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Pasakoja tardytas dėl 
Simo Kudirkos motinos

Keleivy jau buvo rašyta, kaip Simo Kudirkos motinai 
trukdė pasiekti JAV runbaaadą Maskvoje, bet, kaip žino
ma, ji via dėlto ją pasiekė ir jau gavo JAV pasą. Vaclo
vas Sevrukas buvo vienas jtų, įkuria Kudirkos motinai pa
dėjo. Čia jis pats pasakoja, kaip jį dėl to tardė ir kaip 
saugumas sutrukdė Kudirkos plotinos kelionę į Maskvą.

Vaclovas Sevrukas, Leono sūnus, gimęs 1940 m. kc/vo 
17 d. Leningrade. Lietuvis, nors gimtoji kalba —rusų. Jo 
šeimoje pasakojama, kad protėvius caro laikais išvežė į 
Sibirą. Tėvas lietuvių kalbos nemoka, bet kaip lietuvis 
pateko karo metu į lietuvių diviziją ir pasiliko Vilniuje. 
Vaclovas jaunystę praleido Suvorovo karo mokykloje, 
lietuvių kalbą išmoko būdamas 21 m. Laiko save mark
sistu, nors nuo 17 metų amžiaus jam teko pakelti smūgių 
ir pažeminimų: dėl partijai pridšiško politinio aktyvumo 
jam buvo neleista laikyti stojamuosius egzaminus į aukš
tąją mokyklą ir vėliau buvo šalintas iš universiteto ir ne 
vieną kartą buvo atmetę jo prašymą stoti j aspirantūrą. 
Tačiau šiaip taip po metų laukimo 'jam pavyko įsigyti uni
versiteto baigimo diplomą. Paskutiniu metu jis buvo 
marksistinės ideologijos dėstytojas viename Leningrado 
institute bei sociologijos ELFĄ fabrike Vilniuje.

Sevrukas užmezgė ir palaikė ryšius su Maskvos ''Kro
nikos“ leidėjais ir kartu su būriu vilniečių Skaitė, platino 
ir kūrė shmizdato literatūrą. Ui tai l972j». po 10 su pu
se.., mėnesWp*W<1ta> taiwriw>. taady»<rWĮrvo teisiamas 
pagal 68 stif liBCir paiadptatas į bepročių namus. Drauge 
su juo buvo nuteistas darbininkas Stasys Jakas, komunis
tas, keletas asmenų pašalinta iš partijos ir eilė pažeminta 
pareigose. Įvykiai betarpiškai lietė per 40 žmonių. į

Išėjęs į laisvę ir nerasdamas darbo pagal savo kvali-1

tentas VIS I cįsio|aa)b ueuo)sofl ‘auaipnds auojg Keleivio redaktorius so viešnia iš New Y'orko 
Nuotrauka S. Narkėliftnaitūa

Prez. Nixonas remiamas 
prie kongreso sienos
Priartėjo apkaltinimų paskutinio pasvėrimo valanda. 

Respublikonai senatoriai prieš respublikoną prezidenty. 

"Bešališkumu“ pridengtas "politiikumas“.

Prezidento Nixono apkal
tinimo bylos pirmas veiks
mas po beveik pusantrų me
tų politikierių, advokatų ir 

! aukštųjų administracijos pa- 
; reigūnų dialogų ir ugdomos 
' įtampos priartėjo prie galo. 
• 38 asmenų (21 demokrato ir 
i 17 respublikonų) Senato 
taidomasis koiųįtotas paga
liau pasiekė taško, kada rei-

garantuotos piliečių "priva- 
tiškumo“ teisės pažeidimą 
(turimas galvoj įsiveržimas 
į Ellsbergo psichiatro butą).

3. Jis kaltinamas kad atsi
sakąs bendradarbiauti su 
šiuo senato juridiniu komi
tetu. nes nepakluatąs komi
teto reikalavimams (pateik
ti bylos gvildenimui reika
lingą medžiagą ir tuo panei-

kia spręsti, ar yra pakanka- giąg kongreso tei-es.

skaitytojų dcmesiui! Pogrindžio spaudos
Del redakcijos ir administracijos tarnautojų atostogų j poroįfa

kitas Keleivio numeris beišeis rugpiūčio 20 dieną.

1
Birželio gale New Yorko 

viešoji (biblioteka, esanti 
Į Penktojoje Aveilue ir

mai davinių pasiūlyti kong
resui prezidentą Nixoną. 
kaip sakoma, "impyčyti“.

Pi •ieš komiteto nariams 
•šiuo klausimu tariant pas
kutinį žodį. buvo suformu
luoti siauresnės ir platesnės 
apimties kaltinimai. Komi
teto vyriausias teisinis pata-

Į Penktojoje Aveilue Ir 42
JAV konsulas nori ^Pasikeitė Graikijos

kalbėta su Kudirka įr Kipro vyriausybės •
Praeitą savaitę N.Y. Ti-j Po turkų invazijos ir kru-i lankyti nuo. pirmadienio iki

fikaciją jis emigravo Izraelio vyriausybės kvietimu. Tiek . mes ir kiti laikraščiai rašė,! vinų kautynių prez. Maka-. leIJ1G r?uo v a - ry-
Sevrukas. tiek sovietų saugumas gerai žinojo, kad pa-> kad JAV konsulas Makuo-, rios nuveikusi Kipro karinė ® 1 } . X?." X10* ? sesreikštas noras važiuoti ffcmelį tai tik formį kuri >m I je Williams rūpinasi gauti Į klika nuo užgrobtos vai- iki 5 vai. vakaro.
leidžia emigruoti, o saugumuo — juo atsikratyti. i į14.1.0? umu j <^k>s pasitraukė. Jos pasta- ’ Kai paroda buvo organi-

' J Kudirka, kuris kalinamas j tytas .prezidentas Nikos! zuojama, Vlikas bibliotekai
Tardo .dėl pagalbos Kudirkos motinai

1974 m. gegužės 30 d. mane iškvietė į VSK’ą (Vals-. ....
tybės Saugumo Komitetą). Susirinkę keletas saugumiečių' ^misteriją. Pagal 19^. m* ’ kos Clertdes. LKBK Nr. 9 viršelis lietuvių
iš pradžių mane tėviškai peikė už pasiryžimą pagelbėti»°5, lr# Sovietų Sąjun-' Dėl nepaprastai padidė- kalba ir jo vertimas į anglu 
Kudirkos motinai tai vra. ia Dalvdėti i Amerikos ambaJ^skonsulannę sutartį Ame- Rusios Graikijos ir Turkijos į kalba. Be to, išstatytas ir 

, o J .-, y™*JfrP y® ! .. .nkos pareigūnai tun teisę santykių įtampos ir net ka-'17,054 lietuvių pa-irašvta«
sadą Po to prasidėjo tardymas, kur, turėjo maskuoti į įtikti ,avo piliečiais, ro aLtatydino ir . pareiškime r^u^aJK-

auklėjamasis disputo formoje pokalbis. suimtais Sovietu Sąjungoje. Graikijos kariškių vyriausy- resuotas Jungtiniu Tautu
— Kodėl jūs nenustojate savo antitarybinės veiklos? j Ar sovietai JAV konsulo bė, užleisdama savo vietą generaliniam sekretoriui K
— Man atrodo, kad yra kiekvieno žmogaus pareiga j reikalavima patenkino, kol civiliniams politikams. Jos j Waldheimui. 

padėti kitam žmogui sunkiose aplinkybėse, tuo labiau mo-' kas nėra žinių, 
tinai, kurios sūnus kalinamas už savo politines pažiūras. Į

— O ar seniai jūs pažįstate Kudiiikos motiną? i Konsulatas pai e.sxęs. kad
Jinai kaip gyva atsistojo mano vaizduotėje. Vieną

dieną 1974 m. susipažinau su Kudirkos motina. Moteris
apie 67 metų, atrodė energinga, su gyva ir išraiškinga 
kalba, valstietiškai apsirėdžiusi (o gal tiktai taip man 
atrodžiusi).

Visa jos išvaizda kalbėjo apie dvasinį įtempimą, a- 
pie ryžtą gelbėti sūnų. bet ne maldavimo, o teisingumo 
ir veiksmo keliu; apie tai, kad jinai — ne kaip daugelis 
motinų gina ir stengiasi nuvesti savo vaikus nuo "pražū
tingos“ kovos ir dar blogiau, įtikinėja jos beprasmišku
mu — palaimino savo sūnų ryžtis ir priimti nešti savo 
kryžių. Ir dabar mane klausia apie ją..

— Kas teikė jai materialinę pagalbą?
— Į tokius klausimus aš neatsakinėjau jau būdamas 

pirmą kartą saugume 1965 m. Jūs tai turėtumėte žinoti.
— Stebėtina, kaip jūs atsiduriate visada pačiame 

smaigalyje kovoje prieš tarybų valdžią
— Jūs, kaip užkietėję euristikos žinovai, visą laiką 

bandote pakeisti vieną dalyką kitu. peitcelti ginčo esmęĮkinėjo amerikiečius nelauk- 
į reikalingą jums pusę, įrodyti Valstybės Saugumo Ko- ti. kad vyriausvbė padarytų 
miteto išminties absurdą Jūs galite neskatinti elgtis d o-»stebuklus. bet patiems gydy- 
roviškai. — tai natūralu, — bet dorovės negalima trak-jti krašto ūkio ligas, 
tuoti kaip ardomosios veiklos.

— Tą paprastą moteriškę, nežinančią ką daranti, 
mūsų valstybės .priešai nori išnaudoti savo antitarybiniam

priešakyje dabar atsistojo .
Constantine Caramanlis, ku-\ Maskvoje niekas 

.ris po kariškių perver-mo! #
Simas Kudirka dar nežino, ? buvo pasitraukęs į užsienį, npnnstikrifp 
kad jis jau gavo JAV pilie-1 §je valdžių pasikeitimai
tybę. Jo motina apie sūnų I vertinami gana teigiamai, 
nieko negii dėiusi nuo praei-; nors ir Kipre, ir Graikijos- 
tų metų rugsėjo mėnesio. Ji j Turkijos pasiihy įtampa 
nežinanti, ar jos laiškai jį dar neatlvžta.
pasiekė, ar ne. ,

Prezidentas ragina 

mažiau pirkti

| Paskelbė Pavergtųjų 
\ savaitę

Mafkvoje dvi dienas po
sėdžiavo Scf.ietų Sąjungos 
Aukščiausioji ir Tautybių į 
tarybos, iš viso 1,516 atsto
vų. Tai jos tariamasis par
lamentas. Šios tarybos buvo 
"išrinktos“ birželio 16 d.

Šiemet Pavergtųjų tautų 
savaitė buvo lieposl4-21 d. 
Prezidentas Nixonas ją te-

Prez. Nixonas, kalbėda
mas Los Angeles prekybi
ninkams ir fabrikantams, j parkelbė liepos 12 c. 
ragino mažiau pirkti prekių. ’
Pagrindinė infliacijos prie-i ************^*-********«******-
žastis esanti ta, kad žmonės, |ę,pro falon turkai pasku-
nori daugiau išleisti, negu 
uždirbti ir sutaupyti. Jis įti-

bomis gabena vis daugiau 
kariuomenės ir atsinaujinu
siose kautynėse stengiasi už
imti didesnius plotus. Dėl 
to užsikirto ir derybos Žene
voje.

• •

4. Prez. Nixonas kaltina
mas "apgavęs Jungtines 
Valstybes0, neteisėtai susi
mažindamas reikalingus su
mokėti federalinius mokes
čius.

Marylando atstovas dem. 
Paul S. Sarbanes pateikė

rėjas John M. Do a r juos su- komitetui daug platesnį ir 
glaudė į keturis punktus, ku- žymiai smulkiau išdėstytų 
rių tūrinvš Maždaug toks: k*Wnimų sąrašą kuriame 

minimas ir melavimas komi
teto tardytojams, ir pastan
gos savo naudai palenkti 
FBI, GIA ir net mokesčių 
rinkimo įstaigą ir kt.

Ilgą laiką vykę vi:ų 38 
komiteto narių (pasisakymai 
rodo, kad prezidentui apkal- 

. tinimų bus sunku išvengti.
Pažymėtina tai, kad už 

j "Impyčmentą“ gana griež- 
. tai pasisakė ir daug komite- 
to narių respublikonų sena
torių, motyvuodami tai šio 
klausimo nepaprastu svaru
mu, valstybinių interesų pir
menybe ir būtinumu kame 
eisės ir moralės pasvėrime 

išvengti bet kurio partišku
mo. Bet iš tiesu — galima 
aiškiai įžvelgti, kad respub
likonų partija nori kiek įma
noma atsiriboti nuo apkalti
namo respublikono prezi
dento, kad tik mažiau nu
kentėtų ateinančiuose rinki
muose. nes bylos vienoks ar 
kitoks pakrypimas liečia ir 
oačių senatorių karjerą.

