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konsulas A. Simutis. Vliko 
vicepirmininkas J. Valaitis, 
adv. P. Žumbakis, Margučio 
vedėjas P. Petiubis ir Algis 
Rukšėnas, ”Day of Shame“ 
knygos autorius.

Simas Kudirka spaudos 
konferenijoje išdalino ang
lų kalba savo nareiškima. o 
kalbėjo lietuviškai, rusiškai 
ir vokiškai, angliškai padė
kojęs visiems savo išlaisvin
tojams.

Paaiškėjo, kad sovietai

rtAMM

Uthuanian WeeUy 
(Ezcept for 2 weeks in Auąust)
Pabbhač to So. Boston. Maaa. rafaroary 9, IMS

KELEIVIS 
Rast Broadvray 

South Boston, Maaa 01127

Atskiro numerio kaina 20 centu
dO. BOSTON, MASS., 1974 METŲ LAPKRIČIO - NOVEMBER 12 

Seeond-cbM poetaye -a* at Boston, Maaaacnnaotta

S. Kudirka ir jo šeima 
jau laisvės žemėj j

Lapkričio 5 d. nutūpė New Yorko aerodrome. Sutik- j 

taa būrelio lietuvių ir amerikiečių. Laikinai austojo dr. 

Rolando ir Gražinos Paeglių namuose. Pirmoji Kudirkos 

spaudos konferencija Waldorf Astoria viešbuty. Ameri.* 

kiečių spauda vėl atgaivino išdavimo istorijų.

Spalio 9 d. JAV LB delegacijai Simo Kudirkos reikalais laakaniis Washingtone, LB garbės nario 
žymenis ir Lietuvos tri ją prezidentų medalis bu vo peiktas daugiausia Kudirkos byloje pasidarba
vusiam JAV kongresmanui Robertui P. Hanrakanui. Nuotraukoje iš kairės j dešinų LB

70-TIEJI METAI

JAV rinkimai nušlavėt

respublikonus
Demokratai padidino savo partijos kongresmanų ir 

senatorių skaičių, p taip pat laimėjo 5 naujus gubernato. 

rius. Respublikonų pralaimėjimo priežastis esanti Water- 

gate byla ir prezidento Nizono kritimas.

Lapkričio 5 d. rinkimų re
zultatai mažai ką nustebino, 
nes po VVatergate skandalo 
ir prez. Nixono atsistatydi- 

Lapkričio 7 d. rytą Nevv į nimo jau galima ir buvo 
Yorke mirė dantų gydytojas' laukti re-publikonų pralai- 
Antanas Petriką, gimęs; mėjimo.
1891 m. rugsėjo 3 d. Paeže-j per §jucs rinkimus demo
nų vai c.. Vilkaviškio £Qs., krataj laimėjo 43 naujus at- 
j Ameriką atvykęs 1910 kongrese. 3 naujus
...... . . . senatorius ir 5 gubernato-Velionis aaug straipsnių riu, Tai j rfeš 

yra parašęs medicinos ir kt. nate bl„* į7 demokratai. 42 
klausimais hetuvių socialus- respublikonai ir j „ epri. 
tų, o vėliau komunistų spau. Wa^ 0 daba,. bus' g„

New \orke mirė 

Ir. A. Petriką

i raaisKejO, Kart sovietai Vusiam JAV kongresmanui Robertui P. Hanrakanui. Nuotraukoje iš kairės j dešinų LB Krašto doje. nevieną veikalą yra iš- j "v-ai’’ on mikliVo 
j duodami jam ir.šeimai lšvy,, vicepirm .Aušra Maėiulaitytė-Zerr, kongresmanas R. P. Hanrahanas ir LB Visuomenės! leidęs ak-kirom knygdm, tar- • • , a/
! Ifitnn vi*a narailralavn nuai 1 . .. _ __ ....... _ .... _. i— »»,• .___ . t Hdi 11 1 neipriKldUBOinds. nl-• — , — , • , J .. —, .y {reikalų tarybos narė ir "Americans for Simas“ komiteto pirm. Daiva Kezienė.

šiandien galime sakyti: • žadėti, kad jis nesmeišiąsĮ.
ir jvyko Ursi paikoje!.. Si-.Sovietu Sąjungos, kun jam į --------- ---------—----------
mas Kudirka, išduoUs so. parodžiusi tiek humanišku- Į _ . . . .
vietų budeliams, muštas, mo“~ Bet, Kudirka pareis. | rupinimą ateitum, tiek daug 
kankintas, nuteisUs 10 meJU kad nemanas nieko čia‘nukentėjus nuo sovietų, vo- 
tų vergų stovyklos, ten sun-! šmeižti, o kalbėsiąs tiktai į kiečių nacių žudymų ir per-
kiais darbais ir badu marin. Į tiesą. • sekiojimų, n net nuo lenkų. Lapkričio 5-ji diena yra didelio džiaugsmo ir mora-
Us, — iš juodos neviltie? * Jis ragino amerikiečius į Spaudos konferenicjjoje j Jinio teisingumo laimėjimo diena viso pasaulio lietuviams. Soviettti stiprina, 
dugno staiga iškilo j laisvę Į daugiau susidomėti sovietųsenatorius H. Javist dėkojo | šią. dieną visų lietuvių pastangomis po beveik ketveriųi
ir šviesą. Lapkričio 5 d. jis vidaus-gyvenimo sąlygomis.! Kudirkai, kuris įrodęs, kad metų nepavargstamo ir užsispyrusio kovojimo Simas Ku- j Jtnr i nes Dtlieoan
su visa savo šeima Pan A- Geriausiai Sovietiia atestuo.i Gebame uždanga nėra at- ,-_i- ------ ------- — g_ -a.v_j- .- a------------ H
merican lėktuvu atskrido j. ja jos kalėjimai. Dėl to pa->spari laisvės idėjoms ir hu-
JAV ir nusileido New Yor- tnrė visiems pasiskaityti A.»maniakumui, . o senatorius
ko aerodrome. Su juo atskri-, Solženicino išgarsėjus veL i Buckley pareiškė, kad Ku-|T;etuvos laisvės kovai ___ j--------------------------------------------- , , . , .
do jo motina Marija šulskie.! kalą "Archipelag Gulag“.. d!lkos pavyzdys rodąs, kad; “ R .. . . . . , Amerikofe j, "et Maskvoje pasitenkinta j dabar kongrese demokratai
nė. žmona Genė. duktė Lo. nes niekas kitas didesnės! vlsas vadinamasis "atlydis“ bvenondama bnną KiMnką n jo seimą Amerikoje n | karinon,enį, Daradu (sa. turės dviem trečdaliu dau.
lyte ir sūnus Evaldas. Iš So.l teisybės anie sovietu kalėjui "šertas pastangų. jeigu}^dz.augdamosijų larnve. Amerikos Uetuvių Taryba k_, kad dė1 b,oeo oro) -------- ------------- -  “
vietų Sąjungos juos atlydė-1 mu* negalįs pasakyti įmes dėl jo turėtume išsiža- skelbia lapkričio menesi Simo Kudirkos menesiu ir prašo Kitais metaJs būdavo suva_
jo JAV ambasados Maskvo-j S. Kudirka praleidęs tris dėti savo įsipareigojimų visų lietuvių nepailstamos pagalbos mūsų didžiojo tikslo

pę jų "Lietuvių tautinio at- stovu demokratai
gimimo pionieriai". Rašė ir 
Lietuvių Enciklopedijoje.

je atstovas ir vertėjas. j metus aštuoniuos sovietų ka. žmogaus laisvei.
Simo Kudirkos išlaisvini-1 Įėjimuose. Paskutinius pora 

mas — tai daugelio lietuvių I ™nesiu jis buvęs Kuone 
ir humaniškų amerikiečiu' Jopoenti’amins sto^k ka. 
bendru ir ilgu pa tangu vai-. kur daug io h kimo
sius. kuriems tenka visiems ’ Jrau^u ]?Tnir^- -Tis sėdėję*
ir bendrai dėkoti. ir. tai P3-

Aerodrome S. Kudirka ir|kenke jo regėjimui, 
jo šeima pratiko būrvs Newj jjs visa laiką nieko neži.
Yorko lietuviu, iu ts’™ V1i-’noies anie čia vvkdomą jo 
ko pirmininkas dr. J. K. Va-i išlaisvinimo akcija, nes nie- 
liūnas. uoliausiai iu iš’aisvi-j kad negavęs nė vieno nei 
nimui veikusios Daiva Ke-J žmonos, nei motinos laiško, 
zienė ir Gražina Paėdė ir j Pasakodamas įvykius nuo 
amerikiečiu spaudos atsto-l jo išdavimo sovietams, jis
vai. Keleiviai buvo gerokai! pažvmėjo. kad du kartu jį rfaį numatą S. Kudirką su 
pavarde. S. Kudirka an-i vii-j norėta nužudvti. Pirma kar-Į šeima lapkričio 28 d. pa-

Kudir.ka telefonu kalbė
josi su kongr. Hanrahan ir 
jam dėkojo už dideles išlais
vinimo pastangas. Jis dėko. 
jo, o taip pat dar padėkos 
ir kitiems savo geradariams. 
O iš tiesų jo likimą nulėmė 
taurusis latvis kap. Brieze, 
kuris buvo Kudirkos parda
vimo liudininkas ir kuo sku
biausiai visą tą nelaimingą 
įvykį iškėlė viešumon.

Amerikiečių spauda rašo, 
kad Massachusetts senato

kęs šiltu paltu, kakla a^si. ta ji pagrobusieji rusai bau. 
vvrioieg š«»t?ku. šis sutiki- , dė na mai^ti elektros viela 
mas buvo tikrai gi audingai' Varpant laive, bet Amerikos
dž’u'nis. | jūreiviai to neleide darvti. J jęa gu šeima pastoviai apsi-

Labinai Kivlbk'* sr Antrą karta ’n bandę užmuš- gyvens Chieagoje. Tenai 
ti jau nugabenta i rusu lai-{ jjems yra nusamdytas ir bu-šeima apsistojo už New Yor-

LĄPBOT1S — SIMO KUDIRKOS MENUO

Mieli lietuviai,

dirka ir 'jo šeima atgavo laisvę ir atskrido į Ameriką.
Jis yra visų lietuvių laisvės troškimo simbolis. Tegu

jo pavyzdys dar stipriau sujungia visus lietuvius vieningai

— Lietuvos laisvės greitesniam atsiekimui.
Jūsų

dr. Kazys Bobelis,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas

Jis buvo vienas šviesės.

lietuvių komunistų.

Lapkričio 7 d. Sovietų Są
jungoje minėta Spalio revo
liucijos 57 m. sukaktis. Šie-

kviesti į Bedfordą “Kalaku
to dienos“ iškilmingų pietų. 

Numatoma, kad S. Kudir-

ko Seamens EdueaHon vei- vą. bet kažkas sumūkęs • ”Su. • kelionės bilietus jiems 
kėins G. Paėjės ir ins v^o; stokite, mes turime ji nu-Jyrg’ nupirkusi Altą.

Kudirkos išlaisvinimo pro
ga didžiojoje amerikiečiu 
spaudoje tilpo ne tiktai iš-

erdvioje rezidenciioie. Čia!vežti gvvą!“ Bet Kudirka 
at lankė ir maudos, ir tele. i šiandien penvkstas ant ame- 
vizijos atstovai. £in pro^* Į rik;ečiu. ji jsdavusiu...

JAV yaknmčię apnugm lalvaa Vigilant, į kurį 1970 

■. lapkričio 23 4. buvo s»o oorletinio biro nušokęs 
Siaias Kudirka, bet biro kapitonas, savo viršininką 
įsakymą vykdydamas, leido sovietą jūrininkams Si. 
mą Kodirką jėga saaigrąžinti.

amerikiečiu spaudoje, radi-i Sovietu valdžia iem "ma-į _ v . .
juie ir telev’ziirir vė1 . sakiusi, kad liepos 17 d. ’afn»sa,n}^s reportažai, bet ir ki-

tokie straipsniai, net veda
mieji. Boston Herpld savo 
vedamajame primena tą di.

čiai atgijo visa S. Knr»irVos buvo pripažinta Amerikos 
išdavimo tragiškoji i?*oriia.' pilietybė. Tai buvę pranešta

Kita diena New Yorke tiktai naleidžlant ir dran^e .
WaMorf Astoria Liudviko paaiškinant Soriebt ^ąjun-| ęėdą, kun buvo pada-l
XVI salėie buvo surengta gos “širdie* geruma“... Amerikai, už žnvu biz-
snaudos konferencija. Čia šiandien iis jaučiasi*, tar. ni išduodant sovietams lais-

turėjo 248 ir respublikonai 
187 narius, o dabar bus 291 
demokratas ir 144 respubli-
ss®tsssj-£

rėjo 18. o dabar teturės tik 
12. demokratai turėjo 32. o 
dabar ture* 37. Demokratai 
ši karta laimėio ir didžnrių 
valstiiu New Yorko, Kali
fornijos ir Masachusetts gu
bernatorių postus.

Peik^mineriausia tai. kad

guma ir galės nustelbti pre
zidento veto.

Po rinkimu daromos išva
dos, kad dabar kongresas 
bus iannpspės nidėtie*. stin. 
resni bai’* turės darbo ’mi- 
jo*. vp'dž’a labiau k’šis į 
privačiu bi7niu reguliavimą. 
Manoma, kad. kovoiant su 

į karuose atgimsta fašizmas’infliaci ia. mlinti būti ives. 
’ ir militarizmas, todėl Sovie. I ta net ir uždarbiu ir kainų 
j tu Sąjunga savo karines pa-{ kontrolė kurio* dalis demo. 
’ iėgas didins ir stiprins. kra>u reikalauia.

