko valdy. vių tautos laisvės ir nepri- 
bos nariams išstudijuoti. klausomo apsisprendimo 4a Žmogaus te’S’u des’ara-l Etiopijoj vykstant kovom* Chicagoje (7412 N. Gal i- į ^en būsią galima laikyti ir

Posėdžiui pirmininkavo Juozas Audėnas, Lietuvos siekimus, ir mes nuolat ste. I ei ios. kuria pasirašė ir So-' «u norinčia aUiskirti Eritrca, I fornja £ve j veikias Lietu- Į neribotas Amerikos karines 
Valstiečių Liaudininkų S-gos atstovas, sekretoriavo dr. bimės tuo įyžtu, kuris gai-.vietų Smurtą, š’ta teisė y.; iš A»maro»kalėjimo pabėgo • vos žydų klubas laiške šen., Paj®£as> kurios visai tei etai

racija, nei
ka'n kai atvžso Grikfjosdi-augys-

ra joks Sov. S-?os re’kalu 
pažeidimas ir tuo labiau f

.veiklos“ ir kad. jeigu jis tos 
veiklom nenutrauksiąs, mili-

sileidžia. grasina vėl pa
skelbti alyvos išvežimo su
varžymus ir Izraeliui pavo-I7<Z^> vj l vt 111ji VV4VJ 1 rl M Jd 14 * •* i * • i • • * • • j v vt i iii 11 > t* vzat vta ijm »v

joks pasikėsinimas i ios su- ™^uslan 1 paJegl -'oal>- Lieluro.s Žydu balnas' > d!dfja' tai kai kurie se-
verenumą, nes kiekvienoj ,natonai esą iškėlę mintį.

Lietuvos reikalužmogaus teisė laisvai emig.j 
rvoti ir grižti yra g?rantuo-i

Į kad Izraelį reikėtų paskelbti 
Amerikos dominija... Tada

Bromus Radzivanas. Lietuvių Fronto Bičiulių atstovas.
(ELTA)

vina lietuvius ^saugoti savo į ra yna* «vp’ b? '’iandieu. ka-' 700 politinių kalinių su savo 
kultūrinį ir tautinį paliki- * da su*ikū» p I bai skirtinio5 sargais. Jie visi buvo kariuo- 

soeialinės menės užklupti ir sušaudyti.1 mą.“

•Altą parėmė 
Vliką

Amerikos Lietuvių Tary 
(bos valdyba vasario 7 d. po

Diplomato rysuu
i.
su šnipais

Dideles paslaptis sugebąs 
iškelti spaudoje viešumon

h

sėdyje svarstė Vliko remi-j žurnalistas Andersonas ra
ino reikalą ir nutarė patvir-Įšo, kad Sovietų S-gos amba- 
tinti Vliko ir Altos atstovų sadorius Jungtinėse Tauto- 
sau io 1C-11 dienu susitari, se Jakob Malik turi ryšių su
mus ir išsiųsti Vlikui 10,000 
dolerių paramos.

Britanijos konservatorių

slaptairiai sovietų policijos 
agentais (KGB), kad jisai 
žvalgyboje pradėjo dirbti 
jau prieš 45 metus, kad visi 
sovietų atsiųsti J. Tautose

partija savo pirmininku iš.įdirbti tarnautojai yra žval- 
rinko 49 metų moterį Mar-1 KP’?9 informatoriai arba 
garėtą Thatcher. Buvusiam. aukštesnio laipsnio šnipai, 
partijos vaduo Heath tai
buvo didelis smūgis.

Tai yra pirmas atsitiki
mui Britanijos istori joie. 
kad tokiai politinei partijai 
yadovauja moteris.

Izraelį gintų nuo arabų pa
sikėsinimų...

”Jūs raginate Izraelį grą-| Paskutinis didesnio dėme- 
žinti užimtas žemes. Kaip šio vertas Kissingerio stab- 
buvusieji Lietuvos gyvento-1 tylėjimas buvo Genevoje, 
jai. mes norėtume išgirsti,kur jis susitiko su Sovietų 
plačiai paskelbtą Jūsų pasi- S-gos už ienio reikabi nu
sakymą, kad Rusija pasi- nisterių Gromvka Viduri- 
trauktų iš Lietuvos žemių“, j niųjų Rytų taikos ir kitų 

klausimų aptarti. Bet atro
do, nors tie pasitarimai bu
vę “nuoširdūs ir a* iri“, jų 
vaisiai yra irri menki, nes 
sovietai, pažindami vakarie
čiu minkštumą, nenusilei-

Parcy tarp kitko rašo:

visuomenines ir

Suburia# komitetas 

Jurašams remti
Chicagoje sukurtas komi-

’ tetas neseniai iš Petuvos iš-j džia nė per nago juodymą, 
vykusiam buvusiam Kauno j Visi šie nepasisekimai 
dramos teatro vyr. režisie- Kissingerio aureolę pradėjo

gerokai temdyti.
Žinomu, prezidentą* For

dą K;*sinceriu dar tvirtai

BrecktoM Hetavių delegacija paa miesto burmist tą David Crosby Vasario ftedloHktoaioa paskelbi-
na.* nei'Mniii'žiiioinaTkad "" ‘-k*"’1’ *"*’• “ ta,ri’ 1 deftinę — Brocfctono LB apylinkės pirmialakan E. Sužiedė-
Sovietų S-gos ambasados Ha Kax,**«r® Pan»P*j°" kun. P. ftakalyg, burmistras D. Cronby, Brocktono Lietuvių
sekretoriai yra specialiai Tarybos pirmininkas J. činėvs, Balfo skyriaus vicepirmininkas M. Klimas, dv. Kazimiero draugi- 
paruošti žvalgybininkai. į pirmininkas F. Kukauskss. , _

Tai nėra ir jdkia nau’jie-

riui Jonui Jure? ui ir jo šei
mai remti. Jo priešakyje y- 
ra žinomas visuomeninin
kas dr. Jonas Valaitis. I pasitiki, nes jo smegenys 

* tikrai didesnės už kitų Wa- 
J. Jurašas norėtų atvykti' shingtono biurokratu, ir <ri- 

į JAV ir čia tęsti be trukdy- - st» nepasisekimų kaltę ver
mutą kūrybinį darbą, kurio! čia kongresui, kuris per 
jis negalėjo laisvai dirbti J daug kišasis į administrari- 
Ma-kvos valdomoje Lietu-1.jos vykdomą užsienio poli- 
voje. tiką. _
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Kaip sovietai plėšikauja Į Steponą Kairį prisimindami >. V >

Iš Keleivio 70 metą istorijos
Lupikiiki muitai

Ar jūs galite įsivaizduoti, kad pasaulyje yra šalis, 
kuri ima muitus už maisto ir rūbų siuntinius ? Ir ta šalis 
ne Afrikoje, ne tikroje Azijoje, bet plačiose Europos ly
gumose: tai Sovietų Sąjunga. Tokia tamsi dėmė pasaulio 
žemėlapyje, dvidešimtojo amžiaus barbaiiška, nekultū
ringa ir nehumaniška gėda yra grobuoniškos komunisti
nio imperializmo politikos išdaha.

jo dešimtie* metų mirties sukaktie* proga 

PETR. TARVYDAS

(Tęsinys)

Pirmoji Stepono Kairio žmona gudų rašytoja Aloyza 
Paškevičiūtė nuo šiltinės mirė 1916 metais. Vienišas jis 
išbuvo iki 1923 m. spalio 17 d., kada vedė žymaus juristo 
ir politiko Fetro Leono dukrą Onutę. Sutuoktuvės ĮvykoTuoj po Antrojo pasaulinio karo buvo galima siųsti K1įipėdoje> veikė civilinė mrtrtkadj8. Sutuoktuvių Smuth Beeton, Ma—» V—aria (FaSrasry > l SOS m.

M« IMFIMUF*. tujai.
---------- f». orv n IU.CB,

8-Akiu*™. I«ul>— ir M. ’duaai tvviai. kar. k,...-
rt., tortu, iu. į, tirttraitaa ateilai.k«a Mfeu— prms ‘ 
kui. 4irt.tr 4.1 Ma- m, bv jalu ik: fa- ir

UuVu. kkltvtea* ir tarti *,.> ov—, k» : ak 
♦•cvAjms prio jt, ąsrnm • V kin b»id« ’

sp» Ki tutolnaftno s*—
j tmoaių- (imrmU* K oAm 1 msat Uml&Mtt. tmuc.rtn -.n- Ao-rikum suturiu khutaM 
, T»rt»nai* posKriJas. tori SO ku sa duona. o tj.,r j*.- '..r:-. < ame-gie* HoU. so-
jkalaij^oa^. 1W kaaaoba, arra be-i ka.’-- A r t-i-rL-yi-.ą jo iar% ka-
jtakslaai-ia* tmuato. G—aririkvj įmauti ... - :ik-j j-ra*- ►.*■! i*aieintą

---------  :rt4a» Oka. karta su ^rarfak ^rv Į^r/.u a- . Mam-.r ą G-rmi i.i kaie-jinM,
R*«v>iur:*utt*n^kas judė-.amys. ton M katoh- ia.kr^> ax , >u -<

Br,altarija BaMJ*.

Į Sovietų Rusijos okupuotus krantus rūbų, maisto ir vaistų 
siuntinius. Praėjus keletai metų, bolševikai uždraudė dė. 
vėtų rūbų siuntas, kad galėtų apkrauti siuntėjus importo 
muitais. Per jų Įsteigtas agentūras nustatomos rūbų. me
džiagų, maisto ar Įrankių kainos, ir nuo jų reikia mokėti

Žinios.liudininkais buvo tarp kitų jaunosios tėvas Petras Leonas 
ir jos brolis Algirdas. Jaunavedžių amžiaus skirtumas bu
vo didokas. Tačiau jaunosios šeima, kaip matome, visai 
pritarė Onutės pasirinkimui. Ir tenka pripažinti, kad šios 
sutuoktuvės buvo, kaip reta. harmoningos. Viskas buvo 
gerai, kol Steponui Kairiui Antrojo pasaulinio karo metu• •'l • • 1 A- A • • 1 • • • S ♦ _ a • • J •

importo muitus, kurie sudaro nuo 25% iki 50%, o kaliais i _____  ___
ir daugiau. Nuo kiekvieno vertingesnio siuntinio sovietai į Xil^i^dy,™

Tai Keleivio pirmojo numerio antraštė

nulupa bent šimtą dolerių muito.
lietuviškos organizacijos, užuot taip savęs ginčijęsi,

galėtų apskaičiuoti, kiek per dvidešimt penkerius metus 
milionų dolerių muito dyipukai lietuviai, latviai ir estai 
bei kitos tautinės gnįpės sumokėjo Kremliaus ponams 
duoklės. Ir už ką? Ar už lai, kad komunistai, su Hitleriu 
susitarę, užgrobė jų kraštus? Ar už tai, kad jie atėmė mū
sų santaupas, nuosavybes ir užgrobtų valstybių auksą? 
Ar už tai. kad mūsų brolius pavertė beteisiais baudžiau
ninkais, juos kalino, šaudė ir trėmė Sibiran?