Prezidento gynėjai ir jo 
advokatas St. Clair kelia sa
vo argumentą, kad kaltinto
jai neturį visai aiškių krimi
nalinio ar kito nusikaltimo 
faktų, kuriuos būtų įvykdęs 
pats prezidentas Nixonas. 
o kaltinimus remia tik sun
kiai suderinamų magnetofo
no užrašuose kalbų nuotru
pomis ir abejotinų liudinin
kų parodymais bei bendrom 
frazėm. 0 konstitucija rei
kalauja konkretaus stam
baus nusikaltimo įrodymo.

Rekomenduoti kongresui 
orezidentą "imnvčvti“ rei
kia mažiau-ia 20 komiteto

So rieti joje faktiškai val
do komuni-tų partijos polit- 
biuras. Tos taiybos yra tik 
valdžios dekoracija, — jos 
tik prideda antspaudą ten, 
kur partijos galvos liepia.

Taip buvo ir šį kartą. Ką 
Brežnevas pasiūlė, tas ir bu
vo priimta. Pasiliko tas pats 
"prezidentas“ Podgornis, 
tas pats ministrų pirminin-

1. Prez. Nixonas ir jo per
sonalas yra tiesioginiai at
sakingi už Watergate skan
dalo slėpimą.

2. Prezidentas kaltinamas 
už savo galios perviršijimą 
politiniams tikslams, kuris 
pastūmėjo į konstitucijos

Nenori su kipšu 

obuoliauti ' 1 '

! I Maskvą iš Kinijos grįžo 
Pravda pirmą kartą trura-1 s®vistų premjero -pavaduo- 

tik^lam. O jūs bandote padėti suruošti antitarybinę pro- pai paraiė.kad prez. Nizo- • tojas Iljičevas, kunam ne- 
vokaci ją. Ir puikiai viaa tai suprantate, gi pats sakėte, kari nas gali būti paialintas il.P*5^^ išvaduoti 3 sovietų! Taigi ir visa Sovietų S-gos 
suprantate visą riziką ir atsakomybę dėl šio poelgio. pareigų. Ten prez. Nixonas l^Mių, nusileidusių Kinijos-vidaus ir už ienio politika 

(Nukelta į 3 pusi.) laikomas taikoe herojumL • teritorijoje. I bks nepakitusi.

Italijos krikščionių demo
kratų partijos suvažiavime

r_________ _t , buvo pasiūlyta partijos va-
kas Kosyginas ir net kultu-S dovybei ieškoti su komunis- 
ros ministrė Furceva, kuri1 teis kompromisų, bet suva-jnan-n balsŲ persvara«t 
neseniai spaudoje buvo pa-j žiavimas dauguma balsų, paįvairi-
plakta už neteisėtu būdu vi-l tuos siūlymus atmetė. Taigi Į n0 jar jr telefoninis pagra- 
los pasistatymą Jos tik ne-1 krikščionys demokrate: Ite- i neva ,pakjMa
bėra 
je

Aukščiausioje taiybo- Ii joje su komunistais pne dė, ko tur^0 boti nu.
vyriausybes stalo nesėdės, trauktas posėdis. Iš tiesų vi

lteli jos parlamente Komu- M J. by1; yra i9torinė bom-
mstų frakcija narių skaičių- bg #tvertugi viso krašto mo-
mi yra antroje vietoje. rtlinjua pjuvaiu4.

t
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Arelapis sb&na^JT nzur/s. so. Bcsrca to. 31. 1974 m. liepus 30 d.
< /• •

Raitoji Kinija apie 
raudonąją Rusiją

šitas straipsnis paimtas iš Akiračių balandžio mėn. 
numerio. Jį š. m. sausio ,8 d. paskelbė Kinijos Liaudies 

~ Respublikos oficiali žinių agentūra Hsinhua, ir tos die- 
nos rytinėje laidoje perdavė visos Kinijos radijo stotys.
Sausio 25 d. jį paskelbė ir savaitinis Peking $leview. 
kuris leidžiamas anglų, prancūzų, ispanų, japonų ir vo
kiečių kalbomis. Manome, kad jis bus įdomus ir Keleivio 
skaitytojams, nes čia labai vaizdžiai išgirstame, kaip 
dabar kalba kinietiškasis komunistinis "brolis“ apie 
savo rusiškąjį komunistinį dvynuką.

Keleivio red.

4 (Tęsinys)

* Pasipriešinimo bangų plakimas
t

Reakciniai įstatymai betgi negali su tabdyti kylančio! 
liaudies nepasitenkinimo, gi beatodairiška priespauda tik ’ 
iil'-aukia dar stipresnį pasipriešinimą. Sovietų liaudis šian
dien įvairiais būdais kovoja prieš sovietų revizionistų 
valdžią — daibo sulėtinimu, streikais, prote to mitingais 
bei demonstracijomis. Susidaro pogrindžio revoliucinės 
organizacijos, dalinami lapeliai, išleidžiami atsišaukimai, 
raginantys kovoti ir kelti maištus.

I 
I •

Įvairiose krašto vietose išsiliejo perpykusio pasiprie
šinimo bangos. Keliais pastaraisiais metais pasireiškė ne
paliaujama sovietų daibininkų kova prieš .priespaudą ir 
išnaudojimą. Tos žinios nekartą išsprūdo į pasaulį, nors 
Brežnevo klika bandė visa tai nuslėpti. Salia gerai žino
mos, didelio masto masinės kovos su priespauda Čimken- 
to mieste 1967 m., tų metų lapkričio mėnesį sustreikavo 
tūkstančiai Charkovo traktorių įmonės darbininkų. Nuo 
1968 m. revoliucinės organizacijos Sovietų Sąjungoj pra
dėjo skleisti straipsnius ir lapelius, šaukiančius sovietų 
darbininkų klasę ir darbo liaudį sukilti, nuversti sovietų 
revizionistų išgamų valdžią ir atstatyti proletariato dikta
tūrą. Kijevo hidroelektrinės jėgainės darbininkai de- j Dr. Vanda Sruogienė su keleiviečiais Jonu Januškiu (kairėje) ir 
monstravo 1969 m. gegužės mėnesį. Tūkstančiai darbi- ' Jackum Sonda (dešinėje). Nuotrauka daryta I19$8 m. rugsėjo 21 
ninku Dniepropetrovsko mieste metė darbą ir demonst- ( d., kada įdr. JV. Sruogienė buvo atvykusi | Bostoną paskaitos 
ravo 1972 m. rugsėjo mėnesį. 1 skaityti.

I Sruogienė tebesirūpina, ką 
mums dar nauja duoti, kuo 
mūsų kuitfirinį gyvenimą 
praturtinti?! O mumstelie-!

Žmogų gei biame už jo nu- ir tautos kultūros bei moks- ka tik nuoširdžiai jai linkėti | 
veiktus darbus. Juo daugiau lo lobį didina. sveikatos ir ištvermės dar?
jis kitiems padaro gero, juo Dėl to malonu prisiminti turimiem sumanymam įvyk- 
daugiau visuomenei palieka ir kitiems priminti ir tokių į dyti.
nedrįstančių kultūrinių ver- ž™ordU veikl°s ar amžiaus 
lybiu. tuo giliau jis įsirėžia ^kaklis, nes jos nėra tiktai 

siauro senuos rateliožente, 
mūsų atmintyje, tuo didesnį o plačiosios visuomenės dė- 
dėkingumą^ mes jam jaučia- mesio velti įvykiai, kaip ir 
me. O ypač, jeigu jis, ir se- patys sukaktuvininkai yra 
nyfvo amžiaus sulaukęs, mū- neeiliniai mūsų didžiosios 
sų gyvenimą dar vis turtina šeimos nariai.

ŽYMIOJI ISTORIKĖ DR. VANDA SRUOGIENĖ

Dviejų istorikų sukaktis Iš Bostono Lituanistines 
mokyklos praeities ;

(Žinias surinko Antanas Mažiulis) , 

(Tęsinys)

Juoda ir balta

Regis, nederėtų atskirai į tiniai šokiai, bet, deja, nei 
skųstis, nes Bostono Aukšt. Į miklios kojos, nei tvirtos 
Lituanistinė Mokykla gy,;e- rankos lietuviškai nekalba 
na tais pačiais sielvartais ir ir nemąsto. Tam yra būtinai 
laukia to paties likimo, kaipĮ reikalinga neištuštėjusi gal- 
ir visos kitos išeivijos litua-į va- ir ne ustiręs liežuvis, 
nistimės mokyklos. j Bet vis dėlto, nors ir pa-

Svarbiausia, šioje pa lygi-'dūsavus, dar toli gražu ne- 
namai negausioje lietuvių j tenka nuleisti rankų ’erme- 
kolonijoje kone kasmet jau-• nimės nuotaikos prislėgtiem, 
čiamas kvalifikuotų mokyto-! Tiek paskirų ttl j, tiek ru
jų trūkumas, nes vyresnio-i pestirgų ir darbščių tėvų 
sios kartos peda gogai po ke-
lerių metų darbo pavalgę 
pasitraukia, o 'jaune nieji.
Bostone baigę studijas, iš- anistinė mokykla, kaip jau 
skrenda kitur kurti savo gy- anksčiau bu . o minėta, išlei- 
venimo. Taigi kone kiekvie- džia ir tokių jaunuolių, kū
nų naujų mokslo metų išva- rie dar ilgam laikui galėtu 
karėse reikia iš naujo mobi- (būti lietuvybės gyvybės Re

gimo darbe, kiek Pranas IKzuoti beveik pusę moko-, rauti ja. Ju būtu ilgą eilę, 
Čepėnas. Jis nuo 1931 m. iki ’ mojo personalo. į jeigu tik kelerių metų šios
1944 m. nepriklausomoj Lie- Į Sakykime, kad gaivios Į ?tuani^inės mokyklos 
tuvoj pradžioje buvo sekre- paguodos neteikia ir didelė, ^įtunentus įsvaidintume ir 
torius, o vėliau ir vienas Lie- mūsų išeiviškojo atžalyno velesnę lietuvišką veikįą 
tuviškosios Enciklopedijos dalis auganti amerikietis- i ar mokrio pasiekimus pasek- 
redriktoriu. Nuo 1953 m. iki Roję aplinkoje ir atmosfera-! Tok7 JawnuolW bjta- 
1966 m. jis buvo viena? iš je.Juk tikrai nėra džiugu! yiekos nuotaikos pavyzdžiu 
Bostone išleistos Lietuvių per metų eilę stebėti, kaip Į pall™e Patelktl kad Jr 
Enciklopedijos redaktorių, entuziastingi, nadorūs ir lie- • įlem^ drau?e su Vyteniu 
Vadinasi, net ištisą ketvirtį tuviškai čiauškantieji pir 'SenuU iriausiais oazv- 
amžiaus jis plušo enciklcpe- mųjų skyrių mokinukai
diiose. redaguodamas ar intensyviausių mokymo ir Į 
pats rakdamas daugybę auklėjimo pastangų vėliau ilguslos 
straipsnių, kartu dirbdamas vis tiek ima švebeldžiuoti * Aa. 
ir daug kitų daibų. angliškai lietuvišku žargo- A 1 Bukauskaite*

• . nu, be taisyklingo linksnia-
Pr. Čepėnas yra gimęs vimo ar asmenavimo nuovo- 

1899 m. balandžio 4 d. Dau- ros Tai yra nemaža it ne-

ENCIKLOPEDININKAS
PRANAS ČEPĖNAS

Ji8 tikrai tokio vardo nu
sipelno, nes neturime kito 
asmens, kuris būtų tiek ilgai 
dirbęs enciklopedijos paren

komitetų, tiek ir mokytojų 
pasišventimas kasmet patei
kia ir šviesiu rezultatų. Litu-

genausiais pazv- 
{miais, taigi drauge pirmąja 

P 1 Bostono lituanistinę m-lą

atsisveikinimo žodį:

Didžiai gerbiamas klebone, 
Pone mokyklos vedėjau,

Xr”Sa3?mokykla SSSdSpH "
žumų pasipriešinimo kovų prieš sovietų revizionistų di- ’ rfe rausiasi senovės paliki-1 dijas apvainikavo daktaro sąjūdyje, dėl tų idėjų jam per keturias šeštadienio va 
džiarusiško šovinizmo -politiką. Kiekviena sekanti kova muos, apneštuose storu dul-‘laipsniu. teko ir nemažai nukentėti, landas negali padaryti ste-
vis buvo didesnio masto ir ilgiau tinko negu ankstesnioji, kių klodu, o ką bekalbėti a-į v Sruogienei atvykus Istorijos studijas baigė Kau- buklo ir tėvu užmirštos vai
Nuo Ukrainos iki Vidurinės Azijos, nuo Baltijos krantų pie moteris istorikes! Jų la- 
iki Kaukazo kalnų 1972 m. šios kd.os prasiveržė viena po bai mažai. Iš šios srities 
Jutos. Kauno mieste, Lietuvoje, tūk-tančiai patraukė i gat- mokslininkių pati iškiliau- 
ves su šūkiu: ”Duokite Lietuvai laisvę!“ Jie įpuolė miesto s*a J™ dr* Vanda Daugu-

Šiandien mums ir džiugu, 
ir liūdna, nes turime atsi
sveikinti su mūsų lituanisti
ne mokykla, kuri mus ugdė,

partijos komiteto pastatus ir policijos būstinę, kebesi su d aite - Sruogienė, dabar gy-
karo policija ir parašiutininkais. Latvijoje septyniolika venan 1 icagoje. 
partijos narių veteranų išsiuntinėjo Įvairiems žmonėms j Ji yra gimusi 1899 m. rug- 
Sovietų Sąjungoje ir už jos ribų ilgus laiškus, kuriuose jie ' pįūčio 16 (L Ukrainoje, į duota.

