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Solženicinas prisimena 
ir Estijos likimą

Kalėjime jis susidraugavęs su estu, iš kurio patyręs 

apie Estijos demokratinę santvarką. Jis mini ir estų patri* 

otų tragišką kelią j Sovietijos kalėjimus.................................

Aleksandro Solženicino 
vai das ir jo veikalo "Archi-I
palag Gulag“ ištraukos dar BrūZUlsku blllą ir vėl 
ilgai neišnyks iš Vakarų^ 
spaudos puslapiu. Dabar y- atidėjo 
pač pabrėžiama paties auto- Elta praneša, kad gruo

džio 25 d. Ankaros teismas, 
pradėjęs svarstyti Prano ii 
Algirdo Bražinskų bylą i: 
radęs dokumentuose neaiš
kumų, bylos svarstvmą vė’ 
atidėjo iki (vasario 11d.

Jau sunku ir suskaičiuoti 
kiek kartų ta byla atideda

riaus pavojinga padėtis, nes 
jis savo veikalu ne tik pa
vertė geležinę uždangą per
matomu stiklu, bet viešai 
apnuogino ir komunistų die
vą Leniną, paskelbdamas jį 
stalininio teroro pradininku.

Mums įdomu ir tai. kad 
Solženicinas iki šiol paskelb- ma< 
toje knygos ištraukoje mini j
ir savo nelaimės draugą es-11ntelektUūlūi qina 
tą bei Estiją. Jis raio: ' yi ™
"Nuo vaikystės aš žino- Solženiciną 

jau, kad mano gyvenimo is- ‘ 
torija yra rusų revoliucija, 
o visa kita nėra svarbu. Iš 
manęs nieko kito nebuvo 
mo. Visa kita — nesvarbu, 
manęs neliečia, buvo nu
plauta, nusisukta. Bet čia 
(kalėjime) likimas mane su
vedė su estu Suzi. Jis turėjo 
visai kitą inspiracijos dirvą.
Niekada anksčiau aš negal- ,dži nastan„om, 
vojau. kad domėsiuos Esti ja Į ^V; dži j<l kny-

aizduoiamas

Penki sovietų žymūs inte
lektualai — garsusis akade
mikas Sacharovas, matema
tikas prof. Šafarevičius. ra
šytojai VL taakšimdvas, Al. 
Galičas ir VI. Voinovičius— 
paskelbė pareiškimą, kuria
me gina Solženiciną ir ragi
na viso pasaulio garbingus 
žmones priešintis sovietu

vujau. kioti Solženicina dėl jo
ar buržuazine demokratija, „ne, . . • • j •„s S055’ kurioje vaizduojavis dėlto aš klausiausi 
nuoširdžių paaakojimų apie 
20 laisvu metų darbą mylin
čios mažos didelių žmonių 
tautos. Aš klausiausi Estijos 
konstitucijos principų, ku
rie buvo paimti ir geriausių 
Europos patyrimų, apie vie
nų rūmų parlamentą su 100 
narių. Ir nežinau kodėl, bet 
aš pamėgau visa tai. ir vis
kas liko dalimi mano patyli
mų“.

"Mes puolėme Estiją 1940, 
paskui 1941 ir vėl 1944 me
tais. Kai kurie Estijos sūnūs 
buvo paimti j Rusijos ka
riuomenę, kiti j vokiečių ka
riuomenę, dar kiti pabėgo j 
miškus“.

"Senstelėję Talino inte
lektualai diskutavo, kaip 
jiems būtų galima išsiva
duoti iš tokio žiauraus rato, 
kaip ištiūkti ir gyventi sau 
patiems, pačių valdomiem. 
Nei Churchillis. nei Roose- 
veltas jais nesiirirpino. tačiau 
"dėdė Juozas“ jau turėjo 
jiems savo planus“

"Kai tik sovietų armija į- 
žygiavo į Taliną, visi tie sva
jotojai buvo suimti per pir
mas kelias naktis savo Tali
no butuose. Penkiolika jų 
buvo uždaryti Maskvos Liu- 
biankos kalėjime, {vairiose 
celėse po vieną kiekvienoje, 
ir visi buvo apkaltinti sekci
ja 58-2 už kriminalinį troš
kimą turėti tautinę apsi
sprendimo teisę“

Solženicinas kalėjimuose 
yra susitikęs ir su lietuviais.

£ i 1918-1956 metų sovietų te
roras ir kalinimo sistema.

IMF teisinasi dėl 
pabėgėlio išdavimo

Pernai spalio mėnesi In-i 
dijoje buvo grąžintas pabė-1 
gęs sovietų ekskursantas Pa- 
chonovas. Manchester U- 
nion Leader laikraštis tą da
lyką iškėlė viešumon, pri
mindamas. kad po Kudirkos 
grąžinimo sovietams JAV 
buvo pažadėta, kad tokių 
įvykių daugiau nebūsią. Bet 
Pachonovo pavyzdys rodo. 
kad JAV-bės nebėra prieg
laudos vieta drąsiems poli
tiniams bėgliams.

JAV ambasada Indijoje 
teisinasi, kad Pachonovas 
ambasadoje pareiškęs, esą 
taksis jį ten per klaidą atve
žęs ir pats ambasadą aplei
dęs. Kitą dieną jis iššokęs 
pro langa iš britų ambasa
dos, ir vėliau jį sovietai išsi
vežė iš ligoninės.

Žinoma, tokiems aiškini
mams nėra galima visai pa
tikėti, žinant Simo Kudirkos 
pardavimo pavyzdį.

w;jM,,aK9BBno>e(v
JAV krašto apsaugos sek

retorius pareiškė, kad pa
čiu blogiausiu atveju galin
čios būti panaudotos prieš 
alyvos savininkes valstybes 
net ir karinės priemonės, bet 
jis nemanas, kad’to reikėsią.

Šitoks Schlessingerio pa

Iš Bostono beliniu demonstraciją Simo Kudirkas išdavimo sovietams ir kitomis protesto progomis

: Ar bus taikos dienų galas 
į ugnyje ir pelenuose?
i
j {žymieji žurnalistai VVilliam Randolph Hearst, jr..

' ir Joseph Alsop bando įžvelgti tikruosius Sovietų S-gos
1 tikslus. Kiniją ji galinti paversti pelenais, o Vakarus pa-

kiupdyti, užspausdama pagerglyje aliejaus arteriją.
I

Pavergtųjų tautų išeivių j Pasisakęs, kad visada bu- 
spaudoje jau daug kartų e-1 vęs tos nuomonės, jog Krem-
>ame skaitę skeptiškų nuo
monių dėl Sovietų S-gos sie

lius. kas jame besėdėtų, vis 
tiek esąs pasiryžęs anksčiau

kiamo bendradarbiavimo sui ar vėliau užvaldyti pasauli, 
Vakarais nuoširdumo ir so-j jis pacituoja Londono ko
ridų politikos analizių, ku- respondento Seymour Frei- 
riose išryškinami komuniz-Įdin pranešimą po pasikalbė- 

imu pagrindiniai tikslai. Pa-'jimo Izraeelio-aiabų taikos 
staruoju metu tie klausimai j konferencijoje su atsakingu 
vis dažniau i-kyla ir ameri- sovietų politiku. S. Freidin
kiečių spaudoje ir šviesesnių 
politiku kalbose, kur siekia
ma vadinamajame "Rytų- 
Vakarų meilės dialoge“ į-

žodžiais. "Sovietų Sąjunga 
grasina atominiais ginklais 
paversti Kinijos teritoriją 
pelenais, jeigu šių dviejų

velgti nemalonią tikrovę. Į milžinų santykiai prieisią 
Ir štai. praeito sekmadie-j liepto galą, be kelio atgal“ 

į nio Hearsto spaudos koncer-' Sovietų S-gos atstovas 
i ro vvr. redaktorius VViiliam ! pareiškęs, kad "Kinija, 
Randolph Hearst. jr., savo i J$tgu būsią reikalinga, bū- 
vedamajame prabvla jau be- paversta krematoi iu-
veik aliarmuojančiai.

i Tai pirmas atsitikimas,
| kad sovietų valdžios atsto- 
• vas pusiau viešai pareiškė 

RUSU dujos pradeda i toki atomini grasinimą.
, Ta proga W. R. Hearstas 

(jrailŽti akis j prisimena savo lankymąsi
> Kinijoje, pokalbius su Kini- 

žinoma, 1,(\ P}®2-; j’os aukštais pareigūnais ir 
Kinijos skubų ruošimąsi to-

Kaip
Ni.vono apsilankymo Mask 
v oje ir prekybos sutarčių kį atominį smūgi sunkti. Jis
nusirasymo imta planuoti pnmeena ir Kiniios atstovų
Sibiro natūralines dujas eks
portuoti į .JAV’ ir Japoniją.

pakartotinus įspėjimus ame
rikiečiams nepasitikėti so-

1 JAV jos turėtų tekėti j vietų šypsena ir nesiloninti 
Irkutsko srities per Mur-:gavo kairinio potencialo, 
mansko uostą.

[ Žurnalistas Joseph Alsop 
J tą bizni reikia investuo- kreipia dėmėsi į sovietu dvi- 

ti daug milionu doleriu ir{^bą žaidimą* Viduriniuių 
dar duoti sovietams visoke-:Rytų konflikte, kur iie vie- 
riopą paramą įrengimams. J na ranka neva siekia tame 
Bet, nors pas’aiuoju laiku e-
nergijos didžiulis trūkumas 
ir tos dujos labai praverstų, 
bet staiga išsigąstą, kad so
vietai gali lygiai taip pat po- 
Htinia’s sumetimais užsukt’

ie<xin«e taikos, o kita orga
nizuoja didele grėsme Va
karams. Ir dabartinė alyvos 
krizė esanti tik sovietu pla
no dalis. Iš tiesu Maskva sie
kia pati kontroliuoti arabu 

viaduju kranus, kaip arabai j ab’vos šaltinius, kurie 
o>cpaudp alyvos vamzdžius.»iaipvojo pasaulio, o ypač’V.

Vokietijos ir Japonijos, gy-Ta problema ėmė šaldyti ii 
biznierių galvas, vnač. kad
tada Sibire gali 
oinigų kapšiai.

likti ir jų

I

Teroristų pavojus 
aerodromams

reiškimą* sukėlė arabu krai- 
Tai paaiškės iš pilno knygoj tuose nemažą tusijaudinimą
teksto. į ir piktus spaudos balsus.

}Nixono ir kongreso 

kova paaštrėjo
Wateiga‘e tyrimo komi

tetas pareikalavo iš prezi
dento Nixono net kelių šim
tų magnetofono juostų. dau-;
giau ar mažiau susijusių su 
ta byla. Prezidentas ta me
džiagą kongreso komitetui 
duoti atsisakė, remdamasis 
vykdomosios valdžios nepri
klausomumo principu. Dėl 
to šis ginčas dar labiau už
siaštrino. išvirtęs konstitu
ciniu klausimu, kini gal tu
rės aiškinti aukšč. teisinas.

{žymiam Lietuviu Darbininką d-jos veikėjui

NAPOLEONUI JONI ŠKAI

mirus, jo žmonai S t c 1 I a i gilią užuojautą reiškia 

Lietuviu Darbininką d-jos 7-ji (New Yorko) kuopa

Z

i i
Europos saugumo organų 

žiniomis, arabų teroristų 
rankose yra 4 sovietinės 
Strala tipo raketos. Tokia 
raketa yra 4 pėdu ilgio, sve
ria 27 svaius, siekia 2 my
lias. ir ją gali paleisti vienas 
žmogus nuo savo pečių.

Tokiomis raketomis ara
bu teroristai ruošiasi anšau-

vybinė arterija. Kai silpni 
arabų kraštai pasidaiysią 
tik Maskvos įrankiais, tada 
Kremlius lemiamai kontro
liuosiąs visą laisvojo pa nu
lio kvėpavimą. Be to. a 'da
rius Suezo kanala, ir sovietų 
karo laivams 9,000 mylių 
sutrumpėtų kelias i Persų į- 
lanka ir Indijos okeaną, kur 
jie dabar taip veržiasi.