Sovietų santvarka įrodė, kad nuo ramių a-vių galima 
nulupti keletą kailių. Užuot protestavę J. Tautom?, J AV 
vyriausybei, kongresui ir spaudai, mūsų lietuviškos orga
nizacijos visą savo energiją skiria tik politiniams tikslam, 
užmiršdamos, kad jau būtų tikrai laikas iškelti pasaulio

gestapo kruvinų našių. Jam buvo neapsakomai skaudu. ■ 
likus vienam ir dieną naktį sielojantis aplei-los Onutės. 
likimu. Laiškuose mirga užuominos apie Onutę. Ji pra-, 
džioje suareštuota ir ištremta Į Sibirą. Vėliau grąžinta į r 
Kauną. Gyveno Fredoje Kairio namukuose, bet sau at- ; 
skiro kambario neturėjo. Per kitus asmenis, svetima pa- j 
varde, jis susirašinėjo su žmona. Laiškuoe randi jo pa- į 
stabas, kad jis arba pasiuntė siuntinėlį, arba rengiasi siųs- į 
ti. Onutė net buvo gavusi kažkokį darbelį.

Bet staiga Steponą Kairį pasiekia sunki žinia apie 
Onutės mirtį. Savo giminaičiui J. Puzinui ji? rašo: ”...iš 
Sibiro ji grįžo palaužta sveikata. Turėjo žarnų operaciją. 
Grįžusi iš klinikos, kauniečių Kundrotų šeimoje jau buvo 
atsigavusi ir rašė la??kus. kur buvo daug giedrios nuotai
kos. Bet netrukus ją ištiko priepuolis — kraujo ifeilie-

Buvę Keleivio leidėjai ir redaktoriai. Jau visi mirę.

TOŠmnon irAandalingą sovieto} Ekonominį išnaudojimą,, jimas. js Vėliau pergyveno mt ,priepuolj(
atskleisto plėšiką, kuns net labdarybę panaudoja Pimgi-; kurio įausunkiai matė ir sunkiai kalbėjo. 1958 m. birželio 
mam upi avimui. - mirė. Palaidota Petrašiūnų kapinėse greta savo

tėvų kapo.“.Lupikau ja ir čia Ji?, sako:
.. . . .. . . ,n j ”Man skaudu rašyti. Skaudu, kad gyvenime turėjo •Nemažesniu lupikavimu pasižymi sovietinis Aeroflo- . ..... , .. .. O1 j i j 1 i -r r J pakelti tiek persekiojimų. Skaudu, kad netekau žmogaus.!

kai vienas kitam dažnai sakydavom: ’Tu mano dūšia..? 
Visą laiką gyvenu nuoširdžiu liūdesiu... dabar, prisimin
damas drauge eitą kelią, vis darau sau priekaištus. kad 
daug ką netaip dariau, kaip reikėjo. Gerai dar, kad Onu
tė grįžo iš Sibiro, pasidižaugė savo žmonėmis ir tėviškėje 
atsiskyrė su gyvenimu. Gyvensiu at?įminimais, ir ne vi
siems lemta turėti savo atmintyje šviesų žmogų su reto 
genimo širdimi, kaip buvo Onutė.“

tas ir Inturistas, organizuodamas ekskursijas. Kremliaus 
patvarkymu, vykstantieji Lietuvon lietuviai ekskursantai 
yra priversti praleisti daugiau laiko ir pinigų Leningrade 
ir Maskvoje, nors jie neturi jokio noro apžiūrinėti bolše
vikų pagrobtas carų meno vertybes, ar carų ir bolševikų 
vergų ir kalinių kaulais pagrįstus puošnius pastatus. Eks
kursantai priversti apmokėti net sovietų šnipams, vadi
namiems gidams, algas ir kelionpinigius ir klausytis jų 
kvailos propagandos.

Sovietą santvarka stipriai žaloja žmonių sveikatą.i Minėtame „DarW. Kai 5ė straipsni
žmones, kurie perejo SSSR koncentracijos stovyklas, ka- „Veidu j u . Jig (aj yisada b yejdu : 
Įėjimus, tardymus ir amžinai netikro rytojaus pavojus, yra u ats}mini knygomS; jis ražo viename
paveikti psichikai ir fiziškai. Ją širdys-palaužtos, plau- ,aiške; „Mano didžiausias noras mano raJtai 
emi apkrė-t, džiova ar kankina kito kyapavimo sutriki- ,jau R . Uet ten b skaitoml«
mai, tun skilvio zaizdą, vėz, ir aplamai organizmai neat- j Labiausiai jam jaunimas. Jis siimaa kokia kny.,
sparus užkrečiamoms ir kitokioms ligoms. Bet je, kas no- mergaitei ir ataria j kad -nepamiržtį Lie.
retų gauti vaistų iš Amerikos, tai Kremliaus viešpačiai tuvos“
sako: Niet! Vadinasi, tu negali padėti žmogui anaipus ( Pažymėtinas jo švelnumas. Rašo laiška artimai šei- 
gelezines uždangos net ligos atveju, ir Jis lieka pasmerk- j mai _ jr bQtinai yisus .eimos narf^ jau_
ta-- mirti... Sovietai ginaą.kadjie patys tur, visokių vais-, nnoH yjsada Knk. domgtis Ue(ily reiĮ{alaiį
tą Taip,. gal u-tun, bet tok jų komisarai ar pačios Rusijos | () kada randa ,aisv vaiandėlę, galvoja apfe Lietuvos 
didmiesčių raudonieji ponai, o ne okupuotų kraštų zmo- j atejtį planU()ja jr sudarblėja naujo Uetuvos
nes ir ne paprasti darbininkai n kolchozimnkai, unem _ venjmo schemas, šių minčių pėdsakus užtinkame jo eau-' 
specialios ligonines neprieinamos. | sjuose laJJkuose.

Tačiau slinko metai, jo sveikata silpnėjo, ir prisiarti

Mikas Paltanavičius, 
redaktorius.

Keleivio Įsteigėjas. 
Antanas žvingilas,

PIRMIEJI KELEIVIO 
ŽODŽIAI

1905 m. vasario 9 d. pasi
rodę? Keleivis šitaip prabilo 
į sa.o skaitytojus:

’’Sveikiname brolius ir se
seris, lietuvius ir lietuvaites,

I
Stanys Michelsonas. leidėjas ir 
penktasis redaktorius (190S-45)

J

IS. antrasis re-

Ko vertas slcoKninlKa*, kuri* negrąžina skolos?

Nusiraminimui galima pa?akyti, kad ne tik mes, lie
tuviai, mokame Kremliui totoriškas duokles: jas moka vi
si amerikiečiai... Kaip tai galima? Štai, JAV vidaus pa
skola pieš Antrąjį pasaulinį karą'buvo 49 bilionai dolerių. 
Antrojo karo metu, siekiant sutriuškinti nacių karo maši
ną, JAV vidaus paskola išaugo iki 321 biliono dolerių. 
Tuos pinigus teko skirti pagreitintai ginklų gamybai ir 
Lend-Lease paskolai, kurios apie 70 bilionų teko Sovietų 
Sąjungai. Didžiule? sumas dovanoję, pastaruoju metu 
amerikiečiai tereikalavo grąžinti tik 11 bilionų dolerių. 
Bet kai buvo pradėta derėtis dėl prekybos santykių su- 
normavimo, tai sovietai sutiko mokėti tik 720 milionų, 
kas nepadengtų net paskolos nuošimčių. Be to, jie dabar 
atsisakė ir nuo bet kokio mokėjimo. Taigi koks biznierius 
norėtų toliau prekiauti su klientu, kuris nepripažįsta ir 
negrąžina savo skolų? Bet Amerikos kapitalistams dar 
neužtenka tos vertingos pamokos, jie veržiasi dar bilio- 
nines paskolas sovietams, nors su tokiu kostiumeriu tega
limas biznis tik grynais pinigai.

Dabar sovietų žurnalistai sugalvojo pasaką, kad bol
ševikai nėra nieko skolingi, nes, girdi, ta paskola buvusi 
atpirkta sovietų kareivių krauju. Vadinasi, komunistai 
sugalvojo savo kareivių kraują vertinti doleriais! Iš tiesų 
sovietų kareiviai nenorėjo mirti nei už dolerius, nei už 
komunistinę santvarką. Jie pradėjo kosroti au vokiečiais 
tik

kurie dirbate dėl laibo lietu
viškos tautos, kalbįdami ir j 
ragįdami savo broliu? prie 

š gerovės, šviesos ir tobulumo.
Reikia linksmįtis iš tų bro
lių. kurie turi principus sa
vo, ir visada rūpinasi pasai - 
juos gyventi, nors ir reike 
nukęsti dau? nesmagumų iš Jonas Smeistoriu 

pirmasis»paniekos. Jums tai. brangu? daktorins.
! broliai, jaunas "Keleivis“ 
paduoda savo ranką ir mel
džia paskaityti save už že
miausią tarną...

"Dirva musų. ant kurios 
mes mėgįsime dirbti bus: 
tarnavimas tiem broliam., 
kurie iki šiol nemato jokios 
naudos iš skaitymo laikraš
čių ir knygelių, mes mėgįsi- 
me įeiti į stubeles, kur nie
kas kitas negali būti. tik 
"Keleivis“, tenai pranešti 
pasaulės žinute? ir papasa
koti ?pie reikalingumą lie-, 
tuviam susipratimo, vieny
bės ir meilės“. Antanas Montvydas. ketvirtasis 

redaktorius.

no nelemtos negerovės. Matydami jo gyvybei paivojų. gy
dytojai nusprendė anfputuoti kairę koją iki kelio.

Tada Kairys buvo reikalingas dar didesnės -kvalifi
kuotos priežiūros. Teko jam apsigyv enti ligonių priežiū-! 
ros namuose. K. Bielinio, prof. S. Dirmanto, J. Bertašiaus • 
ir kitų pastangomis buvo suorganizuotas komitetas, kuris' 
sutelkė tiek lėšų kad Kaitys paskutines savo gyvenimo. 
dienas galėjo praleisti pakankamai gerose sąlygose. Į 

Jis rašo: ”Su mano sveikata esu, rodos, pasiekęs; 
maksimum. kiek galėjau atsitaisyti. Pajaunėti, rodos, jau 
nebegalėsiu...“ čia dar skamba humoras. O toliau — ne
geriau: ”Dr. Tumasonis, pravažiuodama? į Europą, buvo duoti likimui. Bet ar išeis su man pažadėtu protezu, netu- 
pas mane sustojęs. Jis padarė esminius nurodymus, kaip riu tvirto įsitikinimo“..
stiprinti sveiką koją, kad galėčiau naudoti protezą. Da- "Aplanko mane Petniūnai, buvo Bielinis. Jie visada 
rau reikiamus pratimus. Noriu atsiplėšti nuo krėslo ir lais- atneša šviežio oro. Mano vienišam gyvenime, kaip naujo 
vai judėti.“ Dar toliau jis rašo: "Manyje daktarų pažadai vėjelio pūstelėjimas“. O po keleto savaičių vėl girdime: 
žadina viltis“. O kitur laiške pažvmi: "Stengiuo? nepasi-1 "Gyvenu visai vienišas... Buvau kviestas vestuvėse daly- 

' vauti, bet jos vyko toli už New Yorko... Negali pajudėti 
• ■ • r - • ----- - - - n-. nabagas... Jaučiu, kad privalau nesustoti, ruošti atnmmi-

karo kvailo, rtrategijos metu. Sovietų piliečių kraują. trei!* t0™»- Ar «««“••.•• dabartinė, būk-
buvo jų diktatoriam, pigesni, už vandenį ,,te J‘,,UCIU0’.P^»lne izohuotm Siaurėja mano

S&ietinii markatema. tvirtina, kad ekonominė, M- ma"° k<”lUku’ “ m,e-
lygos nustato krašto politiką. Tokiu atveju reikia padaryti, ™ , .. . ...
išvadą, kad sovietų ekonominių įdiktoaita.pg.u- '“fo Twtoąn»,3»» mp baigia: Jttsų na-(,«i» ONS-tm).
Unga politika nėra verta jokio tarptautinio pasitikėjimo, i VT.į?”?11?1 u. 1
Ir dabartinė jų "taikos“ politika tėra tik stipru. SSSR J0.VI!ty’ V**11“ nuo .. ..........................

tada. tad politnikai prižadėjo jiems begale, laisvių kėjitnaa, kad, kaupiant mu 8 demokratinių kraitų ekono-' J"0 kri*,° netun ^S^ndo. Liaujasi .vajoj* apie prote-

Jonas Janoikb. icitasfo

H. Argi svnku rūtų

ir religijos labvę, ir kitų «vajojamų totorių. Antra vertus, parama galutinai sunaikinti Ameriką ir išsmaugti kitus! . ^*7’°
komunistai niekada mgnittjo ravo pBieSų kraujo: nei Vakarų Europos kaimynu,. | •**“ »> km buvo ritina numylėta, Iaetuvai. O juk
kolektyvizacfjoe metu, nei teroro metu, nei paskutinio ’ Avės » (Pabaiga) «•*)*» preiromemterim

po karo: ir demokratijos viltį, ir kolchozų panaikinimą, minę naudą, pasiseks su tų pačių kapitalistinių biznierių

n •*

4irt.tr


keleivis; so. bostor Nr. 7,1975 m. vasario 18 d.Poslapis trečias

Rūtai okupantai, raliu ii Lietuvo*!