į JAV, Tėvynės Mylėtojų no universitete. ko sielos lietuviškai pergim-
d-ja pakirietė ją parašyti po-' ,. t . « * . dyti- Lietuva vistiek jiems,, . . .. . ...
puliarią Lietuvos istoriją. Ji Lietuvoje P. Čepėnas ii- Heika svetimas kraštas, nors I kvePe Lietuvos praeities 
buvo išleista 1956 m. Tai di- S°kai mokytojavo, buvo ak- ir žinotu kiekvieną jos kai-! .nuolat !Pni?1T\e. J°s 
džiulė knyga, 1000 pusią- tyvus mokytojų organizaci- mą, upelį ar didesnį akmenį.!dabarties. va^s .lr

išleista dideliu tiražu, iose’ ..?UL^OS švietimo Nors ir nemalonu konsta-imiimyse jos svmsms keitiesP«bkuri buvo ir greitai išpar- draugijoje ir kt.. skaitė pa- tuoti, bet gilesnio sentimen- 
• skaitąs liaudies universitete. į0 Lietuvai ir lietuvybei di- 
i Nuo 1940 m. Vilniaus, o nuo želėje dalyje mokyklinio

viltį.
Gai kartais mes jauni ne

supratome mūsų mokytojų 
iratidengė sovietų revizionistų marksizmo - leninizmo išda- D.abar dr‘ Y* .Sl’u<*iene® 1H5 m. Pinnebeigo univer- nežadin^nei vad£ auto’ JUOS apvy1*™-

vima ir iu nolitika .siekiančia bp atodairos asimiliuoti tau- i tuoJ buvo pakviesta Šiaul ų. stfaįpsnįų dažnai diatomei ^įtčAe dėstė naujųjų laikų vėliai nei skaitiniai neJ jiems reikėjo mus šviečiant
U-į V amo i OSin’o Aao J •_ i . * ’ *•

rimą ir jų politiką, siekiančia be atodairos asimiliuoti tau-, . .. . . .. _ —r—------- - ---- n m
™„,. E,iW.v. !=-:

e-iSnandm hinrp I.iptinzn, rP-l j, paštininkė.
. j . . , -• i ,n • • ♦ - m aaa j z* K«roąy o vėliau airoostudentą,. Dmeprodzeranske . Ukrainoj, vue 10,000 de-! g^uHog’,binre. Lietuv„s re- 

manstrantų puolė sntmnės sovietų partijos bei valdžios ■ dakcijoje. Istoriją studijuo- 
pastatus. o taip pat Valstybės saugumo komiteto pastatą ! pradėjo Berlyne ir baigė 
ir suplėšė Brežnevo ir kitų paveikslus. Protesto veiksmai Kauno universitete. Nuo 
buvo dažnai pranešami iš Kaukazo ir Centrinės Azijos. ' 1928 m. iki pasitraukdama 

I iš Lietuvos mokytojavo gim- 
Sovietų intelektualai taip pat yra didžiai nepatenkin- , nazijose. paskutiniuoju me

ti Brežnevo klikos fašistine valdžia. Daugelis jų įvairiais į tu bilvo vienos Vilniau? gim- 
būdais pasmerkė valdančiąją kliką dėl jos baltojo teroro Į nazŪ"os direktorė, 
ir dėl jos karštligiško ginklavimosi bei pasiruošimų karui
Maskvoj. Leningrade. Minske ir kituose miestuose jauni V. Sruogienė buvo veikli 
studentai visada dalyvaudavo pastarųjų kelių metų pro- į vaikų ir motinų globai skir- 
testo veiksmuose. . tose organizacijose ir jų

spaudoje. Daug rašė ir kitais 
Plačiosios sovietų liaudies masės dažnai boikotavo, klausimais. 1935 m. išėjo 

Brežnevo klikos agre-ijos ir ekspansijos politiką ir jai'jos parašytas Lietuvos isto- 
priešinosi. Kai kurios revoliucinės organizacijos pasklei- Į ’J.108. vadovėlis (JAV-se iš- 
dė straipsnius ir lapelius, kuriuose griežtai pasmerkė so-; e.i° \ay 6-toji jo laida). Be

Pedagoginio darbo gar
binga sukaktuvininkė neme
tė ir JAV--e. Ji 10 metų la
bai sėkmingai profesoriavo 
Auroros kolegijoje. Chica-

Siriją.
' karsčiausi žodžiai. Tai dėl 

Atvykęs į JAV, Pr. Čepe- to. kad su Lietuva jie nėra 
nas, kaip minėta, ilgai dirbo *. turėję gyvo ryšio, kad ji čia 
L. Enciklopedijos redagavi- gimusiai kartai tėra tiktai
mo darbą, o vėliau, jį bai 
gus, buvo pakviestas sureda
guoti didžiulį veikalą Lietu

vaizdingesnių ar tiesesnių 
pasakų pasaulyje.

Jaunimo lietuvybei ugdy-
gos auka. lituanistikos mo- vos universitetas, kuriame,-r palaikyti, be dabartinio
kykloje nuo pat jos įsikūri 
mo dėstė Lietuvos istoriją. 

Be pedagoginio darbo, dr, o vėliau istoriją dėstė Feda»» 
goginiame lituanistikos ins
titute ir neakivaizdinio dės
tymo skyriuje.

Paskutiniuoju metu dr. V. 
Sruogienė daug jėgų aukoja 
atsiminimų knygai apie ra
šytoją Balį Sruogą. Tai bus 
didelis vaika'las, kuriame

vietų revizionistų iigamų klikos nusikaltimu; prieš Kini- i *°; J1'1' -ios raSo kelios dešimtys autorių.
____ __________ ui.-- .aao _ ____ = Lietuvos istorijos vaizdai ir. :•ją. Kai sovietų revizionistų valdžia 1968 m. ruąipiūčio mė- į 1^onJ®s .

nes, karine jėga okupavo Čekoslovakiją, Mask.oj. Lenin- - Ll>tuvos bauHžiaunbko ū- 
grade, Charkove. Novosibirske ir kituose miestuose įvyko | r, XTX a. Ji savo žiniomis 
demonstracijos ir protesto mitingai. Kai 1970 m. gruodžio talkininkavo ir savo vvrui 
mėne~į revoliucine audra sukilo Lenkijos darbo klasė, pri
tarimo streikai prasiveržė Kaliningrade. Lvove, Gudijoj 
ir kitose vietose.

Istorijos dialektika

Sovietų revizionistų viršenybė labai nemėgsta teigi
mo. kad pasaulis yra didelėje netvarkoje. Jie visada tvir
tina, kad jų vadovaujamas režimas esąs ramus ir pa?to-

Baliui Sruogai, jam rašant 
istorinius dramos veikalus.

Karo viesuolo nublokšta 
į V. Vokietiją. Vanda Sruo-

meniėkai apipavidalintas ir 
su daugybe retų nuotraukų 
Tikimasi, kad ši įdomi kny. 
ga ir tikrai vertingas pa
minklas didžiajam rašyto
jui ir mokslininkui Baliui 
Sruogai išeis dar šį rudenį.

Ir vėl. sakykite, ar ne ma
lonu. kad ir šitokio amžiaus

gienė įstojo į Bonnnos uni- sulaukusi istorikė dr. Vanda

turėjo ir pats nemaža i pa
rašyti.

Be to, Pr. Čepėnas sure
dagavo stambų K. Ališaus
ko veikalą Kovos dėl Lietu
vos la«vės ir V. Požėlos — 
Jaunystės atsiminimai. Jo 
rimtų straipsnių skaitome ir 
periodinėje spaudoje.

Šiuo metu jis atsidėjęs ra
šo dvidešimtojo amžiaus 
pradžios Lietuvos istoriją.

Taigi, kaip galima, nors 
ir pavėluotai, nepriminti to
kio darbininko 75 metų su
kakties, kaip nepasidžiaug
ti, kad jis tebėra sveikas, 
darbingas! Telieka tik pa
linkėti dar daug tokių našių 
metų.

tradicinio ir amatininkiško

Šia proga mes juos atsi
prašome ir nuoširdžiai dėko
jame už jų didelį darbą ir tą 
karštą norą mus išugdyti 
gerais lietuviais.

Jų pastangas rėmė ir ger
biamas tėvų komitetas, tad 
dėkojame ir jam už šį daibą 
mūsų gerui.

mokymo, reikėtų naujų prie- Išeidami šios mokvklos, 
moniu. Be kitų svarstytinų. į mes jaučiamės daug išmokę 
bent tuo tarpu vykusiai pa-«apie Lietuvos praeiti, jos 
gamintų ir įkalbėtų Lietu- kalbą, jos šimtmečiais tru-

senesnes ar jaunesnes 
istorijos filmų, kad ta mūsų 
prarastoji tėvynė bent ek
rane atgytų. Tai daug svar
biau, negu gerų mamučių 
parašyti niekam verti vaikų 
vaidinimėliai Krylovo pasa
kėčių fabula...

Žinoma, galėtume dar

kusias kovas ir vargus. Ir 
man rodos, kad savo ir savo 
klasės draugų vardu galiu 
pasakyti jums, kad mes- 
pasakvti iums, mieli moky
tojai. kad mes ne tik paži
nome. bet ir Damilome tą 
brangia mūsų žeme.

Ir mes nuolat prisiminsim

šiuo metu Pranas Čepė
nas su savo žmoną didele,

•”< ------ - - ------- - - ’f- .. - w-| audra^tvenlriasi, tuo su didesniu įniršimu ji prasiverš. To- ^oreestery. Čia gyvena ir
vus. Tačiau netj. anka ar pastdvumas nepriklauso nuo so-' k*a istorijos dialektika. Ateityje sovietų darbo kflasės ir duRtę gy yyn, Užgiriu.' 
vietų revizionistų vadeivų valios. Kur priespauda ir išnau-’ tautinių mažumų didvyriškos kovos tikrai kirs dar atip- jje gbu dirba mokslinį dar- 
dojimas. ten kyla pasipriešinimas ir kova. Kuo kietesnė resnius smūgius ir dar garvalingiau sudrebins tamsiąją bą.
priespauda, tuo stipresnis pasipriešinimas; kuo ilgiau socialimperialistų valdžią. J. Vanagas

kiek ramintis, kad mūsų poeto Bernardo Brazdžio- 
jaunimą patraukia lietuvių nio šiuos '"Tremtinio mal- 
sporto organizacijos ar tau- dos“ žodžius:

Kas Gedimino seną pilį saugos,
Kalne kas vėliavą pakels ir kas nuleis,.
Jei jūs paliksit žemę, kur užaugot,
Po valgo atdūsiais graudingais ir giliais...

r

Kas aptvers kapą savanorio, gėlę 
O kas pavasarį ankstyvą pasodins,
Kas Baltijos pakrantėj gintarėlį 
Bangų išplautą iš smilties surinks?..

Ir mes būsime tikrai lai-mingi, jei galėsim pasakyti:
Tai mes!



tetapto tračių Kr. SI, 1974 m. liepa* 30 d.

Amu okupantai, toliu iš Lietuvos!

Miri gen. J. Žiburkus

Tiesa liepos 20 d. rašo, 
kad liepos 18 d. Vilniuje nu

mes Ūkio Akademijoje ap-
Igynė žemės ūkio mokslų 
daktaro disertaciją "Ultra
violetinių spindulių šaltinių 

rė gen. majoras Jonas Ži-! tyrimas ir jų naudojimas 
budelis, gimęs 1901 m. vasa- LTSR žemės ūky“, 
rio 24 d. Šiaulių priemiesty.

Sakas gimęs 1920 m. Jis 
1950 m. baigė Kauno uni- 
versiteto elektrotechnikos 
fakultetą, 1956 m. pradėjo

Jis buvo partietis nuo 
1921 m., jau 1919 m. įstojęs 
į Raudonosios armijos Že
maičių pulką, pasitraukęs į 
Rusiją, baigė artilerijos a-į dirbti Ž. C. Akad. asistentu,

o 1963 m. jau buvo docen
tas,

kademiją, dalyvavo Antrai 
jame pasauliniame kare, va
dovavo vadinamosios Lietu, 
všakos divizijos artilerijai, i 
ątsatgą išėjo 1956 m., pasie
kęs generolo majoro laipsni.