Hearstas siūlo pasistatyti 
Amerikai klausimą, ar ji no
rinti išlikti? Be to, reikią so
vietams aiškiai ir griežtai 
pasakyti, kur jų ekspansijos 
riba. Arabų alyvos kontro
lės pei ėmimas turėtų būti 

dvti aerodromus protestuo-i laikomas tokiu pat karo 
darni prieš arabų -žydų tai-} veiksmu, kaip japonų ivyk- 
kos derybas. dvtas Pearl Haibour užpuo-

Dėl to visur imtasi nena-į Hmas. 
prastų apsaugos priemonių., žinoma, kitas klausimas, 
Londono aerodromą ir apy-lar žurnalistų įspėjantieji 
linkės saueoja kariuomenė Į žodžiai prasikals pro užkal- 
ir tankai, o keleiviai yra la-! kėlusias senatorių ir val
kai kruopščiai tikrinami. 1 ^žios pareigūnų ausis.



Puslapis antras Ri.Lk.i v UJ, i/O. Xi. 2, 1974 m. sausio * d.

Sdženkim žodis sprogt 
garsiau,negu atominė bomba

Sovietinio režimo policinis teroras, rodos, nėra jo
kia naujiena. O ypač Stalino laikų. Sovietų S-gos ir oku
puotų kraštų žmonės jį gana skaudžiai išdrebėjo savo 
širdimis ar atidavė jam duoklę savo galvomis, o Vakarų 
pasaulis irgi turėjo progų apie jo siautėjimą išgirsti iš gy
vų likusių liudininkų, iš čia išleistų atsiminimų, net iš Sta
lino dukters Svetlanos ir paties Nikitos Chruščiovo lūpų.

Bet pačioje Sovietų Sąjungoje po Stalino mirties pa
lyginamai labai greitai užviešpatavo tyla. Tarsi nieko 
baisaus nebūta ir jau nebėra. Eiliniai teroro sunaikinti 
piliečiai liko viešai užmiršti, o pačių komunistų rankomis 
sušaudytiems komunistų vadams pradėta statyti pamink
lai, visiškai nutylint, kodėl ir kaip jie žuvo. Tarsi tikėtasi, 
kad laikas užpustys smėliu ne tiktai kapus ir žmonių at
mint), bet ir istorinę tiesą. Be to. toji tyla ėmė reikšti lyg 
ir tylų stalininio teroro veiksmų pateisinimą, o ir tie veiks
mai buvo tyliai tęsiami.

Ir štai įvyko kažkas nepaprasta. Toks rašytojo žodžio 
sprogimas, kuris sudrebino visą Sovietų imperiją ir di
džiausiu garsu nuaidėjo per visą pasaulį.

Internacionalinis: 1798-1824 m., 1844-1871 m.. 1891- taip arti esama užbaigti šį 
1919 m., nuo 1940 m. niekam nenaudingą ginčą,

! 'yra brutalus nesiskaitymas
Pagal tą lentelę išeitų, kad JAV užsienio politika kei- nei su gera valia, nei su Lie- 

! tesi maždaug kas 20-30 metų ir kad dabar mes turime tuvos įstaigomis. Tuo buvo 
' būti nesikišimo aiba izoliacinės politikos ženkle. Taip pat palaidotos viltys ginčą 
ta lentelė parodo, kad JAV užsienio politiką -dažniausiai, k*^^^_u^baį^’ 
diktuoja vidaus politika. Pagal H. Kissingerį. užsienio
politika turinti vadovautis krašto vidaus, padėtimi, kariš
ka stiprybe ir diplomatų sugebėjimais pilnai išnaudoti 
visas sąlygas. Esą. Amerika neišnaudojo nei atominė

Diplomatijos vaizdeliai
(Tęsinys)

MacMillanas apie JAV prezidentus

Kitoje savo knygoje. "Pointing the Way 1959-61“,
Haroldas MacMillanas nurodo, kad. Nors Anglija ir pa
tarė nekviesti Amerikon Chruščiojo, vistiek jis buvo pa
kviestas. ir dėl to stebisi: "Tai nebuvo (kaip kai kurie į bombos monopolio, nei Stalino pomirtinio laikotarpio ir, 
mano bendradai biai gaivoje) amerikiečių blogo noro re-1 nors tuo metu galėjo vesti sėkmingą užsienio politiką, su
zultatas. bet greičiau kvailumas, naivumas ir nepajėgu
mas.“ Vertindamas prez. D. Eisenhoverio ir užsienio rei
kalų ministerio C. Marteno laikotarpį, buvęs Anglijos mi- 
.įisteris pirmininkas padaro tragišką išvadą, kad "galin
giausia valstybė pasauly tuo momentu turėjo silpną vado
vybę...“

Eisenhoverio - Chruščiovo draugystė išvirto blogiau- 
♦ios rūšies Chruščiovo išsiplūdimu Paryžiuje 1960 metais.

-silaukė tik pralaimėjimų.

la į-

Trumpai t<ti -pranešdami, 
mes tikime, kad lietuviškoji 
visuomenė ateis pagalbon 
apsaugoti Čiurlionio Galeri
joje sukauptą Liet:-.o? vals
tybini turtą.

Čiurlionio Galerijas 
Direktoriatas

Romfls Adomaitis 
Adv. Frank Žiogas 

Jonas Bertašlus

Tai šiomis dienomis Paryžiuje iš spaudos išėjęs so-« 
vietų rašytojo Aleksandro Solženicino 600 psl. veikalas 
“Archipelag Gulag“. Nagi, toje sovietams patogioje tylo
je jis ėmė staiga ir vėl atvertė užželdintas kapų velėnas, 
praskleidė senų kalėjimų celių duris, vergų stovyklų var
tus, atgaivino šūvių į pakaušį garsus ir visą kruvinąją So
vietuos komunizmo dramą.

Senatas ir kongresas dažnai priešinasi prezidento, 
užsienio politikai, ypač priešrinkiminiais metais, kada; 
senatoriai ir kongresmanai nori pasirodyti prieš linkimus. - 
kokie jie “gudrūs“. Jie dažnai nesiskaito su gyvybiniais , ^an* Ya<;[*vas Zakarauskas
krašto interesais, net su savo įsitikinimais. Jie viena aki- Į D .’;ns

s 1 Prof. Adomas Varnas 
Prof. Mečys Markevičius 

Dail. Jenas Tričys 
Jonas Tijūnas 

Dail. Mikas Šileikis 

Chicagą.
1973 m. gruodžio 14 d.

DIDŽIAUSIA ATOMINĖ 

ĮMONĖ

Trūkstant alyvos ii ’,’<v ga
minių, šiuo motu inten- viai 
ieškoma kitų energijom šal
tinių. Svai blausias dėmesys 
kreipiamas į atominę ener
giją. kurios jau dabar daug 
naudojama, bet dar vis ne
pakankamai. nes dar vi* nė
ra lai energijai gaminti pa
kankamai imoniu.

mi tik stebi Gallupo ar kurios kitos visuomenės nuomonės 
tyrimo įstaigos duomenis, rodančius žmonių nuomonę už-

kai jis reikalavo Amerikos prezidentą prisipažinti kaltu I sienio politikos klausimais, o kita akimi seka gaunamus— — — — — — —. — ** — — — — — — — — _ M— * - —
r atsiprašyti Chruščiovą dėl lėktuvinio šnipinėjimo. Ei

senhoveris atsilankė į Anglijos atstovybę Paryžiuje. Apie 
ai MacMillanas rašo: "Prezidentas Eisenhoveris buvo 

aprimęs, bet kalbėjo labai stipriai prieš Chruščiovą. Jis

rinkikų laiškus. Kartais ‘jie dar paskaito laikraščius ir iš 
to padaro išvadą, kaip kalbėti, kad patiktų rinkikų masei. 
D. G. Achesonas nesėkmingai bandė apšviesti senatorius 
ir kongreemanus. kuriuos jis vadino barbarais ir primity-

esąs tikras S.O.B.“ Taigi, kalės vaikas... Taip baigėsi iš- viais užsienio politikos reikaluose, bet iš jų susilaukė tik 
garsinta draugystė su “liberališku“ Chruščiovu ir kartu I pikto atkirčio: jie net keletą kartų reikalavo Achesoną 

J svajonių pilimis pagrįsta “Camp David dvasia". 1 nušalinti.

Negeresnės nuomonės MacMillanas buvo ir apie bu
simąjį JAV’ prezidentą: 3E

(Bus daugiau)

IR VĖL ATGIJO SENAS ČIURLIONIO GALERIJOS 
GINČAS

"Aš pietavau (prieš sugrįžtant į Cheųuers) su senato- i 
riais Lyndonu Johnsonu ir Fulbrightu. Pirmasis yra išrink-'

[ tas viceprezidentu iš Texas, veiklus ir negailestingas "po- į
• litikas“, bet (mano nuomone) žmogus be jokios mtelek- • Mes esame gavę toki eilės paneigė adv. Žumbakio pa- 

Jo vaizduojamas laikotarpis yra mums žinomas, bet tualinės jėgos“. asmenų pasirašytą parciški- reiškimą, kuris savo laiku
svarbiausia, 'kad apie tai prašneko ne koks nors so-' .. . w mą: i buvo užprotokoluotas ir
ivietų nukeiktas užsieny gyvenantis antitarybinis emig-! Sugūžęs Anglijon. MacMillanas parašęs savo nuomo- į kam reikia išsiuntinėtas. Ne
remtas o pačios Sovietijos talentingas rašytojas irdai No-I aide Amerikos prezidentus kaiąlienei. čia jis padarė Lietuvos generalinės kon- žiūrint to nesklandumo, to- 
belio premijos laureatas, patsai savo kailiu patyręs i- dar' toki* išvada: ”Bet ** visada buvau aPie Amerikos prezi- sules p. J. Daužvardienės ve- Ūmesnis pasitarimas buvo
dabar 
patsai

šia grogą galime primin
ti, kad didžiausia pasaulyje 
atominės energijos hno» ė v-

• prezidentams pačios draugiškiausios pasaulio valstybės nių mylių plotą, čia Yra-2.80jo balsas jau spėjo nuaidėti, galima suprasti ir iš šių dar į
toli gražu ne visų žinių. , ministerio pirmininko. Žinant įgimtą anglų santūrumą. 

| lieka tik stebėtis, kad MacMillanas taip parašė.

projektui paruošti komisiją 
iš penkių asmenų. Čia pat i 

Lietuvos atstovui p. J., komisiją buvo parinkti prof. 
Rajeckui pavedus, Genera- (M. Mackevičius ir inž. D. A- 
linė konsule J. Daužvardie- domaitis iš Direktoriato ir 
nė sušaukė Direktoriato ir kun. J. Borevičius su jo pa- 
buv. Globos komiteto pirmi- j sirinktu asmeniu iš buvusio 
ninku pirmąjį pasitarimą Globos komiteto, prisilai

Ka.na opastatų, ir visa :
1 biliona 400 milionų dole
riu. Ši įmonė buvo pradėta 
statyti 1951 m., ir prie jos 
statybos diibo 38.500 darbi
ninkų. šiuo metu įmone an-

Radio Liberty pasišovė iš Muencheno pertransliuoti• 
visą “Archipelag Gulag“ į Sovietų S-gą rusų ir dar 17 ki- Į 
tų kalbų. į

» Štai paskutiniųjų 50 metų JAV užsienio reikalų mi
Voice of America duoda veikalo santrauką. j nistrai (statė secretary): Frankas B. Kellogas (1925-29).
Britų BBC radijas ir V. Vokietijos Deutsche Welle Henris L. Stimsonas (1929-33). Cordellis Hullis (1933- įvyko dar šeši pasitarimai. Advokatu' 

bei kitos Europos stotys transliuoja plačias ištraukas su J 44), Eduardas R. Stettinius (1944-45). James F. Bymes kurių metu buvo atvirai išsi-
atitinkamais komentarais. į (1945-47). George C. Marshallis (1947-49). Deanas Ache- kalbėta ir prieita bendros Piimasis komisijos posė-