M. K. Čiurlionio sukakties
V Gudų dienos

komitetas Kovo 18-28 d. įvyks Gu-
Sovietų S-gos kultūros ! 'ĮP05 Hteratūros ir meno 

ministerija sudarė 35 asme- dle"°s- Tomis dienomis nu. 
nų komitetą Mikalojaus K. mat-vja suren«tl; dalles
Čiurlionio 100-sioms gimi- l,arod* Parodytl ?1™U’ 
mo metinėms paminėti. Jam °>’eros lr balet0
vadovauja kompozitorių są-
jungos pirmininkas D. Ka- ^kilmingas ati aiymas 
balevskis. bus kovo 19 ^-Vilniaus ope

ros rūmuose, vėliau rengi
Iš lietuvių pakviesti J. Pakeliami į Kauną,

Čiurlionytė, dail. J. Kuz- Klaipėdą. Šiaulius, Kapsu 
minskis, V. Lauruša*, L. - Alytų, Tel-Kėdainius.
Šepetys. R. Žigaitis ir dar • s1U2l’ Švenčionis ii kt.

Deja, neteko girdėti, kad 
! nors ir mažesniu mastu lie- 

Iškilmingas sukakties va-' tuvių menininkų gastrolės
karas numatomas spalio mė-^ būtų surengtos lietuviu gv- 
nesį Maskvos didžiajame vena mose srityse Gudijoje, 
teatre.

Kamerinis koncertavo 

Maskvoje

LAIŠKAS REDAKCIJAI
j-

Didžiai Gerbiamas 
Pone Redaktoriau. ii

Neseniai Sov. Sąjunga at-į 
metė JAV kongreso priimtą! 
prekybos sutartį, įsakmiai: 
įpareigojančią sovietus at
leisti emigracinius varžtus. 
Nieko nuostabaus, kad so
vietai atmetimą motyvavo 
teigimu, jog kongreso patai
sa reikštų kišimąsi į Sov. 
Sąjungos "vidaus reikalus“. 
Gal tik nuostabiau, kad, kri
okuodami sen. Jacksoną. 
panašų teigimą atskartojo ii 
prez. Fordą? su min. Kissin- 
geriu. Nejaugi ir Amerikos 
egzekuty.i inei valdžiai atro
do. kad reikalavimas už 
prekybinius palengvinimus 
atsilyginti elementarių žmo
gaus teisių paisymu jau yra 
kišimasis į Sov. Sąjungos 
vidaus tvarką?

Jei prez. Fordas su min. 
Kissingeriu iš tikrųjų taip 
galvoja, reikia jiems pri
minti kad ir tokį faktą.

Nemaža dalis tų. kurie
j ar kad atsilyginimui už to- 
i kias "gudų dienas“ tose lie-
' tuvių kolonijose būtų atida- de eratiškai siekia }š tary. 
Sokykia ''lena ’’’ binio kalėjimo ištrūkti, yra

Sauliaus Sondeckio vado- j .
vaujamas kamerinis orkesU0" yri 226.000 vienkiemių 
ras koncertavo Maskvos J
konservatorijos salėje. So-i Komunistų partijos vado-

Lietuvos, Latvijos arba Es
tijos piliečiai. O JAV vy
riausybė iki šiol nėra pripa
žinusi šių nepriklausomų į

Viršuje kairėj—v_s. Mikas'. uhatis kviečia tunti ninkus uždegti 25 kių metų gyvavimo žvakutes, 
vieną iš žvakučių dega v-s. Česlovas Kiliulis; dėsi nėję — pirmieji Bostono skautų vadovai: iš kai
rės į dešinę ^.Kostas Nenortas, s. Aldona Labuc kaitė. ps. Jonas Momkus. Apačioje kairėje __
ps. V ytautas Dilba už gražų darbą brolijoje atžy mimas ordinu Už nuopelnus; jį prisega LSB Vy
riausias skautininkas v „s. Petras Molis; dešinėj— iškilmingos skautininkų sueigos dalyviai: ps. Ju-1 

liūs špakevičius, ps. Stasys Baltušis, vas. Paulina Kalvaitienė, s. Ina Nenortienė ir s. Aldona Dab-i 
rilienė.

I,

I tSAKTlUTS TUOJI

TIKTAI PER
INT ERTRADE

E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA OOVANA

^lUETUVA^
GERESNĖ NEGU IKI 

ŠIOL
SPECIALUS RUBLIŲ 

CERT1F1KATAJ

INIERTRADE 
EKPRESS i O?u». PIR
MOJI J IMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO! >
Už juos jūsų giminės ža
li pirkti. Pą tik nori, m<^ 
kC*dar-.i tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas? 
pat, kaip turint 100 doL 
Krautuvėje už tą sumą 
palima pirkti prekių $ 
203. $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE 
EKPRESS CORP. mk^rl 
pasiųs jums veltui įrody
mus.
Rublip certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

. LABAI GREITAS 
' PRISTATYMAI
Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už snecialųji rublį yra 

Imama $2.63.
Jokių pnmokėjimų! 

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Fkor 

New York. N.Y. 10010 
Tet 982-1530

LABAI SVARBU!

A UjrOMOBILJ A 1
Žemiausios kainos

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato
IŠSIRINKITE U ŠIŲ 
NAUJŲ M9DELL1Ų

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ............ $3,706.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ...... $4,246.00
ZHIGULI VAZ 2102~~
STATION WAG0N 
Kaina .. .. $4,082.00
Export modei 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............$3,756.00

MOSKVITCH 408 IE 
Kaina ........... $3,454.00

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina .......... $3,919.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N 
Kaina ........... $4,205.00
ŽAEdnOZETS ŽAZ&8
Kaina .... $2368.00

V jstM Kainos JAV dol.
Prašykit, mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABIŽIAI
Lanl-ytojams tt SSSR 
Mes turim šito biznio 20 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Toronto Gintarui Bostoną 
aplankius

Bostono skauti jos suruoš-, Įdomiai buvo sukombi-L 
numatoma.'fiams (j, tarpe 'ir Pabaltijo! Butkus turėjo galvoje anuos ^To^UuUmų šokiui nuot. perėjima, is vieno so-|

,rTwbė ir okupanto pastatvta kraštų prievartinio įjungimo. mnkas tai jau labai leks- 
vjetine . apauda rašo. kad, vį,džja Lietuvoje _ ”prjė-| Sovietų Sąjungom Taigi. A-| tas Ir tt ir t.p.

M mė bendrą nutarimą dėl merikos akimis žiūrint Pa-Į Š. m. sausio 2a d.
MMkTOs konlertine afša Perspektyvinės gyventojų baltijo kraštai teisiniu po- 
tuasKvos Koncemnę ai.a « vienkiemiu ir ziunu tebera nepriklausomi.neinvtt savotiška ^į^env^Syb^ Todėl, kas kas/bet reikalą.tolygu pelnyti 
"kokybės ženklą“, pripaži- 
irimą Lietuvos kamerinis į užduoties 1975-1990 
afišą pakliuvo ir sausio 30, 
d. minėtoje salėje koncerta
vo ir turėjo didelį pasiseki
mą.

tams
me_ vimas, kad sovietų okupaci

nė valdžia leistų pabaltie

Naujie-
' nų vedamajame minima 
kad dr. Antanas Butkus 
"užkliuvo už Naujienų sti-l 
liaus“. ;

Reikia manyti, kad dr.’

vietes kolchozuose ir sov- gali būti laikomas kišimusi gvildenamo reikalo rimtį. ■ vie-l atliko Pakeltkoii ir meVgi-‘
eho7uo-e Tain nat nažvmi- 1 Sov. Sąjungos vidaus rei-! Toliau tame pat straips- bllletdl Vąpie dBU Vie 1 auiKO raKeiiKOjį ir meigi

. _ . , m °ZUkad 1%7-1974P meteis Kduš. Btogiausiu atveju, tai ’ nyje ^koma: "Naujienos W) buvo beveik; visitispar- nos Kepurinę. Aplamai bu-•
^Sęte.dukonoMtodmvo k^9W1974 } prijos kylančių klausimų nevynio-:duoti dar savaite prieš pa-
skirti vien lietuvių muzikai Kaune pastatyta oi tuxstan- * reikalus bet ne+e ' ja į vatinį ar celofaninį po-1 rengimą. Taigi koncerto bu-— kompozitorių namuose ir tis individualių ir koopera- į^bių reiklus bet ne e-, ja 1 vamų ar ceioianm, i yo neRant_
Tarntautinin branduoliniotvvimu gyvenamu namų, ko girdėti, kad tų Valstybių P^nų. 'rūmu ir snsidomeiimn irlarptoutinio branduolinių ■ .. . ./ 27 trikdančiai teisėti atstovai dėl to būtų Ir kodėl jos turėtų vymo- lllmu 11 susidomėjimu, ir

Tai buvo to orkestro tre
čias pasirodymas šioje salė-

tvrimu instituto moksliniu-1 panaikinta 37 tūkstančiai teisėti atstovai aei to butų jus tmeu, vy.uu- aras mūsu lūkesčiu ne-rtesJelyjeto^kur vienkiemiu, arba. vidutinis- pareiškę kok, nors protestą?mUSU take#e”
nrommabuvoiraėvb^oai-ibai imant, apie 6,000 viene- D* to ir Fordas su Kissin-, yra priešinga Naujiem, tei-į apvylė, 
programa duvo įrašyta snai-1 rfu turėtų būti atsargesni,, sybes sampratai, be jokių v. V1^ naKtĮ
votosios televizijos ir leis l,14* pei meius. » ivvniniimii vra iimptama Ziavę ir pasiciklą laidu ”T»rvbin«' mu ' 1967 metais dar buvo 267 P™» reikšdami pntanmą, Įyyiuojimų yra išmetama v iaklą laidų t art b ne iau- Brežnevo argumentams. 'šiukšlių dezen? vai. lyto. tu

vo juntamas geras ritmo pa
jautimas, nuostabus grakš
tumas ir vikrumas ir šviesi 
nuotaika. Pažymėtini ir gra
žūs ir tvarkingi suderintų 
spalvų šokėjų ir orkestrantų

autobusu va- j tautiniai rūbai, didinę kon-
v,1967 metais dar buvo 267 pnes reikšdami pritarimą j įvyniojimų yra išmetama “ įtiekę Bostoną 7 j certo Šventišką nuotaiką, 

ciklą laidų Tarybines mu_. tūk^tnčiai šeimi} „g,,. Brežnevo argumentams. 'šiukšlių dėžėn? vdL D to- tiuputj užkandę,. Grupės vadovai yra Rita
zikos vakarai“. Ta laida nu-, tuKstanciai seimų, gyvenan T, * -• . ' uQ: kt,.,,;,- ansamblio dalyviai tuoj e-1 ;r Tnn«a« Karasipini mkodmatoma transliuoti kc .! čiu savo namuose kolcho- Id°mu, ar si teisini mo-, Kai Naujienoj paskelbė __ ir Juozas Kaiasiejdi^oikest-
mėnesį.