J. Žiburkis buvo apdova
notas ordinais ir medaliais, 
buvo renkamas Aukščiau.

Per savo ilgus tyrinėjimus 
Sakas nustatė, kad ultravio
letiniais spinduliais pašuti
nus paišelius, jų priesvoris 
padidėjo 8-20 c/t. Kukurūzų, 
lubinų, miežių, kviečių, pa

KELEIVIS, sa Borron

sjps tarybos atstovu, partijos* šalinių morkų ir bulvių sėk- 
centro komiteto nariu, žo-jlas pašvitinus, jų derlingu- 
džiu, kaip mirties praneši-j mas padidėja 8-12 5 .__ • v o o vr • • v •

Alena Devenienė, SLA 68-tajame seime Bostone liepos 1 d. Kra
žiai įkaičiusi įdomią paskaitą apie didįjį aušrininką ir SLA stei
gėją dr. Joną Šliūpą.

Nuotrauka S. Narkėliūnaitės

mą pasirašę 44 žymiausi ko 
munistų vadai dėsto, velio
nis buvęs "atsidavęs tarybi
nis patriotas, ištikimas ko 
munistas internacionalistas“ 

Jis palaidotas valstybės 
lėšomis liepos 22 d. Anta
kalnio kapinių žymiesiems 
asmenims skirtoje vietoje.

• Ultravioletiniai spinduliai 

padidina derlingumą

(E)

Griškevičius gavo Lenino 

ordiną

Antano Sniečkaus įpėdi-j 
niui Petrui Griškevičiui, Lie-j 
tuvos komunistų partijos! 

I centro komiteto pirmajam'
sekretoriui, liepos 19 d. su-i 
kako 50 metų. Kremliaus 
iponai ta proga jį apdovano- (

Pranas Sakas Latvijos Že- jo Lenino ordinu. į

e ,a.a,a 1.

M* Kur jie dabar?

sios vertybes ir nepalūžti nuo grasinimų atimti duonos 
gabalėlį. Tai liudijo mano 1972 metų patyrimas, kai aš 
tupėjau jūsų požemiuose...

i Taip vyko tas pokalbis be ginčo. Iš vienos pusės jiem 
1 tikintis ištraukti iš manęs žinių, o iš kitos — dėl mano ne- 
| noro sukelti sau asmeniško saugumiečių pasipiktinimo. ’ 
i Todėl ir bandžiau kalbėti rimtai, užuot tylėjęs ar atsaki- 
; nėjęs į tariamai ne tardytojų klausimus. Atstkinėjau neat- 
I nėjęs į tariamai ne tardytojų klausimus. Atsakinėjau neat-

Kudirko* motinai neleido vykti į Maskvą

1974 m. balandžio 27 d. Kudirkos motina ir aš, nusi
pirkę į Maskvą bilietus ir lydimi Viktoro Petkaus ir Balio 
Gajausko (po 17 ir 25 metus atsėdėjusių Sibire), išėjome 
į Vilniaus geležinkelio peroną ir bandėme įlipti į "Lietu
va“ traukinį.

Staiga milicininkai prikibo prie Kudirkos motinos.
— Ko ’jums reikia iš moters? — klausia Viktoras 

Petkus, o aš tuo metu paduodu kontrolieriui bilietus.
— Tai mes, Viktorai, — sako civiliškai apsirengęs 

žmogus ir su plačia šypsena sveikinasi.
— Jeigu jūs. — atsako Viktoras, — tai reikia klau

syti, nes jūs — vaikščiojantis "įstatymas“.
O kitas tuo taipu rodo milicininkams mane. Balys 

gina ir ram,ina Kudirkos motiną. Nuo manęs paima pasą 
ir bilietus. Du milicininkai ir būrys civilių. Be to, po du tris 
žmones stovi visuose išėjimuose. Susidaro įspūdis, kad jų 
yra apie 20-30 vyrų. Kudirkos motiną ir mane veda į "Mo
tinos ir vaikų kambarį“, kurį, matyt, vartoja kaip milici 
jos skyrių. Saugumiečiai pradeda aiškinti Kudirkos moti 
nai jos poelgio neleistinumą, o mane milicijos eskortas

WORCESTER, MASS.

Nušovė bažnyčios aukų 
rinkėją

Sekmadienį, liepos 21 d. 
11 vai. ryto Ascension baž
nyčios aukų rinkėjas Ches- 
ter F. Szklarz, 51 m. amž., 
surinkęs iš maldininkų au
tas, nešė jas į kleboniją. 
Plėšikai šovė į jį pro langą 
iš skersai Vemon gatvės e- 
sančio namo ir nušovė. Ant
ras plėšikas pasislėpęs lau
kė to momento, kad galėtų 
pagrobti maišelį su pinigais. 
Pagrobęs pabėgo į tą namą, 
iš kurio buvo šauta.

Jau suimti žudikai Leo 
Farland, Peter Martin ir Jo- 
an Taparauskaitė - Martin.

Plėšikų auka Szklarz — 
lenkas, malonus ir padorus 
žmogus. Liko liūdintys žmo
na ir 3 vaikai. Jo vienasl3 
metų amžiaus sūnus tą rytą 
7 vai. toje bažnyčioje pa
tarnavo kunigui laikant mi
šias.

Panašių įvykių šiandien 
labai daug.

Bliūdžiu 50 m. sukakti*

veda grąžinti bilietus. Atidaviau, netekęs 15% jų kainos Rųgpiūčio 24 d. seni Ke
ir nuraudęs iš gėdos, nes esančių žmonių žvilgsniai ieško
jo tik kriminališkumo, ne politttkumo požymių.

Sulaikė mane kaip politinį nusikaltėlį, — ban- yo vedybinio gyvenimo 50
ALimI* 1^***aualuaa mra avi rak varanti *

Buvo metas, kada Juozas
(’žiau aiškinti kasininkei, kurios prieš valandą melste mel
džiau bilietų. * *

— Kas tai per pokalbis — suriaumojo apie 20 metę 
milicininkas, jausdamas savp atsakingą uždavinį. , j

Grįžau. Kudirkos motinai yią dar buvo aiškinama još

leivio skaitytojai Agota ir 
Juozas Bdiūdžiai minės sa-

Kliudžius vadovavo dide
liam pučiamųjų instrumen
tų oiikestrui. Jame buvo dau
giau nei 70 muzikantų. Or-

; įMaskv^Važiavimojieieisti^maš; kaid<tiifii įėji tai jau bū^ j kestras buvo kviečiamas da
j vo anksčiau, pasakyta,
I ; * —įfCągJ aš bloga darau? — nesupranta ji. 

—.0 kam jums važiuoti Z 
mane

| lyvauti miesto iškilmėse. Žy- 
Įgiųoriamas per miestą, or
kestras grodavo lietuviškas

4- Gi tnahę-kviečfa^ į;. 7 h. H ’!;i : ip. | ĮnMbdijbs. Kai užtraukdavo
— Jei reikės, mės patys* jus’nūiešime1, — geraširdis- Noriu miėgo, saldaus miego,

kai įtikinėja satvo "dievobaimingus“ tikslus saugumietis. bįr H>ao>, žemė drebėdavo.
i (Tam orkestrui yra vadova-

i Man leidžia nueiti paieškoti Petkaus ir Gajausko. vęs taipgi Jurgis Našukaitis
Radau juos, stovinčius toj pačioj vietoj, prižiūrimus ato- jr Juozas Venslauskas). 
kiai rtovinčių "civiliškių“. Kai priėjome prie "Motinos ir Bliūdžiai užaugino vieną 
vaikų kambario“, aš įėjau į vidų. Kudirkos motinos įtiki- dukterį — Miliauskienę, 
liejimas dar tęsėsi. O vėl įėjus, — asmeniškai man duotas .
išėjimo į laisvę proga globėjas pagrasino neleisti man e- { 
migruoti. Tuo ir baigėsi jų man adresuoti žodžiai. Aš vėl 
išėjau pas Balį ir Viktorą. Buvo nejauku, nors nieko neti-

Nunešė visoki vejai va- cino "Archipelago Gulag 
šingtoniškę poniją net prie Knyga stora ir neverta če- f 
Jaltos. Kaip prispiautos modanuos užimti vietos. Ko 
lėkštės sriubos vengdami, gero, laisvės krašto žmo tu 
vašingtoniškiai ponai van- gali sulaikyti KGB uolūs
gia minėjo Jaką. Atsirado tarnautojai. Biznis tokių rū- SLA Genmaiu Mcilia„ien{. SI A „ dirh>

sios Jaltos. Paminėjo net kasi (šypseną, mandagias J8“ 2‘ ">eti»,.sekretore-pareigose 10° prae' " keto neįvyko. Iš tikrųjų saugumiečių vizitas yra lygus »ti- .„.
Simferopolį, Aluštą. Mas- kalbas, užtikrintu; kreditus, kada ”SKi,ke Akordas Budredus. A m. koyo menes) ,1 buv. is- chinei nelaimei. Ir todėl beprasmiška jo bandyti išsilenkti,! vauti 58-jame SLA 
sandr. Apsistojo prie buvu- dar labiau užtikrintus pel-,rinkta sekretore kartu su kitais Vykdomosios tarybos nariais. ^b^kumas ir tverti gali padėti išveng- Bostone, buvau tam pasiruo
šiu kunigaikščių, prie pačių nūs. i Nuotrauka S. Narkelranaites tUQ pat metu jšsigeifcėtų tai ūkti žmogum. bet del sunaus ir savo
carų vasarinių - rezidencijų. -------------------------------------------------------------, Balys ii- Viktoras su karčia ironija pabrėžė režimo

liberalizaciją ir silpnumą, palyginus incidentą su anaisSurado Voroncevo muziejų, dairaisi šypsenų Kremliuje. Į 
vodkonskių, dolgorukovų prie Jaltos, kai vengi Sibiro 1 
puošnias vilas. Iš kunigaikš- koncentracijos stovyklų-gu-j 
čių, carų auksinių, kristali-, lagų, kai nori garantijų in-, 
nių indų srėbė, ko gero. ir i vestmentams, garantijų, netj
r. v. *__ • it_______ ___ 1 ’ ___ 1.. Išaltus barsčius ir ikrą ausi- 

igiiąis peiliais tepė ant balto 
pyrago. (Gal US kviečių 
duonelė verkė Nixono paly
dos tarpdantėse).

Be spaudos, radijo, TV 
specialistų, kaip dabar gir
disi, patylomis apie Jaltą 
žvalgėsi Pepsi Cole, auto
mobilių. traktorių gaminto
jai, kramtomosios gumos,

apdraudų. Kiek tikri tokie 
dalykai Maskvoje, Jaltoje. į 
Sibiro plotuose ieškant alie
jaus, aukso, metalų- minera
lų? Tokių klausimų - debe
sėlių neverta kelti, tai — ką 
jau kalbėti apie Sacharovo 
badavimą, Solženicino pa
reiškimus.

Ir be kompiuterių mūsų 
Pepsi Cole, aliejaus, metalu

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Pasakoja tardytas dėl 
Simo Kudirkos motinos

padangų gamintojai. Ir ban-1 ieškotojai žino. kad sovieti- 
kų skyrių steigėjai iš Lenin-Į nės garantijos, sutartys yia
grado, Maskvos nevengę pa
žvelgti į kunigaikščių vilas 
Jaltoj ir prie Jaltos. Vietos 
gražios, kurortams tinka
mos. Dera manyti, kad Hil- 
tono, Holiday In ir kitos gar
sios kompanijos žvalgėsi, 
kur ir kaip pastatyti pelnin-

raštas. šakėmis upelio van
denyje parašytas. Ir tai ne
verta minėti.

Yra tok nuostabus piene 
ir medaus gamintojas—tak- 
sų mokėtojas. Jo pinigu pa
remti Exporto-Importo ban
kai, valstybės iždas, kūne

gus restoranus, motelius, • duoda pinigus ir bizniui gre- 
iiaųjas vilas. Gal net pava- ta Lubiankos, ir Sibire, ir 
dinti Voroncevo, Jusufovo. greta Gulago atidaryti fab- 
Drigorukoivo vaidais. i rikus. Duoda ir garantuoja:

Reikia manyti, regint jeigu kas atsitiks «u investa- 
Brežnevo šypsena, putojan- rijomis Sovietijoje, atsalcvs 
čias kalbas apie biznio pla- taksų mokėtojas per iždą, 
tjbes, biznieriai su ameriko- bankus, per draudimo kom- 
jiiška patirtimi, kapitalu, su panijas.
kompiuteriais apskaičiuotu Taip apmokėjo kviečių’drąsos paklausti: O kaip su 
pelnu nesivaigino paklausti, pardavimą: ir kviečius davė'Simu Kudirka? Kaip su ru- 
dėl ko Sacharovas badauja, Kremliui, ir pinigus paskoli- sifikacija? Kaip su geleži-

— Būti komunistu, mano požiūriu, tai sugebėti vie
nyti savyje, mąstyme ir veiksmuose, meilę žmonėms su 
išmintimi; kaip išmintis realizuojasi meilėje, taip meilė 
kaupia išmintį. O viena iš išminties taisyklių yra — tole
rancija svetimoms pažiūroms. Ir jei mūsų valstybės poli
tikes vadai pamiišo ar net nežino to, nesilaiko Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos, tai kaip tik jūs, jų įsakymų 
vykdytojai, elgiatės antitarybiškai.