į sonas (1949-53), Johnas F. Dulles (1953-59). Christianas nuomonės, kad dvi organi- dis bu\;o šaukiamas 1973 m 
Radio Free Europe penluoda veikalo santraukas į ko- A. Harteris (1959-61). Deanas Ruskas (1961-68). Willia- Majos Um pačiam objek- lapkočio 2/d;. bet kun. Bo-| tik gavome nedideli

munistinius kraštus rasų, lenkų, rumunų, čekų. slovakų,’ mas P. Rogersas (1968-73) ir dabar Henris Kissingeris. vi«na valdanti didžiu- revičiaus prašymu jis buvo jąV j j> švietimo Ta-
vengrų, bulgarų ir albanų kalbomis. I ! turt0.^ klta tunntl !eisi' nukeltas i *ra°dzi° 0 n- . rybos išleistų vaikams skai-

I Dalis iš jų tebuvo paprasti užsienio reikalų ministe- ni .pagrindą — čarteri. ^os dienos nesulaukęs, i tinių.
Be to. ilgas veikalo ištraukas persispausdina V. Euro- į rijjos administratoriai ir kuklūs prezidento užsienio rei-itattibūti sujungtos. Deja. po gruodžio 3 d. kun. Borevi-i Vyresniesiems — .Tulės

•pos ir Amerikos dienraščiai, žurnalai, ir “Archipelag G u-' kalų politikos vykdytojai, kiti. kaip J.F. DuHeS ir D. G. ‘•š. m. gegužės 2 d. kun. Bore- čius Gen. konsulei p. Dauž- ~ lienės knyga
lag“ skubiausiai rengiamasi išleisti visa eile svetimų kai- Achesonas. o dabar H. Kissingeris — tikri užsienio poli- vičiaus advokatas P. Žum- 'ardienei pranešė, kad Čiul
bu įvairiuose kraštuose.

JAV užsienio ministrai

1972.IX.14. Po to konsulate kant bendro pageidavimo, i tr^bpbinir’-T SP<?'
... . kad šioj komisijoj nebūtu t,ah^ !! (Lnb,n,n^’

NAUJOS DOVANOS 

JAUNIESIEMS

Gabriuko
$3.00.

užrašai. Kaina

savo

Visa tai sovietams, žinoma, yra nepaprastai 
lonu. Šis įvykis pradėjo ardyti ir diplomatų 
šildyti Sovietijos ir Vakaių “bičiulystę“. Spauda prasita- • nio reikalų sekretoriui. Dėl to. žinoma, kildavo rimtų ne
ria. kad tai gali pakenkti ir Europos saugumo bei bend- susipratimų. Antra vertus, kai kurie prezidentai turėjo
radarbiavimo konferencijai.

Sovietų reakcijos ilgesnį laiką nebuvo. Aišku, jie ga
lėtų bandyti kelti knygos leidėjams bylą, remdamiesi sa
vaip aiškinama Copyright sutartimi, kurią neseniai pasi
rašė. Bet tuo žygiu knygą tik dar labiau išreklamuotų, o 
bylą Vakarų teismuose vargiai laimėtų. Bet dabar jau
prabilo “Pravda“. Ir gana piktai. Ji apkaltino Solženiciną 
patarnavimu buržuaziniam Sovietijos priešui, nusigrįži- 
mu nuo savo tautos, sovietinių laimėjimų suniekinimu. 
antisovietinės isterijos kaitinimu ir kone valstybės išda
vimu. Sovietų vadus ypač įpykino tai, kad Solženicinas 
savo veikale prasitaria, jog caro režimas buvęs liberales
nis, o Hitlerio gailestingesnis, negu Stalino komunistinis. 
Be to. veikale netiesioginiai duriama ir dabartiniams So
vietų S-gos vadams talentinga rašytojo plunksna į akį.

Tenka pažymėti, kad šiame Solženicino veikale yra 
minimi estai ir lietuviai, su kuriais autoriui teko susitikti 
vergų stovyklose ir kitose aplinkybėse.

Kokio likimo dabar susilauks A. Solženicinas. dar ne
galima įspėti. Kadangi jis šiandien yra jau tiek išgarsė
jusi tarptautinio masto asmenybė, tai nėra lengva įgrūsti

savus užsienio politikos patarėjus, niekieno nerinktus ir 
niekieno nepatvirtintus, kaip H. Kissingerį. W. Rostową, 
R. F. Kennedį. Mc George Bundį. H. Hopkinsą ar pulk. 
E. M. H o ūse prezidento W. T. VVilsono laikais. Iš jų pats 
blogiausias buvo Harris Lloydas Hopkinsas prez. F. D. 
Roosevelto metu. kuris buvo įsitikinęs, kad visas pasaulis 
neišvengiamai taps komunistiniu, ir todėl kiek galėdamas 
padėjo Stalinui.

JAV užsienio politika

JAV užsienio politikoje rasite nemaža idealizmo, 
bandymo padėti kitiems, bet ir seno izoliacior.izmo. tikint, 
kad vandenynų platybės dar vis tebeapsaugoja Ameriką. 
Jeigu vandenynų platybės ir Anglijos karo laivynas senais 
laikais Ameriką ir apsaugojo, tai ta padėtis seniai pasikei
tė. Bet tos politikos antkričiai dar vis pasikartoja. Frankas 
L. Klingbergas pabandė nustatyti tokius Amerikos už
sienio politikos laikotarpius:

Izoliacinis-nesikišimo: 1776-1798 
1871-1891 m.. 1919-1940 m.

L Jėzuitai atidaro 
galeriją:

2. Čiurlionio Galerija bus 
perduota naujai vadovybei, 
sudaryta? iš 10-15 organiza- 
ci jų atstovų;

KADA BUVO DAUGIAU LAISVĖS?

3. Naujoje Čiurlionio Ga
lerijos vadovybėje jėzuitų 
atstovo gali ir nebūti.

Lietuvos rašytojų sąjun- "Tarybinius leidinius ga
gos žurnale 1973 m. nr. 10 Įima buvo gauti ir kėliose 
yra Sigitos Noreikienės Kauno bibliotekose: Kauno 
straipsnis "Mobilizuojantis universiteto, V. Kudirkos, 
poveikis — Lietuvos inteli- taip pat piivačiojee Baloše- 
gentija ir TSRS“, kuriame.' rio bibliotekoje“.
tarp kitko, kalbama ir apie! Taip buvo Smetonom lai- 
nepriklausomybės laikais

1973.Mn.16. provincijo-:tusius leultūrinius sąlyčius; Xa 0 f]abar? pabar. kai 
las kun. G. Kijauskas. tris bąjunga. Ten ra- j ijetl]Vą Maskva atnešė sa-
valandas užtrukusiame nuo- S0T,a:,, . , .. . Ivo "saulę“ ir "tėvus mokv-
širdžiame pasikalbėjime su . Kalbant apie legalius m-; tojus<<o

nirmininVu formacijos šaltinius, reikia, , , ,UireNUnato pirmininkų įnz. ; Įjetuva įvaj_! Visi žinome, kad danai* tD. Adomaičiu, paklaustas. u. san į Lietu\ą i\ai jTi n.llpkt:
kaip vra SU iėTuifu nai$ k*liai* patekdavo ,ary.|Lietu\ą tegali patekti liktaikaip yra su jėzuitų galerija, 
pripažino, kad pas juos "to
kia mintis vra."

biniai leidiniai. Kaune nuo;komunistiniai rastai, kurie 
1932 m. veikė "Mokslo“1 dar Išcenzūruojami. O 
knygynas, kur buvo galima '^šokiam kitam nekalčiau- 

iam lietuviškam žodžiui 
nėra jokio kelio į skaityto-, - Bet, o varge, paskutiniaJu^^yti tarybinę periodi

18.4-1M4 nt..|jaweGen konsuiės sušauk- ir Tarybų Sąjungoje iš-’įį .
-------- 'leistas knygas. Kooperatinė J11*'- ZMenio lietuvių kny-

fondas“L2ai teskirtos tik stipriai už-»tame pasitarime 1973.X.3O.
Įkuriame dalvvavo ir provin-!są;unga Spaudos 

’ cijolas kun.’ G. Kijauskas.''netvirtojo dešimtmečio pra .
Jėzuitų galerijos klausimui! d?oje taip pat platino tary- Įtaigose. Taigi, Lictu-

1 rakinamos spintos atitinka- 
e Įstaigose. Tai 
pro-pagandistų
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Iš okupuotos Lietuvos

Nr. 2. 1974 m. sausio 8 d.

Liberty radijas apie 
Simą Kudirką

Kaimo Jurgio užrašai
{ 1974 Naujuosius Metus įžengus

. tas instrukcijas, kaip nai- 
• kinti lietuvių tautiškumą, ir, 
palikęs "Draugystės ordi- 

! ną“. grįžo atgal į Kremlių.

. Lygiai prieš vienerius me-t 1973 metais Maskvos bar- 
Trejiems metams suėjus nuo Simo Kudirkos išdavi. Kaimo Jurgis atėjo pas baras nusprendė, kad jau 

mo bolševikams, 1973 m. lapkričio 23 d. Radio Liberty iš j! - tarė jam:
Muencheno rusų kalba perdavė dviejų asmenų pasiknlbė- • _ »- v.-, v. . _•
jimą, kuris buvo užrašytas juostelėj ir atsiųstas ELTAI. ' xa...

Netrukus po to pradėjo 
rodytis ir pirmieji naikini
mo daigai:

Jluoai okupantai, šalin ii Lietuvos!

KAIP ALYTUJE GESINO ( Nori pavilioti medaliais

GAISRA į
i “Tiesa“ skelbia, kad "už

Apie tai rašo Tiesa gruo-’ laimėjimus, pasiektus. są- Pįrma*į*: 
džio 23 d. ; junginiame socialistiniame j

• lenktyniavime. ii paiod>tą| Grįžęs i Klaipėdą. Kudirka kurį laiką buvo laisvas, 
uodžio 17 d. Čepulių •. dai o na>umą.\\ ' an _k1_j(| Vienio korespondentams Maskvoje net buvo pakišti- 
kilo gaisras Namie te- Pamojimus < ulinu gru.1«. mosžini(>#. ka(1 -^ietskaja Litva” laivo kamienui buvo

Gruodžio 
bute
buvo 3 vaikai: berniukas 3 • bulvių, cukrinių runkelių ir 
metų, 
na 2 
mėnesių

I noti Lenino ordinais 85 as
Kai praeiviai pamatė be

siveržiančius dūmus, pašau
kė ugniagesius. Žmonės, ne
laukdami ugniagesių, mėgi. 
no per kito buto balkoną įsi
gauti į degantį butą ir išgel- j 200 
bėti vaikus. Bet ugnis truk-’ 
dė.

menys. Spalio revoliucijos 
ordinu — 83. Darbo raudo
nosios vėliavos ordinu —

Ka^a uuva laive kapitonui ouvo 
iškelta kriminalinė byla už Kudirkos sumu-imą. Tačiau 
netrukus tuos gandus paneigė žinia, kad Simas Kudirka 
suimtas ir laikomas Vilniaus KGB tardomajame kalėjime.
Antrasis:

yra atėjęs laikas pradėti 
naikinti Sovietų Sąjungoje 
ir pavergtuose kraštuose 
dar tebesančias nacijas-tau-
tvbes: ar dar vra mūsų tar- • • » 
pe negirdėjusių ir nežinan
čių apie "tarybinių respub
likų“ sienų pertvarkymą, 

n minčiai. pagalvojęs atsa— £Urjuo jr Lietuva būtų su
jungiama su kitų "respubli- 
krr’

xus uzrasus. Skirsite mažą 
veleirio kampeli jiems.