. 1 •« ._ _ 1. ________ ,1........... ...... krito šoke,u jaunatviška e- „Q;QioiQ n
Komp. Julius Juzeliūnas 

domisi senąja pasaulio mu-į 
zikine kultūra. Prieš kuri į 
laiką jis dalyvavo Nigerijoj j 
įvykusiame Afrikos meno

j 15 metų panaikinti.
(E)

Šiaulių statybos

Miesto centre
festivaly ir ten suruoštose nauja biblioteka, kurioje 
Afrikos muzikinės kultūros galės tilpti 500,000 knygų, 
svarstytose. ; šalia "Palydovo“ kino teat-

! ro statomas 15 aukštų vieš- 
Dabar jis išvyko i Burmą būtis. Komunarų gatvėje — 

(pietų Azijoje) susipažin’i santuokos rūmai, priešais 
su to krašto senąja muzikine Pedagoginį institutą — po- 
kultūra. liklinikos pastatas.

kui? Žinau, kad vienas ki-! pilietis, pasiremdamas spau- 
ta? privatinis asmuo yra tuo: dos etikos lygybe, prašė po.; ”el^9?*’ 
reikalu įprez. Fordui nusiun- ną Naujienų redaktorių iš- gen5^a*
tęs laišką, bet atsakymo lig- 

statoma šiol ‘jokio negauta.
Su geriausiais linkėjimais

Mykolas Dranga

spausdinti priešingą raštą:

?jų jaunatviška 
laisvumas ir inteli- 
Su dideliu susido

mėjimu stebėjau repeticijos

vaisiais, o ansamblio daly
viai — džiaugtis, turėdami 
tokius ivadovus.

Programos pranešėja Re-.jyau.viuiu p* i o-ucj., nn ir rrprp programos piane&eja ne-"Pasitikėjimas Amerikos at-; . e . \ J.P° s?1“0 . £ .e_ ffjna Krasauskaitė skambia 
pitimi“ Pnna«? Nmiiipnn vp lausl sokeJU judesių lais- gma r^rasausnane saamDia eiumi . ronas Naujienų 1 e- . ,. , ir aiškia tarena gražiai jun-
daktorius. net iš dvieju kai 
tų prižadėjęs paskelbti, to

NASHUA, N. H. į kolonijos lietuvius: Stasį S.
I Petrauską ir Veroniką Vil- 

Nepriklausomybčs iventė Į kauskaitę - Bartaievičienę.
I Stasys buvo gimęs Na-

Vasario 16 minėjimą ir 
(šiemet ruošia Balfo skyrius 
gu Šv. Kazimiero parapija.
Jis įvyks sekmadienį, vasa
rio 23 d..

10 vai. ryte bažnyčioje 
bus mišios už Lietuvą ir jos 
žmones. Po pietų įvyks mu-’ 
zikos ir dainų programa. Ji 
prasidės 2 vai. Progi’amai 
vadovaus Keene kolegiją 
baigusi Julė Grauslvtė. Kal
bėtoju bus Mass. apdraudo? 
departamento pareigūnas ir ,7Wi\ ” 
visuomenės veikėjas. Algir-ijUO,e 
das Budreckis. Po pi ogi a-j °* 
mos — kavutė. Įžanga SI. 
Pridėtinės aukos eis Balfui.

Netekome dviejų narių

shuoje 1917 m. gegužes 12 
d. ir pagyrimo diplomu bai
gė chemijos mokslus New 
Hampshire universitete. Jis 
kurį laiką vedė Moore Phar- 
maceutical bendrovę Wor- 
cestery, o Nashuoje turėjo 
vandens švarai tirti labora 
torija. Paliko nuliūdime se 
šerį Mollie Murphy ir brolį 
Juozą.

ŽMOGIŠKŲ SILPNYBIŲ 

DIDYBES ILIUSTRACIJA

Mėgstu Naujienų redak
cinius straipsnius, kurie 
gimsta iš vyr. redaktoriaus 
M. Gudelio talentingai val
domo? plunksnos. Juose iš
reiškiama nuolatinė ir neat. 
laidi kova prieš Lietuvos o- 
kupantą ir jo daromas 
skriaudas paveiktiesiems 
Lietuvos gyventojams.

Bet ikai tie redakciniai 
straipsniai liečia kurį nors 
išeivių lietuvių tarpe ginčą 
ir. argumentui "paremti“, 
pradedama paliestąjį asme
nį peizavoti (atleiskite už 
grubų žemaitišką žodį), tai 
aš kartais pradedu nebesu- 

į prasti, kaip gali talentingo 
žurnalisto nuotaika taip

vumu ir kiekvieno šokio 
išryškintu charakteringumu. 
Kai viena šokėja, tarsi užnepadarė, nor-po to dar du ,nai '7n.d 

rainiu (taip pat irzliu. ka‘p jil.,U5,.a’sll>'gydama, parefs- 
:« |ke: Nenusigąskite, vakarei

gražiai jun 
gė atskiras koncerto dali?.

Mus stebino ne tik an
samblio šokiai, dainos ir 
muzika, bet ir jo narių man-:

ir Pajūrio, paskelbė. , p^3me daug^ge-'d^roa, susĮklausyroas irį
Suprantama, kad redak- riau. nes dabar dar e?ame Į apskritai kultūringa laiky-

Mirtis paėmė du vietines

nusrnukti i žmogiš
kos m. kovo 17 d. n- Na-.j^ ^ipnybiy didybės balą.

' Tie peizavojimai visada 
išreiškiami panašiomis ha.

iigvveno M

torius turi pilną teise ne- ,abai ,)a;.argf„ _ man at_’sęna. ko labai dažnai mūsų 
spausdinti rastų, pnesinoj; „)dž kad au jr dabar | kitom jaummui trūksta. Tai 
JO užimtai i»ozicijai. bet ta-lrjau būti negalėjo. Hau gero auWeJimo rezulta-
da neturėtų girtis, kad k’-. Vakare, scenos uždangai ita®: .......... -
lancių klausimų nevymoja 1 atsi59kiejdus. žiūrovai pama-! Nuoširdžiai dėkojame To-1 
vatą... t- didelio sąstato tautiniais

Į rūbais pasipuošusį 01'kestrą.
j O toliau — gi’aži orkestro
! muzika ir geras jos atliki-
' mas tuoj pagavo klau?yto-
į’jus, ir salėn poromis įėję 

Seni Keleivio skaitytojai ;?kėjai galutinai pavergė
Veronika ir Aleksandras'zluJ’°y^ .....
Nakučiai, gyvenę Gardnery. • . Drkestrui lydint, šokėjai 
čia atsikėlė prie keletą me-! '!en^ 1)0 klto pašoko lo so
tų. Neseniai jie įsigijo nau- kl* Trumpų pertraukų me- 
> namus netoli Lietuvių 'tu P^ama athko geras 
klubo ir sausio 26 d. juose mergaičių sekstetas, 
surengė gražias įkurtuves.
kuriose dalyvavo giminės ir 
kaimynai.

A. Basly* 

ST. PETERSBURG FLA. 

Nakučių įkurtuvės

kiusiam ir savo menu atgai*i 
vinuriam Bostono lietuvių 
kolonijos dvasią. •

K. Nenortas

m. sausio 14 d~ Ji buvo šv. 
Juozapo draugijos ir ameri
kiečių Golden Age ir Senior 
Citizen* klubų narė.

Kor.

nalybėmis: "...geras gydy. 
tojas. bet ne toks 'jau geras 
politikas...“ Ari>a: "...geras 
kunigas, bet politikas iš jo 
labai menkutis, o laikrašti-

STEPONO KAIRIO ATSI- 
Kaimvnas ‘MINIMŲ PIRMASIS Ta 

iMAS "LIETUVA BUDO“
JAU IŠPARDUOTAS, BET!

, ANTROJO TOMO—"TAU,! 

Pnmv’’-k «•*** na?i»• nmų»Į LIETUVA“ DAR YRA NEp: 
iisiraiyti Keleivį. Jo kaine' DIDELIS KIEKIS, 
metams <..30. i Kaina $2.00. Į

PRANEŠIMAS 

Lietuvis Anton L. Mauragas 

atidarė

SUNLAND REALTY

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

A. Mauragas yra buvusios Antaaiaoo Kairytės - Maura- 
gienės ginus. Jis maloniai ir sąžiningai patarnaoa kiek
vienam lietuviui, kuris nori pirkti ar parduoti nekilao- 
jamąJI turtą.

t
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Keleivio rėmėjai antras kontinentas

A. Penkaitis, Vokietija, Jau Bijo iš spaudos A. 
aukojo $30. Solženicino ir jo bendra-

N. ttganaitis, Hamtrank, minčių žurnalo “Kontinent“ 
Midi.. — $25. Nr. 2. 1

A. Juknevičius, Miami, i šiame numeryje rs&o be-* 
Fla., ir P. Dargis, Pitts-|ne astuoni ru-ų disidentai

Teises patarimai

burgh, Pa, — po $.20.
A. Bartkaitė, Santa

nica, Cal., — $16.
LB Brocktono apylinkė,

Miami Lietuvių klubas ir J. 
Vembrė, So. Boston. Mass. 
— po $15.

J. Petniūnas, Jamaica. N. 
Y., — $13.

N. Tamulonis, Palm Beach, 
Fla., — $10.

A. Valančius, Brighton 
Mass., ir M. Krauza. Mont- 
rųal, Canada, — po $8.

Po $5: S.S.. So. Boston, 
Mass.. M. Simokat, Dorche7- 
ter, Mass., A. škudzinskas, 
Dorchester, Mass., E.R.. 
Providence. R.I., M. Kučins
kas, Stoughton. Ma??.. V 
Sruogienė. Chicago, Bi.. V. 
Bąkšvs. Dorchester, Mass.. 
A. Adcmkeivičierė, Dor
chester, Mas ., A. Januška, 
Milton, Mass., V. Fleižins- 
kas. Los Anreles, Cal:f.

Po $3: A. Atpanavičuis. 
No. Andover. Mass.. A. Šat
kauskas. Oakville, Conn.. A.

_ , , , m- • > j i Diržvs. Brooklyn, N.Y.. V.
- Tegui bus pagarbiu-l -Teve, ir fedemltot vai- Bielskii Baltimore, y,i.. B 

tas! Marki, as vėl pas tave.jdzia daro, ką gan. Pavyz- g-icick Dearhorn M?eh 
as, tipe! J džiui, Bostone yra išleistas T Klimas Oram

Mo-
rašytojai, įskaitant ir patį 
A Splženiciną. Be to, rašo 
Lešek Kolakovski, lenkų fi
losofas, buvęs Varšuvos uni
versiteto profesorius, bet 
1968 metais atleistas iš dar
bo. Nuo to laiko jis profeso
riauja Vakaruose: Kanado
je, Kalifornijoje, o dabar — 
Oxforde. Tarp kitų bendra
minčių yra Goiko Borič, ju* 
goslavų rašytojas, dabar gy- 
venantis Vokietijoj; Robert 
Conouest, žinoma:? anglų ra
šytojas ir publicistas; Gram 
Green, antras anglų rašyto
jas, ir Ignazio Silone. žy
miausias šių dienų italų ra- 
šytoias. Pastarasis rašo apie 
ko!=q Sku falsifikuojamą 
Rusijos istorija ir kiek dar. 
bo būsią rusų būsimtf.u kar
tu istorikams, kuriems tek 
išvalvti iš "rusu gyvenimo 
paveikslo nesąžiningą pro
pagandinį melą‘.