— Vadinasi, padėti nacionalistams — tai tarybiškai 
pasielgti?! O kas organizavo tą važiavimą, kas šelpė ją?

— Jūs neabejojate tuo, kad man svetimos naciona
listų pažiūros. — nors jū.J patys jokių pažiūrų neturite, — 
ir laikote tai "šizofreniko“ kvailybe. Mane jūs bauginate 
nacionalistais, o mano draugus "šizof reni kais“. Bet ma
nęs nebaugina tas baisus žodis, ir aš galiu pasitikėti savo 
draugais, kaip ir jie manimi. Kaip tik tanp nacionalistų, 
pasirodo, buvo daugiau žmonių, mokančių vertinti dva-

Kur gali būti geresnė detan-1 Reikia vašingtoniškiams
tė? priminti dar vieną klausi-

į "gerais laikais“. Mane tai stebina, bet neguodžia: iš vie
nos pusės, mes aršūs priešai, iš kitos — mes neliečiami, o 

; tik bauginami tos pasiutiškos jėgos demonstracijos. Ar 
! tai humanizmas? Vargu. Tai tiesiog būtinumas skaitytis 
' su kai kuriomis elementarinėmis normomis, iki kurių jau 
; pakilo tarybinės visuomenės daugumos sąmonė, plius pa
saulinė nuomonė ir reikalavimai tiems, kurie kaip šunį 
ant pavadžių laiko pasemtos staiiniškos valstybės tiks
lus, metodus ir ideologiją. Konstatavom tai mintimi, kad 
neįvykęs važiavimas vis tiek yra tolygus vizitui į Ameri
kos ambasadą, jeigu apie šį incidentą bus žinoma.

Netrukus išėjo Kudirkos motina. Po korektiško civi
lių atsisveikinimo mes, lyg netikėdami laisve, irgi išsi
skirstėme. Gajauskas su Kudirkos motina nuskubėjo į iš
einantį Kauno traukinį, V. Petkus nu&ubėjo į "darbą“ 
(jį 1974 m. Valstybės Saugumo reikalalvimu atleido iš bu
halterio pareigų, 1973 m. iš zakristijono pareigų šv. My
kolo bažnyčioje, atvirai pareiškiant jo buvusių įstaigų va
dovams priežastį: jis, girdi, todėl negali dirbti šiose pa
reigose. nes jos duoda pakankamai laisvo laiko; pasirodo, 
ne tik dėl ideologinių sumetimų negalima dirbti tam tik
rą darbą. Paskutiniu metu jis padėdavo Dubingių klebo
nui versti knygas). Aš nuėjau į centrinį paštą paskam
binti maskviškiams, vis sekamas civilių iki pat namų, — 
su skambinimu apie 4 valandas laiko. Paskambinau T. 
Chodorovičiui ir A. Šicbanovičiui. A. Sacharovui prisi
skambinau tiktai po dviejų savaičių, pasirodo, buvo iš
važiavęs.

Norėjau, bet negalėjau 

dalyvauti

Norėjau dar kartą daly- 
seime

sęs,
sunegalavimo negalėjau.

Per Keleivį noriu pareikš
ti mūsų padėką SLA prezi
dentui P. Daugiui ir visiems 
seimo dalyviams už prisimi
nimą, o SLA vicepreziden
tui Aleksandrui Čaplikui už 
mūsų aplankymą ligoninė
je ir namuose.

Sveikatai pagerėjus, gal 
galėsiu ir Keleiviui daugiau 
parašyti.

J. Krarinakaa

VISUR YRA SAVŲ GINČŲ

Afrikoje yra Nigerijos 
valstybė, kuri nuo 1960 m. 
yra nepriklausoma (buvo 
britų kolonija). Joje gyvena 
56 mil. gyventojų, pasiskirs
čiusių į daugiau nei 250 et
ninių genčių. Iš jų didžiau
sios yra hausų, jorubų ir ibų 
gentys.

Čia kiekviena gentis nori 
būti gausiausia, nes pagal 
genties didumą dalinami ir 
ekonominiai turtai.

Pernai gruodžio mėnesį 
buvo gyventojų surašymas. 
Jis parodė, kad per 10 me
tų labai padidėjo hausų gen
tis. Kitos gentys tuo nenori. A . • A • f fVėliau iž V. Petkaus sužinojau, kad ir jis buvo kvieJ^^^n'^y^lukl^

Šitokioje biznio žydėjimo) mą: Buvote carų, kunigaikš- ____________ _____ _
gadynėje turėkime ir mes čių. fabrikantų, vaizbūnų-i čiamas į saugumą, kad ir jam buvo užduodami panašūs Į jr reikalauja gyventojų 

biznierių vilose, valgėte iš klausimai, tik užuot pavojingos draugystės su nacionalis- Į 9ui*ašymą pakartoti, 
jų indų, miegojote jų lovo- tai®» « «ėd»no, kam jis prasidėjęs su tuo "šizofreniku*, j

O ar nekilo tokia mintis- pbvisdar melavo, kad gali duoti jam manu "atviraširdžiu^
kodėl žydus ir pabaltiečius no kviečiams "pirkti“, kad nemis durimis kūnų raktus!gUR JIE DA- par.dy.nus \
ii anksto saugiai uždarė, be- Kremlius tuos pačius kvie- laiko Kremlius? Nekalbant; B A : Be abejo, buvo kviečiamas ir B Gajauskus.
Jaukiant vašingtoniškiu. Ne- cius galėtų parduoti kitoms apie luinų bis e. apsispren-j 
siteikė pakaityti ir Solženi- valstybėms su geru neinu, dim* R-,p<>l«s Daukša (ELTA;

Kriri^į. Jo kaina 

metams $7.00. _

V I
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ŠVIETĖJUI REIKĖTŲ
DAUGIAU ŠVIESOS

Dirvos liepos 19 d. nume
ry išspausdintas JAV LB 
Švietimo Tarybos pirminin
ko Stasio Rudžio laiškas 
mokyklų vadovėlių reikalu. 
Jame jis taip kitko rašo. kad 
Donelaičio mokykla neįsi
leidusi II-jo Skyriaus vado* 
vėtio "Rūtelė“ dėl jame e* 
sančių K. Kubilinsko eilė* 
raščių ir pati išleidusi V. 
Vaitkevičienės parašytą'} 
"Spindulėlį“ 9U Kazio Jaku 
bėno eilėraščiu. O K. Jaku* 
bėnas, pagal S. Rudį, —”da’ 
Nepriklausomoj Lietuvoj sė 
dėjo kalėjime už komunisti 
nę veiklą“.

Švietimo Tarybos pirmi
ninkui privalu būtu peria* 
pažinti lietuvių rašytojus ii

IĮ apie juos neskleisti neteisiu 
igų žinių.

į. Jam reikėtų žinoti, kad 
| j ne visi nepriklausomybė.- 
, 1 laikais dėl politinės veiklos 

Į sėdėję kalėjime buvo komu 
Įnirtai. Ir poetas Ksays Ja- 
' kubėnas, nors ir sėdėjo ka 

• Įėjime, niekada komuni tas 
nebuvo ir dėl nenoro komu
nistams tarnauti antrosios 

• okupacijos metu buvo jų en-

Kaimo Jurgio užrašai Teises patarimai
Ak,l»dė*M Ma»r

Vis ir vis tikyla į pasauli- lietuvis, nešęs plakatą su! 
nę viešaa< kaip dusinamo įrašu apie Rusijoje fcalina- 
laužo Kepenes, Simo Kudir- mą Amerikos pilietį Simą 
kos ir Lietuvos pavergimo Kudirką ir apie Lietuvos 
bylos. pavergimą? Klaidi tyluma

didmiestyje, kurto pašonėje 
šių metą liepos mėn. 17- įvyko Simo Kudirkos trage- 

19 dienomis Simo Kudirkos dija! Kažkas kažkur ir kaž* 
vaidas v< skambėjo Ame- ką tarėsi, planavo, tačiau 
rikos radijo stotyse, televi-, visa tai baigėsi — "tegu ap-
zijos kartokose ir miKjoni-! »e» ir be mūsų*\ 
nio tiražo didlaphiose. • • o

Kokia proga?

17 d. iš Washing-

reftabb. Tlo klanstasal tori km
Kbaoistso Ir st* 
ifaao okyrisja.

Laiiko r^kia peberttt, kad eoato Kotaivis 
skaitytojo*

O žydai nepraleido tos 
progos: į uostą bejplau-kian- 
tį rusišką gigantą pasitiko 
du motortabdai, kinių įgu-

Klausimas

Advokatė dr. M. ftvcikaeakioai sutiko etas-

Dr. M. ėvcikasakas; Attevsoy oi baw.
Fivo

1895 Centre Street 
W. Raiboj, Maso. 92132

gent), ir savininkas turi le

tono buvo sužinota, kad los mosavo plakatais: "Let

galaus įsipareigojimo dėl sa- 
Išsinuomavome butą. Su-vo tarnautojo žodžio. Tam 

tartis— vieneriems metams, ir yra "superintendent“, kad

kad lis. tai, žiūrėk, ir išsi-kavedlst’i nužu<W.— Maiki. kada tu važiuo
ji ant vakeišiono? blaivo. Jie nieko apie orą;

— Tėve, aš dar nežinau. ‘j .* 1^itato
kada važiuosiu atostoeu ima ir žmones mul-,kada važiuosiu atostogų. Rina Raj pamato, debesis,’

—Maiki, kai tu sakai ”at- tai sako, kad lis, o kai iš de* 
©stogų“, tai, tur būt. mynini i besio išlenda saulė, tai sako' 
vakei&oną?

— Tikrai taip, tėve.

KANADA

Lietuvio — žemio ūkio 

ministro padėjėjas

Valstybės departamentas, 
išaiškinęs su Amerikos 
ambasada Maskvoje, pripa
žino Simai Kudirkai, kalina
mam Sovietų Rusijos kon
centracijos stovykloje, Ame
rikos pilietybę. Jo motinai, 
gimusiai JAV. Brooklyne. 
toji pilietybė buvo pripažin
ta anksčiau Jai jau yra į- 
terktas ir Amerikos pilietės 
pasas.

Kada toks pasas bus įteik
tas ir jos sūnui Simui, dar 
nežinoma. Nežinoma dėl to, 
kad Lietuvos okupantas ne- 
pripažjrta "dvigubos pilie
tybės“ aiškindamas, kad S. 
Kudirka ir jo motina esą 
bolševKdnėi Rusijos

My Peopte Go!** Krantinė
je jaunimas, studentai ir už 
žydų teises kovotojų komi
tetas kilojo ne tik piakatuB 
"Let Them Go!“, bėt dalino 
ir lapelius, kuriuose pareiš
kiama: "Šiandien mes pro-

vieno mėnesio nuomos dy
džio "security“. Pagal su-

atliktų savininko pareigas 
ryšium su nuomojamų butų

testuojame ne prieš laivą, lcepted“ .Tuo atveju ninigai

tartį išgyvenome pilnus me-' reikalais. Jei prižiūrėtojas 
tus. Buvo susitarta, kad "se-j sakė, kad viskas tvarkoj, na- 
curitv“ ninigai būsią sugrą-’mų savininkas negali dabar 
žinti, nebent butas bu® pa- kitaip sakyti. Be to, Tamstos 
liktas blogame stovyje —'turite paties šeimininko pa- 
"normal wear and tear ex-1 sižadėjimą grąžinti užstatą

bet prieš sovietų valdžios panaudoti remontui, 
neleistiną elgesį ir jos poli
tiką, varžančią žydų emig
raciją...“

Žydai nepavargsta kiek
viena proga priminti Sovie
tų Rusijai jos daromas žy
dams skriaudas.

Girdėjome iš kitų nuomi
ninkų, kad savininkas yra 
gobšus ir "security** nieką

dalimis, gavus nuomą dali
mis. Tai yra kaip ir pritari
mas (ratification) prižiūrė
tojo nuomonei, kad viekas 
bute buvo palikta tvarkoj. 
Pats šeimininko pasakymas,

da negrąžina. Tad, užuot!kad siustumėte nuomą dali- 
mokėję paskutinio mėnesio | mis, o "jis tada prisius užsta- 

i nuomą, parašėme savmin- tą dalimis, buvo įtartinas.
I kui įgaliojimą, kad jis pasi-• _ A._•<________ *1_LL_? A _ •O mes jau nebepaslenka- laikytu tą "security“ vietoj 

me ką nors panagaus suor- paskutinio mėnesio nuomos, 
ganizuoti. Pavargome... Ak. Į

, , .__ », _ _ Agronomas Gintaras Jo-
bus pagoda. dus nuo šių metų kovo 18 d.
pianesejas per radijušą pok Ontario provincijos že- 
nese, kad bus gražus oras, o. ... ,n adais— Nu, o kodėl tu šitaip paskui pridėjo, kad ant Rt.2 ūkl° ministro ^eje-
ateina didelis debesis į Bos- *

Raštu jis mums atsakė, 
1 kad nuoma savo keliu, jeigu

Patarčiau nueiti į vietinį 
teismą (district court) ir už
vesti tam savininkui "small 
elem“, nes suma menka. 
Tada nereikia nei advokato 
samdyti, o namokvti tokį

kalbi?
— Matai, tėve, Lietuvoje 

irgi kai kas sakydavo ”va- 
kacijos“, bet tai nėra lietu
viškas žodis. Jis yra kilęs iš 
lotynų kalbos "vacare“ — 
turėti teisę pasišalinti nuo į- 
prastų pareigų ar tarnybos. 
Anglai paėmė šį žodį iš lo-

čiai ff'tefa^V^rikhMią'klį11"1^ raes ne žyd>i?