Nors roon.įblikonas nrez. 
Fordas -akosi noris gerai *u- 

į gyventi ir su kon<rro*o de
mokratine dauguma, bet vra 
reiškiama nuomonė, kad 
'iam būsią la^ai moku su. 
laukai savo kade^oiiną o^lo. 
Be to. labai naHidėįo gali- 

Vien tik tiys automobilių = mvfcė. kad ir 1976 m. nreri. 
bendrovės — Mo
tors, Fordo ir Chrysler —vėl 
atleidžia daugiau nei 22 000 
darbininkų. Tikimasi, kad 
bent dalis jų netrukus vėl J

romi paraduoti ir civiliniai 
žmonės — moksleiviai, dar. 

• bininkai, tarnautojai.

| Krašto apsaugos minist- 
i ras marš. Grečka savo atsi
šaukime pareiškė, kad Vau

Parado metu naujų gink. 
lų neparodyta.

Atleidžia 22fl00 

darbininku

dento rinkimus gali laimėti 
demokratai.

Pietų Amerikoje
• .

galės grjžti j darbą. i „pra ramybė8 
Tai ženklas, kad ekonoJ

rniu’o gyvenimo ato-lūgis! Kariai norėjo nuversti 
didėja. ... " (Boli vijos prezidentą Hugo

Į Banzera Suareza, bet neipa- 
isisekė. (Banzera prieš 3 m. 
Į nuvertė kairiųjų vyriausy
bę).

Ekvadoro sostinėje dvi 
bombos sprogo ten. kur tu
rėjo prasidėti JAV ir Pietų

Trys jau sumažino 

naftos kainą
j Trys naftą eksportuojan- 
1 čios arabu valstybės, jų tar.
i pe ir Saudi Arabija, nutarė j Amerikos valstvbių konfe

ateities Į už statinę naftos imti 40 rencijos posėdžia*.
mažiau. Iki šiol ta Argentinoje įvestas ap- 

buvo $11.65. o dabar siausties stovis. Partizanai 
kitų metų liepos bus $ teroristai paskelbti už įsta.

vių tarp kitų Lietuvo? gen. mažos lietuvių tautos susi- ji pripažįsta tik jegą. Pana- kai ir jo šeimai tenorime išlaisvinimo nuopelnais... 11.25, „ . {tymų ribos.

1
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Spaudos vajų pradedant išme- įganizatoriai būdavo 
taimi parašiutais.

Levino liudijimu, lietuvių 
"ukvatnmkų“ toli gražu ne. 

Šiemet minint 70 metų sukaktį nuo lietuviškos spau- pakako, ir jų pagrindinę ma.
dos laisvės atgavimo, JAV LB valdyba paskelbė spaudos Į s£ sudarė is Lietuvos pabė-
vajų, ktins prasidėjo lapkričio 1 d. ir tęsis ligi šių metų S? žydai. Jie visaip buyo 

• katinam! stoti } tą diviziją. 
O ten iie stoję ne tiek dėl iš.

« v .. i . i . ... tikimybės sovietams, kiekŽinoma, vajaus žodis kai kam gal yra ir įgrisęs ar 
aplamai nemalonus, nes. tai reikia, kad vėl bus prašoma 
kokios nors aukos, tiksliau — pinigų. Taigi, — pinigų, ku. 
rių kone visi pakankamai turi... Tokiomis progomis kietos 
piniginės savininkai dažnai mėgsta padejuoti, kad ”neži. 
nia, kam tie pinigai tenka“, kad ”ne toms organizacijoms, 
kurias reikėtų remti“, kad ”<ne tiems tikdamas eikvojami, 
kuriems aukotojas skiria“, ir panašiai. Tai, aišku, dauge
liu atvejų tėra tik dejonės savo šykštumui pridengti ir si 
nepaliesta kišene "garbingo“ tautiečio vaidui išsaugoti.

gal\ .

Prezidentinis koncerte*

Spaudos vajaus proga lyg ir sunkiau būtų tokiais ar
gumentais pasiteisinti. Negi viešai sakysi, kad ”a£ neskai. 
tau ir neprenumeruoju jokio lietuviško laikraščio, nes jie 
visi man nepatinka“? Ne. tai būtų jau per didelis viešas 
savęs apsinuoginimas net ir prieš gerus draugus ar tokius 

, pat "vienminčius“.

Svarbiausia, Spaudos vajuje neprašoma aukos ko. 
kiam nepermatomam tikslui. už kurią čia pat nieko ne. 
gauni. Vajaus vykdytojai jus teiprašo tik užsisakyti kuri' 
nors laikraštį ar kultūros žurnalą. Ir tokį, koks jums pa
tiems arčiausia prie širdies, kurio linija derinasi su jūsų 
pažiūromis ar net ir joms priešingą, kurį dėl geresnės 
orientacijos mūsų visuomeniniame gyvenime norėtumėte 
laisvai pasirinkti.

Taigi, spaudos vajininkai jūsų teprašo tik prenume. 
ratos ar nors dolerio priedo jau jūsų skaitomam laikraš
čiui paremti, jo gyvybei pratęsti.

vedami neapvkantos dėl vo. 
kiečių vykdomo žydų naiki
nimo.

Pradžioje, maždaug per 
nusrntru metų. visišką divi
zijos karių dauguma sudarę 
’vdai. Viename pulke iu bu
vę net 85%. Lietuviu dau. t 
riau buvę artilerijoje ir va. i Dabartini South itostono Lietuvių Piliečių Draugijos vadovybė 
iOtyybėje. Trečiąjį pulko ba-i jį kairės | dešinę sėdi fin. sekr. ^Adomas Druzdis, garbės dir. dr. 
galioną sudarydavę rusai. D.| Antanas Kapočius, vicepirm. Longinas Švelnia, pirm. Stasys Dre-

v 3 v»nskas, čir. Ona IVaškienė ir sekr. Antanas Matjoška; stovi dir. 
Iei didelio žydu ska-e-an? Jonag
buvo vadinama "žvdu divi
zija. papuošta keliais lietu. • • <"viais««

Divizijom vadovybė leidu
si net įsakymus ir nurody
mus divizijos kariam skelbti 
lydiškai, buvę leistos ir vie
šos žydiškos pamaldos, o 
vakarais prie laužo būdavę 
dainuojamos žydiškos dai
nos.

Politiniai divizijos vado.

dir. Stasys Griganavičius, dir. Antanas Andriulionis, ižd. teis. dr. 
Algis Makaitis, marš. Vytautas Ivaška, dir. Romas Bričkus ir dir. 
Alfonsas Baika. Trūksta dir. Edmundo Ketvirčio ir dabartinio 
reikalų vedėjo Vytauto Ulevičiaus.

Pagirtini yra parengimai, 'ar trejetą kantų suskam- 
kuriuose būna prisimenami bėjusi net baritoninėm vir- 
ir pagerbiami nusipelnę mū- (iūnėm. Nėra bloga, (kai bo- 

. sų mokslų, menų ir spaudos sas tokias viršūnes turi, tik 
žmonės, valstybės ir visuo- Ben. Povilavičiaus burnoj 
menės veikėjai. Toks rengi, tuo tarpu jos dar nėra tau- 
nys Organizacijų komiteto raus baritono viršūnės. Ir 
buvo surengtas lapkričio 3 vargu jos jam yra reikalin- 
d. 3 vai. po pietų ALPd-jos gos. Tegu Ben. Povilavičius 
III a. salėje — tai buv. Lie- lieka bosu. dabar jau tikrai 
tuvos respublikos preziden- gražiai dainuojančiu; toks 
to Antano Smetonos 100 apsisprendimas sumažins jo 
metų gimimo sukaktie- mi- dainavimo įtampą, o mums 
nėjimas. Gerbiančiųjų susi.: teliks tik paguoda jo koncer- 
rinko gana gausus kiekis. į tų klausyti.
nors negalėtum sakyti, kadi Prez. Ant. Smetonos ras. 
įų daugiau negalėjo būti. tų ištraukos buvo gerai pa- 
Būpestingai paruostą pa-(rinktos, savo mintimis jos 
«kaita apie prez. Ant. Sme- plačiai užgriebė mūsų tautos 
tona skaitė dr. Ant Butkus ir valstybės gyvenimą. Skai- 
iš Clevelando, Ohio. iškil- tvtojai jas paskaitė sklan-
mėm vadovavo komiteto 
pirm. Edm. Ciba*.

Meninė renginio dalis bu
vo įvairi ir turtinga Ją atli
ko dainininkai Audronė Si-1

džiai ir išraiškiai — Birutė 
Adomavičiūtė ir Feliksas 
Kantautas scenoj buvo sim
patinga pora.

Saulius Cibas akomoana-

Deimantinės sukakties proga
monaitvtė ir Benedikto* Po- ‘vo abiem solistam. Akomua. 
vilavičiu*. palydimi Sauliau* pavo iautriai ir subtiliai. 
Cibo. ir dailiojo žodžio skai- Rengėjai programos daly- 
tvtoiai Birutė Adomavičiūtė vius apdovanojo gėlėm.

Spalio 3 d. sukako 75 m., 
. t. , ...... kai buvo įsteigta South Bos-

vas, -tepdami tikrąją divizi- tono Lietuvių piliečių drau. 
los -xanų sudėti, net divizi-, gjja> kuri šiandie yra ne tik 
jai skirtis medalius padalin. » Aidžiausia, bet taip pat se. 
davę lygiai taUp lietuvių, ru. njausja jr turtingiausia Bos- 
sy n* žydų. . _ ’tono lietuvių draugija. Tą

Dabar žydai nėra paten- gpk-fctj draugija J-kilmin- 
kmti tokiu ju nuopelnų m a- gaj mjnj gavo patalpose šį

Be to, Spaudos vajaus organizatoriai prenumeratos , žinimu, kovojant "lietuvis, sekmadienį, lapkričio 17 d 
rinkėjams net siūlo dovanas: už išplatinimą laikraščių’• koje“ divizijoje prieš na 
sumoje $200 LB valdyba duoda radijo aparatą, o už su- cius.
moję $360 — "Tapė Deck Reeorder“. į

i ŠVENTIEJI METAI
Šio Spaudos vajaus ženkle mes norėtume kreiptis,

75 metų sukaktis ne tik 
žmogaus, bet ir organizaci
ja? gyvenime nėra papras
tas reiškinys. Tokios sukak
ties žymi mažuma tesulau.

E ir Silver gatvių kamrpe su 
visomis savo skolomis 1939 
m. ištikęs gaisras nunešė dū
mais ne tik daug išlieto pra
kaito, bet ir pinigo.

Narių pasiaukojimas ir tą

ir Feliksą* Kontauta*. Kon-I 
cerio programa praėjo { 
sklandžiai, kkiusv+c’o.j W-oį 
patenkinti ir gausiai tploio. j 

Audronė Simonaitytė, vieš- i

K. R-ta*

Ką tik gavome
nia F Chicagos (o neseniai, 

nelaimę įveikė. Norėta pa- ir iš Lietuvos), Bostone pa
statyti naujus namus, bet sirodžius pirma karta, turi mokyklai ir namams, reda- 
dėl kilusio karo statyba bu- enrta sceniniu dorybių; gra-! gavo Antanas Klimas ii’ Sta- 
vo suvaržyta, tad terikinta-i žia ir patrauklia išvaizda. • Sys Barzdukas, iliustruotas, 
senaisiais, kiek >u dar buvo gryno ir dailaus tembro lvri- • kiekvieno žodžio reikšmė

Lietuvių kalbo* žodynas

likę po gaisro. Dabartinius nį sonrana. iau įsisavinta 
4 aukštų namus 368 Broad- .muzikine kultūrą ir laisva. 
wav draugija teįsigiio tiktai nesuvaržytą judėsi scenoj. 
1950 m. ir juose įsikūrė.

paaiškinama sakiniu.,. Tai 
leidinys, kurio ‘jau seniai rei
kėjo mū ų lituanistinėms 
mokykloms ir šeimoms, ku
rių vaikai jau menkai kalba 
lietuviškai. Kietais .^virše
liais, kaina $6.

Mano žodynas, Richard 
Scarry. daugiau nei 1.400 
spalvotų paveikslų iš įvai
riausių sričių ir kiekvienas 
jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai įrišlkta ir 
labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.

Steponą* Kolupaila, para
šė Jurgis Gimbutas ir Juo
zas Danys, 464 psl., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai, 
kaina $12.00.

Kelione aplink pa*aul|,
Juozo Kaributo kelionių į- 
spūdžiai, 423 p?l.. kaina $5.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00,

Ji mum3 padainavo šiuos 
vokalinės muzikom kūrinius:

! didelės salės, viena maža ir J- Karoso Putinėli raudona
sai. A. Kačanaufiko Kad aš 
našlaitėlė, J. Taflat-Kelpšo? 
Lietus lynojo, W. A. Moz””-

pagal tą eilę vėl bus skelbia- 11 tojo aujc§^0 dalį yra užėmę to Cherubino ariią iš op. Fi-
mi Šventaisiais. Jie praridės 1 ! skautai, o likusi to aukšto vestuvės, G. Puccini’o
susiu metų Kalėdomis ir tę- VoAj'Pafcdpa dar nenaudojama. Lauretos ariją ir op, Gianni
sis ištisus metus. m ' V®, ±.„^! ^aba? draugi jos turtas ver. Schiechi. Hiomas’o roman.