R. Conųuestas ra'-o amie

Advokatė dr. M. tveUmnakieeė satiko aUa- 
kyti 1 Kalstai skaitytojų UaaMmm 

Tlo khumtal tari bdti
ir at

skyriais.
ImMka rofeki painadti, kad esate Keleivis

Klausimas

Dr. M. dVrikaaakfn. Alteraey ai I<a». 
Boatoa FiVe Beildiag 
1895 Centre Street 
W. Rosbury, Maaa. 02181

Atsakymas

Įsisenėjimo teisei įsigalio
ti reikalinga 20 metų. Rei
kalui esant, Tamstų atveju, 
prie pačių 14 metų naudoji
mosi laiko būtų galima dar 
"pridėti“ pardavėjų (gran
tors) naudojimosi laiką.

i Tačiau įsisenėjimo teise 
galima tik tada pasinaudoti, 
kai įrodoma, kad buvo nau
dotasi kito žmogaus žeme 
be jo sutikimo ir kad buvo 

' naudotasi atvirai, viešai ir 
’ be pertraukos. Jei Tamstos 
| naudojotės tuo praėjimu su

, Gyvename nedideliame žemės savininko žinia ir jo 
miestelyje, ir mes buvome leidimu (licence), — toji 

Turime daug vargo su nuėję pas vietinį advokatą. j "teisė“ naudotis praėjimu 
kaimynais. 1 aip mūsų ir jų Tas sakė istirsiąs reikalą, niekuomet nevirto įsisenėji- 
namų yra bendras plotas: Dabar jis mums pranešė,
žemės, kuriuo mes naudoja- kad mes nieko negalime pa
mes. Tie žmonėm iš kurių( daryti, nes ten, kur tvora 
mes pirkome namus, mums stovi, yra kaimyno žemė, ir 
sakė, kad jie ir jų tėvas, kol; jjs gali daryti ką nori su sa- 
buvo gyvi, visuomet naudo- Vo žeme: jeigu jis nori ja 
davosi tuo žemės plotu (al- Aptverti, tai gali aptverti, 
ley, passa«geway). Mums y- Mes jo kdau-iame, kaip su 
ra būtina naudotis tuo "per- įsiseneėjimu? Jis sako: jūs 
ėjimu“, nes lengviau pa- nieko nesuprantate, čia io- 
siekti užpakaly namų esantį kio įsisenėjimo negali būti. 
mūsų garažą.

Dabar tie mūsų kaimynai Mes visuomet su dideliu 
šio* žimiaJo“reikšTn'e”Vakaru |Pa®n?f ir u?v1ėrž * H™™™ Raitome Tamstos s'ėuse).
ssiSJfeSš, fe- “ s asas s J,« t-, 

ssraarsstt k-ft-a «. e.?«a?*2_-sK

mu. Tamstų advokatas pir
moje eilėje bus patikrinęs 
nuosavybės klausimą (title) 
ir nustatęs, kad tas. praėji
mas priklauso Tamstų kai
mynams. Taipogi jis bus pa
siteiravęs kaimynų ir kitų ir 
nustatęs, kad Tamstų par
davėjai (grantors) ir kiti 
naudojosi tuo praėjimu su 
kaimyninių namų buvusių 
ir esamų savininkų leidimu 
(permi-sive and not adver-

tinas pirmoje eilėie io s‘am-izemes praėjimui. 
bu« veikalas "Didysis tero-j

kyti i šitą mums labai svar
bų klausimą.— Sveikas gyvas, tikę! j džiui, Bostone yra Ulebtim A.“iaiias."Gran(i Ra'pldį bu« ve’kalas "Didysis toro-i-------------------------busimą. Į£*jj£

O ką įdomaus šiandien pa-, pofcrti'ąis, kuriuo drwdfla- MWl F Zavist cĮ,:„a?0, ras“, kuriame jis smulkiai' Mes jau naudojamės ši- apie tai pranešęs.
sa'^si; .,. . ... :ma 'el;b palaidUB suma , įjį _ j .Mikalausku-, \Vinni-' anrašė taip pat ir bo’ševikų, kovos tarp atskirų tautų ju0 perėjimu daugiau kaip v.a

— Maiki, ne as tau, bet tu i gatvę. Kiekvienas, tunmtis ne? Manit T-„Trilapis "darbelius“ Lietuvoje. To-i (mes pasakytume, tanppa- 14 metų_ Kodėl advokatas
man, kaip mokytas žmogus, |Suni, privalo veat. jngatvę Lyn, Mass.. O. Bojus. 1 erti. kio? rūšies informacija, au.' vergtų tautų ir rusų), kad mums sako, kad nėra jokio ĮZ’JZl
kozną rozą daugiau pasakai, priristų ant pašuto irjpūrė- br)d<re A)ta A Banvlis toriaus nuomone, labai rei-| "Rusijoje gimstancioji de- j-dsenėjftno? Gal dar trūks- SSL.
ir Jsviroziji. Šiandien, Mai-jti, kad jis neterštų teligat- Toronto> Ont„ E. Simon. kalinta Vakarų pasauliui, mokratinė santvarka būtų ta kiek met„ tom įsisegi.
ki, pasakyk man. ar tu lai-'vio o savo gamtos reikalų Hamilton. Ont.. A. Joseoh, Jo "Didysis teroras“ esąs iš- paskandinta kraujuje.“ mui įsigalioti? O gal. sako- vadinamasis e>-
kini šrato ir katinus? atliktų tose Vietoje, kūnas arter Wand NY.. A. Ur- verstas i rusų kalba ir cirku- Pagaliau Solženicinas at- me, jis iž viso nenusimano
. - Tev?: ,t.°.kl° «>votako kasdien bonaviėius Dr’hi. Ont.. E. liuoja Rusijoje kaip "Sam- kerta tiems, kurie bando jjt savo reikale? Pražome mum Sd^Tamira »li»7oiiekti
klausimo iki šio laiko as ne-' nus yra mukiau sutvarkyti: Ofci&vaJia Pn«J ni ,-,V> ATonc, Rof riteii »r Pvfii oii_ u.i—a;  • i Xa(l 1 HTT1SIOS galite pasiektil .. ’ iir...« ’ Shęrelis. Pandolnh, Ma^s., izdat“. Bet rusu ir Rvtų eu- priskirti prie didžiarusių na-

. IJ1? “TFt“1*, T. Kvnris, N. Wobum. Ma., ropiečių žurnalas Vafcaruo- cionalistu. Tiesa, jis buvo
i- užtat laksto palaidi ir kelia A MiHcovaitis, Cicero. TU., se. io nuomone, atidengiąs pasakęs ‘ savo paskaitoje

su iš tavęs girdėjęs.
, “Zai?i ^bar girdi, vai-: m™, A Milkovaitis, Cicero. UI., se. 10 nuomone, atidengiąs pasakęs savo paskaitoje
ke. Atsakyk, kad man tas,naktimis triukšmų. K Mačiukas, Chica-o III., naifta epochą. Stockholme, kad tautos -
kvescenas daugiau galvos — Rokuojas jieng pairk- g Merk Dorchester. Ma s., Tačiau bėfle įdomiausias tai žmonijos brangenybės ir. 
nebadenuoty. ;ta pilna vataasfcs. Kuo jie j Bliūdž?us. Milbm-v. Ma., šiame numeryje yra A. Sol- kad ir rusų tauta taip pat i

— Teve. į sj klausimą as geresni už tod’? . . j Bro^ton. M^s.. C. ženicino straipsni?, kuriame turi teisę į tautinį atgimimą. ‘
tau atsakysiu tada, kai tu > — Tėve, ir šunes, ir katės T«mvb’or»is. St. Pe*ersbur", Nobelio premijos laureatas Bet tuo pat laiku jis nuolat
man pats paaiškinsi: ar tu duoda žmcgm kai kurios j^jp y Motuzas Vck:e4iia, rašo apie jo paties dialogą pasisakąs prieš bet kurios
mėgsti sunis ir katinus. naudos. _ 3^re^į" T. Kontautipnc. Dorchester. su prof. A.;:D. Sacharovu, tautos priespaudą ir už visų

— Čia, Maiki, nėra jokio ruoti Suneš dMMĮeBčio gat- Mass. A. Vid’ka’nis, Oirn- vis dar tebegyvenančiu tautu laisvę. Tad kurčia e-!
siknto: aš nelaikinu nei šu-ivemis saurid/YeiHfoę ne- Mas,^ y Domantas, Masskvoje. SaS nacionalizmas? ‘
nų, nei katinų. 'regius; policijai padeda ati- |Worcester. Mass.. M. Kru- Su Sacharovu jis susipa-

— O kodėl, tėve? -i

« . lle‘t cv Mas ., V. Domantas, Masskvoje.
, reg1^811 policijai padeda sų- į Worcester. Mass.. M. Kru- Su Sacharovu 
į sekti yisoKillš kniniTAlIąlAiflį kcnipnė. So. Boston, žino prieš 6 metus, ir nuo to

— Maiki, argi tu nematai, įr narkotikų pjtrdayiftėto-j Mnckus. So. Boston. Ma.. laiko jam teko nemažai dis- 
jus; jie sauy> -ŽPionių nyc į A Karananskas. Vrbana, kutuoti su juo dėl rusų disi- 
muB, yra gieriMniųi p].. b. Bliovimus, Pristol, dentų programos. Solženici- , ... . , .

amonių j vPiajt,y na? sutinka su Sacharovu r°£rado danbimukai
gf PoAor-.'dėl daugelio siekimų, iskai-' JĮ1®įais buvo pasisakę prieš

kad visuose atrytuose pilna 
palaidų šunų? Anis bėginė-, 
ja, kur'jiems patinka, ir a>p- j-vaikų ir
smardinėja netik visus ūly-J draugai ir S&gaį. įįu j Jakštv®.
čių komerius, bet ir kitas — Vėl Šun^ y kokį j
vietas. Koks durnius gali, šilką duoda kauliai r įFv’field 
juos laikyti už tą smarve. O| — Jie, tėve lr^ šiek tieki C^nconl. N.H..

Kitame straipsnyje A. 
Solženicinas supažindina 
skaitytojus ?u retu doku
mentu, kuris rodo, kad Pet- 

1918

.Totv^nriiis, tant tokius reikalavimus so-
V Tf -nimas vietų valdžiai, kaip "nusto- i J”. riJinę. rantvarką ”usi-

_______  ________________ _ _________ ...................... .......... ..... A.M^piVa ti globoti Rytų Europą“, at- į f*kta’ yra visiškai
čėsais anys užpuola vaiku?; naudingi: ’jie gfcttdo žiUrkee|On\ P. .sisakvti nuo prievartos bū-nuty*imas sovietų istorijoj.
ir didelius žmones. Loja, ??- ‘ 
gąsdina,. No, sir. šunes yra 
bjaurybės! Dar didesnės 
biaurybės vra kg tinai, vna- 
čiai morčiaus mėnesį, kai 
prasideda kačių veselijos.

ir peles, nom ir ReVMai 
los pridaro: i)halkinA 
naudingų 

— ZnOčijfca. patinai 
daro daurfątt’bftde, * 
pažičkb? ’ . y*

Tuočės katinai naktimis to- • — Gal it
kį Šurną sukelia, kad nuvar
gusiam žmogui nemožna nė 
užmigti. Jie su katėmis pa- 
leistuvauia. turi gerą čėsa. 
o tu žiūri kaip durnas ir iš 
to taktai spiaudaisi. Argi ši
taip možna šioie kontrėje?

