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dos puslapių. Praeitą sekmadienį buvo rodomas Bostono 

televizijoje. Didžiulis sutikimas Chicagoje. Šį šeštadienį 

ka.p. R. Briezes pakviestas į New Bedfordą, 12 vai. bus ) 

sutikimas VVayling muziejuje. Gruodžio 7 d. Simas Ku

dirka dalyvaus Vliko seime Statlerio viešbuty Bostone.

-nuds hioaiJĮUoure si v}S5ptusiau •efuojsi iĮo>įsiSbj} op

prašomi iki gruodžio 2 d. 
skambinti A. Keturakiui tel.
268-6498.

S. Kudirkai iškilmingi su
tikimai rengiami Clevelan.
de, Detroite ir kt.

Jo lankymasis Įvairiose 
lietuvių kolonijose yra ii di-J gjmas Kudirka su šeima susipažįsta su New Yorku. Iš kairės Į 

e ė propagan a Lietuvos Į — Kudirkos motina Marija šulskitnė, sūnus Evaldas, žmo-
laisves reikalui. i _ _. ..... . . ... T r.| na Gene, Simas Kudirka ir duktė Lolita. į
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Ateistas gina 
tikinčiuosius Fordo tūkstančių mylių

99

Nor amerikiečių spaudo. J 
je ir didelės sensacijos grei- i 
tai nunyksta, nustelbtos ki
tų. dar naujesnių ir dides
nių, bet Simo Kudirkos at-Į 
vykimas ir jo tragiškoji is
torija dar vis gyva laikraš
čių puslapiuose, televizijoje 
ir radijuje.

The Boston Globė praeito 
sekmadienio ir pirmadienio 
numeriuose S. Kudirkai pa
skyrė net tris didžiulius sa
vo puslapius, kur telpa tik. i 
rai Įdomus kolumnisto Mike 
Bamicle reportažas, pavaiz
duojąs Kudirkos dramą nuo 
jo pardavimo ligi grįžimo Į 
laisvę po beveik ketvertų 
metų kalėjimo.

Praeitą sekmadieni 56 
Bostono televizijos kanala; 
perteikė pusės valandos pa
sikalbėjimą su Kudirka dr. 
Paeglės namuose. Genys ir Ed. Šumanas. Iš

Tiek spaudoje, tiek ir te. valstybės departamento nu- 
levizijoje S. Kudirka aiški- sės dar dalyvavo imigracijos 
no ne tik savo asmeniškas direktorius Chris Pampas ir 
kančias bet ir bolševikų o- Baltiios skyriaus vedėjas W. 
kupacijos Lietuvoje nusikal, Sheoherd. 
timus ir sovietinio režimo Prašymą Bražinskams su_ 
"nuopelnus“. j teikti imigracijos viza nun_ Į valdas Akmentinšas. Pales-

Simo Kudirkos sutikimas latiniam apsigvvenimui JV: tiniečius priėmus i Jungti- 
Chicagoje praeitą savaitga-; inu’oracijos ištaiga atmetė. ‘ nes Tautas išdėstyti savo 
Ii sutraukė tūkstančius žmo- Paliko galimybė apeliacijai' problemoms, jis tuoj parašė 
niu. kurie netilpo Į Marijos gauti vizą laikinam apsilan-1 jajšką Boston Herald Ame. 
aukšt. mokyklos salę, o vė-|kymui. 
liau ir Į Marųuette parko lieJ 
tuvių parapijos bažnyčią. Ir Brazilijoje laimi

ŠĮ šeštadienį, lapkričio 231 
d. sueina 4 metų opozicija
kai Simas Kudirka buvo iš-j 
duetas sovietams. Ta progai 
jį pasikvietė i Bedfordą lat-' d o kariai, bet. be valdžios' 
vis kapitonas Robertas Brie. partijos, leista veikti ir vie. 
zė. Kudirkos išdavimo liu. nai opozicijos partijai. Sek- 
dininkas ir pirmasis tą Įvyki, madienį ten rinko parlamen- 
skubiai iškėlęs viešumon ir;ta. Nors galutiniai duomenys 
neleidęs Pakrančių apsau. dar nežinomi, bet iš 22 vals- 
gos biurokratams savo biau.; nežinomo, bet ir 22 vals. 
raus darbo nuskandinti tv_ 
loj. Minėta dieną 12 vai. N. 
Bedforde Wayling muzieju
je bus iškilmingas Kudirkos 
sutikimas. Kadangi tai neto
li nuo Bostono, tai kuo dau
giau Bostono ir jo apylinkių rinkimas rodo šalies nuotai- 
lietuvių turėtų to’ie liūdnų ką. 
prisiminimų sukaktyje daly
vauti, nos ten bus ir televizi
jos bei žinių agentūrų atsto
vai. Tuo reikalu smulkesniu1 »ių streiką*. Vedamo* dery- 
informaciju galima gauti iš bo», ir gal pavyk* susitarti, 
Mvkolo Drangos, telefonu! bet streikas jau liečia ir ki- 
268-7730. Į tas pramonės šakas.