Speeiabam palaiminimui flkaičiį? „^„viu, kada jau! *’”amas. da’w(u ”el 
..♦. w j . neskaitant grynu

* ir į savus Keleivio skaitytojus, kad jie ir’šio savo laikras- Pirmieji šventieji metai .. . n-o.anl4ap;1nt Dabar čia yra baras, dvi
' čio vargus geriau prisimintų. Keleivis, jau beveik 70 me. buvo paskelbti popiežiaus Kla' ° Jel KUPI organlz <'la’ ----------

iki žemės. Tik jo galva dar vis sviesi ir pakeltai, tik jo 
žvilgsnis dar vis nukreiptas į ateitį ir tikintis Lietuvos 
Laisvės saulės patekėjimu. Nors jo mirusių ilgamečių skai
tytojų ir buvusių rėmėjų — jau dešimtys tūkstančių...

Argi jūs norite, kad 70 metų amžiaus sulaukęs Kelei
vis imtų ir sukniubtų į žemę, ligi jūsų namų durų nepriė
jęs? O tai gali bet kurią dieną atsitikti. Tada jokie jūsų 
apraudojimai ir nuopelnų įvertinimai jo ‘jau nebeprikels.

gauti per tuos. kiek- į. -Bostono Lirtu-i «">. »<?<»««« <™.u Pi">-
vienas geras katalikas pn- j a?vra^tią« kunn - m- sausl° 1 d-valo aplankyti Romą, bet. wlszJ5as-1 alkl a ztl-s H,™ tss
aišku, tokį palaiminimą te- * '

1* • • X* X *1 X* 1 • x
m.), kada jau senokai veikė

są on. Mignon. Fr. Schu 
bert’o žuvele ir E. Kaiman, 
n’o Silvos dainą ir aiperetės 
Silva.

A. Simonaitytės renertu- 
regim. yra be 

lietuviu susirinkimam', kon- "aukštuiu kalnų“, be sunkiu 
ceriams ir kt. Čia -nosėdžiau. ir sudėtingų arini, kuriai 

dainuodama dainininkė gali 
parodyti savo balso ištek-

'.'buvo $35.470.
šiandien d-jos a^ės nau.galės įsigyti tik tie. krnie to ^^44 Kįrei. doiamos visiems didesn-ems •«». karo

kiai kelionei tun pakanka. D L K Vvtauto ( 
mai pinigų u- lanko Soeja., lg94 m , kada Įjetuviai jauMes norime tikėti, kad mūsų skaitytojai Keleivio

mirties nelaukia. O tai gerai valiai įrodyti tereikia kiek- ma. kad vien fš JAV ^lan-’ja įvairiu draugiiu valdv- di 
vienam surasti nors po vieną naują skaitytoją. Algi tai kys Roma apie milionas iqqc^,a viriu Rn« renkasi žsusti d-io« gl°_pj _
neįmanoma tokiame pertekliaus krdšte? Be to, net ir ma- 1 žmonių, kurie popiežiui nu. t * lietuvni rvh enmac šachmatininkai. ku-Jb’s ir jėga. T<r dainos ir a-
žiausia auka yra mums didelė parama ir tokio aukotojo ve^ ir nemaža aukų. Šven/ labiau 5akoti« Aišku !?,enl9. va^ovau-ia< Kązvs nm kūnas ji mums Bos o,
mes niekad nepamiršime. j «ejf metai popiežiams visa. į

da būdavo pelningiausi. tt>kia draU(riif,, kuros tiMas | «’^»’ama krepšininkų ko- 
Prašydami paramos sau, mes pakartotinai norime v-"-A—--- imanoa.

pabrėžti, kad Spaudos vajaus akcijoje visa mūsų 
spauda nebūtų pamiršta. O mūsų yra toji, kuri iki šiol 
atkakliai kovoja dėl lietuvybės išlaikymo, dėl lietuvių 
kultūros aukštesnio lygio ir — dėl pavergtosios Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės grįžimo!

Kt kiti mšo?
KOKIA BUVO TOJI ŠEŠIOLIKTOJI DIVIZIJA?

Lietuvoje dabar yra labai Pasak Levino, per visą ka- 
daug rašoma apie vadina- ro laikotarpį taip Stalino ir 
mąją šešioliktąją lietuvių Vakarų sąjungininkų vyko 
diviziją, apie jos kovas su
hitlerininkais, atskirų karių

- pasižymėjimus ir kt.. nors
- tikros lietuvių divizijos so-
* vietų -kariuomenėje nebuvo. 
« Vieną diviziją sovietai tik

taip vadino, kaip kad caro 
laikais buvo vadinamas net

- lietuvių gvardijos pulkas, 
~ nors kartais ten gal netama.
* vo nė vienas lietuvis.

Akiračiai nr. 7 šiuo klau
simu duoda ištraukų ir aC 

; pasakoja Don Levino "So. 
' viet Jewich Affairs“ žuma.
* le (1973 m. nr. 1) straipsnio
* "žvdai Tarybų Lietuvos da. 

liniuose II-me pa rauliniame 
kare“ mintis.

politinės varžybos dėl Euro
pos pasidalinimo įtakos sfe
romis.

KELEIVIO RĖMĖJAI

Po $6 aukojo: P. Leita, 
Phila., Pa. ir R. Buches, 
Denver, Colo.

Po $5: F. Stanionis, Wen- 
ton, IIL, ir SLA 14 kuopa. 
Cleveland, Ohio.

Po $3: K. Plepys, Hot 
Springs, Alk., A. Audick, 
Dorchester, Maaa, P. Rač. 
kau.-ikas, Dorchester, Mass., 
A. Chaplik, So. Boston, Ma., 
V. Kulbokas. So. Boston, 
Ma., A. šilinskienė, So. Bos. 
ton, Ma.. J. C. Navas. New- 
port. W. Vai, J. Mitchell, 
Waukcgan, IIL, W. Grinke
vičius, Norwood, Ma., J. 
Herman Sharper, Fla., C. 
Gavelis, Fremont, Wisc., P. 
Macys. Woodhaven, N.Y.« 
N. Mikelėnas. Deanbom. Mi. 
K. Jokubauskas, Lachine, 
Que., S. Vaicekauskas, Chu 
cago. BĮ., J. Krauz-aitis, So. 
Windror, Conn., J. Liūdžius, 
New Britain, Conm.. S. Sus- 
lovich, Salem. N.H., J. Da

botų skleisti švietimą lietu- Sukakties proga išleista-vių taipe, rūpintis kultūros leidinv direk'.
reikalais. _ padėti nanami, torjus Jrašo. kad
tapti gerais JAV pilieąais, paManlorfu8
gelbėti savo narius ligoje ar ’
kitokiai nelaimei ištikus.

Oficialūs draugijos stei-

25 metus 
draugija turėio $3,450.000 
paiamu ir $327.000 grvno 
nelno. iš kurio aukoms išda.

rtjąi buvo M. Žioba, M. O?- )fnU vien per nag;
kinis, J. Adžius, A. Navins- 
ki. M. Coran, D. Shaban. A. kntinįh* dešimtmeti įvairiu 

auku duota $19.579. Buvo
SSSS- S2- ir' metų. kada drąsią ir Ame.
Ofehamtas. šiandien nė vie 
no ju nebėra gyvo ir mažai 
kas juos beprisimena.

Kiekvienos draugi jos pra
džia yra sunki. Ne kitokia 
buvo ir šios. Dar ilgai ji ne
turėjo savo pastogės, ir tik
1924 m. Labdarybės drau. 
gija perleido jai savo namą

rikos Lietuviu Tarybai au
kodavo po kelis Gimtus.

šia proga linkiu draugija* 
sėkmingos veiklos ir ateitv. 
o ios dabartinei ir busimom' 
vadovvtoėms gerai atsiminti 
kad jos vadovauja lietuvi* 

onranizari’ai. Dėl to ir

4. A.

"Kiek tai liečia Lietuvą“, 
nfšo Levinas, "tai sovietų 
politika stengėsi įrodyti pa
sauliui, o visų pirma patiems 
lietuviams, kad visiška dau. 
guma lietuvių tautos buvo 
iš tikrųjų įsijungusi į kovą 
prieš vokiečius ir kad tai bu. 
vo kova už Tarybų Lietuvą“,

Kaip vieną pagrindinių 
šitos sovietų politikos prie
monių jis nurodo lietuviškų’ponavifius, Lowell, Ma.. L. 
karinių dalinių organizavi- Bubliauskas. Chicago, nL,!KJ^"\s-v“.7 
mą 16-je divizijoje ir partL E. Martišius, .siraziai ae jaWrentham
zanų junginiuose, kurių or. Ma., A. Pakšys, Palm Beach,

* J

Fla., J. Sinkevičius, Oalgary, 
Alberta* K. Gurskis, Lowell, 
Ma.,A. B. Tamkus, Worces. 
ter, Ma.. A. Stankaitis, 
Stoud, Ont. A. Slėma. Wor- 
cester, Ma., A. Poškus. Ro- 
chester, N.Y., J. Citaviciu5, 
Thunder Bay, Ontario. R.

tos organizaciios vadovams 
nrivalu branginti lietuviu 
kalba ir yra pareiga rūpin
tis. kad toji nr^a^izaciir 
tarnautu kuo ilriau lietuvy 
bei Bostone iFaikvti.

J. Vanagas

ne dainavo, yra antraeilių 
oneriniu rolių ariozai ar 
šiaip lencvesni vokalinės 
muzikos kūriniai. Remertua. 
ras, žinoma, nėra peiktinas, 
bet jis ir mįsle mums paliko: kietais — $5.50. 
ar tuo tarpu tik tiek A. Si-. Paguoda, Bronio Railos 
monaitytė tepajėgia Įveikti ?! išgarsėjusių akimirkų II da- 

ge dalyku, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skaibeiką ir Joną Ais
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Adoma* Galdikas, apie 
150 dailininko Adomo Gal
diko spalvotų reprodukcijų 
ir nespalvotų paveikslų, su 
Charlotte Willard studija 
anglų kalba apie šio mūsų 
įžymiojo dailininko kūrybą 
ir Waldemar George A. Gal
diko biografija. Knyga yra 
171 didelio formato pusla-

Be abejonės, savo jėgas ji 
<oažp?a, dainuoja tuos daly
kus, kurie didesniu sunku
mų jai nesudaro. Dėl to ir 
ios pirmasis pasirodymas 
Bostone buvo jaukus, mielas 
ir šiltas.

Ben. Povilavičius. mūsų 
bičiuli’ iš Bostono, prezL 
(lentiniame koncerte padai
navo sias dainas ir arijas: 
M. Petrausko Tykiai, tykiai, 
T. Tallat-Ke^pšos Nuplas
nok. Br. Budriūno Jovaro 
ariją iš operetės Sidabrinė 
diena, W. A. Mozairt’o ariją 
iš op. Stebuklingoji fleita ir
Vyt Ktovos Manrirto mono. ?”»> bran.«us įultorinis tur-
loga iš op. Pilėnai.

Ben. Povilavičius. kaip at
rodo, nori mums įrodyti, kad

tas sau ir vertinga dovana 
lietuviui ir kitataučiui. Kai
na $16.00, su persiuntimu—

gili., Toronto, Ont, J. Ste. ™enkus' We8t Haz,eton- 

Visiems aukotojams nuo.

Keleivio administracija

Ilgiausias vargonų muzi'.
ko* rečitali* įvvko Anglijo--------
je, Hertforde, Visu Šventu-hdrsti. *•<! jis tebedirba 
jų bažnyčioje 1969 m. Ji*’dainavimo studijoj: jo daL 
tęsėsi nuo kovo 7 d. 9 vaL navimo linija pasirodė esan- 
ryto iki kovo 8 d. 9 vaL va- ti žymiai laisvesnė, lygesnė 
karo, taigi net 36 valanda*! ir net lyriškeaiė, porą

neužmato™, ir niekia. 'mh^r;a,^etaxdar 

ma. Ir šiame jo pasirodyme'TOOka 6 r 88169 t8x ” 48 
nesunkiai buvo galima iš- centus.

Karūna, istorinė trilogija- 
poema iš Mindaugo epochos 
1237-1268. parašė Anatoli
jus Kairys, 318 pri., kisti 
viršeliai, kaina $6.50.

,'5 r*- f L'L'f'tA
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Okupuotoje Lietuvoje
ŠIAURĖS AMERIKOS UETUVIŲ STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIMAS

i, Žaliu ii Lietimu!

MM paulceuntoj*, į 1929 m. jis dalyvavo aten-
i A. Voldemaro evvvbe !tate Prie® tada buvusi Lie.

tuvos premjerą prof. Augus- 
tiną Voldemarą. Pabėgęs į

giau užsakysi, būsi Įtaria*
(mas: tave paklaus, iš kur 
gavai pinigų. Yra duotas nu-

“• 28-30 <>• «>• K"**1 H»‘“ Toronl°-

organams. Labiausiai bijo
masi lietuviškos spaudos ir 
persekiojamas jos užsaky
mas Rama»-konių ir Apso a-
pyiinkėse. kur lietuviška są_ ...

ziavime dalyvauti.