Redaktorius, būdamas to- 
erantiškas visokiam žodžiui

se:

Pagaliau atriedėjo ugnia
gesių mašina. Ugniagesiai, 
užvertę galvas, žiūrėjo į vir-

Kudirka buvo apkaltintas tėvynės išdavimu. Pas dau
gelį jo draugų ir giminių buvo padarytos kiūtos. Taidymo 
metu Kudirka pareiškė, kad teismui neduosiąs jokių pa: 
dymų. atsisako nuo gynėjo ir reikalaus tik vieno — duo
ti jam galimybę išvykti užsienin pagal teisę, paskelbtą 

Tų Maskvos apdovanotų-1 Bendros Žmogaus Teisių Deklaracijos 13-me paiagrafv. 
jų tarpe yra ir tokie "žemėsj pirmati$;
ūkio pirmūnai“, kaip komu
nistų partijos centro komi.Į W?1 m vidurv l ie,uvo. Tsl: A .
teto antrasis sekretorius

apie 2.000, o medalių "už 
pasižymėjimą darbe“ —per

— Hm. kaimiečio užra
šai... Kažin... Na. pabandy
kite. pažiūrėsime, kas iš to 
išeis...

Pačioje pradžioje išėjo 
kad už tuos užrašus rv-

dastorius gavo ovlos. O v ė-
.a * 1

ud a toji rvkštė pasiekė

zemėmis?

Broliai, kas turime akis— 
matykime, ir kas nėra kur 
čias — girdėkime:

"šalin Lietuvos atgimimo 
dainių Maironį’.“.. Jo vardu 
Biržuose buvusi gatvė per
krikštyta niekuo lietuviams 
nenusipelniusio komunistė
lio Paunksnio vardu.

Knygų leidyklose sustab
dytas lietuvių kalbos žody
no spausdinimas.

Visoje vietinėje ir užjūrio 
komunistinėje spaudoje su
stiprintas buvusios nepri
klausomos Lietuvos niekini-

—. _. • •« . 1**1Praėjusio II-jo pasaulinio į
karo pokario metais, ka* Lie-į po pirmųjų smūgiu 
.uvos okupantas grįžo antrą j seks dar“ aštresni kirčiai vi- 
kartą Lietuvon. Lietuvos į sarn ^as lietuviu tautai ir 
jaunuoliai bernužėliai ii paskiram lietuviui yra bran-

Teismas svarstė Simo Kudirkos bvla. Kai cis< nu papkeišų ir svarstė, ką darvti. kad (’harazovas, Maskvos atsiųs-' . ’ ‘ '' K
būtų lengviau. Dairėsi jie ii J tas A. Sniečkaus prižiūrėti. be a<''',Į'a-'' i'/"31'1'-'' 
gai ir nieko kito neveikė. J centro komiteto sekretorius paieiksdamas.
Mašiną jie pastatė gatvėje.'. Ringaudas Songaila, minist- Antra»i»:
o ne kieme, todėl jie žiūrėjo! rų mirmininkas Juozas Ma-
į balkonus ir teisinosi: “O J niušis,. jo pavaduotojas Ksa- “Jeį gynėjas ... —doras žmogus ir gins mane sąž. mln- 
kaip mes žarną paduosime? į veras Kairys ir pagaliau gaj taį jam tįktai pakenks: jeigu jis gi nedoras it tiktai 
Mest žarnos neužmesi, nuj paU “prezklentas“ Motiejus vykdys antrojo prokuroio vaidmenį, kaip tai dažnai at
kris. Ir kopėčios tikriausiai• Šumauska>. sitinka politinėse bylose Lietuvoje, tai aš manau, kad ma-
Nrt^Sie dujokaukė r"*6' į JAV kapitalistai, n.-rė.la- b-Ua nėla tiek šalėtinga. kad neužtektų vieno proku- 

Į mi iš darbininko daugiau iš- 101 °- 
Kai reikėjo išlaužti duris' spausti prakaito, primeta pįrma»i»:

ir prireikė kirvio, ugniage- jam bent viena kitą dolerį,
šiai taip pat liko nuošalyje: o komunistiniai eksploatatn- Simas Kudirka neprisipažino kalta.- tėvynes i>dav-- 
kirvių jie su savim neturėjo.! riai už tai prilipdo prie krū- mu neS jįs savo tėvynės, anot jo. neišdavė, o Rusijes. 
Kažkas iš gyventojų atnešė tinės skardos gabaliuką. šiandien vadinamos Sovietų Sąjunga, jis nelaikąs save tė-
virtuvinį kirvį, kuriuo ėmėt vyne. Pasakodamas apie priežastis, kurios paskatino jį
darbuotis danbininkas B. Keisti įvykiai parduotuvėje prašvti politinio prieglobsčio. Kudirka kalbėjęs anie ke-
Radauskas. Pagaliau Lupti- ............... luria's valandas. Kudirka papasakojo, kad jis išaugu ia-
nėję pasirodė vyrai ne i* ug-; _ \auIHeu‘a * • * a‘"’luIme" bai neturtingoje šeimoje. 1940 metais, kai Lietuva bu. o

Kudirka atsisakė nuo jo gynimo, :»ar,

kietnugari Jurgi. Tik po tru
puti abu kaltininkai pradė
jo atsigaivalioti. susilauk
dami iš skaitytojų padrąsi-’ i 
nančių bei pamokančių žo-

as kitas geradaris jų naikinti ir kankinti 
kapeikėlę Ke.e’vie yjaskvos ^trapai atsiuntė 

at>:unte. Kad :r i.v.jij

b
džių. Vienas - ; 
net ''t'

mergaites 
kovon už 
laisvė...

stojo žūtbūtinėn 
gimtojo krašto

t. .* .* —.. .i.. tekių būtų...

• Užtat Kaime Jurgis. 
du\te!iU; leidžiant, savo už. 
rusus tęsia i: šiais metais.

savo įgaliotini ir patikėtini 
Kremliaus centro komiteto 

: prezidiumo narį Michilą S.' K? ’8uslovą.

gu.

Antras lietuvių tautos nai
kinimo etapas prasidėjo. Ir 
lietuvių tautos kova bus dar 
sunkesnė.

Kaimo Jurgi*

Padėka

šis lietuviu skerdiką*. tu- 
’ • • rėdamas pilnus imperialis-
akmeninio stabo ’inės Rusijos valdovų įgalio

jimus ir dvi moderniškiau- 
ginklais aprūpintas 

rusiškas divizijas, išžudė ir 
anga i naktį išnaikino aktyviuosius lais- 

Kuiton asis pakelt baugu... 'ės kovotojus, o kelis sim-(

i ...Prie -kojų
•Pa: kritę mdlienar nusigan

dusių vergų— siais
O uz jo sunkių pečių.

Ir klysta juodvarniai, uo- tūkstančių ūkininku iri

Ka:nio Jurgis nuodrdžiai 
dėkoja jo užrašų skaitytom 
'.iams už kalėdinius sveikini-! 
mus.

Kaimo Jurgi*

POGRINDŽIO LEIDYKLA

"Tiesa“ gruodžio 23 d. ra-

I
dom bangom, atlėkę. kjtų ištrėmė i Sibire ton.mas* ka‘^ tardymo organai su- 

r siu: šmėklą rėkiant sunaikinimui, gi likusius ’’ patraukė baudžiamo-
kiekv ienoj širdy girdžiu. Lietuvoje sugrūdo į komu- atsjikonn bėn I eti ą Pliu-

Sitatp maždaug prieš tris
dešimt metų liudijo mums 
apie Lietuvą užs'.ėgusi krem-,; • T • .
musis poetas Stasys Santva
ras.

mistinius dvarus — kolūkius. rą-Plumpą. gyvenantį l’ikty-

o-onine mirė ‘ ' vėJe Nr- 61- liaudies mokytojų, tada apšauktų buržujais. 1944 m. Ku-
® * ! dirka vėl buvo trėmimų į Sibirą liudininkas, matė ir masi-

Laikrašcio koresponden-. Prekių i parduotuvę pri- nes žudynes. Daugelis jo draugų išėjo paitizanauti ir be
tas ta proga rašo. kad šis -statoma labai mažai. Betos- veik visi buvo nužudyti ar mirė koncentracijos stovyklose, 
faktas rodo, kaip pavojinga1nes pardavėjos skubiai i- Kudirka papasakojo, kad. baigęs astuonias klases, jis r.u- 
palikti namie vienus mažus Kaisl(*ja į pastales. Tie^a, jūrininku, norėjęs pamatyti pasaulį ir ga.-
vaikus. ' 1 jei gražiai paprašys1, i>a-Į vojęs> kaj ten pamirš savo tautos tragediją. Jis nore a'

Į siūlysi rūbų viršaus, tada gal' 1

Ar ne: tą laiko tai p; 
nois kiek pa’engvė;us: 
akmeninio star\> 

našta :r ar nors 
prasv lesejtist ti‘”. a n g
r.a-\tĮ“ ^Kardinanti savy

• • \ • ž- d.’,.- . . pabėgti nuo ji persekiojusių klaikiu vaiUcmiagesiu viršininkas• k’ pavvks isigvti kokio nors' . .
ko.wondentui paaiškino.!"deficito“ <Tai,> va,linam,,s; Uctuvo, i-amzanų lavonu.,
gaisre nedalyvavęs, nes pa-i P,ekės. kurių trūksta. Kel.* Antrasis:
galvojęs, kad kokios nors* red-). 
šeimininkės puodas užside-i , .. . , . .
gė, o tai sutvarkyti galį ir j Pai davėjom.-la >ai ipiu>-
vioni ugniagesiai. |ta Palrpu )ian\\au: n! 'u

j prekės kainuoja iš tikrųjų.
Jie važiavo tikrai lyg puo- j

zdų: t ••’gaviete-'C Re m :.im..ts;s
ne

: e tusiais 
i Jurgis

Visa lietuvių tauta pei-ėjo iidokumentais. Povilą 
uždarą, pasijų pasipriešini^ Petronb neturint, pastovios 
ma. kuri ir dabar tebev ėda.. ?-vven^ietės užsiėmimo, ir
stengdamasi išlaikvti savo! Jon« i?t^sa.,tV X llniaus raJ°’ 
tautini charakteri ir kultūri-l nw . įninku gyventoją.

‘ i * kurie neteisėtai gaminę ir
. dauginę įvairius leidinius. 

Okupantui tas ne priešir-:^ tarPe; ”Tiesos“ žodžiais. 
.. . dies: jam reikalinga bevei-į ,eakcinio turinio medžia- 

> dė. vien komunistinėmis pa-; ^a. • kurią platindavę gyven-
*;p.P'‘*ep , žiūromis peisiėmusi bend- i tarpe.

.iipza : niomenė.
w e šiems tikslams buvę nau-

. . dojamo neteisėtai įsigytos
p ........J .iss.a .piacttą dauginimo priemonės. Tar-

luoeni iiettnių sserdika* Mi- dymas vvkstas toliau.
chanas Suslovas vėl lankėsi! *__ "________ ___
Lietuvoje. Jis čia landžiojo? .
apžiūrinėjo, išuostinėjo. da-i LIETL\ OS ŽEMĖLAPIAI 
vė Maskvai parsidavusiems Tunme Lietuvos žcmėla- 
lietuviams komunistam slap- pių — už 50 centų už >2.50

n.»t.ssa 
197-5 -n tais iš:vs-

» N > 7\ 0

.. as \ \
do gesinti vėžlio greičiu! Sa^ia parduotuvės stik- 
(•pėsti galėjo greičiau atei-J1 n^s laros SU1)H'kimo pilnė
ti), be šalmų, be kirviu. be'tas- ^ Jan,e, ,a:
laužtuvu * ! *^nt kiosko langelio dažnai

puikuojasi užrašas:
O inventoriaus, pasak vi r

'Nėra 
Bet. jeigu sutinki

šinimką. esama pakankamai, butelius parduoti už 10 ka- 
Matyt, tie įrankiai buvo pa
likti kitoje mašinoje.

Esą, turima ir dujokaukių.

peikų, moteriškė juos super 
ka.