JfrtMymdavygtei. Tas sovietinis laivas pa- nesumokėsime, negalėsime reikėti.
Į kely iš New Yorko išplaukė išsikraustyti. Sutarėme, kad į namu savininką reikėtų 

Tai melą melas! Nei Ku-; į Kanadą—Quebeką ir Prin- paskutinio mėnesio nuomą
dirtdenė, nei jos sūnus Si-J co Edvardo salą. Jis ir vėl sumokėsime dalimis po 60
mas nėra

toną ir smarkiai užlis. Tai Jis yra 
aš pamislinau. kad, tur būt, mokyklą, 
to oro pranaše galvą gyvatL mųjų st 
nės debesis užgulė, jeigu Rodney dainų ir šokių sam- tinė pilietybė buvo įbrukta 
jam kartu ir pagada, ir lyja. būrį. vėliau pasivadinusį prievarta, sovietams okupa- 

Baltija“. 1972 m. jis su vm laisvai Lietuvą. Tos o-

Sovietų Są-• grįš pasisvečiuoti liepos 31 dolerių, o jis kiekvieną kar-•a dmę 
: ji Am

Kaimo Jurgi. , butas bus tvarkoje.

— Tėve. orą yra sunku žmona aplankė Lietuvą, 
tiksliai nuspėti. Tie žmonės,

tynų kalbos, ir tokiu būdu jį kur^e studijuoja oro ainiai-į

pasisavino ir amerikiečiai..
— Never maind, Maik. 

Kaip pavadinsi, taip nepa
gadinsi. Ale sayikyk. kada tu 
važiuosi ir kur tu važiuosi?

— Aš dar nežinau, kur 
važiuosiu, bet manau va
žiuoti rugpiūčio mėnesį.

, — Kodėl tu, Maiki, sakai 
rugpiūčio, kad čia niekas 
rugių nesėja ir neplauna ir 
nėra jokio rugių pjūčio. Tu, 
tur būt, mynini Augivt mė
nesį?

DR. V. DAMBRAVA 
DIRBS VENECUELOJE

' kupact jos iki put šios dienos • 
* Amerika nepripažįsta.

I
Daug pastangų ir darbo'

LEIS IŠVAŽIUOTI 
DAUGIAU ŽYDŲ

Išsikraustant iš buto, ku
ris buvo visuomet švariai už
laikytas, dar jį pagrindinai

IR VYRUS GINS NUO
IŠPRIEVARTAVIMO

Iki šiol nuo įvairių seksu
aliniais tikslais užpuolimų ir 
išprievartavimų įstatymų 
buvo ginamos tik moterys, 
tarsi tik joms vienoms tas 
pavojus tegrėstų. Bet rūpi-

nas. vadinasi metereologai. ’
Jie turi visokių įrengimų ir 
oro stebėjimo stotis ir S tų’ 
davinių sprendžia, koks bus
oro pasikeitimas. Dtibar jie ____ ___ _____ ______

niuosius 3 metus jis buvo stangos nebuvo tuščios, nes '
ta, yra skrendančiais^ JAy ambagad?s Argentino-' jag kai kurie šio,' ^Tuo' sutinką ir 3 sena-

:yra

__ .. , . ... . išvalėm, ir vyras pasišaukė: nantis vyrų ir moterų visoke-
Kremliaus vadai Nixonui crižiūrėtoia (superinten-1 ri™* lv^ ds.prižiūrėtoją (superinten- ’ riopa lygybe, atkreiptas dė

mesys ir į vyrams daromasįiZriu aakę^ kad ’^e vi€Šai dent) inapekefjaL Šis sakė,
įdėję Amerikos lietuvių savo nusileidimo kad viskas tvarkoje, išaky-

teisingumo skriaudas.

yra
žemę instrumentais, je pirmasis sekretorius. Iš krašto

kai kurie šio,
toriai, kurie daugiausia gina’ Siuntėme savininkui pir- 

' muosius 60 dolerių, o jisai
siunčia garso pranešimus ir įL iu nerkeltas i Venecue- v»d tonai, kūne daugiausia ginaaplink j&Aianėiųde- 2“ ' V«n«cu«-, patona^gra įž>"O"^k»d žydų jack80nas.
besu fotourafiias. Tačiau *** n preriĮMitoš . Nixcnfls su javjte įr Ribikotffas. Jie ža-besų fotografijas. Tačiau 
jų aiškinimai iŠ gautų duo
menų. nors jie daromi ir 
kompiuterių pagalba, maty-į 
ti, nėra tikslūs^ tai ir oro

— Taip, tėve. Tas mėnuo spėjimų būna klaidingą. 
• ___ « . . .___ ____  i jLietuvoje taip buvo pava

dintas dėl to, kad tuo laiku 
Lietuvoje būdavo rugiapiū- 
tė. O pavadinimas August 
kilęs iš romėnų imperato
riaus Augusto, kuris per- 
tvarkinėjo kalendorių ir vie
ną mėnesi pavadino savo 
vardu. Tai geriau vartoti 
lietuviuką pavadinimą, ne
gu antdu Aaimta iš romėnų.

— Maiki, tu vis iš didelio 
rasto išeini iš krašto. Tai 
kur tu važiuosi?

— Tėjve. mane tkfvietė ke
letas lietuvišku šeimų, ku
rios vasara gyvena prie jū
ros. bet aš dar nežinau, kur 
važiuosiu. O safovk, tėve, 
kada ir kur tu važiuosi?

— Aš. Maiki, esu pensiio- 
nierius, tai visas mano lai
kas vra vakeišionas. Ale aš 
mirtinu kelias dienas išva
žiuoti žuvauti, tik kad oras 
pa«itaikė prasta®. Bambiekis 
kelis sykius baudėsi važiuo-

Kad išvengtų nemalomanMr 
radijo stotys ėmė Aaudoti 
procentinį npskaičąavimą 
ir spėjimą. Sakysim, yrą 30 
inrocentų galimybės, kąd 
bus lietaus.

— Tai, Maiki, vistiek ap
gavystė. Žmonės, važiuoda
mi ant vakeišiono, nori ži
noti ne procentus, o koks o- 
ras bus tikrai.

— Tėvas per daug reika
lauji. Nors metereotogai ir 
suklysta, bot jie dažnai orą 
nuspėja ir tiksliai. Tik mer

— Neniekink. Maiki, se
nos teisybės, ne® ir senovėje 
žmonės buvo nedurni. Ana. 
vienas kromelninkas šitaip 
mokino savo vaikus: Sako, 
pakabinkite lauke virvagalį 
ir žiūrėkite. Jeigu pantis yra 
s? ūsas. tai oras gražus, jei 
šlapias, tai lyja, o jeigu jis 
t: bdtadi&ri. tai znočijas, 
kad pučia vėjas. Nu, ar tai 
ne teisybė? Lietuvoje ūki- 
n'nkai orą nusakydavo tik 
pažiūrėję į dangų, o šimtme 
tinis kalendorius buvo dauv 
g fdresnis už visus dabarti- 
n'us radijušus ir televizijas. 
Ei orą galėjo pasakyti nors 
ir šimtui metų pirmyn.

— Tiek pat teisybės pašatiios jų tikMte B«R»4jimi.|kTUw Šimtameti, kalendo-
greičiau užmirštame, o klai
dingus ilgiau atsimename.

— Maiki, seniau buvo at
siradęs žmogus, kuris be 'jo
kių instrumentų orą nuspė
davo geriau, negu risi radi- 
jušai. Tada tie tavo metrofo- 
gai nuėjo pat jį ir klausiu, 
kain jis tai padaro bo jolria 
mokslo

rus. kiek ir sapnininkas.
— Nesijuok. Maiki! O 

<fir geriau būtu, jeigu racK- 
įrše ir televizijoje orą spėtų 
seniai, kurie turi reumatą ar 
atraki. Figeriuodami ii savo 
kaulų skaudėjimo, jie paga- 
dą ir lietų daug geriau au-

savo užsienių reikalų minis- nebetrukdyti prekybos’ 
tenų Kissmgenu, neseniai t sutarties su Sovietų S-ga, 
lankydaiBKls Maskvoje, ne- w rtikalauja) kad j ^rtj 
buvo to reikalo pamimę. By- jrašyta kad kongres*3
la o™». deganti ir mumsigajj gygtatodyti kreditus ir 
pataĮ*t Ji nebus nusviesta,^ pakelti muitug
j inmareties gurbą, jei mes, raejja & Sovietų S-gos labai 
lietuviai, savo pastangų ne- 
susiipninsiinc.

O mumyse jau yra jaučia
mas neveiklumas, miglotas 
apatiškumas ir noras visą 
naštos svorį užkrauti vien 
ant orvanizacljų pečių. Pri
sipažinkime (patys sau: ar 
daug laiškų parašėme ame- 
rfldeČių laikraščių redakci
joms ir kitoms susižinojimo 
įstaigoms, kurios nepagailė
jo savo žodžio Kudirkų ir 
Lietinroe pavergimo reika 
lu? Ar daug jų gavo kong
resmenai, senatoriai ir kiti 
politikai, kurte tarė ir gali 
tarti savo svarų žodį? O 
klek ju gavo patsai prezi
dentas?..

• e •

anėtų> negu visi tie mokrtin-
ti ir mane paimti. Tai mudnįS^T, J fąų kainputerjai. Pagal savo “■

Po 26 metą pertraukos 
šiemet liepos 23 d. Bostono 
uoste įmetė savo inkarus

Mokia pavadą išpranašaus. | *pasakyti: vaziuo
Ale jie vieada meluoia: kai' X ir^rė,k ** uim-
ooJUa Vari a„«5a,’«aa k*U nebus!sako, kad biūtiful sunšainas. 
tai, žiūrėk, kita dieną pila 
kaįp ii viedro. O jeigu sako,

Sovietą aąjmnges 20,000 to-
________________ nų kėlėjais litam "Mkfia-

l*W««i, bėki*- pasakyti: važiuok atortogų n Lermontov“. Jame ne
nes lietaus Lietuvos pavergėjo at

stovai, bet ir kitų kraštų 
visada būna mano teisybė.** — Ačiū, tėve, už gerą pra- šimtai ekskursantų. Ar suti- 

Tai mum rartklotas. našyatę!
41 Wert 62nd Street 

ko tą jūriaivį bent vienas New York, N.Y. 10024.

Neseniai Bostone guber
natorius Francis W. Sargent 
pasirašė įstatymą, kuris su
teikia ir vyrams galimybę 
kelti bylą už jų išprievarta
vimą..

’mums 60 "security** negrą- j 1 šis įstatymas giną vyrus 
žiną. Pasikalbėjus jisai sa-j ne tik nuo moterų užpuoli
ke, kad išleidęs 35 dolerius | mų prievartinės "meilės** su-
"sink** pataisyti, o apie 100 metimais (o tokių įvykių pa-
doleriu sienoms nudažyti. 
Jis sako, kad dar reikės šį tą 
pataisyti, kas buvo mūsų su
gadinta. ir kad todėl nei jis 
mums. nei mes jam nesko
lingi. Jis mums sako, kad 
"superintendent** neturėjo 
teisės mums pasakyti, kad 
butas paliktas tvarkoje. Sa
ko, eikite į teismą, jei nori
te.

Jei dabar bylinėsimės, ad
vokatas, tur būt. kainuos 
mums daugiau, negu laimė
sime. O gal ir nelaimėsime? 
Be abejo, nesąžiningas šei
mininkas tai žino ir galvoja, 
kad jam yra saugu iš žmo
nių taip pasipelnyti.

Ką patartumėte daryti?
Keleivio skaitytojai

sumažėtu arba jei vizos pra
šantieji būtų persekiojami.

KONSULO IEŠKOMI

Jatkauskaitė, Marytė, Juo
zo duktė, turėjo brolį kuni
gą Brooklyn, N.Y.

Jereckis, Karolis ir Viti- 
eenta?, sūnus Vincentos Sa
dauskaitės . Jerertkienės.

Murinienė - Litvaitytė,
Adelė, gyvenusi 6403 Serrti- 
nole Avė., Detroit. Mich. Pa
ieško brolis, gyvenantis 
Anglijoje

Sadauskas, An.tanas, Ka
zimieras. Antano sūnus, ir 
jų sesuo Marytė.