Dalyvių registracija nuo lapkričio 28 d. 1 vai. popiet 
Suvažiavimo tema. VIENYBĖ.
Visi lietuviai studentai ir studentės kviečiami suva-

"Balys Sruoga 

atsiminimuose"

Y

Spalio 28 d. Vilniuje mirė 
Andrius Bulota, Vilniaus u. 
niversiteto teisių fakulteto 
docentas, gimęs 1909 m. 
rugsėjo 22 d.

užsieni, A. Bulota dalyvavo 
Ispanijos pilietiniame kare. 
Į Lietuvą grįžo 1940 m. so
vietų okupacijos metu.

Lietuvių šauksmas 
iš Gudijos pogrindžio

(Tęsinys)

Kaip nutautinami lietuviai Gudijos respublikoje

Tarybų Sąjungos konsti- tingų tėvų vaikai gali tenai

monė silpna ir jaunoji karta 
pradeda gudiškai kalbėti. 
Bijoma, kad spaudos dėka 
neatgytų lietuvybė.

Tautinės gyvybės išlaiky
mui yra labai svarbi savi
veikla (tautiniai šokiai, vai
dinimai, crorai), Bet kokia 
saviveikla Baltarusijos lie
tuviams yra uždrausta. Kaip 
likviduojama lietuviška sa
viveikla. gali parodyti mo
kytojo Antano Širono liki
mas.

Ištisus penkerius metus 
Šironas dirbo Gervėčių apy. 
linkės mokyklose. Dar ir da
bar geru žodžiu jį mini ger-

BROCKTON, MASS.

Balfo 30 metų sukakties 

minėjimas . koncertas

72 Balfo skyrius veiklos 
sukakti paminėjo spalio 27 
d. šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje mišiomis už sky
riaus mirusius veikėjus — 
kun. Mykolą Vembrę, kun. 
Feliksą Narbutą. Steponą 
Reivydą, Jurgi Samsoną.

(mūsų gražių tradicijų, yra 
.i skiriama rimčiai ir dvasi- 
i niam bendravimui su miru
siais. O kuri lietuvių šeima 
neturi savo mirusių ir net 
kankinių? Tad palaikykime 
šią gražią ir prasmingą mū
sų tautos tradiciją ir perduo- 

kv_ kime ją būsimoms kartoms.
E. Ribokienė

vėtiškiai už jo sugebėjimą | Meči TubĮ ir Antaną Eikiną

tucijos 121 str. skelbia, kad 
"TSRS piliečiai turi teisę į 
mokslą. Šią teisę užtikrina

mokytis.
Vienas būdingas rusinimo

pavyzdys. Paditvio kaime
mokymas mokyklose gimtą-į (Rodūnės apylinkėje) veikė 
ja kalba“, ši konstitucijos | rusiška aštuonmetė mokyk-
garantuota teisė paneigta 
Baltarusijos TSR lietuviam, 
kuriuos stengiamasi viso
kiais būdais surusinti. BaL 
tarusijoje lietuvių atžvilgiu 
naudojama tautinė diskri
minacija. Kad taip iš tikrųjų 
yra, matysime iš žemiau pa
teikiamų faktų.

Vaikui, kurio gimtoji kal
ba lietuviška. Baltarusijoje 
nuo pirmos klasės (7 metų) 
visi mokslo dalykai dėstomi 
rusiškai. Vaikams mokyklo
je draudžiama lietuviškai 
kalbėtis. Vaikams, nemo
kantiems rū&čkeiy sunkti ei
ti mokslą rusų kalba. Užtat 
žemas mokslo pažangumas.

la, bet joje kaip atskiras da
lykas nuo trečios klasės buvo 
savaitėje 2-3 lietuvių kalbos 
pamokos. 1970 m. tą mo
kyklą likvidavo. Arti prie 
Paditvio aštuonmetės mo-

dirbti su jaunimu, už jo nuo
širdų atsidėjimą liaudies 
švietimo ir kultūrinimo dar
bui. Šironas plačiai suorga
nizavo saviveiklą Gervėčių 
apylinkės kaimuose. Jo ruo
šiamų vakarti programa bu
vo Įvairi: vaidinimai, liau
dies dainos, šokiai ir kt. Ši-

Pamaldas laikė ir pamokslą: 
pasakė klebonas kun. Pet-! 
ras Šakalys. Per pamaldas! 
giedojo choras, šalia alto
riaus stovėjo Lietuvos vėlia
va.

Lapkričio 2 d. sukakties 
minėjimo tą-a buvo Natio.’ 

;nal Cae lietuvių svetainėje.
St. čia buvo

AUSTRIJA

Naujas medicinos daktaras

Lapkričio 7 d. Vienos uni
versitetas iškilmingai sutei
kė medicinos daktaro laips
nį Leonui Pranui Šului, Chi
cagoje gyvenančių šulų-šu- 
laičiu sūnui.

HARTFORD, CONN.
romo veikla labai patraukė ($6 x. Main 
jaunimą. Jaunimas ne tiktai | piina svečiu lietuviu ir kita- 

1 kaime vaidino, šoko. daina-' taučių ne tik iš BrocktonoJ
Pagerbė J. Petkaitį

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatro kūl ėjui, profesoriui ir kanki
niui, kuiis spalvingai Įsiamžino atgimusios Lietuvos kul
tūriniame gyvenime ir po gaivių menininko džiaugsmo 
akimirkų, sielvarto valandų ir sunkių kovos ir kančių me
tų nepalaužto dvasia vėl grįžo Į tėvynės žaliąją velėną, 
savo tautai palikęs neišdylantĮ kūrėjo Žodį.

Šioje 600 souslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo
toje knygoje apieBelį Smogą rašo apie 70 jį Įvairiais lai
kais ir Įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių asmenų,
atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū- 

. Į rėjo atvaizdą.
pu*-;. Veikalą paruošė spaudai ir išleido velionio žmona 

dr. Vanda Sruogienė. Apipavidalino dail. Algirdas Ku-

-------  -------- -------- -------- taucių
npltkn i artimiau ia vo’ bet ir su ?aviveikla Pash I bet ir iš Bostono. Worceste. 

kyklos neliko, j artimiau.ją| ro(įyjavo rajono šventėse irirj0 jr kitu apylinkių. l
mokykla 7 km. I tėvų s un-,laimėdavo premijas. Vietosi Minėjimą atidarė’ Balfo! ™XmFnink^ rauskas. 1974 m. spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina $10.

valdžiai nepatiko Širono. skyriaus pirm. M. Gofensas.i č?o nasrerbimas iori ši kraštą* Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje,
veikla. Už visą jo nuoširdų 1 Invokaciją sukalbėjo klebo- ! atvykimo 25 metu ir choro į_____________________________________________

Vietinė Baltarusijos vai-; švdrtFmuA  ̂ , vlšci^"’ tesamiaf apibūdino Y.adovavimo 20 metų sukak‘i IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,

SeSia^savTvS1 lydėjotik neaPykanta ir P3-: Balfo veiklą per 30 metų.! t _____ t ATSIMINKITE KELEIVI, JO METINĖ PRENUMERA

mokyklą 7 km. I tėvų 
dus valdžia atsakė, kad da
bar galite savo vaikus atL

Po vasaros atostogų 
mas didesnis mūsų susibūri- 

buvo spalio 13 d. Tai

Muziko J. Petkaičio nuo-ltyčios te vadovybės pusės. p^eš 30 m. pradėtas Ameri.j pelnZrigbaVdiddL Jis vado;? TA BUS GERIAUSIA DOVANA.; T ;jjeb ov ni. pralietas nmen.i nmokytis | Lietuv ą. neduoda • Sukurstyti gaivalai Astravo ko« lietuviu rainei darbas * r u k - -r •
gyvuliams pašaro atima ą-, mie9tclyje £r šventini pasi. rriSiea? Treikalin-1 T1“- k? , baznvlimam
rus. Kiekvienas kolūkietis | rodynųVLvWeiklinik.s m h daKji” XSo” i chTt Z’m t a1"
SZ«mur%0aaroež,em7r!aP,nėtž suP™®iais k^busšalpos Jkaiineu lie? nUOtl * Jam dl-

LU1.J„°„’n’4ZT!liais: Kainais būdais širo- tuvių. šiai ekranizacijai dėlė
pri-"*•? p^igun^, Breslaujos rajono "Persta.Iį* " r—.srityje yra jon-lietuviai vaikai te rusiškųjų kolūkio pirmininkas naskl.ausytl >7-a P31?1*3 ir gar-‘?era solistė.

pagalbininkė dainos 
žmona Irena.

mokyklų sunkiai įstoja i spe- t - VT*? pinunm^i niminiai laiškai ir pan.). te- bė — rakė prelegentą* i-V— amoityKių sun ai i j - P Lovcenko visiems tiems, ku- rn. ,-r-.-i.. a;1i-:x .’ rakė prelege.t... T z ju geru^ dar
ciahas ir ankstąsias mokyk.• ]eido vaikup mokv<°™^ K™ P- Juliaus Gaidelio; b:i 5U5irinko pi
las, ypač jei non toliau mo ■ nrnlrvtntn no,o,m, ariereta« ...J----------------u----------------- J---------------------

kytis Lietuvoje. dojamos žemes (nuo 7 ikijj^j 'netralėio'do- vUr-gp1.a.uv?’v-™’ilie:uviu- Buvo daUff sveiki
Per mokyklas rusinamos 10 arų). Piliečiui G. buvo!____L- S””,,__ ________ « kaus, Gnja£(>ol;\v.; Einu, njmu. o akt Vitali? Žukaus

ir šeimos. Breslaujos ir Va-' 
ranavo rajonuose galima už
tikti šeimų, kuriose tėvai no netoli savo namu pne , i- -x i-, ™ ,
tarp savęs kalba lietuviškai, statybų. perkėlė i plytine už, uždrausti nl^ik natiems ! Juosta.

rbus pa-

nui saugumas negalėjo do- kaus. Grvbai (sol.
VI. on, •vanoti už Nacionalistinę“ nas) _*j. Gaidelio^ Kurte-u Ynrkn nrtinnki

atimta net zJO arų (uz rtu • vejkją jjs ir toyau buvo per. baj ?u]ojo _ j Gaidelio I 'orko pnjuoki-
vaikus). Pilieti R., kun'dir-!.„kįantažuoiamas Ir-’i, -i- z , - J no iki soties.. ibo netoli savo namu prie Vzvi i šantažuojamas. Mišku gėlė (soL Pranė Gry.) Klubo‘salė buvo gražiai,

O D R Q £ 1 F, T . S, INC,

primena,
kad dabar tinkamiausias laikas siųsti

DOVANAS SAVO GIMINĖMS

j Lietuvą ir SSSR Kalėdų šventėms:

MOTOCIKLl S, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MASINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMĄSIAS

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikro. 
džius ir maisto produktus.

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui:

ZHIGULI VAZ—2101 
ZHIGULI VAZ—2102 Station Wagon 
ZHIGULI VAZ—2103 Naujas modelis 
MOSKVICH 40S—IE
MOSKVICH 412—IE
MOSKVICH — Station Wagons — 426, 427 
ZAPOROZHETS ZAZ — 96S.

ZAPOROžEC ZAZ — 968-E

PODAROGIFTS. INC\

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANŲ 
CERTIFIKATUS per VNIEšPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir t. t.

PODAROGIFTS, INC,

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiunti
mo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNlEšPOSYS- 
TORGU.
Klientų patogumui užsakymus priima šios su mumis bendra
darbiaujančios firmos: w
Klientų patogumui užsakymus galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:
Package Espress & Davei Agency. 1776 Broadway, New 
York. N.Y. 10019.
Coemos Parcel* Evpress Corp.. 488 Madison Avė. New York. 
N.Y. 10022.
Globė Parcel Service. Ine., 723 Valnut SU Philadelphia, Pa. 
19106.

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTSJNC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 f*vės)

NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel. (212) — 685-4537

sa. 
ren

tė. Kiekviena tauta joje tu
rėio savo stala su savais vai. 

Jgiais ir Įvairiais dirbiniais, 
minėjimo dalies i kuriuos galima buvo ne tik 

programa buvo vakarienė, loterija iri apžiūrėti, bet ir Įsigyti.
ktl rotkarčiai, nuvvkdaro -“rT •'"V" Žraoni1 visi* laik« buvokt) retkaiciais nin^kdavo gewateno betuviu tno. ilabai daus. Vakarai? būda- 
pas Baltarasijo? TSR lietu-. Telieka tik apeailestatri. v0 ivaįr;u Ulltų meninė pro. 
vius. Lietmiai juos sutikda. kad šis Dobūris su Jokiais ir! ' ’
vo su dideliu pasitenkinimu vakariene buvo surengta.-,
ir džiaugsmu. Nuo 1972 m.. Vėliniu diena. kuri. lakiantis! mies-o maioras 
toks lankymasis griežtai su- ‘ mie^o majoras,
varžytas. Norint Iš Lietuvosį’*®*oos’oc-*®"1*aJP' llInes-
TSR vykti su saviveikla j,Gintaro koncertas 
Baltarusijos TSR, reil
gauti dvejopą leidimą: /“T’.”