— Tai teis’ bė. tėve. Ta
čiau dėl palaidu supu ir ka
tinu negalima kaltinti 
pačiu. Jie vra gyvuliai, jn 
protinis išsivvs^ymas labai 
silpnas. .Tie visur ir vi ada 
vadovauiasi tiktai namine 
jiems suteiktu instinktu. D*A 
viso to ’:unn ir katinu elge
sio vra kalti nrnnnfa. iu sa
vininkai, kurie leidžia nesą
moningiems gamtos sutvėri
mams kirtis ne pagal žmo
gių smrat’ma.

— O, Maiki. ka tuo čėsu 
Amerikos guvernamentas 
daro? Ar iis nemato, kad 
šunims ir katinams paveli
jama daug didesnė valnas- 
tls. negu žmonėms? Kaip 
tokį kvešceną galima isfige- 
riuod? *

— Tai
žmonės juos čėg&fvoj 

— Tok* Jkū Mų
mas nuo tflfcftJR&ų 

— O ar xhwg lubų ir kaJ

W. T'pvbimr, M°2S., V.
V’^po A Vt . A

Į R'-t^efcnUfo*?. TTm^ord. Ct
nun-

| Aidžiausiai dėkojame. 
Keleivio administracija 

JIE RINKS LAUREATĄ

I Lietuviu Rašytoiu Drau 
gi;,os premijos komisiją iei- 
'ns: A. T. Antanaitis. V. 

šioje konti^je yra pri-i b,. |ndanavičius, MIC, P. 
veie*a? I Gaučys. R. Šilbajoris, N

— lobai daug. tėve. Ži-j Jfnktttė - Užubalienė. 
novai tvirtina, kad tu ketur-| Romisf a vPrtin- 1974 m 

iu koiu Aitame krašte yra ®pkĮ k eistas dailiosios literatu- 
70 milionų. jw, knyga®. Premijos 100C

Tai kiek toks bančiUs| de Terių mecenatas — Lietu
viu Fondas.

tinu

«učestavoia ėdalo?
— Apskaičiuota, kad to 

maisto, atitinkamai pagami
nus užtektų pramaitinti 42 
milionus žmonių...

— Tada sd tfttf pasakysiu.. .
Maiki. kad Jmont, vre dniU <« d»u" Benau. negu dabar 
n—ni oi Malr M kattaurpn*’S<>v!ft^iw nreziden 
Jeieu Juoa <nMMa R«d«1. Viešinate, nebu
votu ir neHacibta. tai utrei nuuięs katinu? Smūt-
natiems būto planti du®n<

lucdega pabarzde ir jos glė 
Ito ie užbaigčiau savo žvvas-

du laikymo Soy. Sąjungos j žurnalas "Kontinent“ iš- 
sudėtyje tautinių respubli- eina penkiomis kalbomis: 
ku, palleisti politinius kali
nius ir Lt. Tačiau esama 
svarbių klapsimų, kuriai? 
abiejų disidentų nuomonės 
skiriasi

Pirmoje žilėje tarp šių 
klausimų yra— ideologijos 
vaidmuo Sonetu Sąjungoje 
Sacharovas galvoja, kad 
msuksfetinė ideologija be
veik neturi reikšmės Rov.
Sąjungai. Eeą. valdžiai r 
esanti tik "patogiu fasadu“ 
o visuomenei — veidmainis 
ka8 pl«pala< r Solženicina 
gi — yra Kitos nuomonės 
Jis galvoku kad marksistinė 
ideologija yra visu blogybių 
šaltinis, nea. jaiia nasinem- 
dama, sovietu valdžia daro 
visus nusikaltimus.

Antras klausimas, kuriuo 
Solženicinas neįtaria su 
Sacharovu, tai laikas, kada

kaip galima greičiau atsa
kyti.

Su padėka
Nuskriausti kaimynai

ir savo namus, ir garažą 
kitu keliu, nors ir ne tokiu 
patogiu, kaip naudojantis 
tuo praėjimu.

We» padidinome savo tarnauto jų skaičių, kad greičiau 

faiotuine išsiųsti Jūsų siuntinius. 

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime.

SIUNTINI AI-DOV ANOS

rusų, vokiečių, prancūzų, i- 
talų ir anglu. Antra-is nu
meris turi 480 pusi., kaina 
10 RM.

J. V.

EASTON, PA.
i

Klubo susirinkimas

Vasario 2 d. buvo Lietu
vių Piliečių klubo susirinki
mas. į kurį atsilankė dvigu
bai daugiau, negu anksčiau. 
Mat. labiau domimasi ftšu- 
jos valdybos veikla. Bkpbi- 
ninkai vėl pradėjo agitafe^ją, 
kad reikia klubą parduoti, 
bet iš tų jų pastangų vddko 
nebus.

Malonu, kad klube?vėl 
plevėsuoja dvi lietuvNkos 
vėliavos.

Susirinkimo dalyvius šei<

I LIETUVĄ IR USSR!
SENA PATIKIMA FIRMA

toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas ii tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimų.
Jeigu ne, tai praiome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
Jūs būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PASTŲ, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

CENlKlNfiS ISTACOS NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
TeL: (212) 725-2449

ar į bet kerį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILABELPHIA. Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-S87B 
BALTMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI Z-2374 
SO. BOSTON, Kasa. 02127, 390 W. Broadway AN 8.8764 
CHICAGO, Hl. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119,877 E. 185th St. 486-1888
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7M8

AHBTH, NJ.. 67201, 966a Elizabeth Avė. 354-760S 
HAMTRASCK. Midt. 48212. 11415 Jos. Campuu A. 3654888 
LOS ANGELES, Cul. 90026. 2841 Sunset Blvd. 413-0177 
MIAMI. FU. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 94711
MINNĘAPOL1S, MinaA5418.2422 Central Av. NE, 788-8548 
NEWBMTAIN, Conn. 06062, 97 Shuttle Meadow 224-0888

Sov. SoiuiMtoie -albna batu (*nd!*<*eB* .5n^
ivefid demokratine santvar. 
ka. čia autorių* nurodo, kadMalki, tikni ?’n>Mna!'fi,MV^^^|5ii'taį,'So.

bilienė, Lušienė) ptvaišiM 
skaniais sklindžiais, kuge
liu ir kt

ir 7acirkos. Kai paeulfofa’Sivliey. einu pas Zacirtymi-’vj^ Sąjungos tautu yra 
Maiki, tai ir man čia būto • jjj*m”lti, nes jau širdis ver- dešimteriopai aštresni, negu 
geriau httM karimi, kasu.«*••• caro laikais. Tad,'
nonriontertūm. Tk9a naku- J“ Nieko negaliu pndėti įn nuomone, staiga įvedus Paprastai 
tenčiau ūsais fcoidoa leido- Pri« tavo svaičiojimų. Taigi demokratinę santaiką, So- ktom 
kės šlaunis, pafloatyčiau “diev, teve. yįetų Sąjungoje Uitų tokioa PMirtų

ir jie

731.8577 
749-8088 

GR 1-8719 
BA 
OR 
LO

OMAHA, Nrtr. 68107. 8524 So. 32nd St.
PARKA Ohio 44184, 6482 State Road 

.Pa. 18228,846 Third Avė.
N.Y. 14621, 683 Hudson Avė.

YORK. N.Y. 10008. 101 First Avė.
BAN PRANCTSCO. Cal. 94122. 1286—9th Avė.
teATHJE, Wtoh. 98128 115616th Place. N.E..
SOUTH RĮVKB, N J. 0*hS2, 168 fflritehead Avė. 
WORCE8TER. Maaa. 01664, 82 Harrison St. 798-8847 
7RENT0N. NJ. 08811. 780 Liberty St. LY Ml88
VINELANDNJ.08S80IUrfth Hali, W.Landis A.609-696-8796
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žinios
Dainų ir žodžio koncertasMajoro atstovai dalyvaus į 

lietuvių susirinkime

šį ketvirtadienį, vasario 
20 d., bus So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos susirin
kimas. Į jį atvyks miesto ma
joro pavaduotojas Robert 
Kiley ir miesto majoro So. 
Bostono įstaigos vedėjas 
Bill Ezekiel.

Bus parodytas atitinka
mas filmas ir padarytas pra
nešimas. Bus galima iškelti 
opius gyventojams klausi
mus. į kuriuos majoro atsto
vai atsakys. .

Leonas Lėtas — Kultūros < 

klubo svečias

Šį šeštadienį, vasario 
22 d. 7:30 vai. vak. Tarp
tautinio Instituto patalpose. 
(287 Commonwe3lth Ava. j 
Bostone) įvyks Bostono LB; 
Kultūros klubo susirinkimas. Į 
Programoje — rašytojas iri 
dailininkas Leonas Lėtas' 
skaitvs (ir dainuo?) savo i 
kūrybą.

Seniausia lietuvių radijo 
programa N. Anglijoje savo 
41 metu sukaktį paminės Ke-

Skautų Gaibės Rėmėjo var- Inž. B. Galinis ligoninėje 
das buvo iškilmingai suteik- *.
tas S. B. Pil. d-jos pirminin-' Inž- Bronius Galinis pa
kui Stanley Drevinskui. guldytas New England Me- 

dical Center, kui- jam vasa-
Apie ėio savaitgalio jvykius 19 d- bus padaryta sun- 

• -- «_ i ki širdies operacija.
paraiysune kitą kartą ; Lankim jam greičiau svei.

kam grįžti namo.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Ką tik gavomeja Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos choras, vadovau
jamas komp. Juliaus Gaide- .
lio, ir solistas Benediktas Šventaragis, II tomas.ro- 
Povilavičius. Be to. dar ir manas, parašė Vytautas 
Brocktono lituanistinės mo- Alantas, 613 psl., minkšti 
kyklos mokiniai pasirodys viršeliai, kaina $8.00.

Praeitą penktadienį buvo 
specialus inžinierių susirin- 

tuviškų dainų ir dailiojo žo- kimas, šeštadienį — Kultū. 
džio koncertu kovo 2 d. rinis subatvakaris. sekma- 
3:30 vai. popiet So. Bostono dienį — Lietuvos nepriklau- 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj, somybės paskelbimo minė- 

Programą atliks Elena jimas. Visi šie renginiai yra 
Blandytė iš Chicagos, kuri įdomūs ir verti plačiau pa- 
,>e™i dalyvavo Talentų po-minčti. Kadanęi šiame
•pietėje »'turėjo tok) pasue-'meryje jau trūksta sukaktiJ minė‘ imas. '
kimą. kad daugėto paraškė tai apie nsa tai paisysime Koyo 2 
nor, j, dar išgirsti jos vie-. tat, kart,. | UetavflJ poBefių d.jos nl a
nos Koncerte. j tenorjme paSakv. ' salėje Minkų radijo dainų

Algirdas Budreckis tars ti. kad Nepriklausomvbės * ir dailiojo žodžio koncertas, 
sveikinimo žodį. minėjime šiemet dalyvavo' Kovo 9 d. So. Bostono

Po koncerto bus linksmas Augiau žmonių ne-ni pernai Lietuvių Piliečių d-jos salė- 
balius ”Miss Lithuartotf ir. auk“.ta?P. P8* aidėta dau- se skautų ir skaučių tradici.