"Kas įves tvarką Kauno 
maisto produktų parduotu-

metų griežto režimo stovyklos. Gynimo kalbą pa53'-.' 
Pi
paai 
mo
kad tardytojai dėjo pastangas ji "perauklėti“, žadėt'-1 £* 
nubausti pagal švelniausią už sienos pere.imą paragr:u4 
trejiems metams, jeigu jis pareikš apgailestavimą Įr ■. 
smerks Lietuvos buržuazini nacionalizma. Tačiau K-*'; j.* * L- -j ’
ka pareiškė, kad nesutinkąs savo asmens laisvės 
parduoti Tėvynės Lietuvos.
Pirmari*:

ats Kudirka. Cituodamas Gerceną. Marksą. Leniną- ;.....
aaiškino skirtumą tarp socializmo teorijos ir jos '•>> v. :
w praktikos Lietuvoje. Kudirka taip pat papasa*'--' :a--> VL

GAUSIEMS MUSŲ KLIENTAMS LINKIME 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

ir dėkojame ui mums rodytą dėmesį!
- v— LX

o.c» i u o. amas 
m u. Tarv'

•N .
r .e "i::;
X

e- 
\ a-
•• \Y-

-f . j., > K O1 
m.—--.st^ t urtr.'.i nei:tu.stun 
eta: s:o iias.o siekiu" 
m. N’ew Times n.r. 18

I

T a p: og u n o i ė: u m e 
d i d e s n. i aut o m o b i I i ų 
tani:

pranešti, kad dabar turime 
modelių pasirinkimą. įskai-

bet jos nesukomplektuotos, vėje Nr. 61?*’. baigia sa .o 
Pusė metų negaunama rei- laišką minėti tos parduotu- 
kalingų dalių. | vės pirkėjai.

Korespondentas rašo. kad Paminklas keturiems 
žmonės esą pasipiktinę ir

Teismas Kudirka nubaudė dešimčia metų g- sa
.kO: . 

■0-v

komunistam*

I Kauno parke, buvusiose 
. '.kapinėse Vytauto prospek- 

Aiskiai matyti, kad prieš- te, gruodžio 27 d. iškilmin- 
gaisnnės apsaugos kolekty-igaj atidengtas po 1926 m. 
ve paslijusi drausmė, kad gruodžio 17 d. perversmo 
susigyventa su patogia ra- sušaudytiems komunistų va-

kiausią : ”0 jei rytoj vėl kur 
nors užsidegs?“

režimo stovyklos su nuosavybės konfiskavimu. 
sikalbėjimo pabaigoje paklausykite išt aukų is .p.e 
dirkos paskutinių žodžių, žodžiai, kuriuos jūs 
ne tiktai paaiškina Simo Kudirkos žingsni, bet ir. 
tiksliai atvaizduoja daugelio lietuvių • užtūras tauū- 
problemomis:
Antra* i*:

it:, pu: u p 
nes Rusijos pu-.s.,
... .-k. n. u >—su k

V
s’-ne Skinu e.: nemes; 

•. obit moms. 
7>a:’ ?rog'umo;t pabrėžia.

Auu rucor.u.irtų Skirtu
mų panaikinimus neikuiuuju 

gi u t: .ai kO. negu k i asini u

. ..1C — ' t - r» .i...c S

MOSKVICH STATION WAGON 426 ir 427, 
plačiai žinomus MOSKVICH 412 ir 408. 
ZHIGVLI 2101. 2103. STATION 5VAG0N 2102 
ir pigiau įkainuotus ZAPOROZHETS 968. o tain 
pa*. MOTOCIKLUS. ŠALDYTUVUS. TELEVI
ZIJOS IMTUVUS ir kiekvieno gavėjo ypatingai

K t • V • »• •• ... *4^• C* •

PREEERENC1NIUS RUBLIŲ DOVANINTUS 
CERTIFIKATUS.

Liustruotas (spalvotas'' visų AUTOMOBILIŲ 
MODELIŲ brošiūras ar kitas informacijas išsiun-

jpyb®, kai gesinti gaisro ga- dams: Karoliui Požėlai. Juo
kina išvykti taip. kaip į eili-

k.-.> k.-

.-\ > X

K .*1 . aga’. pa: e;sa.avimą.

P ODAROGIFTS, INC
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vė*) 

NEW YORK. N. Y. 10001 

Tel. (.212) — 685-4537
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ĮS. Kudirkos motina
•t
\JAV pilietė

Prieš 2 metus Šv. Andrie-
JAV LB informacijos biu- l1*™’ I»™P>> įrž-

,raS praneša, kad LBvaMy. įbai pavykę išaiškinti, kad į
Simo Kudirkos motina esan- 1 ynflten. 1 •
ti gimusi 1906 m. r.tgaijo 26 l»"ko nedaug ftnon.ų. Lietu-; 

|d. New Yorke. LB ryžinin- ** keleriopa, dau- 
kas Algirdas Gureckas apie «?“t i- pama='M •

I Ui gruodžio 14 d nmnešes haclJa bainy*ose- Sen,au tai giuouzio 14 a. pranešęs 2 mišios, o dabar 6.
Valst. departamento Pakai- rGTVL V V 7 • •ti>0 skyriaus vedėjui Hur- Dėl to pamaldų lankytoja,

NEW BUITAIN, CONN. 

Mūsų naujienos Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko aUa- 
A>ti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 

I reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
nfurmarinio pobūdžio. Klausimus ir lt-

Pu?i-ųū$ ketrirtas

j miestas uždės turtui vadi- 
| namąjį ”lien“ — areštą. Tai 
, reiškia, kad. jei mokesčiai 
i nebus sumokėti iki tam tik- 
j ro laiko, miestas parduos 
i turtą mokesčiams padengti.

Tamstai nereikalingi jo-
♦akyrnus spausdinsime šiame s kvriuje. | kje įrodymai, kad Tamsta, o

WltZUl.

Gruodžio 17 d. JAV LB 
delegacija lankėsi Washing 
tone Simo Kudirkos piliety, 
bes reikalu. Atstovų rūmų; 
teisių komiteto patarėjas 
Donaldas Bennas pareiškęs* 
kad Kudirkos motina grįžt

šsisklaido. Naujenybė yra 
šeštadienių vakarais įvestos 
pamaldos. Jos lankomos 
gausiai, todėl dabar sekma
dienio rytas tapo skalbinių 
ir namų apyvokos laikas.

Lai&ke reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog €’•'<» 
adresu:
Dr. M. Šveikauskas. Attorne\ ai 1.3*. 

Itoston l’ive Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. 02132

ne vyras, iki šiol mokėjai 
mokesčius. Tai neturi reikš
mės.

Pamaldų metu gieda šios 
parapijos mišrus choras, su- 

į mu į Lietuvą JAV pilietybėjteik<f,m“ Pamaldoms ižkil'

nepraradusi.

Ir Imigracijos tamybof 
į viršininkas Davidas licher- 
tas manąs, kad Simas Kudir 
ka, nors gimęs Lietuvoj, ga 
Ii turėti teisę į JAV piliety 
bę. Bet. antra vertus, pilie
tybės jrodymas negarantuok 
ja Kudirkos paleidimo iš ka* 
Įėjimo, nes sovietai yra kalii 
nę nevieną Amerikos pilietį.

— Maiki, šventės praėjo, i — Tėve, vedusioms 1M>L ,^e?a^ai Paa^
bet žinai, kaip per šventes roms pensija bus pakelta LLAstTI
būna... Kai žmogus vieną maždaug taip:
kitą lvšną burną -napso iš-; 
m<ti. <> tau dar frentai fun-į

ir 
ir; 

Kišenė1

;as dabar
auna

Gauna nuo
balandžio

Gaus i 
lie|M>s

$127 $136 $141
1G3 175 181
2.32 248 257
2‘M) 310 322
350 375 381)

dina. tai paskui reikia 
jiems atfundyti... Taip 
nebesusigaudai, kad 
visai tuščia ir joje pasiliko 
tik nulis. O žmogus ir po; 
švenčiu turi gyventi! Tai kai i 
dabar v iską- brangu, tai tas 
gyvenimą- tikrai markatnas' 
pasidaro. Viskas pabrango,
o pensijos vis tos pačios. . . „ ... _ .. .
Nevi ,1,ai išmarinti? " dnbtelejama. O ar Zina,.

vvra< palik
ti namus vaikams, kada ir 

Muilu su vyru altu dirba- žemė, ir namai yra a-
me. Vyras yra sykstus. r.eno- biejų vardu? Kaiu aš pale
li su centu skirtis ir vis Lepią i čiau įrodyti, kad nr k» -č=u- 
man už viską mokėti. 1- sa- mokėjau aš iš savo ••-ka:- 
»o algos perku maistą, sau; tos. o ne is vv:<» man da.oda-

Klausimas klaupti. ar gali

mmgumo.
e • »

Lapkričio mėn. bažnyčios 
salėje vargonininko J. Bei
norto rūpesčiu buvo pastaty
ta operetė "Viengungiai“
Bsklitinai gerai vaidino J.! ,a« l,Uv,7 anksčiau ‘k',les'i,' Mas 
Beinons, EI. Lriitteiuvienė., turi t,.is vaikus j- „i,.n-,įsi„si

rūbus ir moku mokesčius 
namus ir žeme.

; mu pinigu 
Į 3 meto, kai aš i 
! s:ja ir nebėgai- 

Mes turime G akinių far-t mokesčiu m<» <•' 
mukę su gyvenamais namai
netoli miestuko. Mano vv-'- I

:aelub

i; :t po 
-OI i !)(•”-

Žmn ’a

JONO AISČIO RAŠTAMS 

IŠLEISTI $12,000

Lietuvių Fondo Rudaity- 
tės Literatūros premijos ko
misija — Leonardas And- 
riekus. Nyka Niliūnas, dr 
Viktorija Skrupskelytė, dr. 
Rimvydas Šilbajoris ir An
tanas Vaičiulaitis — minėtą 
piemiją — $12.000 paskyrė 
poeto .Jono Aisčio kūrybai 
išleisti. Komisijos nutarimą 
Lietuvių Fondas patvirtino.

ALTOS VADOVYBE

/

Amerikos Lietuvių Tary- 
1 bos centro valdyba šitaip 
i pasiskirstė pareigomis: pir- 
t mininkas dr. Kazys Bobelis, 
vicepirmininkai — Teodo
ras Blinstrubas. Povilas 

ardu Dargis, dr. Kazys šidlaus- 
— ji, i kas, kun. Adolfas Stasys ir 
u var- Į d r. Jonas Valaitis: sekr. dr. 

t k; en- Vladas Šimaitis, ižd. Juozas 
< vals- Skorubskas. fin. sekr. Alek- 
.( jusiu sandras Pakalniškis, prot.

turtas sekr, Emilija Vilimaitė ir 
. Jeigu į Valerijonas Šimkus, nariai 
r;; - n"-!— Teodora Kuzienė, Ri- 
’ i i, :n-1 mantas Staniūnas ir Eugeni- 
kiu»kiu!jus Smilgys.

Antrame vetksme vykusiais ,žmoni(!i. Mudu vaiku neturi- 
.koetnunais buvo kaukių me.Siaismetaistiirėiauope- 
puoto. J renginį atsilankė ga- )a<ij;, h. kul i |aika,1|)p. 
na daug žmonių iš plačios racijos Kan„ u. i
apylinkės, nes«s choras lie- tai(;a sumok{.j,, už. ligoninės!— Tam-n-s i, 
tuvių yra labai .vertinamas. ; išlaidas ir daktarus, bet v' ''

.. * 't . ., gos. žinoma, negavau. p,j.i'bi kaip ra’i'
Mužikas J. Beinons ne tik laikas m„k,.<.ius n,okė-i tiret.V. te 

veda mišrų chorą, bet dar ir ti (real estate taxes). Papra-I‘'ioje beveik ■,

Atsakymas

tį m
, \»o 
kine 
by

__ __ __ . «/.«- - • d '
moterų sekstetą, kuris su sa- šiau vyrą, kad šį kartą jįs! žmonių m 'ib:i

Ivo daina aplanko ir kitas sumokėtų, bet jis griežtail^’3 ta,P i’.i ' a<“ 
kolonijas. Be to, jis vado- atsisakė. Sako. išimk pini-įta’p- ta‘ Tam/o vv 
vauja ir vaikų orkestrėliui ^us savo i)ank0 j,. sumo-1 l’a'‘ to buto Į a " 'i 

Jacksono įstaigas ir visur j ir dar pagelbsti šeštadieni- kėk, kai mirsiu, namai bus
patyrusi gyvą susidomėjimą nei mokyklai.. * tavo> tai ir m()kėk. Jei. sako.