. « \ ®tuvos. Nors ir nuaavo viso-, chorą* vra Rrocktnnn
^kil’^vaik^ioka0^'1 Rusinama ne tik l*1’ mo-Įkhl trukdymų, bet iki 1972 pažiba. Jis surilaukė tikrai 

iŠ iaJn T^SrtklS ikyklas- Ruanamos ir lietu. Į m. studentų bei moksleivių gausiu aplodismentų, 
diškai, tai jam mokykloje pavar(jė? jr vardai. Jo- meniniai kolektyvai iš Lie-' p0 šios minėjimo
lengviau suprasti rusiškai' 
dėstomus dalykus. j ną dokumentuose užrašo L 

i vanu, Jurgį — Igoriu ir t.t. 
Lietuviai nenori savo vai-! Lietuviški vietovardžiai kei- 

kų leisti Į rusiškas mokykla? čiami rusiškais. Pavyzdžiui, 
ir siunčia juos mokytis Lie-; Breslaujos raiono Juode1 ė- 
tuvon. Moraliai ir materia-1 nai pavadinti Edoviči, o prie 
liai nelengva Baltarusijoje i Rodūnės kaimas Piliakalnis 
gyvenantiems lietuviams tė-! neseniai perkrikštytas į Go. 
vams atsiskirti su mažais; rodišce.
Taikais ir išvežti juo? Lietu- j Baltarusijos TSR lietuvių 
▼on, toli nuo savęs. Juo la.; gyvenamose vietovėse nie

kur kioskuose nepamatysi 
lietuviškos knvgos, laikraš
čio ar žurnalo. Skaitykloje

biau, kad ir Lietuvoje prisi- 
bijoma juos priimti (matyt. 
Maskva kreivai į tai žiūri) ir
tenka tėvams daug prasime- • niekur nematvsd lietuvišku 
ti. daug prisivaikščioti, o ne- laikraščių. Mokyklų bibh’o
retai, ir su ašaromis nieko 
nelaimėjus, grįžti tuščiomis 
atgal. Tokia padėtimi pasi
naudojo Baltarusijos val
džia ir įsteigė rusiškus inter.

tekos nepriima lietuvFkų 
knygų. Yra daromos viso
kios kliūtys Baltarusijos TS 
R lietuviams užsisakyti lie
tuviška spaudą. Jei Lietuve

matus - mokyklas tose vieto- j TSR pilietis nori savo pažis-

tuvos su įvairia 
(dainos, šokiai, muzika

, grama.
Ta rengini labai rėmė šio 

kuris vra

Spalio 26 d. buvo LB a- 
•uostas Montre- 

sambūrio Gin-
sirodys leidinys apie Gervė. į taro koncertas. Pilna salė 
aus? Prie kraštotyrininkų' gėrėjosi jo dainomis, muzi- 
darbo likvidavimo uoliai'ka ir šokiais.
prisidėjo ir prisideda Vii-i Tokie renginiai visuomet 
niaus Pedagoginio Instituto laukiami, 
rektorius Uuogintas. 5 Luckienė

gauti dvejtųią leidimą: is (gu^atu padalyta) py linkės sun
Lietuvos ir Baltarusijos psr. Vilniaus CK. Kažin, ar pa- alio jaunimo
tmiu organų 
praktika, toks 
duodamas.

Lietuvoje veikia komplek
sinė; kraštotyros ekspedici. 
'jos. Jų darbo rezultatas — 
leidiniai apie Dieveniškes, 
Merkinę, Kernavę ir kt. Su
manyta tokia ekspediciją 
organizuoti ir Į Gervėčius. 
Vargais negalais per Mins 
ką. sudarius lietuvių. balta

Kaip parodė 
leidimas ne;

se, kur lietuviškas elemen-1 tamiems, gyvenantiems Bai. 
fas yra gausiausias — Apse, turusiioje, užsakyti tarybmi 
Gervėčiuose ir Rodūnėjp. | lietuviška laikrašti ar žur.
Tuo tarnu toliau esantieji' nala. tai jis turi važiuoti Į
grynai gudiški raionai tokiu Baltanisfios TSR ir vietos) ko gauti leidimą rinkti me- 
Internatu neturi. Minėtuose pašto punkte atlikti užsakv-| džiagą Gervėčių apylinkėje, 
internatuose stengiama ri su- mo operacija. Jei spauda už-! 1970 m vasarą čia gerokai 
dalyti mokiniams galimai sakvta Lietuvoje, yra rizika, pasidarbuota: surinkta daL'J 
geras materialines salveras kad adresatai ios negaus, nų, pasakų, aprašyti liaudie? 
mokytis: rauna nilna išlai- Bet ir Raltarusiion nuvagia, papročiai, Gervėčių tarmė ir « 
kvma (maista ir drabužius), vęs gali užsakyti lietuviška kt. 1971 m. galvota suoyga- 
Mokestis už intemata vra spaudą ne daugiau kaip nizuoti tokia ekspediciją i 
nedidelis, taip kad ir netia’ dviem asmenims .T»-j dau- Pelesos aoviinkp* Bet ?j

! ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA! i l
rusių jungtinę grupę, navv- I

Kalėdų dovanoms itleidtiama daug pinigų mažav;r4<ams daiktams.
• kodėl nepasirinkti niekada sava vertes neprarandanė<ų dovanų?

• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA. 36 tomą* «>os dienos
vertė apie KM0.00' parduodama tik už EM9.00

• VINCO KRĖVĖS RAITAI. 6 tomai tėios dienos vertė
apie MO-OO' parduodama tik už ............................................. $29.00

• MŪSŲ LIETUVA. 4 tomai tėios dienos vertė >10000>
parduodama tik už ...............................................................................

• ENCVCLOREOIA LlTUANICA Lituanistinė Enciklo
pedija anglų kalba'.C tomai tėios dienos vertė S200 00 
parduodama tik už ............................... ............................................. >12000

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
>95 W. Broadvvay. P O. Bos 99. So Boston. Mass. 02127. U S A. 
Telefonai, darbo metu t<l7» 2bS-?730. vakarais iP17> 292-2759

>42.00
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— Ei, tėve, atsargiau, at. į daug daug maeniau mylėti, 
sargiau! Šitaip lėkdamas ga

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

Vytauto Didžiojo saulių rinktines 20 metų sukaktis

| Spalio 27 d. Vytauto Di-jrie įteikė ir dovanas.
džiojo šaulių rinktinė Chica- i- . •on c,v,v Rinkimės atkūrimo ir josgoję minėjo 20 metų sukak- ■ . 7 . ,J _tį ir pašventino ribinės vė.

Marouette parapi-

garbės šaulys A. Valatkai-, 
tis. Jis trumpai atpasakojo, • 
kaip 1954 m. buvo sušauk-

jos aikštė je buvo pakelto? į tas stenamasis sus’rinki- 
Amerikos ir I ietuvu* vėlia-1 mas ir įkurtos šaulių klubas, 
vos ir sugiedotas Lietuvos j kuris šiandien yra tapęs 
himnai. Po to uniformuoti i rinktine ir turi apie 600 na 
šauliai ir šaulės rikiuotė je su; -rių.
14 vėliavų žygiavo i Gimimo 
šv. Mergelės Marijos bažny
čią.

Iš apdovanojimo komisi-f 
ios pirmininko P**ano Tarū 
tos perskaityto akto sužino- 

10:30 vai. parapijo? klejme kad štoic metais buvo
bonas kun. Antanas Zaka
rauskas pašventino rinkti
nės vėliava. Vėliavos kūmai. 
mecenatai buvo Marija Dan. 
kienė ir Pranas Tomkus. To
liau sekė pam- i’dos. kuriose 
pražu inamoksla pasakė kan. 
kun. Vacvs Zakarauskas. 
.Mišių metu Hedofjo parani- 
jos choras kuris pamaldas 
užbaigė Lietuvos himnu.

2 vai. pomiet parapijos sa- 
lėie vvko akademinė ir me. 
ninė dalis, o taip pat buvo 
vaišės ir šokiai, kuriems gro
jo Ramonio orkestras.

paskirtos šauliams žurnalis
tam- tekios prwniios: I pre. 
miia *100 dr. Kariui Padie
niui. II premija *75 foto ko- 
re-nondentui > Kaziui Sfra.Į 
eanskui ir III premija $50 
šauliui Jonui.

DETROITO NAUJIENOS

Justinas Pilka

SKATINA TRUMPIAU 
GYVENTI ”

N Zelandijoje kiekvieno 
! mirusio, nesulaukus 65 m.
! amžiaus. žmonai ar vyrui 
Į vyriausybė sumoka $1.500 
' ir kiekvienam vaikui, bet 
i nedaugiau kaip trims. — po 
:$750.

• • •
JAV generolo mėnesinė 

pensija yra $2,392, pulkinin
ko — $1,746, leitenanto — 
$590.

j UŽSAKTKITC TUOJ!

TIKTAI PER

INTERTRADE

E X P R P S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

1
Prieš 15 metų mirė 

Justinas Pilka

ditai kieme išmėtė vertingus 
i daiktus, bet seifą su tūks
tančiu dolerių išsinešė. 

Tokia maždaug Detroit

li ir duris iš-versti, ir grindis 
įlaužti. Kas atsitiko?

— Maiki, atskubėjau pas 
tave patarimo... Noriu pasi
kalbėti labai vožnu reikalu.

— Na. o koks gi tas toksai 
svaibus reikalas?

— Vožnas. viernai vož_ 
nas, Maiki! Jau pats patė- 
mfjai, koks aš šiandie smar
kus ir sylingas...

— Matau, matau. Ar tik

I LIETUVA *

GERESNĖ NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!

Už juos jūsų zininūs ra
li pirkti, kų tik nori, u»o- 
kždairi tik mažų dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 doL 
kraUtuvžjė už tų sumų 
ralima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertžs.

INRERTRADE . 
EXPRESS CORP. mk^ii 
pasiųs jums veltui įrody-
ltlU8.
Rubliu certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
ruMUb labai getu kursu 
PILNA GARANTIJA

Po to buvo išneš*"* vėh’a-J Nesinori tikėti, kad jau ši- 
vos ir kartu išvvkstančiai • tiek laiko nuo jo išėjimo, bet
j*en. kons. J. Daušvardieuei Į datų įkaičiai nemeluoja. . _
Uoifcta raudonu rožių puokš- Justinas Pilka . Pilkauskas' Jf telefonu man d®ve 
tė U U P mh. 19g9 m j krifio 24 d «ahstų ir kitų organizacijų

„ . . nė 63 metų neišgyvenęs. A. akėjas Mikas Balčiūnas,
Koncertinei oro-ramai va. nykštėnas iš Leijūn„ gimęs žuvusiojo artimas draugas. 

dovavoAkmdasBudreckas. lfj97 m vasario 6 d maža.. „ prandiimū.
Clevelando tro. kun -darė bet ne „ re j

™a?.a VoJiucionieriaus Pilkausko ^zavo ir kankino, iki jis 

šeimoje. į dėžutę su pinigais atnešė.
Nors dar vaikas, bet soči.'Kai širdies P"'epuoli gavęs

Akademijai vadovavo V. i'anl'ckienė ir Ona Mik"K
negu tu ar tavo frentai, dar‘D- šanliu rinktinės pirminin- kienė. sudainavo ”T.«ukiu 
su maslionkom ant pirmųjų Vladas Išganaitis. Į gar. vjs« ,-r ”fr,Qlinūs vvrai Lietu-
ūsų padaigų.

— Tai suvaikėjusio sene
lio įsivaizdavimas.

— Gerai, Maiki. Jeigu aš,
pagal tavo razumą, esu su
vaikėjęs, tai dar man prieš 
akis ir jaunyste ir surandu- ...... . .. .
šio žmogaus amžius. Pb vai- b. J” centro valduos na. 
kystės. Maiki, atūžia dar tik- ™- kuonos ™™™’<ai - 
ras pasiutimas ir net meilės 
geiduliai. Jeigu a® priė4 ku
rį čėsą buvau Suvaikėjęs.