šidlauSkas, EmiHs, gimęs 
1911-1912 metais, Juozo ir 
Kartulės (GriŠkėnaltės) šid-

•S°SVS’ 9e8eP?! Visai teisingai pastebite, 
£5 namų savininkas pasi-
Elizabetn Port (N-J.7)- naudoja viltimi, kad žmo- 

Ieškomi eita »pie juos ka nig nerikrain i teima dėl 
Blakiniai praiomi >menko Teiiiikai j-

Consulate General .»< 
finis

sitaiko), bet ir nuo įvairių 
homoseksualistų pasikėsini
mų ir kitų iškrypusios pri
gimties gaivalų grėsmės.

Pagal naują įstatymą to
kiam užpuolimui įrodyti ne
reikia, kad būtum partrenk
tas į žemę ar prismaugtas. 
Pakanka irodyti. kad seksu
aliniais tikslais koks nors iš- 
tviAMis ar ištvirkėlė tau 
grasino fizine jėga.

MIRĖ "BARABO“ 
AUTORIUS

Mirė Švedų rašytojas Paer 
Lagerkvirt. Jis yra parašęs 
daugiau nei 39 dramos ir be
letristikos veikalų. TJŽ ro
maną "Barabas“ jis gavo 
Nobelio premiją, šis roma
nas yra išverstas ir į lietuvių 
kalbą..

TESTAKBNTAI
frtgylrite teUiiiialte P. šule 

parengtą leidinį "Kaip ra- 
iM. Tai 1>-•mc.amv j-. ■■■ l ■■■ ............. mr-

maut, turėjote jam sumokėti I bai naudinga iafoiaadją 
paskutinio mėnesio nuomą.[knygelė norintiems sudary- 
o jis turėjo grąžanti užsta- ti testamentą. Ten yra ir ten
tą, nes "superintendent** yra' tamentų pavyzdžių. Jos kaL 
savininko vietininkas (a- na — 68.00. _r
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Mirė B. Paiakarnienė DOVANA JAUNIMUI

Vietines žinios
(LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMŲ 

j 40 metų sukaktuvių metinis, linksmas, didysis

PIKNIKAS

i
"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

SEKMADIENI, 1974M. RUGPIŪČIO - AUGUST 11 D. 

ROMUVOS PARKE, 71 Claremount Avė., Brocktone.

Svečiai šokėjai — Daron Dance Ensemble

PROGRAMA

j Liepos 18 d. Mass. Gene- Vyresniesiems — Julės 
ral ligoninėje mirė Barbora Švabaitės - Gylienės knyga §; rMS|ijo programa trans
ai vilytė - Pašakamienė. Ji "Gabriuko užrašai. Kaina nuoj^ma Pusdieniais ii 
sirgo 3 mėnesius. Velionė $3.00. t stoties WBUR 90.9 FM;

j buvo gimusi Panevėžy, } A- Į banga nuo 1:30 iki 2:00 vai. |
j meriką atvykusi, ilgai gv.e-. IŠNUOMOJAMAS BUTAS 1 I
, no Chicagoje, o paskutiniuo-į j Rugpiūčio 4 d. — Bosto-
jsius 25 metus Miltone, Ma.: so. Bostone netoli Lietuvių’no vyrų sekstetas

Ji priklaupė So. Bostono Draugijos prieinama
Liet. Pil. d-jai. Liko liūdin- kaina ^nuomojamas 3 didelių 
čios dvi dukterys: Jean Bu- šviesią kambarių butas ra-
chananienė ir Joan Done. a- miai žeiBiai* - 
nienė Quincy, Mass., kurios Kreiptis telefonu 268-8661 
vyras dr. Jose-ph J. Dono- Prie* 12 vaL ’Uenoe*

| van yra aptometi istas ir tu- i
n ofisą 44 < Broarhvay. So. i
Bostcne. kur ilgu? metus' PARDUODAMAS NAMAS 
buvo ir jo uošvio dr. Juozą-’ 
po Fašakamio

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

TeL: 268-3835 (biznio) 

288*7176 (namų)

| Ne Rusija man rūpi. į jų 
man, mieli ponai, nusispiau-

ti. Tai tik etapas pereiti į 
pasaulinę revoliucijų.

Leninas

I
ofisas.

Pažymėtma. kad velioni
’. J. Pašakarr.is didžiavosi 
uvęs pirmasis Keleivio 

bkaitvtohs. Kai 1905 m. va- 
1 salio 9 d. buvo Pspauslin- 
|tas pirma-is Keleivio nume-, 
ris, J. Pašakarr.is tada bu-i 

‘vę spaustuvėje ir iam bu-< 
ves paduotas ką t'k iš preso; 
išė ies Keleivis. į

B. Pa-akarnie-Į 
nės dukterims reiškiame gi-i

Velionės 
nė
lią užuojautą.

B Ūselis ligoninėje

I

Rugpjūčio 11d. — turistų 
iš Lietuvo? (Antanas Smols- 
kus, Elena Saulevičiųtė. Rū
ta Staliliūnaitė) koncertą-.

Rugpiūčio 18 d. — lietu
vių klasikinė muzika.

Rugpiūčio 25 d. — šių 
dienų Lietuvos muzika — iš 
1972 m. Vilniaus kamerinės 
muzikos šventės programos.

DIEVO KARALYSTES ŽINIO*

Tęsinys Nr. 21

i šimtai Įvairiu skyrių tuip va- 
linamų Krikščioni-kų bažnyčių 
tarpe taip pat buvo išpranašauti 
nranašingarr.e žodyje. Povilas 
pasakė, kati turėjo ateiti didis 
♦..tpuolimas“ nuo tikėjimo. Ir 

taip iš tikrųjų Įvyko.
Jeigu Jėzus ir Jo mokytiniai 

būtų buvę būrys apgaudinėtojų. Į 
pasiryžusių Įvykinti koki nors 
saumylą sumanymą, pakreipti ' 
pasaulio žmoniją savo pusėn, 
argi jie būtų buvę noringi skelb
ti. kad netrukus visas jų suma
nymas turės būti sutriuškintas j 

• v i ir , ir jie patys pasidarys apjuokos! 
Ruhr srityje, Vakaru Vo-į daiktais mili jonų žmonių min-

Calivan bulvare išskirtinas vie
nai šeimai 4 kambarių su sau
lės kambariu, dvi vonios. įvai
rūs pagražinimai, greta namo 
garažas, namo užpakaly didelė 
medžiais apaugęs kiemas. Kai
na $24,900.

Spinnev A Kelly Realtors 
711 E Broad wav 

So. Boston. Mass. 02127 
Tet: 268-1566.

(32)

PAIEŠKOJIMAS

Lietuvius, gyvenusius tarp 
1945-1946 metų Amsberg

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-6030
, , Draudžia namus ir automobi.
101.7 mc.t veikia sekmadie- ? ,jus nuo visokių nelaimių, 
niais nuo 1 iki 1 *30 vai. die i Naujas auto draudimų įstaty
tų. Perduodama: Vėliausi .*"a\y™ komplikuotas. Draus- 

..n*...,Ir. 1 dami musU agentūroje, gausite •asaulinjų žinių santrauka , visas informacijas bei patarimą, 
r komentarai, muzika, dai kaip geriausiai apdrausti.

Jokių problemų neturime ir 
su malonumu draudžiame stu
dentų ar studenčių automobi-

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo 
iž stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iž stoties FM,

įos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreipus , 
Baltic Florists gėlių ir dova i

liūs.

Taip pat atliekame namų pir- 
nų krautuvę, 592 E. Broad į kimo ir pardavimo patarnavi

mus.
way, So. Bostone. Teiefo 
nas AN 80489. Ten gauna- 
nas ir Keleiviu

Todėl, jeigu norėtumėte par
duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
turtą, prašome paskanmbinti

telefonu 268-6030 '

prasidės 4 vai. po pietų:

1— Onos Ivaikienės vadovaujami Lietuvių tautinio sam
būrio žokėjai.

2— Svečiai žokėjai — Daron Dance Ensemble — žoks ar
mėnų ir moldavų šokius.

3— Gražuolės "Mist Lithuania of N.E.“ rinkimas.
4— šokių varžybos, grojant Mickey Haberek orkestrui. 

Dovanos JLouise Day Hicks.
5— Laimėjimo ir įžangos dovanos.
6— Skaniausi lietuviški piknikiniai valgiai ir draugiški 

gėrimai.

AUTOBUSĄ į piknikų išleis Jonas Valiukonis. / 
BUSAS IŠEIS nuo So. 'Bostono Lietuvių Pil. draugijos 
namų — kampas E ir Broadvray, So Bostone 1:30 vai. 
po pietų.

BUŠO KAINA į piknikų ir atgal $3.00.
ĮŽANGA į piknikų suaugusiems $1.00, vaikams — 50 et.! 

Iki malonaus pasimatymo piknike!

' STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

Bronius Ūselis susirgo ir 
•paguldyta- Carnev ligoni- ..
nėję. Linkime jam greitai kojoje, D.P atovyldoje ir ^aXEitu suteik daug- 
pasveikti. pažinojusiu. Juozą Klimą i- pil(,™,iai“ tikė •

, C1U ar JO žmoną Edlth (VO-į tojams, ir nedaug kas būtų pu-Į 
: Svečiai iš Washingtono kiečių tautybės), prašau at- norėjęs j risiuėti prie tokio bruz-; 
| ~ siliepti arba ką žinančius d-i’™0; ;
Į Praeitą savaitę Bostone pranešti žemiau nurodytu įyiįnt gražesnę, nes kitaip daug J 
lankėsi iš Washingtono ži- adresu. Yra rimtas ir svar- atsivertėlių negausite.“

Bet Jėzus ir apaštalai nesekė •

ūmist iškas orana

Uaiau ir Taisau
eismus ii lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

'iaaą, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS STAR1NSKAS 

220 Savia BU! Are. 
Dorcheeter, Maaa.
TeL CO 6-58E4

!

;i

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairią rūšių

draudimus
Kreiptis sena adresu:

BRONIS KONTRIM 
b98 Broadvray 

Se. Boston, Maso. 02127 
Tel AN 8-1761

nomas aktorius ir rezisie- bus reikalas. ,
rilis dilvir dirbanti* A movi C pasaulinę išmint}. Jie pilnai sui ius, oanai ei n Dantis Amei i- c. Zanavykas, ; t kad evangeU jos skelbimo 1
kos Balse. Jurgis Kiemaitis P. O. Bris 48721, 1 tikslas šiame amžiuje nebuvo ,
ir Gražina Čėsnaitė. Jie čia Sta. Rpatail, - įkurti dideles ir imponuojančias j

savo senus bičių- 595 Burrard St, Vancouver,-*,ažnvl’nes organizacijas. Jie ži- iviesejo pas 
liūs. B. G Canada.

I,

Nuoširdžiai sveikiname jaunavedžius

Dr. EDVARDĄ ir IRENĄ JANSONUS
J • i

ti linkime dadg saulėtų dienų ir laimingo gyvenimo

J. Jašinskas ir šeima

EKSKURSUOS I LIETUVĄ

Išvyksta: lapkričio 22 dieną (Vilnius, Leningradas) 

Grįžta: lapkričio 30 dieną

KAINA $ 6 2 5. 0 0

Dar yra likusių vietų sekančiose grupėse:

SPALIO 2 ir GRUODŽIO 20 d. d.

'šios grupės lankysis Leningrade, Vilniuj, Rygoj ir Helsinky į 

įJungtfe prie ekskursijų galima BOSTONE ir NEW YORKEl

GRUPftJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

nesivcluokite:
i Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į j

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boslon, Mass. 02127

393 West Broadvray, P.O.Boz 116 

Telefonas: 268-8764 

Savininkė:

(air fares subject to changes)

A. A.

BARBORAI PASAKARNIENEf

mirus, jos dukterims Jeanei Buchanieneiir 

Joanai Donovanienei su šeimomis gilią

užuojautą reiškia '
Casey ir Steponas Janeliūnai

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broadvray, So, Bostone 
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 

registruoti optikai
s i i 1 e

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ
įskaitant:

• AKINIŲ PRIR1NKIMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS h* KITUS REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ

Galima susikalbėti lietuviškai! •
Medicaid (Molfare)

Skambinti: 2 6 8*8500 Medicare ■
Master Charge priiauuaa

| GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS!
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentu Ins
tituto garantuoti Geriausia dovana jūsų giminėms, pa-: 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū- 

| sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JlB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Ava. Cicero, IE 66656. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd„ MMssr, 12, Oet, Carada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 56, DeisberfenSr. 7-16, W. 
Germany. Vaistinėse: J A J, 2557 W. 66th Chieage; 
5666 V. litii SU Omre; 4714 E Wesd St, Hilcage; 
2923 N. Mihraukee Ave^ 1147 N. AeMsnd Ave^ CMcago 
irkitor. < .

Į nojo. kad nebu vo Dievo lemtu,
I kad evangelijos skelbimas savai-, 
me dabar atvestų pasaulį prie 
Jėzaus kojų. Jie numatė, kad,; 
kol bus surenkamas ir priren
giamas “mūzas būrelis“ tikrų 
krikščionių ateities darbui, žmo
nijos palaiminimui, atsiras sau- 
mvlingų vyrų ir moterų, kurie 
iškraipys garbingąsias tiesas, 
kurias Viešpats skelbė, ir kad 
dėl to atrodys, tarsi Krikščiony
bei nepavyko.