Rr.mshs ii ,r i—1 An^os F-balti^i, d-jo
Avono.

Vaiario 23 d. Brocktono! 
Šv. Kazimiero lietuvių pa-* 
rapijos salėje Altos rengia-, 
mas Lietuvos nepriklauso-

Hestera, romanas, parašė 
Vacys Kavaliauskas, 221 
psl., kaina $4.50.

Medinis dievas, 11 apsa
kymų, parašė Vladas Mingė- 
ta, 246 psl.,kaina $5.00.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be kitų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais
tį. Knyga 374 psl., kaina 
kaip ir I dalies — įtrinkėtais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

ati

Leonas Lėtas (Vytautas 
Adamkevičius) gimė 1923 Į 
m. Kaune. Jis studijavo 
Kauno Taikomosios Dailės 
Institute ir Vytauto Didžio-’ 
jo Universitete. 1942-44 m.! 
buvo jaunesnysis solistas bei 
režisieriaus padėjėjas Kau
no operoje bei operetėje.

Pokario metais Leono Lė
to poezija pasirodė Ateityje, 
2- ilgsniuose ir Literatūros 
lankuose. 1951 m. jo pro
zos kūrinys buvo įtrauktas 
į Lietuvių prozos antologiją.

Lėtas yra iliustravęs eilę į 
knygų ir paruošęs sceno-! 
vaizdžių. Dabartiniu metu ’ 
jis dirba kaip pramonės de- ’ 
koratorius ir /vėl pradeda, 
reikštis periodikoje. Jo eilė-'; 
raščių pluoštas buvo išspaus
dintas paskutiniame Met
menų numeryje.

Kultūros klubo valdyba' 
kviečia visus su draugais ir j 
pažįstamais atsilankyti į šį i 
renginį ir praleisti tikrai į-' 
domų ir malonų vakarą. Po 
programos — kavdtė ir lais
vi pašnekesiai. <

f •t *■’ w
Vaikaičio dovana Senelei į

t
Kenneth Siauris pratęsė 

Keleivio prenumeratą savo 
senelei Karolinai Šiaulienei, 
gyv. Miltone. Mass.

Rpdos, tai vienintelis toks 
vaikaitis, kuris savo senelei 
užsakė Keleivį.

me sudėjo $1.200. Pet tos koncertas Longy School of 
sumos dar nėra ^aln^ine®., Music, Edward Pickman 
Jos dar padidės. Da’-'na’^^ Hali, 1 Follen St., Cambrid- 
aukota Altai — $1,600: Vii. ge. Į

i 1975 m. balandžio 13 d., 
' 3 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečiu d-jos III a.

. .............. . salėje laisvės Varpo pava-
Neseniai išėjusios atsimi- arinis koncertas, 

nimų knygos "Pėdos mirties Balandžio 20 d. So. Bos- 
zonoje“ autorė Elena Juciu- tono Lietuvių Piliečių d-jos 
tė, po širdies smūgio ligoni- salėje Sandaros moterų klu- 
nėje išgulėjusi du mėnesius. bo ruošiamas; našlių karalie- 

’ sugrįžo į namus baigti sveik- nės paggeibimas.
! Balandžio 27 d. So. Bostc- 

Iinkrme ‘jai greičiau at- no Lietuvių "Piliečių d-jos 
gauti Jėgas. (salėje Keleivio 70 metų su,

<s .... kakties minėjimas.
Suulrake dukrele. I Geeužės 4 d. Jordan Hali

Prieš koncertą nuo 2 iki 
3 vai. bus susipažinimo va
landa — Cocktail Hour, ir 
po koncerto veiks skanių 
valgių bufetas ir gėrimų ba
ras. Valgius pagamins Mo
nika Plevokienė ir jos padė
jėjos.

įėjimo auka $3. pensinin
kams ir studentams — $2.

Susitarkite susitikti su gi
minėmis, draugais ir pažįs
tamais šiame įdomiame kon
certe ir linksmame baliuje 
kovo 2 d.
Iki malonaus pa?imatymo!

Steponas ir Valentina 

Minkai

Apdovanoti Bostono

skautininkai __
i

Minint 25-rių metų Bos-j .Ši* laime didžiai džiau-j 
tono skaudų vefldo? sukaktį,' giasi ne tik tėvai, bet ir mo- • Nepriklausomybės šventę 
vvriusia skautų vadovybė I čiutė Ona Mučinskienė, gy- .
už išskirtiną veiklą sąjungo-’ venanti Bostone. Ji dabar Lietuvos nepriklausomy- 
ie apdovanojo šiuos Bostono ituri 2 dukraites ir 1 vaikai- bės atkūrimo minėjimas 
skautininkus: Č. Kiliulį — tį » dukters Daivos pusės Brocktone įvyks vasario 23 
Padėkos. I. Nenortienę —Į ir dabar susilaukė dukraitės d., sekmadienį, Šv. Kazi- 
Lelijos ir Vyt Dilbą — Už’is sūnaus. miero lietuvių parapijos sa-
Nuopelnus ordinais. ; Gaila kad a a Pranui

Ordinus įteikė Lietuvi, Močinskui, kuris taip mylė- i .10 lietuvių para-į
Skautų Brolijos vyriausias1 jo vaikaičius, netenka jais £.•>,“■ kun.'..?.etras|
skautininkas Petrą- Molis ir pasidžiai^ti. Jeigu šįrnet Sakal^i at!alkye ,^k‘l.min:l 
skautininke Saulė Šatienė. Vasario iėnuo turėtų 29 'ga?( ,r ta?.tai į?.na‘l
iškilminėje Bostono aktai.1 dienas, tai jo gale sueitu ly. Pnt“5,t*pamoksi,. Misio- 
tininku Ramoės sueigoje, i-'riai.treji metai, kai P Mu- “ g1?’08žymuaT103parap'- 
vykusirfje š. m. vasario 1 d. :finskas iškeliavo amžiny. į05 choęa- .^orraujamas

Toie pačioje sueigoie inž. ben komp. J. Gaidelio. Organi-
Vvt. Eikinas davė skaUti-j jj prisimena visi ™ vėliav°-
nirko įžodi. ! bostoniečiai, kaip puikų ir m1®* . . .

Tos pačios dienos vakare: „olų visuomenininkąą, ra- 3 v,* 
So. Bostono Lietuviu Pilie->mų, kuklų, sugyvenamą ir
čiu d-jos salėje, prieš nrasi- paslaugu asmenį. betogas bus prof. kun. Sta
dedant Gintaro tautinių šo?. _ „ sys Yla.
kių ansamblio koncertui,! Meninėje dalyje dalyvau

kui skirta $800.

E. Juciūtė jau namie

Sociologas Aloyzas ir Ro- Vasvliūno
ma Mučinskai, gyvenantieji, trl° koncertas.
Chicagoje, vasario 2 d. -u-
silaukė pirmgimės dukrelės.: 
kuriai duoti vardai Kristina- <
Birutė.

-t..

BROCKTON, MASS. 

mes ivęsime

AUTOMOBILIUS —1975

įuo visų ralių nelaimingų atsitikimų draudžia 

ALTIC INSURANCE AGENCY

597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

Jeigu

Mielai

TeL 268-8030

permokėti, pasitarkite 
draudimus reikėtų

GBHAUSIA DOVANA — TAI JlB VA1STAI4ULV08

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI.
tftato garantuoti. Geriausia dovaaa jūsų
žjstamleBis ir asu. JlB 8 os. 16 savaičių
ąų atsakymus siųsti su 66.00 apmokėjimu —i 
RATORY, 1437 So. ttth Art. Qcera,~

m
t 7 Stattgsrt 56, 

r. VatotMoe: J A J, 2517 W. 
koth Ava. A I4th St.. Cicere, 1640 W. 47Mi Bt, <
2$» N.MOvsakss Avs^ 1147 N. Aakhad Avej 
Ir Mtar.

eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaMeaaaaaaaaaaMa!

SOUTH BOSTONO

R£6£J1MO CENTRAS
JAU ATIDARY TA S

382 West Broadvray, So. Boetone 
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS

registruoti optikai 
si 6 I e

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
įaluritsat:

• AKINIŲ PR1RINKIMĄ
• AKINTŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LgMŲ PAKEITOMĄ
• KONTAKTINIUS LflIUS
• KATARAKTO LgMUS
• KLAUSOS APARATUS Ir KITUS ^EĮKMEmS 

Butine atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
urikaMtl llotuvilkalT

MsdisaM (Wslfare)
t: 26S-859O

r-

su savo piograma.
Minėjimą rengia Ameri

kos Lietuvių Tarybos Brock
tono skyriaus valdyba, ku
rią sudaro pirm. J. Ginčys.
3 vicepirmininkai — M. Kli
mas. Pr. Kukauskas ir B.
Burba. sekr. B. Meižienė ir 
ižd. M. Gofen as.

Šiam parengimui rūpes
tingai talkininkauja Brock
tono Lietuvių Bendruome
nė* anvlinkė.

Visi kaip vienas, visi kaip 
Hrolipisesės bendru žings
niu eikime Lietuvos laisvės 
kokos keliu!

M. K.

MILIONINIS ŽURNALAS 
APIE LIETUVIUS

Dr. J. Gimbu‘as atsiuntė 
ištrauką iš ne tik JAV-bėse, 
bet ir kitur pasauly plačiai 
pasklidusio milioninio tira
žo žurnalo "National Geo- 
praphie“ vasario mėn. nu
merio. kuriame rašoma apie 
Baltimorės miestą ir ta pro
ga ir apie lietuvius.

Straip nio autorius Fred 
Kline pasakoja, kaip jis pa
tekęs i kažkokį lietuvių po-j
būvį Hopkins Plazoje. i banga nuo 8:00 iki 8:30 ▼.

Prie gėrimų kiosko Zita j 
Saurusaitienė jam pasiūliusi i - , — 
lietuviško gėlimo gintaro,

1 RADIJO FROGR&MA

. bernausią Lietuvių Radijo 
ž rogramu Naujoj Anglijoj 
A tfoaea JA'Lt N, Ignu ių. 
tC«aaių ir ii stoties FM, 
1&1.7 mcu veikia sekmadie* 
maus nuo 1 iki J .30 vaL die* 
aąt Perduodama: Vėliausių 
^ataulinių žinių santrauka 
r bomentarai, muzika, dab 
ioa ir Magdutės pasaka,

Stanio reikalais kreipus | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad* 
way, So. Bostone. Teiefo- 

;iae AN 8-04S9. Ten gauna- 
/Mji ir K^ėMds

GRĄŽOS ATVIRUKAI

a urane noovą neiu dail. 
Vytauto Igno pieštų atviru
kų. Jų komgMĖtns (12 ketu. 
rių rūiių au vokais)—*$3.50.

Labai tinka ir kalėdiniam 
sveikinimam.

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM

spalvos. Ta gėrimas, matyt,’ 
jam patikęs, nes paprašęs* 
jo recepto Ir, žinoma, gavęs. I 
Tai 100'; Maryland ruginė’ 
ir gvazdikų, apelsinų, me
dau . cinamono pagal skonį., 
Vadinas, tai bų.ęs krupni-l 
kas.