News žinutė. Apie žuvusį se- ’ 
ną lietuvį daugiau žinių raš-Į I

-------- -----------------. r ----, YK> u . V VI <11 UICIU- «r T> *1 1 ’A •
bės prezidiumą buvo pa-lVns šaubai“. Akompanavo alistinių idėjų jau stipriai f- ^lla ^krlĮ°’ tai vienas
kviesti: Lietuvos gen. kon- , p x orsakaKė. Trio buvo ap- paliestas. 1912 m. rugpjūčio 
šulė Juzė Daužvardienė,; (Vanotas gėlių puokšte. 6 d. Justinas atsirado Ame- 
IŠST pirmininkas Vincas! „ . ,, . rikoje. Berniukas, kurio vie-

banditas dar bandė jį gai
vinti savo kvapu, bet pama
tęs, kad jokios vilties nebė-

Mrterų oktetas padams. mūsų bikaig ’turžtlJ batJ ra. su kitais pasišalino.Tamošiūnas, parapijo* kie.. 
bonas kun. Antanai Zaka- v? Kur tas keĮeįls1
rauska*. dr. K. Bobpli? ir ki-:^P^ padangė ir Tėviš. jį ^vo gunkat|5 darbo, apie daugedį metų gyveno Dėt

i? •• A1komponavo Ade,e mokslą nė nesvajodamas? roit“ Tuomet Jurgis dirbo 
Abanenė. jęur« gyvenęs Sioux j GM Chevroleto automobilių

Jaunas akordionistas Sva- City. Iowa, paskui Rockfor-' fabrike. Pasaulinės ekono-
r’sėdus. buvo inksto 14 vė- įūnas Rutkauskas akordeo- de, Illinois, nuo 1922 m. ap- minės krizės metu Detroite 
liavu. Marija Giedraitienėj buvo įteiktas'šaulių ženklas sięyvemo Detroite ir čia pa- turėtus namus iškeitė į ap-
sugiedHo Amerikos ir I.ie-į ir prisegta gėlė. siliko iki mirties. J tvirtą vy- leistą, apgriuvusį ūkį netoli
tuvos himnus, invpVnniia S11-j v v,wiQ,„ « rą subrendęs, duonos kąsnio Rochesterio, Midi. Sunkiai)
kalbėjo kun. A. Zak^^aus- vt ’ Kniv« nn nebe'tokodamas, jis iki kak.’ dirbdamas ir ūkį, ir 40 akruik-^ atVMrformn ir ™dknn.i^W!”a''» Io pasinėrė j Amerikos lietu, sodą padarė latoi našiais?
p:mo minute bu o pagerbti, viu politinę ibei kultūrine produktingais. Ekonominė’
mrre ir žuvę šauliai. niirai“ ‘; veiklą. pirma: žinoma, gerai krizės siautėjime daugelis)

’Knr c .
mokykloje, čia turėjo misti | Jurgis ir Rūta Railos prieš

ir
svečiai. Garbė? prezidiumui

nebūsi vieną stikleli gyvati
nės viršaus paėmęs? ' tai dabar pradedu ataugti į

— Ne, Maiki, nė vieno la.Į tavo amžių. O gaf net ir į vy
nelio gyvatinės šiandien dar re-.nį. nes aš noriu ženytis, o 
nekaštavojau. Noriu visiškai i tu dar vis nieko nenori, 
čysta galva išklausyti tavol —Aš matau, -kad šian- 
patarimo. ! dien, tėve. jau visiškai, kaip

— Kokio patarimo? Apie sakoma, dumavoji. Kas gi
ką, tėve? tau atsitiko?

— Apie ženatvę. Maiki..
Supranti ? Noriu ženytis-I hant ir čia paliekant.. Aš va- rinktinės pirmininkui 
vot, kas yra!

— Ar tu. tėve
ėjai? Cha cha cha i.. losią. cen. v wn lemtine iokipį 
me amžiuje? Kiek tau me. pukni 
tų? Tikriausiai visai su vai. i net ant 
kėjai! j Pereita

— Never main. Maiki! pabudau, rūkiau pypke ir 
nerokuok mano metu. nes dūmą užeerdMvau gyvatine 
tai visai nevoznas dalykai ir tik i rytą iau tikrai akis 
Tu, vaike, nesijuok iš mano sumerkiau. Dar ir dabar.

Maiki, vaikučio ju, kaip ap. 
tuisę?.

Koncertinė dalis susilaukė "Paikio univer- Detroito lietuvių Railų na-
kas Vincas Tamošiūnas pa-!gausiu plojimu. Gaila, kad ne? ?elelvl1 ,š. k?,rt.° J"?0556 ?audav^ Pavalgyti o
šventintąją vėliava nerda-vė. mniaino tvodama tnVio aa slebizavojo paskui skai- jeigu kiek su darbu pnsidė-

Scenoje I SST niiminin-

metų, o paklausk, ar aš ga
liu mylėti moter? ke. Ir pa
sakyk, jeigu žinai, koks yra 
stipresnis ir priimnesnis pė
rimas: ar tik šviežiai išvir
tas, ar ilue«ni čėsa išsigulė
jęs ir surimacavojes?

— Aš, tėve. alkoholinių 
gėrimų neperiu, bet žinau, 
kad senesni vynai ar degtinė 
yra geresni už tik ką išvir
tus.

— Nu, matai. Maiki. Ir 
tu sutinki, ka mano sumeni- 
ja sako. Taigi ar kitoniškai 
gali būti ir meilės reikaluo
se? Kas geriau ir šilčiau ga. 
Ji mylėti moteri: ar jaunas 
ir bloznas sn3rpliu-, ar stip
rus ir su ekspyriensu eldter- 
menas?

— Tėve. kas tinka vynui, 
tai netinka vyno gėrėj’ui. Se
ni vvrai yra kaip nusivadė
jęs Biržų alus ar įsikvėpusi 
džindžirėla. Tas pat tinka ir 
moterim.

— Sarau, Maiki! Tu dar 
niekad nebuvai senas ir nie
ko neišmanai apie nirivadė- 
jimą. Aš tau galiu išvirožv- 
ti, kad senatvėje meilės rei. 
kaluose nėra ’iokio išsikvė. 
finto, o tik gilus atsikvėpi
mas. Tik padavaj man gra-

— MaW, taip mūBu kaL šventintąja vėliava perdavė, rinktinė, švęsdama tokia sa. a- . t • j. r . - j
nt ir čia paliekant.. Aš va- rinktinės pirmininkui Vla- Vo švente, ne tik neišleido {e nu° Pat atradimo smme daVę, tai namo važiuodavę 

i kar pavau-nėr Krieivi kaži dni Išpanaičiui, o'^’s’ia Per.! jokio leidinėlio bet neiš- ^J*aste* Justinas dainavo au maišais obuolių, daržovių.
. iš proto is- kokios leidukės toėšką ir pik-; davė vėliavų tarnvbai. Vė-' spausdino ir jokios pro'ma-: J*!™0 scenose, net su keliais tuomet taip
ha!.. Tokia. ceri. O toli leidukž tokia į liavoa našvertinimo aktą mos. Minėjimui salė paimta ddSST Oky^nebeUnti

darbuotis, Railos jį pardavė j 
l , ir nusipirko mažesnį. Tą vėl

nes Jų!<mokratų 116-jekuopoje, kur!gerai sutvarkę pardavė ir. 
j’jisbuvo nepamainomas pir-! artėjant senatvei, išsikėlė į 

4:80 vai. nuleidus vėlia? mininkas. i> Orpanizaciiu ■ trečią, i paskutinę vietą prie 
vas, saloje vyko vaišės ir šo-’ Centre, ssžinimto’ausio ir Imlay Citv.

stropiausio iždininko parei-j Detroite velionis J. Raila
pose. Buvo iš tokiu retu in-, priklausė lietuviškom orga- 

, kurio bovoik uotiirt r kartu ?u žmona

,nepaiėio dalyvauti,
Vieni ju uavo šauliu žvai<ri.: yra apie 600. 
d*-? ordiną, k’*’ medali.
J”os prikepė I $ST pirm.
Vincas Tamošiūnas o diplo
mus ite’kė rinktinė? Pirm.

— Fotograįia tai fotogra
fija. bet. ka ’ji tau Tašo?

— Maiki, nori tuojau pat 
ženytis, tiktai klausia, ar aš 
turiu namus, kiek tie namai 
turi florų, ar tariu armb- 
bili. ko-kios firmos ir koki 
skaičių dolerių ženklina ma 
no banko kn^ute? Vot, čia 
tai ir vra blogiausia...

— Tai ji nori tiktai tavo 
pinigu, o ne tavęs.

— Bet aš jokiu pinigu ne
turiu ir noriu tik tos bobi 
kės.

— Aš čia tau nieko nega 
liu padėti, tėve.

— Maiki. ar tu negalėtum 
už mane iparašvti. kad aš ta 
riu vieną didelį bildingą ant 
Brodvėjau, penkis mažes
nius Dorčestery, o keturis* 
mašinas dabar atidaviau 
garažą pafitayti. Tegu tik ji 
atvažiuoja, ir susitarsime?

— Ne, tėve, tokiomis ap
gavystėmis nepatariu tau 
verstis Ir pats prie to savo 
piišto neprikišiu.

Vladas Iš^anairis. Apdova.j 
pr+uiu pavardžių čia uemL1

kiai iki vėlumos.
Antanas Grinius

DEVENIŲ AUKSINĖ 
SUKAKTIS

nūsiu. ne? iu buvo damr ir 
nesuspėjau vi ų užsirašyti.

Toliau sekė sveikinimai ir 
kalbos. Pirmoii ka’hėio uen.
(ons. Juzė Paužvardienė. po 
ir s — J S,9T .uirm. V. Tamn- 
š’ūnas. Rinktine sakino ir|venių vedybinio gyvenimo 
v’ri i Pa»'bė« urezidiumn na? 50 metų sukaktie buvo gra-

dividu. kurie beveik netiki’
<nr»rFn. kūne vienna. *unpi». dalyvaudavo choruose, dra- 
prieš kuriuo® neretai —‘susi-
pč ta ir didžiausi demago
gai.

Per penkiolika metu labai -n iiė rėmė dideli būrinašJ,
jojeįgyvenančiųjw»meni.»
naikų Elenos fr Mykolo De. Petrovo lietuviu minia

Santa Monicoj, Kaliforni-

mos draugijose, skaitė laik 
raščius. jų tarpe ir Keleivį. į 
Kadangi savo vaiku neturė-

kviestieji armėnus, kai ku.

Argi sunku būtų surasti 

v’eną naują Keleivio prenu- 

raeratorių? O juk kiekvie. 

ras naujas prenumeratorius 

stiprina laikraštį.

jis ilgi tik šitaip per laikraš
tį apsiženijo. Gut bai!

— Neįsipainiok, tėve, į bė. 
dą, nes prarasi ir savo pensi
ją

— Nors prarasčiau ir savo

žiai paminėta Gate of Spain 
restorane, dalyvaujant 50 
svečiu, jų tarpe dr. Petrui 
Vileišiui iš Waterbi>rv, Ct.. 
Devenių vedylbu pabroliui 
ir Gražinai Graužmienei. 
buvusiai pamergei.

Artinantį šiai bendro gy.* 
venimo įžymiai sukakčiai 
Deveniai parirfrpino įsteigti 
$100,000 Devenių Kultūrinį 
fondą, kuris bus globojamas 
Lietuvių Evangelikų Refor. 
matų Bažnyčios Amerikoje.

Fondo valdybą sudaro: 
pirm. Dalia Babelienė, vice

^keliavo i kalius uriemies. 
čui kamine^. BaiaroKo ui jau 
egidai ir vardus užmiršome. 
Tustino Pi^ko« atminima* te
bėra ru'uas. Ir kai mū^i k9^- 
to PUBei*. io vardas Kkq rr*. 
<ranizariui protokolu knvvo. 
eo o-navrio,' archyvuose, en- 
riklopediiose.

Senas lietuvis — plėšikų 

auka

laičių. Laidotuvių metu apie r 
30 tokių našlaičių, kuriems H

— Tai ta, Maiki, nenori. šoblę. bet šitos bobikės iš sa- 
linkėti savo tėvui gero, arba vo pilotų nepaleisiu! 
nežinai, kas tat yra meM! — Dar pirmą kartą ma- 
šiame reikale man padės tau tave tokį visiškai pa.

žią leidukę, o aš mokėsiu ją mano Arentas Zad**, nes kvaišusį!

Jurgis Raila buvo kaip tė
vas, atėjo atsisveikinti.

Jurgis Railai buvo gimęs 
1890 m. spalio 18 d. Kada 
turėjo švę?ti savo 84-jį gim
tadienį, įvyko jo laidotuvės. 
Dalyvavo didelis būrys vie
tinių ūkininkų bei kaimynų, 
o taip pat ir Detroito lietu
vių, senų velionio draugu. 
Ėo apeigų Muir Bros. laido, 
jįmo namuose, buvo nulydė-

« .. tis į Imlay Township kapi-Spaho 16 d. Detroit News Jį?. Gedulingu pietų metu 
dienraštis pranešė, kad lm- jmĮay miežio Amerikos 
ta.v City, Mich., miestelio a- Įggfono salėje daug žmonių 
pylinkeje spalio 15 d. vaka- velionio našlei Rūtai reiškė 
re trys kaukėmis apsidangs. ųžuo»jautą.

pirm. Kęstutis Devenis, ižd. te b®n<Ht*i i Jokū-j Kiekvienas mirties atvejis
Reinotdas Plpynė ir sekrj^0 R^H°S namus, artimuosius sukrečia. Bet*
Margarita Neimanaitė. ■ ^nraFioję ji, jo žmo ą ir ne- 8ięau^jjau mjršJ

Fondo pirmininkės gdre- tama ne natūralia mirtimi,*
bu: - ™a“se,f’“P’"Ka‘f kai gyvybę atima beširdi ;'

Įsilaužimo metu J. Railą iš.1 _;v*Zį .
524 Boanie Dundee Rd. tiko širdies priepuolis, ir jis P nwgus.
East Dundee, IU. 00118 vietoje mirė. Išsigandę baa- j Alfonsas Nekas

• *■ * * M* 'IMA**- , * -•». • e.-VA-21 **** Vr * ' V * C ,«$ t < vvtvvt . >-< .

LABAI GREITAS 
’ jmigTATYMAa

Certifikatai pristatomi 
jūs»ų giminių namur 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 

i imama $2.55
Jokiu primokė jimų! 

Prašykite mūsų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EVPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Fkor 

Nevr York. N.Y. 10010 
TeL 982-1530 

LABAI SVARBU!

AUTOkKJjmjLA I

Pilna garantija 
Greičiausiai pristatė 
IŠSIRINKITE (A ŠIŲ 
NAUJŲ MODELUŲ

ZHIGUU VAZ 2101 
Kaina _______ $3,440.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ............. $3,947.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kate^^^j^^JgjTOSjOO
Eaport medei 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............. $3,490.00

MOSKVITCH 408 IE 
■Kaina ............. $3,210.00

MOSKVITCH 428 IE 
STATION WAGON 
Kaina ............. $3,043.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kaina .......... $3,910.00

Kaina $2^00A0

CAPORO2ETS ZAZ 008
E naujas

JJjjna^^^JsygįOO

visos kainos JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su autonaebilių 
nuotraukomis.