. . „ , . nenori mokesčiu mokėti, tai
Atsikūrusioje šeštadieni- aš namus pyksiu testamen- 

nėje mokykloje veikia 3 gru- to būdu savo vaikams tada
lank° 3-e mokinnį' > pradės tuoj pat mokės-1 teks Tamrtai. .\e; 

Mokyklos yendejas yra J. čius ir kitas su namų užlai-ikiais grasmimab 
Petoška dv. mobytojof - kvnw sl.,.i;,ak i;,ai(la5 ,,.,1^ yav„ 
Aldona Stasiukevicienc n kčti. i
R. Stirbytė. Malonu primin- 

... . ti, kad; R; Stirbytė yra seniau
šiais metais Lietuvių Pi- pati mokyklą lankiusi. ■ 

liečiu klubui vadovaus sie^ • • •
asmenys: pirm. Juozas Tri- Sausio 5 d. vakare mokyk- 
bandis, vicepirm. Vinea3 .]a reng^ vaįkams eglutę.

tamentas bus sprendžiamo, 
ji jstaiga Kudirkos piliety-

delegacijos keliamu reikalu. 
Pažadėta išvystyti spaudi
mą i Valstybės departamen- 

— Maiki, atrodo, kas dau- Au
giau gauna, tai tam daugiau 

D ar žinai, 
didžiausiakam iš to bus

— Tėve. kai kainos kyla nauda? 
ir pinigu vertė mažėja, tai 
pensininkai daugiausia ir 
nukenčia, ypač, kad trunka 
laiko, koi jiems pensija* pa
kelia. .... . . ...

Na, o kam?

— Didžiausia nauda iš to 
bus krautuvininkams. Pen

Jei žcm<

nei testamento
būdu. Jis negali to turto par
duoti be Tamstos parašo. į 
Vyrui mini
sis tur'as automatiškai

A
nokilnoiama-

WORCESTER, MASS. 

Nauja klubo valdyba

Vieraitis. sekr. Vytautas * •

mai
buvo nedideli, ir tuojau 
nos pašoko taip. kad seniem 
vistiek bloga gyventi.

— Tėve, dabar kongresas 
jau nubalsavo pensijas vėl 
pakebi 3P-čiai milionų pen
sininkų, ir tai prezidentas 
patvirtino. Pensijos bus pa
didinamos nuo šių metų ba
landžio mėnesio ir dar kartą 
nuo liepos.

— Tai kiek, Maiki. tas 
pensijas ]»ak< .1.

ati-1
IvCK V1SO-I

1 - 1 • •kau jis 
vaikams.

1974 M. KALENDORIUS

Gavome ribotą skaičių

Nidos išleisto kasdien nu
plėšiamo sieninio 1974 metų 
kalendoriaus su kiekvienai

I Kas l’ee’a m'>kf<’»um — dienai trumpu įdomiu tekstu 
Dabar noriu Tamstos pa- jeigu jie nebus sumokėti, tai Kaina $3.00.

« visu npnsininkii hos nu. ounne uar du v u moterų
J ‘ AJbinas Vieraitis, Antanas klubas,, vadinamas Kareiviu

Salaševičius. maršalka A- motinų klubu. Daugelį metų; 
leksandras Plitnikas. i jos Čia gražiai veikė ir bu o

w D . ‘gražią sumą pinigu sukau-* 
jpirkimo galia padidės dau-'.. Dl',ektorlalį. B®®* Puįos. Bet gruodžio 16 d.!
giau nei dviem bilionais do- p'usk.jS’= m in k’“b? val.dyba 8av0 veikimą,

Ei.vaidas Meilus. Antanas, Ir turimus pinigus;
Tamulevičius ir Jonas Anų- išdalino narėms. Visos narės

Kam 
pelnas

— Tas teisybė, tėve. Ma
noma. kad visų pensininkų

giau nei 
lerių ($2.4 bil.). Be to. jiem 
neatskaitoma taksų, tai visi

— Iš viso per abu kartu 
pensijos bu pakeltos 11 pro
centų.

— Tai ką tu čia man ant 
procentu vokuoji? Negi aš 
skolinu pinigus ir gaunu 
proeentu<? Pasakyk man 
aiškiai, kiek dolerių pakels 
]»er mėnesi?

tie pinigai nueis j apyvartą, 
ir biznis pagyvės.

— Nu, maiki. ar aš nesa
kiau, kad iš to didžiausia 
nauda bus kromelninkam? 
O dar pasakyk, kiek viduti
niškai ant pensininko galvos 
išeina tų pakeltų dolerių?

— Tėve. skaičiuojama, 
kad nuo dabartinio vidurkio 
$167 pensijos vidurkis bus 
pakeltas iki $178 balandžio 
mėn. ir iki $186 liepos mėn. 
Tačiau išskaitymai i pensijų 
fondą iš tų, kurie dirba, bus

| si vičius.

Peršovė jaunuolį

Gruodžio 29 d. vakare
p] išikas peršovė dirbantį 
k autuveje (627 Lincoln 
S .) 16 metų amžiaus Rl

yrą pasiturinčios, ir gautie
ji 80 dol. jų gyvenime yra 
nertlkėmingi.

Klubas buvo pašalpinis.

Labai keista, kad to klu- 
, , TT,, . _ „.“'Ibo valdyba surengė tokia®

S ifl?: ?„UnU° 18 prasta3 šermenis. Kodėl gi
valdyba ar narės nieko ne
paskyrė lietuviu kultūriniam

g. Ji miesto ligoninėje.

Mirė

Tėve. tas priklauso nuort’rgi padidinti.
to. kiek ka< pensijos gauna, 
dabar. Jei tėvas nori žinoti 
tikslai doleriais, tai bus 
tai’i:

K.-,

n

• i.ibar G: ii" nuo Gaus nuo
:na b.ž'ind. io liefios

X ,<> $ 91 $ 94
!•»’» J17 121
151 165 171
193 207 211
233 250 259
:ti}> toliau.

- Na. Maiki. o katrie že-

— Tai sakai, iš vienų su
rinks ir kitiems duos, bet ge
rai. kad seniams duos dau
giau, ba jiems nėra iš kur 
kitur paimti.

— Tėve. tiems, kurie da
bar dirba, pensijos bus mo
kamos daug didesnės, kai 
jie pasens, nes dabar jiems 
atskaitoma iš didesnių už-'terį atsiliepti.

Mirė Pranas Šafas. Ona 
K birkštienė, Bernardas Ta
rp Ulevičius ir Kazimieras 
S;, viekas.

Policija prašo atsiliepti

Shre\vsbury policijai apie

ar šalpos reikalam?
A. B.

rKOLUMBIJA

Dr. F. Prascevičiui 90 m.

Seniausiam nedidelės lie
tuvių kolonijos nariui dr. 
Feliksui Proscevieiui sausio

y uronio Parko gaisrą pra-i 11 d. sukaks 90 metų am- 
n< susi telefonu moteris. Ji žiaus. Ta proga ji bet kokiu 
maginusi aiškinti, kad kaž-
k- mačiusi gaisrui kilus, bet
piastai kalbėjusi angliškai; 
ir policija jos nesupratusi. :

Dabar policijos iviršinin- 
k; s Reynholds prašo tą mo-;

darbių. J. Kraaimkas
— Maiki, tas gali boti s 

svaibu tau ar dar už tave # .
jaunesniems, o mane šildo pasakoti, ir Zacirkai 

noti būna ir reikia pačią iš- tik tai. ką dnlbar gaunu. Ei-
Jaikyti, tai kiek šie gaus?. siu apie naujas pensijas pa-, — Sudie, tėve!

Gut

būdu prisiminusieji suteik
tų jam daug džiaugsmo. Jo1
adresas:

CaUe 32, Nr. 7-8 A-73,
, Msdelin,' Colombia,

S. America
Jonas K.

SCOTIA, N.Y.

Milė S. Vitkauskienė
Lapkričio 11 d. mirė Sta

sė Vitkauskienė, skaičiusi 
* Keleivį per 60 metų.
I

jnnurtvna 

flngmęringląnlduring

nriranMonoĮĮ 

MarVtfsviMyart.

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglų ka lba parašyta knyga apie Simo Kudirkos 
tragediją. Tai jokių rūdžių nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz. 
mui ir jį išdavusių JAV admirolų, kapi tonų ir kitų biurokratų gėdai įamžinti. 
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina $8.95. bet Keleivio administracijoje ją 
galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 24 et. mokesčio.
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kultūrinę Vilniaus reik mę 
istorijos raidoje. Ji užėmt

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi? penkis*

Dr. Pr. Šveikauskas grįžo 

ii Ckicagos

nors nep įprasta: "Xes ne visi 
užmigsime, bet visi būsime per- 1 
keisti, ūmui. a i.; mirką. paskuti-
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Fasa Važeikaitė savo i 
. pūdžius taip baigia:

’\sia. Gedimino aikštėje 
tikra miesto, «» gai ir viso 
Lietuves širdis. Ji plaka 
virpa istorija. legendomis i 
tautos dvasia. Visos vaikys
tės pasakos atplūsta a mi: 
tin. Kaip kiti vaikai išaug 
su princais ir miega1, imi 
gražuolėm, su nykštukais i 
raganomis, taip nu s. išeivi- 
antroji generacija, išaugom? 
su Gediminu, Vytautu, s 
staugiančiu Griežiniu likt: 
su žyniais, vaidilomis ir pa 
gonių dievais. Taip nuėsta 
bu, taip neįtiki-tina. kad da
bar sto . iu vietoje, kurioje 
jaučiu visa tailkaip gy.ą re
alybę. Filis tiktai egzistuo
ja. Vytautas palaidotas ka
tedros rūsyje, o piliai jos 
pamatuose neseniai rasta 
pagonių šventykla... Ir nėra 
perdaug sunku Įsivaizduoti, 
kad stoviu gilioje senovėje

jai priKlausančių narui eta-į pt įkeisti ir ap įvilkti nemirt in-J 
jvavo apie 500. .gurnu; bet paskutiniam trimitui I

Narių su lietuviškom pa-’ skan?li*‘nt-."us k< ‘en,s!
• ardem draugijoje vra apie, Mlie šventu ii' bus per mirtį Pa-‘ 
10. Suvažiavime dalyvavo: liuesui t i r.u<> valgu u- tuo 
Ir. Pranas Šveikauskas ir dr. 1 jau. vel p-oi s ,iii;.;i savo dan,a
iimvvrias Šilbaioris kuris i^'ien su \ ioi ai iu. Jų st.iigi im\\oas biiDajoiis, kuiis peimaina nu„ lnil..inglin,o į ne- 
kaite paskaitą apie lietuvių mirtingumą ne »us uei to. hao 
noderniąją poeziją. | jie jau buvo nemirtingi. ixt jie

Dr. Pranas Šeikauskas ru-! pata,)S nennnmgais tum.-.u ,h 
ų literatūrą dėsto Emma- lv. Mat> jieni, nervlkl.s užmigt. 
lUel kolegijoje Bostone ir ir luukti Viešpaiien antrom at- 
’rotvn universitete P»ovi-iėjimo, kaip kad turėjo laukti

(jence 1 pirmesnieji baznyči.

Nors ir kailio liksi, bet 
i visiems neįtiksi.

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 288-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)

nariai.
Niekas nėra užžengęs i dangų“

1 Ištikimiems Dievu tarnam-, 
•pilni Jėzaus pirmojo atėjimu
• nebuvo duota jokiu dangišku pa-
• žadu: ir fities Viešpaties aiš
kiai pasakyta, kad iki tam lai-.