Z. Saumsaitienė paragi
nusi ji gelti, nes pelnas ei-, 
nas geram tikslui — lietu-j 
viu šeštadieninei mokyklai, 
kur vaikai mokomi Lietuvos 
istorijos, lietuvių kalbos, li
teratūros. Į

Autorius čia susitikęs ir 
kun. Kazimierą Pugevičių, 
kuris vaikščiojęs su mikro
fonu. lis pasisakęs vadovau
jąs dokumentacijos centrui, 
renkąs atsiminimus apie se
nąją tėvynę ir Baltimorę, 
kur lietuvių gyvenama jau: 
ilgiau nei šimtas metų. i 
Pradžioje čia lietuvių bend
ruomenę sudarę daugiausia' 
siuvėjai. Kun. Pugevičius! 
atkreipęs jo dėmesį į žemą 
storą vyrą. "Jis yra kovojęs 
pogrindyje priėš rusų oku
paciją. Tai buvo desperatiš
ka kova...“ paaiškino jam 
Puge vičius.

Kun. Pugevičius supažin
dinęs ji ir su "mūsų bend
ruomenės garbingu poetu 
’aureatu Nadu Rasteniu“.

Aštuoniasdešimtmetis po- 
?ta- papasakojęs straipsnio 
lutcriui anie saivo vertimus 
i anglų kalbą ir Shakespeare 
veikalų į lietuvių kalbą, a- 
pie savo advokatavimo me- 
‘us Baltimorėje. Plasnoda-l 
mas palerina, iškėlęs ranką 
Rastenis pradėjęs dekla
muoti, kaip jis pabrėžęs, — 
"mūsų įžymiausią poetą Do
nelaitį.“

Autorius Rasteniui primi
nes, kad jo seneliai buvę 
lietuviai, bet suamerikonėję 
ir niekada nekalbėję apie 
savo tėvyne. "Šiandien pir
mą kartą aš pajutau, kad ir 
man ji šį tą reiškia,“ ražo 
Kline.

"Mes turime garbingą pa
likimą. mano drauge.“ pa
sakęs jam Rastenis ir nuo
širdžiai paspaudęs ranką.

iložau ir Tauau
Namus ii touko Ir viduje. 
Umbra pspisrius ir taisau

viską, ką pataisyti teikis. 
Nsudęįu tik tsriauaią

JONA8 dTARINSfLAn 
220 Ssvis B<B Avs.

C0 k-WM

B DRAUDIMO AGENTŪRA AtUeka įvairią rttią
drušimea

Erelytb amu adresu:
BRONIS KONTRIM 

bM Broadvay 
8«. Boston, Mass. 02127 

TeL AN 8-1701

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
»Ja skaitytoju* apie pasaulinius tr 

(Tykius, deda uaug ir (doaiią nuotraukų ir atvirai 
apie riaus aiūaų visuomeninto bet koltflrlnius klausimus, 
jame maita {domią skaitytoją MMką skyrlą, kuriame laukia, 
mo ablpusią pasisakymą Ir onomonią kiekvieno 
svarbiu problema.
rNEPRIKLAUSOMA LIETUVA" yra dtaaniika.
Sirijau hdkmėtia, laikąs naują bendradarbių bei idėją, vk

atvirau kiekviena nuomonei, kuria kovoja ir dirbo ni 
>ą Moti

Metinė 

Ad rtano i
ta JAVma 58.66

CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

TYMIS MUJ0NUS

mo $160.88 Iki $18.88836

kad jnunuoHa fantą pinigna 
Ir gyvulinio pmdUnL 

labi pigią 1ZRM 
tikSROO

N. Y.18881
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Vietines žinios
t

CITY OF BOSTON 

OFFICE OF THE MAYOR 

CITY HALL, BOSTON

DECLARAT1ON

KELEIVIS, SO. BOSTON

Lietuvių šventė Cambridge Užprenumeravo Keleivj J Vakaraa V. Ulevičiau* J

Šj sekmadienį, vasario

Nr. 7,1975 m. vasario 18 d.

WHEREAS: February 16, 1975 marks the fifty-seventh an
niversary of the establishment of the .Republic of Lithuania; and Į

WHEREAS: The people of Lithuanian origin and descent, > 

proud of their inherited traditions, customs, and language, will 
gather together to celebrate the independente of the Republic į 

of Lithuania; and į
WHEREAS: The fifty-seventh anniversary of Lithuanian 

independence serves to dramatize the legitimate right and aspi- į 
ration of the Lithuanian people and all captive nations under ; 
Russian domination for freedom; and J

WHEREAS: The people of Lithuanian origin and descent I 
have always played an active role in community, City, and natio- į 
nal life:

NOW, THEREFORE, I. Kevin H. White. Mayor of the City į 
of Boston, do hereby proclaim Sunday, February 16, 1975

LITHUANIAN 1NDE*PENDENCE DAY 
and urge the citizens of Boston lo joint me in commemorating 
this spėriai occasion.

Mayor
Kevin H. Wbite

(Seal) 5

23 d. 2:30 vai. popiet Cam
bridge viešojoj bibliotekoj 
(449 Broadvvay) bus Lietu-j 
vių šventė, kurią rengia 
Cambridge lietuviai ir bib
liotekos vadovybė. Tai lyg 
įžanga į JAV 200 metų su
kakties minėjimą.

Programoje kalkės kun. J 
Vincas Valkavičiu , meninę! 
programą atliks solistė Bi-' 
rutė Aleksaitė (sopranas), 
sol. Jurgis Lisauskai (teno-i 
ras), smuikininkas Izidorius į 
Vasyliūnas ir pianistas dr. 
Vytenis Vasyliūnas.

Bus knygų, meno kūrinių 
ir kt. paroda.

Visi kviečiami dalyvauti.

Jonas Baranauskas iš Cle- 
velando, Ohio, užprenume
ravo metams Keleivį Emmai 
Baranauskienei Australijo
je.

Ačiū J. Baranauskui už 
paramą ir šią metus truk
siančią dovaną.

Keleivio administracija

fondui I

Vytauto Ulevičiaus fon-. 
dui paremti renginys bus 
gegužės 17 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je. To renginio sumanytojas 
ir komiteto pirmininkas yra 
Algis Mitkus.

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ-..

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

3—

COSMOS PARCELS Senas parvirsta ir negir-

M SOI "f H BOS1ONC LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NI O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

Tarptautinio instituto 

banketas

L

i

Tradicinis Tarptautinio’ 
in.'tituto banketas šiemet 
bus kovo 22 d. Statlerio Hil- 
tono viešbuty. Pradžia 7 
vai. vak.

Simui Kudirkai $100

Jadvyga Tumavičienė Vli
ko bankete Simui Kudirkai 
paaukojo $100. <

£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCEST£R. MASS. 

Tet SW 8-2868

yra vienintelė oficiali ist»¥ 
ga Worcestery, mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii 'A'orces- •

tariu į Lietuvą ir kitas Rusi 
joe valdomas sritis. Čia kai*

lietuviškai, pataruao* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

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

Vedėja B. Svikfiene

Plood Sųuare 
3ardware Co.

Sa^aiakM fi. i. ALEKNA 
428 EAST BBOA»WA1 
80 U T ** BOSTON. MASS. 

IELEKONAS AW 8-4148
Ban;*<mo Mccre Datai 

Pvp’eroa 3ianon>a
Stiklą* Laaffama

Vto'.Ue reiitmeflyn caroaai 
Kelkniasvit plurabcrūuna 
tfbutis **i»f*«« «a»»t*i

Tetetcaa*: A N 8 -2806

•Dr. /. Donovan
i
Dr. J. Pasakamio

3
RISTAS

ĮPĖDINI
OPTOMSTRIK 

Valandos:
įsu" 9 ui ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama f
447 BROADWAY 

South Boston, Maas

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 
M O 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

LIETUVIŠKI PIETOS

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nostebintl!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ!

Už nusies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ j 
vedžioja. . žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

Peter Maksvytis
Carpenter BsBder
<9 Church Street 

K. MilUm,
Atiteka visas pataisymo, 
to ir projektarimo darbas tt taa-J 
ko ir vionje, gyvenamu narna ir] 
biznio pastatu, ps^al Jdsę reika-) 
tavim?,, šaukit*
'anda vakaro.

Telefc

t A. J. NAMAKSY i
Insurance

321 Country Club Rd. ; 
Newton Ceatre, Maas. 02159

Tet 332-2645

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope* 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ori* 
jų plokštėtų. Kaino $8.00.

Paštu

g biznio pastatu, pairsi Jdsę reika- S <>

I
 tavim?,, šaukit* visados Ui S va-1| > 
'andu vakaro. EĮ‘

Telefonas: 098-8675 Į F
■ —nu■■mi tais t—— ******************»«*•************.

TEL. AN K-2124

Dr. Amelia E. Rodd'
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOMETKISTI 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY

< >

ffrrr?rrrrrj jjj ji rrr t ........... ............................................ sssssssssese
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Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. TeL

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

SOUTH BOSTON, MASS.
********************************** ************************#*#****************aa^*********^***********#

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
mOOOOOCOOBOOOOOOCOOOOOOOOCaOOOOOUUIIUUbLILU.tOOO*

Ę The Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytoją re 

teptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistine.
8av. Emauuel L. Roeengard, B. SL, Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-0010
Nue I vsL ryte iki 8 vai. v„ išskyrus Šventadienius tr sekau, 

moooooaououuuooueooeeoomooooooom

M & I OIL CO., hc.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Sk.mblakit.

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
480 West Broadvray. South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

SAVE AT
BĮ UI CHir 
SAVIM,S

P RATE

i%
effective
rateon 4-year term depotft 

certif icatcvSlOOO minimuin

AYEAR

681^6^ AYEAR

1 -ZS-year term dcpodt 
ctttif icam $1000 minimam

6.00^

5.47^5^
AYEAR 

90-davnotice 
SSOOmMmuU

AYEAR 

fOgulif OCCOUltt

The Federat regulstions Sffectinę thtše new satinu 
csrtificatei sllow prtmsturs withdrawals on savings 
certificate funds provided reta o* interest on amount 
withdrswn is reduced trf the passtook rate (5X%a year) 
and 90 days irųerest is forfeited. .__ _______

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9000

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryta iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su taraautojate galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Amata) yra virš 9274,000,000

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per1
kelias valandas įrengia, 
mas garo, karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metą 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

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

Trans-Atlantic TraveI Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu visur

ir visais kelionių reikalais, keliaudami grupiniai 
ar pavieniui!
Taip pat rengtume eilę EKSKURSIJŲ f LIETUVĄ, 

kurių pirmoji

išvyksta KOVO 27 d. ir grįžta BALANDŽIO 4 .

Iš BOSTONO ir NEW YORKO kaina

ik 690 dolerią
Šiai grupei DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS,

i NESIVĖLUOKITE!

Vasaros ekskursijos į Lietuvą prasideda GEGUŽĖS 
j mėnesį.
F 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 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 288-8764 

Visą akyrią vedėja Aldona Adomonis

S '•7s''\e'7/į\Tz's'Tz|>7^'t/f\T/ą'7/Ą'Dh>7?ą'T?e-7/'e'7/-S'T?ą<'s>7Že "?e e e e

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 7983347
Įtariai ti WsrcsBtafta sten

ėtam įvairius siuntinius į Lieta, 
vą Ir kitus Kurijos valdomu* 
plotus! Siuntiniai sadaremi te

ava, maiste ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinta --------tam te imnertneta
prekių ii kitų kraštų vteai še- 

kaiaomta. Be te, riuaėta- 
ma maistą, piatgus te galite uš> 

I sakyti jų gamybos prekes. Čia 
e giminės

tai Ir sųButagaL Atritenką jriG* 
ktaelte. Vedėjas A. Sehyrkmkl į

8 vaL 
Kitomis

£

t

moooouum

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO | LIETUVĄ 
te Utim Rusijos

caramtvotaa

certifikatus, automobiline, 
šaldytuvus te pau.

Naujai v o d o j a s 
Atidaryta darbu

389 W
Šou Boston, 

ToL