• BUTAI
DĖVĖTI DRABI2IAI
Lankytojams ii SSSR 
Mes turime Šito biznio 24' 
metu patyrimą ir t3ks- \ 
tsftčtos patenkintų trim 
kytojų.

b v
i, <
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Vietines žinios
75-rių metų šventė

LAIŠKAS REDAKCIJAI IŠNUOMOJAMAS BUTAS•Peršovė V. Ivašką

Naktį į šeštadienį prie So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos durų į draugijos mar
šalką Vytautą Ivašką šovė 
vienas iš ką tik išvalytų U 
draugijos patalpų jaunuolių.

Tokią šventę švęs lapkri- Šventės dalyviai moka po Miesto ligoninėje V. Ival
čio 17 d. 3 vai. popiet So. $7.50. k.al opera'1Ja: Pa’
Bostono Lietuvių Piliečių Draugijoje yra per 1,000!511 od°, kulka nepa ie e g> - 
draugija ūbvo namų didžio- narių. Kas iš jų nenorės št y^bel pavojingų organų. Ri
joje salėje. toje savo diaugijos šventėje * b*0™8 Salesi*

T , . dalyvauti? Bet kas pasivė- apleisti ligoninę.
Ją pradės valdybos pirm. HJ • j - bm u t bugi Draugijos seimininkui Vy. 

S. Drevinskas, įvado žodį ’TfL Dllletą> US , tautui Ulevičiui sužeista
tars ©ventės pirm. R. Brič. P

AUKOS S. KUDIRKOS
FONDUI Gerbiamieji, ]

Po $10: E. Cibas, H. Če- iš televizijos ir laikraščių 
pas, Martišiai. Kennebunko sužinojau, kad Simas Ku. 
pranciškonai, Br. Kruopis, dirka su visa šeima jau at- 
V. Žiaugra, B. Makaitis. A. vyko į Ameriką. Aišku, jie 
Jonulska. ’ džiaugiasi pasiekę laisvę, o

Po $5: J. Gimbutą?, E. mes džiaugiamės juos išva- 
Manomaitis, M. Gineitienė, davę.
V. Sodeika, P. NavazelskisJ Jiems įsikurti reikės lėšų, 
E. Kulbis, L. Baranauskienė, todėl mūsų pareiga prisidė-

Po $2: I. Vasyliūnas ir J. ti tiems jų rūpesčiams suma. 
Banaitienė. ! žinti. Su šiuo laiškeliu siun-

A. škudzinskas aukojo {čiu $25 čekį ir prašau jį pri- 
$10. J. Lendraitienė, V. Ra- dėti prie kitų Bostono auko.

U
 R

 m
 •

kus. draugijos 75 metų veik
los apžvalgą padarys sekr. 
A. Matjoška, bus atpdovano- 
ti nariai veteranai (išbuvu
sieji draugijoje 25 metusi, 
įteikti garbės žymeniai ”Už 
nuopelnu skautininku Ra
movė pirm. Paulinai Kak 
vaitienei. Tautinių šokui 
sambūrio vadovei Onai I- 
vaškienei. šachmatu klubo 
vadovui Kaziui Merkiui k 
•krepšininkų vadovui Algiui 
Skabeikai.

Meninės oro°ramoc atEk. 
ti oakvieseta iau Dlačiai erar- 
sėianti dainininkė Birutė, 
Aleksaitė, kuriai akomoa.* 
nuosdr. Vytenis Va«vKūna<5. 
Pranešėja — Birutė Vaič- 
jungytė.

Šventėm rentini nn-rirū-
pino ne tik in« dalvvui ”dva. | 
Finill pPJnu“ bp+ biK! ir <rori1 
pietir. Pabaigai 'šokiai ir kt.

Birutė O. Aleksaitė

Birutė Vaičjurgytė ir 
dr. Vytenis Vasyliūnas

ranka.
Triukšmadariai jau žino. 

t mi ir gal jau suimti.

Nušlavė respublikonu*

Massachusetts valstija y. 
' ra viena' demokratų tvirto.
’ vių. bet vis dėlto jau 12 me- 
|tų gubernatoriai (buvo res- 
. publikonai. Lapkričio 5 d. 
rinkimuose respublikonai ir 
tą vietą pralaimėjo. Sausio 
mėnesį visas aukščiausia- 
vietas užims demokratai: 
gubernatoriaus — Michae1 
Duka<kis (graikų kilmės), 
viceguibernatoriaus — Tho
mas O’Neil, gen. prokuroro 
— Francis Bellotti, valst.

manauskas, M. Gofensas, V. 
Kazakaitia ir St. Griežė-Jur- 
jelevičius — po $5.

Visiems dėkoja
LB apylinkė

PARENGIMU
KALENDORIUS

toju -udėtų aukų.
Su pagarba

Jonas Pečiulis

Walpole. Mass.

DIEVO KA-lALYSTfS ŽINIO^

Lapkričio 17 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
75 metų sukakties minėji
mas.

Lapkričio 24 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos III *

Šitas garbingas sugrąžinimo 
arba "atsteigimo“ Gurbas seks 
antrąjį Kristaus atėjimą. Apaš
talas Petras kalba apie tai Ap. 
•Darbai 3:19-23. Prieš pat šitų 
čia parašytų žodžių išsakymą 
Petras buvo pagydęs žmogų.

Mes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau 

galėtume išsiųsti Jūsų siuntiniu*.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime.

SIUNTINIAI-DOVANOS
I LIETUVĄ IR USSR!

SENA PATIKIMA FIRMA
-toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
Jūs būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymų reikalų

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

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

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

ar i bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marehall S. WA 5-8878 
BALTIMORĖ, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI *2374 
S0. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadway AN 8.8764 
CHICAGO, IU. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 6-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119,877 E. 185th St. 486-1836
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 6-7660 
ELIZABETH, NJ.. 07201, 956a Elizabeth Avė. 364-760S 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11416 Jos. Campuu A. 366-6350 

LOS ANGELES, Oftl. 90026, 2841 Sunset Blvd. 413-0177 
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
M1NNEAP0L1S, Minn.55418,2422 Central Av. NE, 788-2646 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 6524 So. 32nd St. 7313677
PARMA, Ohio 44134. 6432 State Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avė. GR 1-3712 
R0CHESTF.R, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 6-6923 
NEW YORK. N.Y. 10003, 101 First Avė. OR 4-3930
SAN FRANCISCO. Cal. 94122. 1236__ 9th Avė. LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98125, 116516th Place, N.E., EM3-6666 
SOUTH RIVER, NJ. 08882, 168 Whftehead Avė. 2573113 
W0RCESTER, Mass. 01604. 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N J. 08611. 730 Libertv St. LY 9-9163
VINELAND,NJ.08360IMrish Hali, W.Landis A.609-696-9796

oMMemei*m»eeeravvvw«eM«MMM«MMMiMiM«Moera**eMo*eem

"GARSO BANGŲ“ . 

PROGRAMA
Si radijo programa trane- • 

liuojama penktadieniai* ii - 
stoties WBUR 90.9 FM X 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v.* 
vakaro. *

4 kambarių butas,, pirmame 
aukšte, vonia, šiltas vanduo, — 
Enterson gatvėje, So. Bostone.

SiąįaaĮ^ith tel.: 268-7356.
: i * z-?*' < -„į

e j

KAS NORĖTŲ?

Kas norėtų eiti gyventi veltui 
dabar tuščiame ūky 5 mylios 
nuo Laconijos, N.H., .gražioje 
vietoje, prie didelio kelio. Na
muose visi patogumai, baldai ir 
kiti reikmenys. Savininkė serga 
ir gydosi kitur. Rašykite:

Mrs. Petr. Šidlauskas, 
c/o Mrs. Valas, 45 Walnut Stw 
Oxford, Mass. 01540.

Tel. 1 — 987-2772.
(45)

NORI SUSIPAŽINTI

Našlė, patraukli, linksmo būdo, 
neturinti finansinių sunkumų, 
tik vienišos nuoboduli, nori su
sipažinti su vyresnio amžiaus 
vyru.
Rašykite Keleivio adresu, pažy
mėdami “Kotrynai“.

t

RADUO PROGRAMA *

Bočiaus!* Lietuvių Radijo ’ 
Programa Naujoj Anglijoj • 
ii stoties WL¥N, 1860 ka-‘ 
(ociklų ir ii stoties FM, - 
101.7 mc.. veikia sekmadie- • 
niais nuo 1 ilo J :30 vai. die- - 
ną. Perduodama: Vėliausių ; 
pasaulinių Simų santrauka - 
r komentarai, mužiką, dai- - 
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptu |. 
Baltic Florists gėlių ir dova* * 
nų krautuvę, 602 E. Broad- X 
way, So. Bostone. Teiefo-X 
nas AN 8-0489. Ten gauna- ; 
na* ir Knleivb. •

kuris buvo buvęs raišas nuo pat
»savo jaunystes. Naudodamas šį Į 

aukšto salėje ramovenų Lie-į atsitikimą kaipo iliustiuciją iri 
tuvo kariuomenės atkūrimo’kaipo pagrindą šitam svarbiam!
5fi m sukakties minėiimas ! pamokymui, kurį jis buvo pasi-Į oo m. suKaicues minėjimas. ren suteikti savo klausyto- 

Gruodzio 6 d. 8 vai. vak. jams> jjs tarį:
Naujosios Anglijos Pabal- "Todėl darykite atgailą ir J 

grįžkitės, kad jūsų nuodėmės1 
o o j m . v i būtu išdildytos, kud ateitų nuo

publikonų tik 44, senate — &Second Church, 66 Marl-j vejdo atgaivinimo,
I tik 7. boro St. Bostone. i laikai ir kad jis siųstų jums ap- Į
I Iš 12 JAV kongresmanų. Gruodžio 7 d. Statler vieš.'i 
• išrinktu iš Mass. valstijos,; V11^° manketas i,ykų utnaujinimuit apie ką vra-
į resnublikonu tėra tik 2. Gruodžio lo d. Jordan kalbėjęs Dievas nuo amžių savo,

Šiuose rinkimuose dau-iHa11 mažojoj salėj Vafliu, šventųjų pranašų burna.“
|'guma balsuotoju pasisakė i »>» koncertu

už seimelio atstovu skai-i Vasario 16 d. So. Bostono n.us“! Kokios skirtingos Kris
taus aumažinima, už keliu S Lietuvių Piliety d-J08 salėje taus antrojo atėjimo pasekmės
fondo lėšų panaudosima vie. i AHos rengiatės Lietuvos S“VrliŠiZ°Sakoitao'rurtiJ 
šo-io transporto reikalams, nepriklausomybės atstatymo XiU 7. ^grįšim“ 
už valstiios pašalpą privati- paskelbimo sukakties minė-- Taip. ’’atgaivinimo laikai“ — 
nėma mokakioms;- Bostono j’mas- " 'o ne sielvarto ir kankinimo -
balsuotoiai atmetė nasifliv ' Kovo 2 d. So. Bostono ;itels ."uo V!6*'**"?!. .v?.,do • Uctisuoui.iai armei*1 našiu.T . . TTT (Nors šita vieta angliškai įsver-f
ma panaikinti mokyklų ko. lietuviu rohečių d-.ios III a. čiama "from the presence“ —j 
miteta salėje Minkų radijo dainų nuo čia busimo — tačiau grai-!

ir dailiojo žodžio koncertas. S teks*e ties.*S« išsakyta "nuo, 
Jaunieji laimi Kovo 21 d 8 vtd. vak. N. “rnt^ Jti^n^'

J Anglijos Pabaltiečių d-jos monė, kad atkreipimas į kitą 
Bostono MET lygos šach- koncertas Longv School of nugaros esąs nemalonus ženk- 

matų rungtynėse Lietuvių II, J Music, Edward Pickman pažyeigimas gi esąs drau-
KJŽaidua lygiomis prieš Hali, 1 Follen St.. Cambrid- u, ėis’pareiškiZ";
Bostono universitetą, neaLįge. kaip apaštalas naudojo jį šioje
silaikė rungtynėse su Bran-į 1975 m. balandžio 13 d pranašystėje!
deis universitetu, pralaimė-. 3 vai. po pietų So. Bostono Sa^g-u^“

sekretoriaus — Paul Guzzi.,
VaJstijo' seimelyje res- tiečių d-jos koncertas Forst

dama Mums taškus
uždirbo tik jaunimas. Tomas 
Girnius pelnė pustaškį ant
roje lentoje ir Leonas Navic
kas pilną tašką (penktoje 
lentoje.

Sekančios rungtynės įvyks 
lapkričio 22 d. Lietuvių II 
rungsis prieš Boylston II.

Lietuvių Piliečiu d-jos III a. sutvėrimus, nes žmogus nepa- 
salėje laisvės Varpo pava- k>ausė Jo įstatymo. "Dievo ma-
sarinis koncertas. joningume yra gyvenimas“, sa-

i ko pranašas, liet pasaulis parodo
_________  . ________________ f Dievo maloningumą dėl nuodė-

; mes. ir lygiai kaip gele, neturin- 
/V • - • į saulės nė lietaus, žmonės su.
UCfl ZOOyiUU I vyto ir mirė.