. . KT ..... .... kui niekas nebuvo nueies i dali-,guma lietuvių Naujuosius RU Mes ci1llu|a„H. .icZaus z„ • 
Metus sutinka savo Šeimose džius: "Ir niekas nėra užžengė' 
arba susibūrę mažais būi’e- i Jangų, kaip tik tas. kuris m. 

Didesnių susibūrimų zc,lge ,s zmoga.

Taip Bostono lietuviai 

sutiko 1974 metus

Kaip visuomet, žymi dau-

.įais. Su
nūs“. (Jono Jėzaus apaš-

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Kadijt 
TOgrama Naujoj Anglui v 

A stoties \VLYN, 1360 ki 
’ociklų ir iš stoties F M 
101.7 mc.. veikia sekmache 
uais nuo 1 iki 1:30 vai. die

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-6030I
Draudžia namus ir autumohi. 

litis nuo visokių nelaimių.
t

Naujas autu draudimų Įstaty
mą- yra komplikuotas. Draus
dami mūsų agentūroje, gausite 
\i-a- informacijas bei patarimų, 
kaip geriausiai apdrausti, 

i
l Jokių problemų neturime ir 
-ii malonumu draudžiame stu
dentų ar studenčių automobi
lius.I

! Taip pat ai liekame namų pir
kinio ir pard.it in.o patarnavi- 

' mus.
i<. Perduodama: Vėliausiu į Todėl, jeigu norėtumėte par- 

i laaauliniu Žinių aantraukt duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
1 , komenunu. muzdea. da, i'“'1* ............... Paskanmbm.i

108 ir Mag<iutė8 pasaka. į telefonu 268-6030 
Biznio reikalais kreiptis j _  _

Baltic Eloriata gėlių ir dova i " "
nų krautuvę, 502 E. Broad :
way, So. Bostoną. Telefo i Niekados niekas nesiskun*Naujųjų Metų proga Bosto- talai aiškiai suprato šitų žodžių 

ne tebuvo 3: tautininkų na- reikšmę, nes Petras, kalltėda- 
muose. inžinierių Lantana mas Sekminių dieną apie ištiki- 
i• ti j i i • c? t> rn«iji patrunka llovina. pasakų, saleje Randolphe ir So. Bos- ne„^engė i dan-

tono Lietuvių Pil. d-jos savo gų«. — a p. Dari.. 2:.u. 
namuose * Bangelis mano. kad Enokas. į

Paskutinis buvo didžiau-'.‘“"t'fgT g’'1"
.... tas j (langų, tačiau taip nebu\u. ,

kuri aplink mane šarvuoti dalyvavo apie 200^ Kuoko ”|K*rkciimas“ irai i>uv<>l
riteriai ruošiasi kovai »žmonių. Šiemet jis visais po- tik jo atėmimas i>e prhvrimo 
priešu, kuri beveik matau j žiūrinis laikytinas pasiseku- Į ^p^cu^io’“ n'i tie-" D? 
atjojom.!. Leidžiuosi žemyn’S1U: Nebuvo susigiudimo.’ raivta tik ti,.k kad jis "neturė 
prie senos pilies erim ėsiti’ maistas buvo gėras, gėrimųljo matyti mirtie.-

1B8 AjN 8-0439. Ten gaun> dė, kad buvo perdaug myli- 
naa ir Keleivia.

L. Tolstojus

Dažau ir Taisau t
Ramtis ii lauke ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau 

dską ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiaga.
JON XS STARINSKA8 

220 Savin llill Ava. 
Dvrchester, Maso.
IcL CO 5-5*M

OKAI DIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKON1S KONTRIM
59& llroadway

Se Enstnn. Mass. 02127 
Te!. AN 8-1761

‘ j pakankama norma, salė gra- I’ovilas 11-nii- sky riuje Ebrą 
Kuoką pri<

keliautų su krauju i širdi. ]onj 
Pakeliu gabalą plvtos. noriu 
vežtis namo, bet jaučiu, kad

nes Dievas ai rnc ji“. Panašu ■ 
.pareiškimą tinime Jeremijo :‘>l : ; 

Kultūringa ir geros nuo-. 15. kur parašyta : pie liakėles ;

Vilniaus sukaktis radijo 

bangomis

Praėjusieji metai buvo 
skirti Vilniaus, kaip l.i- v1- 
vos sostinės. 650 metų 1- 
kakčiai atžymėti ir išiysia:1- 
ti. Toji sukaktis buvo pla
čiau ir įvairiau pam ne.a 
Lietuvoje, negu išeivijoje.

Šioje pusėje Atlanto tik 
Chicaga šiuo požiūriu ryš
kiau išsiskyrė, sklidinai už
pildydama net kelių 
gų minėjimų sales 
minėjimai Įvyko 
Yorke. Clevelande
te ir kitur. \’ilr;aus tema. Metų pabai- + • •

n ;„«■ • i ’ i . t atsisveikinimoU pas- mus- pasiten..;iha goie bu o o ar perduota J.

ama. taip pat nesusi-:nė gabalėlio piliesi 
v:-uoinenės ieikalin-ia*’Yežtl Kanadon. prieGe-H

• ša imo nei tokios pro- dimir.o statytu sienų griuvę-1 jaunosios kartos atstovas
• r? < išlaidoms padengti > sįlJ Pa<d i ko mano -irdies ir,į di augi jos iždininkas Algis

.libaiiri ų lėšų prasi1., nei s’e^(,s dalelė“. Lllakaitis.P’
pa< it s į ’ oel amos 
mo reikalu.

NežiūGnt to. Laisvės Var
po radi'įo valandos progra
mų ei'ėio keliais atvejais'

paruoši-
i

B-tis

Padėka

Nuoširdžiai dėkoju

Pažymėtina, kad rengėjų jie mano. ka<l su vežimu jis i»u-
Komisijos priešakyje buvo vo pui^n's i (bingų. Parašyta gi

k.,.*_____ ' .V1U lik tiek. kali uguinis veži-1
mas atskyrė ji m-n Elisiejaus. Į 
Parašyta, k.ul viesulas pakelė 
Eliją dangaus link. Žr. 2 Kar. 
2:11. Turinu atsuninti. kad ž<» ' 
džiai ”('ang!!<“ arba da ivisP.ii- ’ 
toje "dangus", yra daug kartu 
vartojami apibudinimui aplink 
žeme esam e- <»r<>; ir į šilą ’dan- ;

Nary*
Paminėjo Fausto K irios 

mirties sukaktį

žodžius, at- 'pranašai buvo tikrai

a A V Ali RA AT l S

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja sKauyloįus apie paso ulinius ir lietuviškuosius 
įtvkius, deda daug ir įdomių nvotrauku ir atvirai pasisakė 
apie visur, mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skail vtojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymu ir nuomonių kiekvieno visiems 
sv»rl»»a problema
* NFMRIKI,AUSOM A I.IETCVA“ vra riinamiška» musų lė> 
ei v i jos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiek vieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausoma Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal. GOO. Queber. CANADA

tik tuo sukakties atžym?,i
mu, kuris Bostone buvo su- pa’uošta žodžio ir muzikos 
rengtas Kultūrinių subatva- apybraiža, iškėlusi daugiau

lempuzio r,. j' i siuntė geliu, pareiškė žodžiu flevelando,al. u-^jautą.
tuviška muzika. Bet bene

Stella Jonuškienė

MIELI IR BRANGI S LIETLVIAI,

ALGIO RUKŠĖNO veikalo ’ PAY of SHAME“ sutiktuvės Ro-tone

rengiamos 1971 m. ..tįsio I:*, d., sekmadienį, 3 vai. po pi^tų So. Bostono 
Lietuviu Piliečiu Dr-iugiįo Ill-čiojo aukšto salėje, 3GM West Broaduay.

”DAY of SHA.1E“ — Simo Kudirkos skaudi drama. Įvykusi mūsų 
gyvenamoje Atlanto pakrantėj“, ir Algio Rukšėno darbas, minėta dramą 
iškėlęs i JAV \ iešunai ir su.-iiaukęs palankių atsiliepimų amerikiečių ir 
lietuvių spaudoje.

Bostono lietuviu' yra < i“ i'-vi! iai Simo Kudirkos nelaimės liudininkai, 
čia neteisingi ir t ek n atu-i i bbuol ratu sprendimai iššaukė mūsų spon
taniškus demorstrnei as. < ia laivo nara-vti pirmieji protesto pareiškimai, 
netrukus aplėkė vis;- kraš’a. Algis Rukšėnas pradėjo rinkti medžiag;i 
savo knygai, čia pirmiausia jis susilaukė ir moralinės bei materialinės 
paramos.

Simo Kudirko- didvyriška laikysena pralaimėjimo akivaizdoje. Vil
niaus teisme, o ir dabarimis jo principingas ir nepalaužtas elgesys rusų 
komunistų nelaisvėj! mus ip;tri igoia iš naujo pažvelgti į šią rūsčią dramą.

Bostono lietiniai ym ne tik arčiausia Simo Kudirkos tragedijos- sto
vėję liudininkai, bet i • Y of SIIAME“ sutiktuvių rengėjai. Sausio 13-ją 
mūsų tarpe bus ir ve' -a,o autorius Algis Rukšėnas, kuris plačiau paaiškins 
knygos rašymo ir išk-idimo sunkumus ir pasisekimus.

Prisiminkime anų dienu vienin"as ir gausias demonstracinis!
Atgaivinkime anų dimu nuotaika ir taip pat gausiai rinkimės ir i 

”DAY of SHAME“ knygos sutiktuves!
Tegul niekad mūsų atminty neišblėsta Simo Kudirkos tragedija, kuri 

sustiprino ir suglaudino mūsų gretas!

Neužmirškim. ku-l Simo Kudirkos kančios dar ir šiandien nepasibaigė!
Kartu šiame renginyje bus rodomas ir filmas iš mūsų akcijos Simo 

Kudirkos dramoje.

Po oficialios programos — kavutė ir laisvi pašnekesiai. Be to, čia ga
lėsite Įsigyti ir knyg . su autoriaus autografu.

Renginio iniciatoriai

nors danguje. Nužengęs nuo ».it- 
reikšmingiausios jo progra-! simainymo kalno. Jėzus Įsakė 
mos dalys yra tos, kuriomis,Ce" 
atžymimos įvairios svarbes
nės sukaktys, kitų užmirš
tos. Iš tokių pernai pažymė
tina Romo Kalantos siiside--t’e1t1ru,n bl7’; i^ar7-ytip 'I 

ginimo sukaktis ir Vilniaus! teptų gyvulių, bet jie juk nebu Į

sakykite apie šitą regėjimą, ko! ’ 
žmogaus Sūnus bus prisikėlęs iš ; 
numirusiu“. (Mato 17:9). Re-j 
gėjimas nėra tikryliė. Regėjime Į

SLA SI.MVlENI.iniAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

sukaktis, o šių metų pirmo
joje programoje — poeto 
Fausto Kiršos mirties 10 me- 
‘ų sukakties atžymėjimas 

Joms skirtos programų da

vo tikri gyvuliai. Jor.tis, Pat mos 
saloje, matė daug regėjimu, ku
riuose jam fiasirodė visokie gy
vi ir negyvi daiktai, dviejų ga- 

,dynių istorijos panoramoje; ta i 
. čiau dalykai, kuriuos jis matė, Į

lvs gražiai nasitarnauia mfi J f^»vo tikrybės. Taip pat ir mo- 
j- s aĘl 1 pas! tarnauja m U [kytiniai rr.’atė regėjimą, kuriame | 
-U tautinei dvasiai stiprinti j pasirodė Mozė ir Elijas; liet tik-; 
ir priminti įvykiams, kurių’rybėje abudu tuodu pranašai' 

- - - - buvo užmigę mirties miegu ir
tebemiega iki šiai dienai, ir pa
siliks mirtyje iki prisikėlimo.

užmiršti negalimą.
(NufeKa į 6-tą pusi.)

DIEVO KARALYSTtS ŽINIOS

— Ebr. 11 .40.