Kaip linksma, vienok, kad tik
roji Krikščionyl»ė nepralaimėjo, 
kad Dievo planas šiam amžiui v- 
ra sėkmingai vykdomas ir kad 
dabar šitas prisirengimo darbas 

, naujai Karalystei yra beveik 
i užbaigtas. Iš tikrųjų yra daug 
(Šventojo Kašto tekstų, parodan
čių, kad Dieviškajame tiksle pa-

* skirtasis laikas pašaukimui ir 
ir prirengimui tikrųjų krikščio 
nių karaliauti su Jėzumi Jo Me
sijinėje Karalystėje yra beveik

• pasibaigęs.. Taigi, mūsų širdys 
turėtų džiaugtis, svarstvdumos

i kai kuriuos liudijimus, parodan- 
j čius, kad mes pasiekėme šio am
žiaus pabaigą ir naujos gadynės

’ prasidėjimą, ir tai tokios, kurio
je mirštunčiam pasauliui bus 

j suteikti išpranašautieji ramy
bės ir gyvenimo palaiminimai.

SKYRIUS V.

Pasaulio pabaiga

Biblijinę* tiesos, liečiančios 
r pasaulio pabaigą, buvo taip prie- 
Jturų ir šėtoniškų apgavysčių iš
sikraipytos, kad daugelio mąstan

čių žmonių mintyse jos beveik 
pakėlė maištą. Kiek daug tūks
tančių ištikirtiaširdžių žmonių 
jautė, kad jų kraujas beveik 
sustojo gyslose, kai jie pagal- 
vodovo apie šią tradiciniai 
baisėtiną nelaimę, apie kokią 
svajodavo ir jiems pasakodavo 
užsikarščiavę evangelistai! Prieš 
nedaugelį metų vienas žymus 
klerikas bandė padrąsinti žmo
niją, paskelbdamas, kad pasau
lio pabaiga neateisianti dar už 
penkiasdešimt milijonų metų. 
Neabejotina, kad daug gerų re- 
ligininkų jautėsi suraminti to
kiu nupasakojimu ir džiaugėsi, 
kad toks nelaimingas įvykis nors 
neateis ant žemės jų dienose. ..

Kas domitės Tiesa, mes pri 
siųsim veltui spaudos. Kreipki 
tės šiuo adresu*

Litbuanian Bible Stodeata, 
212 E. 3rd Street,

Spriag Vallvy, IE 61342.
(Skelbimas)

bAV A1TRA8TIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja skaitytojus apie pusantiuiua ir Hetaviškuouius 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai po atrako 
apie visos mūsų visuomeniniu? bei kultūrinius klausiame. 
Jame rasite įdomią skaitytoją laiškų skyrių, kuriame bukin
ate abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema..
'NEPRIKLAUSOMA LIErUVA* yra dinamiška, mftoą Iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbių bei idėją, vL 
euomet atviras kiekvieno nuomonei, kuriu kovoja ir dirba ni 
nepriklausomą lJetuva.

Metinė prenumerata JAT-nu 5E06 

Adresas:
7722 George Street, USalfe-Montreal. 660. Ooebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIU
AMERIKOJE

8LA—jau 66 metą tarnauja Beturiu riauonenel ir 
jo dauginu kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

SO -A--MCOTm
ipdmdą Ir Bcnje puiafąą, kuri yru 

pigi MSUSIVIEMUUtAB neMkn pelne, o teUrin 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

8LA— jau turi daugiau, kaip Iria an 
kapitalą, tad jo apdrands Ukra ir i

nuo $100.00 Ei $10.800.06 
SLA—jaunimui duoda gurą Taupomą ją Apdnmdą —* fe.

dssrmeut Insurance, kad jaunuolis gautą pinigus 
ankštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradMaL

VAIKAMS ir jatnraoliaas labai pigią TERM 
SUMOJO sptrandos tik SEOO

fe motam.
SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA

Ir draugiją auriuma. Ui $1,000.00 
fe apdravdos mokestis $2.00 | msta

SLA—kuopos yra daugunmio Beturiu koloniją. KnApkNIi 
5 kuopą vrikljus. Ir jie

507 Wsnt 90tk Ntroot, NorVerk, N.Y. 10001

I
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i gol. St Liepo koncertas' (ley dovanotą kelionę iš Bos- prašome juos sugrąžinti, nes ir atvežti j gegužinę.
r* J* — V* •------- i! Kcnnebunkporte ; tono į New Voi kų ir atgal ir jra norinčių juos įsigyti. j Užbaikime šią vasarą kar-

I | kitas vertingas dovanas^ ' Primename ir kviečiame'tu linksmai lietuvių radijo
j Sekmadienį, rugpiūčio 4 į Jei esate gavę platinti ra- lietuvaites užsiregistruoti programų 40 metų sukak-
Į d., pranciškonų vasarvietėje J di jo gegužinės tikėtų, pra- pas Valentiną Minkienę da-.
į Kennebunkiporte įvyks buv.įšome šaknelėse aiškiai įra- lyvauti gražuolės ”Miss Li- ’p 
I Vilniaus operos solisto Sta-įšyli. kas ten reikalinga, ir thuania of N.E“ varžybose,’
’ šio Liepo dainų rečitalis. su $2 pasiųsti Steponui Min. atsiunčiant savo vardą, pa

kui. 502 E. Broadwav. So. vardų, amžių ir adresą.

Vietines žinios
maaooaoaoouoooooa

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

Del redakcijos ir administracijos tarnautojų atostogų 

kita* Keleivio numeris beišeis rugpiūčio 20 dieną. 1

Koncertas, kuriam duotas
I

Tolimas svečias į sara ir meilė. Prieš kiekvie- 
Pirmadicnį mūsų įstaigą' n3 dainą bus trumpi koncer- 

aplankė Keleivio skaitytojas' *4. apjungiantieji komenta-j 
, Hiacintas Suvaizdis iš Cice- r.a*’ kuriuos parašė pat? so-i 

kas Steponas Janeliūnas iš p0, IU., lydimas dukters Irę-į ^^as*
So. Bostono. įvertindamas nos Vidugirienės iš Westo-’ Koncerto programoje _ j
Lietuvių Fondo reikšmę lie- • no, Mass., ir jos mažojo at- Mozarto. Čaikovskio Wag- 
tuvių švietimui ir -kultūrinių žalyno — Aušrelės ir Viliu- nerto, Banaičio, Gaidelio i

Gražus pavyzdys daugeliui

Pirmojo pasaulinio karo 
veteranas, o dabar pensinin-

vertybių ugdymui, liepos 23 
d. per Keleivio įstaigą į to

ko Vidugiriu.

molto "Nuotaikų žiežiibos Bost?,n.' arha . Prašome seimtninkes. ku-
i iš vasaros ir meilės žaizdro ", į a‘»*k«e J->f ! paremti šią radi-
bus stilizuotai įrėmintas j du! Jel ne"ah!e <’lrktl !lke:°- 10 SeSuan?- įkepti k?

, pagrindinius motyvus: va-Į

ĮJakubėno, Šimkaus ir Žile-:
Judiusis svečias, beviešė-' vičiaus kūriniai

jo į LF narius, paklojęs 100’ damas svetingo žento ser 
dolerių. I moję, jau suspėjo ne tik sėk

Tai įsidėmėtinas pavyzdys; mingai pažvejoti Atlante.
Solistui akomponuos kom-1 

pozitortus Julius Gaidelis?
j’auniems, sveikiems ir ga- bet liepos 21 d. aplankyti ir j K°m*ntarus paskaitys I eli-j

‘jiems -tautiečiams, kaip rei
kia -konkrečiai prisidėti prie 
lietuvybės palaikymo ir ug
dymo pastangų.

LF Bostono vajau? komi
tetas nuoiširdžiai dėkoja Ste
ponui Janeliūnui už įstojimą 
į LF narius ir pavyzdingą 
rūpinimąsi lietuvybės reika
lais.

cija Gaidelienė
i i

pažįstamus Vaicekau?‘«us iš; Gera proga daug laimėti ‘ 
Worcesterio ir Igaunytę. ku-i
rių nebuvo matęs jau 40 me- * Primename nepraleisti ge
tų. Jgaunytės tėvas Antanas' ros progos laimėti Fitzmau-! 
Jgaunis, ilgai išbuvęs Sibi- rice Motor Sales Brocktone 
re, pagaliau buvo grįžęs prie dovanotą automobilį. So. | 
šeimos i Waterburį ir čia Boston Savings banko §100. 
prieš porą metų mirė. kongresmano John Moak-

Putnamo, Conn.. lietuvių są
skrydį, kur susitiko senus

SOUTH BOSTONO LIETI VIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
M O 3 val POPIET IKI 10 VAL VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

LIETUVIŠKI PIETOS

(Bala nJčliai. kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atjunkykite ir būsite maloniai n.Tatebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

COSMOS PARCELS
Z

£XPRESS CORP.

144 Milbury St

WORCESTER. MASS.
Tat SW 8*2868

yra vienintelė oficiali ist»į- 
ga Worcesaery. mari siunčia 
gontinius tiesiog ii Worces*

gbrio j Lietuvą ir kitas Rusi* 
jbs valdomas sritis* Čia kai*

kaina lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai is 
tvarkingai.

Cis galima gauti įvairiau- 
sau importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

AINŲ

PLOKŠTELE

Elood Sųuare 
3ardware Co.

Sarmata* JS. J. ALBSNA 
MS EAST DROAJiWAl 
S4»VT“ BOSTON. MASS. 

J'ELEFONAS AN 8-4141
Baajamio Mcore Dalai 

Popiero* 3ianoms
Stiklai Laagaau

Vto-Mdo reikroeaya namam 
Keikznocya pltuobariama 
Vtookfe falaftm daiktai

IMMMat.*
Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakurnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETR1STAS 

Valandos:
nuo 9 tai ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston. Maso

Knyga yra geriausias žmogaus draugai
mooooooooour

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistus, išpiidome gydytojų re 
eaptus ir turime visus gatavu* vaistus.

dėl reik vaistą — eikit į lietuvišką vsietluų.
Sav. Emanuel L. Rooengard, B. &, Beg. Phann.

384 W. Broad way, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Msfsuuu AN MĖM 
r Nūs 9 vuL ryte Iki 8 vaL vw išskyrus šventadieniu* Ir atkas.

h & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvray So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkit*

268-4662

Peter Maksvytis
CttMBtar 
49 Choreli Street

«. Miltou, Masu.
Atlieku vfaoa patateymo. ramia 
to ir proįoktanaao darbas i* Įsa 
ko Ir rMoja, gyvaasmą narna Ir J 
biznio pastotą, pagal Jaa« reika
lavimą. Saukite visados iki • va-' 
landa vasara.

Teiefoaast 698-8675

Nerasi medžio be lakos, o 
žmogau* — be ydos.

A. J. NAMAKSY
Rsal Estate A. Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neirtos teatre, Msss. 02159

Tat 332-2645
aoaooooooM«>MiM****«a*aa*********

Keleivio administracijoje 
galima gauti UęttaJto* ope
ros solistės Kllhiotdę Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštei*. Kaina $6.00.

Paštu
.jffrrr"....... ........ . ........ima

«M*MtaaaaaaaaaMaiao«aaaMoiaaaaaasm
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
! SOUTH BOSTON. MASS.

jeoee**e*ao*oa**a***oa#*ao*a*o*#*ve**av*e**v**a**********##*******o*»v*aaaoaoawoaaooooofooooo»zoveeseee

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vsL 

AM 1.430 KC iŠ WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS 

460 We*t Broadvray. South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vat 
P® pietų,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester. Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 tri 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnių^ kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tas rūšies indėliai duoda 
6J277v pelno)

oi visus kitus indėlius moka _____

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk ūtomi nuošimčiai —•

Bankas veikia 109-tuosius metus. - . >

ti© banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojai* galima susikalbėti ir lietuviikaL Tūta* (A*Ml*J JI* 

virs $274,000,000

Romuvosties gegužinėje 
parke.

Steponas ir Valentina 

Minkai

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO, JEIGU (RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

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

ATLAS PARCELS CO. 

82 Harrison Street,
Worcester, Mas*. 01604 

Tet 798-3347 
Tiesiai iš Worcesterio si’ 

čism įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turim* vietoje įvairių via 
tinęs gamybas ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai ša
lnomis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už- 
sakyti Jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti uš-
sskrtas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinaki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitus

Pristatymus grūsta* ir 
garantuota*

mintomis kainomis.
Galim* užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
ialdytuvu* ir pan.
Atidaryta darbo diooomb 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127 
ToL 2680066

Trans-Adantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVlĖKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pmleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS • ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t n v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaakiant — ke joki* 
papildomo mokesči*.

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

Globė Parcel Service, Ine.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskit* savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: *__5
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta

393 West Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Mas*. 02127 
Telefonas: 2888784 

Visų skyrių vedėja AMom