■ t_. . _» _ - Pažadėjimai bus įvykdyti
I tetuvių-enflų kalb«| ŽO- į Nors, pavartojant figūros kal-

| LIETUVOJ ŽEMĖLAPIAI
f
i Tunme Lietuvos žcmėla

mų — už 50 i:ž

dyaae, redagavo Karaavi-
naitė ir Rlapooereks. apie 
27.090 žodžių 611 pat, kai
na $6.00.

bą, Dievo nugara buvo atkreipta 
prieš žmoniją i>er daugiau nei 
šešis tūkstančius metų, vis tiek 
Jia davė pažadėjimų apie būsi
mų laikų palaiminimus, be to,I — • • ai * • «Anglų-iietųvių kalbų žo- dar ivykdyu. M Jis 1x1

dynae* V. Baravykai, nauja Antras Kristuus atėjimas 

laida, apie 8 ),000 žodžių, - ‘
590 psi., kaita $8.00.

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS

382 Weat Broadvray, So. Bostone 
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS

Dažau ir Taisau
tiamos Iš lauko ir viduje. 
Lipdau pokerius ir taisau

dską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STAR1NSKAS 

220 Sarta HiD Avė.

TeL CO 6-6864

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairių rūšių

Kreiptis aeau adresai

BRONIS KONTRIM 
b98 Broedway 

Se. Boston, Maas. 02127
TeL AN 8-1761

3 AVA1TRA8TIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja aaauytojns apie peaanltalna fr
(vykins, deda daug ir įdomių nuotraukų Ir atvirai peeieake 
apie visos mūsų visuomeniniu.’ bei kultūrinio* klausimue. 
Jame rasite įdėmių skaitytojų btūkų skyrių, kariame laukia
me abipusių pasisakymų tr euomonių kiekvieno vMenm 
*>vnrMa problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIE AIVA“ yra dinamiška, mūsų fū- 
eivijos bikraštb, Ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, beria kovoia Ir dirba ai 
neprikbesomą Uetava.

Metinė prenumerata JAV-ee 68.66 

____ Ad r esat t
7722 George Street, LaSeBe-Mentronl. 696. depbee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS!
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ino: 
tftuto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pu- 
šjatamiema ir mu. JIB 8 eu. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, HL 68666. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd„ Wiadsor, 12, OuL, Canada. 
UB skyriaa: 7 Stuttgart 50, Duiaburgeratr. 7-16, W. 
Genaaav. Vaistinėse: J A J, 2557 W. 69th SL Chkage; 
Mth Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th SL, Chicaįe,

N. Mfloaukee Ave^ 1147 N. Aabbad Ave^ 
kitur.

msuuNNMmosmsmoaMmmMuoMMommsuomssuasus

r

siūle
PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 

(Vaitauti
• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŽIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LgšIUS
• KATARAKTO LUBIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS 

Būtina atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti lietuvi* kuli

Medieaid (We»fare) 
2 8 8 • B B 0 0* Mūdbtra

ir
Jo Karalystės įkūrimas pažymi 
laiką, kuriuo šitie pažadėjimai 
pradeda įvykti. Dėl to Petras 
sako mums, kad tuomet Pievas 
"atkreips Savo veidą“ į žmoni
jos šeimyną ir kud to pasekmė
se "ateis atgaivinimo laikai“.

Apaštalas dar sako. kad ateis 
"visų dalykų atnaujinimo laikai, 
upie ką yra kalbėjęs Dievas nuo 
pasaulio pradžios visų savo 
šventųjų burna“, žmogus prara
do tobulą gyvenimą ant žemės. 
Kaip gi pasaulis galėtų būti su
grąžintas į dangų, jei jis niekad 
nėra tęn buvęs? Dar pagalvok! 

j "Visi šventieji Dievo pranašai“ 
pranašavo apie šias palaimintas 
dienas, kuriose bus atgaivinta 

į siehurtaujanti ir mirštanti žmo- 1 nija.
Ar tu kada svajojai apie tyru 

pražydėjimą ir fygmedžių augi
mą danguje? Apie tokius tat že
miškus šios gamtos daiktus ra
šė Senojo Testamento pranašai, 

' ir dar mes matome, kad jų pra- 
, naiystės iš tikrųjų nurodė į že
miškus gyvenimo palaiminimus 
ir į tą laimę, kokia bus patirta 
atsteigtame rojuje.

i Kas domitės Tiesa, mas pri- 
aiųsim veltui spaudos. Kreipki
tės šiuo adresu:

Lithuanian Blble Studentą, 
212 E. 3rd StraeL 

Spring VaI1*y, 10. 61362. 

(Skelbimas)

kaip 8EPTYMIS MIU0NU8 dobsiu

SLA
gyvybės apdraadę Ir Sgaje paėafpą, kuri yra 

glgL X SUSIV1ENUUCAS ueMke pelne, o teikb

SLA— jau turi dnugbn, kaip trb no

jo

$100.66 Ri 616.06646

i kad jnaanelb fantų pinigus
ir gyvenimo pradžiai. 

VAIKAMS b janaaolbaubkal pigią TERM 
oi 8146646 apdrandee tik 63.00

SLA—AKCIDENTALf

kMbų Ir draagljų aarbam. Ui 61400.66 
Mn apdraudos mokantis 68.061

i yra daugumoje Sėtuvių kolonijų. Kralpkltii 
5 kuopų vetkOjoa, b .tie

R.Y.l



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 44,1974 m. lapkričio 12

MMMMeMMSSOOOOSmM fNNMMMMto

ietines žinios I

KAD TOKIŲ SVEČIŲ ,šio Spaudos mėnesio proga. į Lietuvių Fondo narių gre-
i Mes linkime Jonui Barta-'Jas.
'šiui ilgų ramių metų ir nuo-Į Bostono LF Vajaus Ko.DAUGIAU BOTŲ

LAISVES VARPE RADIJO VAIDINIMAS

Lapkričio 17 d., sekmadie
nį, 11 vai. ryto Petro Višči
nio vedama Lietuvių radijo 
valanda Laisvės Varpas 
transliuos radijo vaidinimą 
„Partizanų kovų takais“.

Vaidinimai dviejų dalių: 
pirmoji dalia—1863 metai, 
antroji — 1946-1952 metai.

Vaidinimui planą ir me
džiagą paruošė žurnalistas 
Jonas Vizbaras - Sūduvas,; 
režisavo ir garsų efektus pri
taikė Feliksas Kontautas, į 
magnetofono juostelę įrašė j 
Stasys Urbonas.

Vaidina Bostono Dramos 
Sambūrio nariai Ada Mon. 
kienė, Jurgis Jalinskas, Ka
zys Bradūnas, Feliksas Kon
tautas, Viktoras Brandtne- 
ris ir Jonas Vizbaras - Šūdu. 
vas.

Vaizdelis duodamas prisi
minti ir paggerbti broliams 
ir sesėms, kritusiems nely
giose kovose su rusiškuoju ^**t*m» $7.00.

okupantu. Ta programa 
Laisvės Varpas paminės Lie
tuvos1 kariuomenės atkūrimo 
56-ją sukaktį.

Pagrindinis Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėji
mas bus lapkričio 24 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos III aukšto salėje. Jame 
meninę programą atliks 
New Yorko vyrų choras Per
kūnas, vedamas bostoniš- 
kiarrr gerai pažįstamo mu
ziko Vytauto Strolios.

Radijo vaidinimo pasi
klausyti ir pagrindiniame 
minėjime dalyvauti malo
niai visus kviečia

L.K.V.S. Ramovės

Bostono Skyriaus Valdyba

Paragink savo pažįstamus • 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina j

Šiomis dienomis Keleivio Ardžiausiai dėkojame, 
į. taigoje lankėsi toks sve
čias, kokių mida būtų kiek. 
vienų dieną matyti. Tai Jo-

! mitetas sveikina naująjį L.
} Fondo narį ir linki, kad Lie- 

Aukos Lietuvių Fondui , tuvių Piliečių draugija aug- 
tų ir gausėtų narių skaičiu-

nas Bartašius fe Windsor, Lietuvių Fondas Bostonejr finansiniais ištekliais.

- - «**•
nepamiršo ir Keleivio aplan. i n° Lietuvių Piliečių d-ja į- *•
’ mokėjo 100 dol. ir įsirikiavo’ Vajaus Komitetaskyti.

J. Bartašius 'jau baigia 
89-sius metus, o atrodo lyg 
būtų 60 metų: stipraus kūno 
ir šviesios dvasios, mėgstąs 
pajuokauti.. Tikrai linksmas 
Sudeikių padangės sūnus.

Jis senas Keleivio skaity
tojas ir išskirtinas rėmėjas 
Kai jis minėjo savo 87 metų 
sukaktį, tai ta proga Kelei
viui atsiuntė $87 auką. Da
bar atsilankęs Keleivyje, jis 
prisiminė, kad netrukus Ke
leivis minės savo 70 m. su
kaktį. Pasakęs, kad „Relei-1 
vis ja u baigia keliauti poJ 
visą svietą 70 metų, ir noriu,! 
kad jis galėtų dar ilgai ke-! 
liauti“, J. Bartašius- ištraukė 
iš kišenės $84 čekį ir padėjo į 
ant stalo (ąuka $70 ir dvi 
prenumeratos).

O, kad tokių svečių dažJ 
niau pąs mus užsuktų! Bent

J

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšOEKOKUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ

11'

COSMOS PARCELS Senas parvirtu ir negir- Už lies de tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
vedžioji. i žmogaus — be ydos.

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCESTER, MASS.
ToL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali Įstai
ga Worcest«ry, mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worcos- j
šerio Į Lietuvą ir kitas Rusi- 
jos valdomas sritis* Čia kai*

Flood Sųuare 
Hardware Co.

Sartoiafau JC. J. ALBUMU 
*28 EAST BROA»WA? 
8OVT» BOSTON. MASS. 
TELEFONAS Azf 8-4141

Banjamin Mccn Datai 
Popicron SianoiM

Stiklą* Laa
VlrMda reikmenys

Beikmacya pltuaberianm 
Visokie calaftM feffctal

Peter TMavytu

<1 Chnreh Street 
M. Miiton,

Atiteks
to ir projektavimo Serbas tt 
ko ir vidaja, gyrmanm namą Ir! 
Mario pastota, paml Jneą rašto* 
larimrjSaukite rfiadoo flri • va-

Tebfeaast 018-8675

B. Aleksaitės koncertai
Bostonietė Birutė Aleksai

tė lapkričio 9 d. dalyvavo 
Bostono vyrų seksteto kon
certo programoje, o lapkri-
'aeuaouooeeoaoceoooooooeM

čio 16 d. ‘ji dainuoja Phila- 
delphijoje ir lapkričio 17 d. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos 75 m. sukakties mi
nėjime.

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 IšSIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ - 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLĮ

I

A. J. NAHAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Nenrton Centre, Mass. 02159

TeL 332-2648
Moooooooiooooooaaaaoooooooooooooao

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope* 
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštelę. Kaina $8.00.

Paštu neeiunčiame.
rr r j jrf r rrrrf r < r r...........  .............—e—————m «—»»»»»*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2806

jDr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

otrPIDINIS 
OMSTR1STAS

Valandos:
nu" 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mana

MOoooooooooaoa^ooMOooooooooorooa
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRI8TĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

Laisvės Varpas
; LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Broekton, Mase. 02402. TeL 580-7209

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

W*orcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio sien- 
čiam {vairias siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sadaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gasti- 
aių. Turime vietoje įvairių vie. 
tiais gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai la
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Cis 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės paairinkti ui* 
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP* 

AND
TRAVEL INFORMATION

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

13 BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymus greitas fe 

garantuotas

mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Naujas vedėjas

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai* vak.

nuo 8 vaL ryto iln 2 vaL p.pu 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
ToL 268-0066

Ę The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytojų ra 
Ir turime visus gatavus vaistus.
Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistine.
8av. Emanuel L. Roeengard, B. Beg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6020

Nm 9 raL ryte BU 8 raL v, išakyraa šventadieains Ir sekm.

raoooooooooooei
■PO URŽUlS

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis.ipilimaa
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Skambink ita

J268- 4662

Boston Savings Bank i j Trans-Atlantic Travel Service
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
480 West Broadvray, South Boston, Mase. 02127 

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

AYEAR290^-7^mum 4-ycar term depostt 
ccrtiiiutefrSiooo minJmuia

W~^ AYEAR

2%-4-year termHenmit KlOOO —ce • ————as aaaaaaess^assao

68116^ AYEAR

1-2’Z-ycar temt depoitt 
certilicatcs $1000 nifliflMB

AYEAR
90-day no t ies 
S500 (Biflfrrami

AYEAR 

ftjulof occount

The Federal regulations Sffecting thtše new taringi 
certificstes allow prematura withdrawals on savingt 
ccrtificate fundt provided rate of interett on amount 
witbdrawn h reduced tof the paubooit rate (5/4% a year) 
and 90daysintere$t isforfcitcd. _ _

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mana. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 16:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 

dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuouius metus

šio banko direktorių taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš $274,000,000

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti 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 visų lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi b e 1 a u k i an t — b e jokie 
papildomo mokesčiu.

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

Globė Parcel Service, Ine.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų p: ekiu užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

< Darbo valandos: —

********************4***4**eeeratoerameerameeeeeee

šeštadieniais 9 — 12 vaL

393 West Broadvray, P.O.B. 1 
So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 288-8704 

▼bų skyrių radėja AMom Ad

•***••*