Kas domitės Tiesa, mes pri
_ . siųsim veltui simudos. Kreipk;
Tęsinys Z5. ; Įgs $jU0 afjresu •

• Litbuanian Rible Studenis,
t 212 E. 3rd Street,

Povilas knlba apie tą patį da.
’vką 1 Korintiečiams lo:5i,52: 1 
"štai aš sakau jums paslaptį“, 
-ako Apaštalas, reikšdamas, kad 
jis yra pasirengęs pasakyti ką '

Spring Valhy, III.,61362.

(Skelbimas)

'GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa

žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, III. 60650. JIB 
Atstovybė, 2498Oaugall Rd., Windsor, 12, Ont., Canada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
5000 W. 1«th St„ Cicero; 4754 S. Wood St„ Chicago; 
3923 N. OHhraofcee Avė., 1147 N. Ashland Avė., Chicago!; 
Ir kitur.

^eeeM^MM**********************************************************?

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MII JONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Fetuvių fiaterafūfoė organizacija — 
duoda gyvybės apdriudą ir ligoje pašalpą, kun yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS teieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse miiono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraK.de tikra ir savgL Kiekvienas 
lietuvis čia gali guuri įvairių klasių reikaUngiausiau 
updraudes nuo $100.00 iki $10.900.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė — Bu. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokfeio studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams iašai pigią lERlC 
apdraudą: už $1,600.00 apdraudou tik $3.00 mokes
čio metama.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvttkų 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir ?Je plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Llthuanlan AIHanre of America
807 West 30th Street. Nesr York. N.Y. l$001

I

pard.it
apdraK.de
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Džiaugiantis, kad Laisvės 

Varpas tinkamai F. Kiršos 
mirties sukaktį atžymėjo, 
liūdnoka, kad niekas šiuo 
reikalu neatsiliepė į talką, 
kurios buvo prašoma per
programą ir atskirais laiš
kais. Na, kad bent ir po šio 
minėjimo kas nors prie ra
dijo išlaidų apmokėjimo pri
sidėtų! To labai lauktina. 
Geriau vėliau, negu niekad.

literatūroje ir kultūroje. Tuo 
užkišta didelė spraga, kuri 
būtų susidariusi, jeigu nie
kas plačiau laiku F. Kiršos 
mirties sukakties nebūtų 
prisiminęs. O juk velionis 
buvo ne tik iškilus poetas, 
bet taip pat pirmas Bostono 
Lietuvių Kultūros klubo pir
mininkas. skautų veikėjas, 
Lietuvių Bendi uomenės pa
vyzdingas narys.

Faustas 0 a Į Vaičjurgytė, o pagal Fausto 
; Kiršos eilėraščius sukultas 
'dainas atliko sol. Roma. 
Mastienė ir Lietuvos an-Į

. , Fausto Knsos 10 m. mir- samblis. Visa šioji medžią-,'
_______________ , musl 1910 metais, prieš 13{ ties sukakčiai sausio G d. ga pateikta ne padrikai, bet'

į moty Bostone mirusio advo-; programoje skirta beveik į gražiai sujungta programos 
Radijo valandos Laisvės dinti savo paramą, o taipj kato dr. Biunono Kalvaičio I pusė valandos. Apie mirusį«vedėjo P. Viščinio žodžiu.'
Varpo nauja, rūpestis ; dainos mint! ^Pašarvota Lubino šame- H* “i taikliai kalbėjo i ašy-! Tai buvo dailiojo žodžio ir
.... , - m.li-.H kliu-Ttoio imliais 1 ninėje. Antradienio vakare tojas Stasys Santvaras, jo: muzijos apybraiža, kuri ke-,Naujųjų metų .-vakarėse ' ^.1 metbūs klastok; a,.lankoma nuo 7 vai. Laido-pū'ybą skaitė akt. ,\leksand-Hiais brūkšniais iškėlė savi-

Laisves Varpas gavo piane- • • - J . trečiadienį 9 vai. ryto.! Ia b.ustaitiene ir akt. Birutė tų Fausto Kiršos veidų mūsų
Simų, ka,l siais metais uz • > b v. į,. 0 laba ,J artimiesiems relS-i
kiekviena programa radijo leiketu jį pakelti oen. iki Į .....
. •• • ‘-i- cio t.,; i kiame gilią užuojauta,stočiai reikcs mokėti Slo.OO MJ. lai i>eitu tik po Meną f J

daugiau, negu pernai buvo dolerį per menesį, arba ma-Į
mokama. Tai pakelia Lažiau, negu 25 centai už kiek-į

A. Škudzinską

^waw******M**M*M«**MiMMi*M»«««««««#*«M*««««*M*«**«***«*** z į Mirė Elena Kalvaitienė

Vietines žinios ! Po ilgos ir sunkios ligos.
Į sausio 6 d. mirė Elena Šal-j (Atkelta iš 5-o psl.) 
I kauskaitė - Kalvaitienė. gi-1

vės Varpo išlaidas $7k0.00 vieną programą, 
per metus. Tokios papildo-! 
mos sumos sudarvmas nėra, 
lengvas. Bet kitos išeities- 
nėra, tad tenka visiems pa-’ 
sitempti, kad naujas sunku
mas būtų nugalėtas, nes prie* 
šingu atveju tektų sustabdy
ti Laisvės \ arpo veikla.

I
I

— JC.

Gana
nereikalingai eikvoti kurtu alyvą

SOI T!i BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penkti dieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
M O 3 V AL FOI’IET Iki 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS AU S
— JAUKIAI Iš DĖKOKI OTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Šeštadieniais ir sekmadieniais 

M O 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS

(linkti..!, tini. kugdi.s dešros, kopūstai ir kt.)

Al-il.eik;.kilę ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBE

«
■fr

Prieš Kalėdas veiklusis 
j Bostono lietuvių kolonijos 

Praeita savaitę du kauke-; narys Antanas Škudzinskasj 
isidengę veikus vyrai’ su žmona išvyko į Floridai 

pailsėti. Ten jį prieš Naujus’ 
Metus Btiko širdies priepuo-* 

buvusius pirite-1 lis. Guli ligoninėje.
[ Linkime greičiau a t/ auti 
i turėtą sveikatą ir grįžti 

įpiplešimas ten Bostoną.
■ i uodžio 20 d. i

S. Drevinuką vėl apiplėšė

mis pi
apiplėšė maisto krautuv 
savininku Stasi hrevinską ii 
krautuve j<
JUS.

Kaip visuomet, taip lygiai 
ir šį kartą programos vedė
jas P. Viščinis yra optinis j«u< omo o e.moo/.io u. • Aukos Balfui
tas. Jis mano, kad per Bais- '
vės Varpo veiklos 29 meili Susižeidi M. Vaitkevičienė' Povilas Verbickas...........
yra buvy daug didesnių sun-i .................. 1 Bostono |>cr Keleivj liallur
kurnu, kurie sėkmingai nu- Magdalena Vaitkevičienė aurfojo $10.00.
galėti, tad bus įveiktas ir šis. "'laiuiieyai keisdama susi-, -

žeidi* ir paguldyta Miltinio; Nuo kovo 1 d. uždaromas 
Jis kviečia ligšiolinius ligoninėje. Linkime greičiau Bevere cukraus fabrikas, ku-

programos rėmėjus padi- pasveikti. riame dirba 500 darbininku.'

I'ana. lis 
jau buvo ii

S » * y fcia : 
l’roduit ii. r. 

(IraŽM 
KkMMMiJ*

Paskutinė Modernam alyva Šildymo naajien* arSOCUMATlC

FORTŪNA FUEL Co.
Alvva Sildvmo MMviali'itai«» Adam* mrrnt. Oatery, Maai 

Alyvai bar neria aptarnavimas ialisats 24 vai per ditM

Narnama šildyti 
f eriaua iaa pirkinys

Pilnas jrm*i«»«. fakaiUnt tly- 
voa kurnerį. pūtė jų, am flltry, 
tcrnMaUla. kontrelf ir ūirtų«K 
jungti rūsy an raaizAžiata.

10 mėly garaaltia.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 

TnL SW 8 2868

yra yieninteJė oficiali i*t»- 
ga Worce*tery, Kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš Wor tes

terio j Lietuvą ir kita* Rusi 
jo* valdoma* sritis- Čia kai*

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .sueina greitai u 
tvarkingai.

Čia galima gauti jvairiau* 
siu importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis Luinomis.

Vedėja B. Svikfiene

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

436-1204 3-4948

Hood Sųuare 
D ar d įvare Co.

Bnr aiakan >. J. ALEKNA 
62S KAST KROAI’^A*

MASS.
ĮELKKONAS AK M-414S 

Hanjariiiii M««r- Pažai
Fopierca Sinm’inn 

St Ji in v Ln.-' k'tffli
V lankia reta rot•>?« rutina ua 

Krikni-nvn plt-mt>«*iamn
if*!e«tea -a-'kt**

Peter Maksvytis
Camsntsr A BsBdor
49 Church Street 

M. Millun, Maus.
Atlieku vinus pataisymo, 
to ir proiskta-imo dartms M lau
ko ir viduje, gyvenamų namu Ir 
biznio paimtu, pesai Jnn* retka- 
levim*. Saukite vinedon iki • va
landų vatam.

Telefonu t «98-S«75

A. J. NAIUAKSy
Real Estete A. Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newton Centre, Masu. 02159

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope* 
ros solistes Elzbietos Karde
lienė* įdainuotų dainų ir ari
jų plokštėtą. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.
rrrrrrrrr r r  .................. * » *»»*^**»*l*************v*************^

AMk*a. n MOmav—.
Telefonas: A N 8 2806

Dr. Jos. J. DanovanĮ
Dr. J. Pažakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRLSTAS

jį Valandos:
9 vn. ryto iki 5 va!, vak

* Trečiadieniais nepriimama
j 447 HK0ADWAY
* South Boston. Maas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

0PT0METRIST1
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždam 
445 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Laisves Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brink ton, Maas. 02402. Tel. 589-7209

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
vaeeeoeeeeeeoeeoeeGeeocfieooooeosoo&ooo&o^strosooaoeeos

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiJdorne gydytojų re 

eeptu* ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vairty — eikit j lietuviškų vaistine.
S*v. Emaouei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadeay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 

Telefonu A N 8-6(129

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vaL v^, išskvrus šventadienius Ir seku.

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worce*ter, Mas*. 01604 

Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterk> siun
čiam įvairius siuntiniu į Lietu
vą ir kitu Ruijos valdomu 
plotu! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybų medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs gamjbos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai te
momis kainomis. Be to, siunčia- Į 
me maistų, pinigu ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytu prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikru įstaigų aUikviesti 
gimines čia pu save į svečiu 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimu atliekamu grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėju A. Schyrinski1

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

*iuii£ia betarpiškai
18 BOSTONO | LIETUVĄ 
ir Intus Rusijos

Pristatymu greita* Ir 
garantuota* 

Prekė* parduodamo* nuio*
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatu*, automobiliu*, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broeduray 

So. Boston, Mas*. 02127 
Tel. 268-0068

South Boston Savings Bank į |l Trans-Atlantic TraveI Service
ALFRED W. AR( IIIBALI) PREZIDENTAS 

460 We*t Broadvvay, South Boston, Mas*. 02127

Skambinkite 268-2500

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

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevnrd, Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825.9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

M & T OIL CO.. Ine.
641 E Broadtvay So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies^aptarnavimas 
O Automatinisjpilimas
□ Patogios mokejimo^sąlygos 
O Pilnas šildymo (rengimas

už nemažesnių^ kaip $1,000 dvieju 
metų įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

Skambink ite

268 - 4662;

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Aasets) yra

virš $274,000,000

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

(STAIGA

Norintiems keliauti j Europa, Pietų Amerika, Australiją 
ar j bet kurį kitų pasaulio kontinentą, pruieisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermutioj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pr^ 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

_
Globė Parcel Service, Ine.

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

Trans-Atlantic TradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta |

393 We*t Broadvray 
So. Boston, Mas*. 02127 
Telefonas: 266-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ve**********************************»###e*e*e#ss»«ssssssss»fi»i
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