Lapkričio 7 d. Bostono ( • • •
Statler viešbutyje bus Vv-I Watergate bylos teisėjas 
riausio I ietuvos Išlaisvini- Sirica paskyrė 3 gydytoju* Mirus Furcevai, nauju so. 
mo Komiteto seimą?, kuria-1 Nixono sveikatai patikrinti, vietų kultūros ministru pa- 
metain pat dalyvaus ir kai- nes jį būtinai nori atsikvies2 skirtas kietas komunistas ir 
bės Simas Kudirka. Jis kak ti į teismą liudininku. partijos centro sekretorius
bės seimo vakare rengiamą.! * * * Piotras Demičevas. Galima
me bankete, kur bus visiems Sovietu fizikas ir mate, būkštauti, kad jo kietą orto- 
proga jį sutikti. Norintieji matika* Turčina* atleistas iš dokso ranką greitai pajus ir 
.Vliko bankete dalyvauti yra pareigų dėl neištikimybės. Lietuvos kultūrininkai.

Bražinskams nedavė
1AV vizos

Washinggtone Valstybes 
Departamento Imigracijos

Siekdama atgauti JAV 
pilietybę, Simo Kudirkos 
motina Šulskienė pereitą va. 

•’ sąrą turėjo vykti į Maskvą. 
Kaip laisvai kalbąs rusiškai 
ir pažįstantis Maskvą, jos 
palydovu buvo plačiai žino
mas disidentą?, buvęs mark
sizmo - leninizmo filosofijos 
dėstytojas Vaclovas Sevru. 
kas. Atvykę Į Vilniaus gele
žinkelio stoti, Šulskienė ir 
jos palvdorvas Sevrukas bei 
keli kiti asmenys buvo so-j 

»vietinio saugumo sulaikyti ir 
tardomi.

Apie tą Įvykį Sevmkas 
painformavo užsienio lietu
vių spauda. Greit po to jis 
’svyko Į užsienį ir laikinai 
sustojo Italijoje. Prieš išvyk
damas i JAV, lapkričio 14 
d. V. Sevrukas padarė se
kantį pareiškimą:

SVEIKINAME BROLIUS LATVIUS, BENDRO LI. Petro.nis’_L Stašai
tis. V. Jaugenis. J. Gražys, 

KIMO KAIMYNUS, LAPKRIČIO 18 DIENĄ MINĖJU- f N. Sadūnaitė ir kiti dabar y.
ra VSK prie Ministrų Tary
bos LTSR tardymo skyriu
je, kur 1972 m. aš. ten irgi 
būdamas, sužinojau apie 

i Angelos Davis triukšminga 
/gynimo kampanija ir lygi-'tas lankosi pirmą kartą is- liepė suimti net buvusį

V

SIUS LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYMĖS PASKELBI-
direktoriaus Louis Weisneri ciivavtii
įstaigoje lapkričio 13 d. bu-!MO 56 METV SUKAKTI! - 
vo sprendžiama Bražinskų i. 
migracijos byla. Dalyvavo 

j Lietuvos atstovas J. Kajec- 
i kas, dr S Bačkis. A. Gurec,’ 
| kas ir Adtos atstovai dr. J. į
Genys ir Ed. Šumanas.

Kodėl Jungt. T autose 
tik palestiniečiai?

Bostono pabaltiečių tarpe 
nėra kito tokio laikraštinin. 
ko, kuris taip dažnai ameri
kiečių spaudoje primintų 

i Pabaltijo reikalus, kaip O?- 
! valdas Akmentinšas. Pales-

V i

išdėstyti
J Paliko galimybė apeliacijai ’ problemoms, jis tuoj parašė

I rican, kuriame klausia, o 
j kodėl J. Tautose nėra latvių, 
| estų ir lietuvių atstovų. Juk 
J jų laisvės kovos onganizaci- 
Į jos Jungtinėms Tautoms yra 
• gerai žinomos.

Braziliją jau 10 metu val_|
Pabaltijo žmonės yra So

vietų S-gos pavergti. Jie nu
sipelnė toikios pat teisės, į ...... 
kaip ir palestiniečiai, gal net nieR kraštai sutinka i 
daugiau, nes Latvija, Lietu-1reikalui skirti tik trupinius, 
va ir E-tija iki Antrojo pa-1 j • • t • -i 
saulinio karo buvo nepri. Žydai ir arabai vėl

galanda kirvius

___ _• oo _ 1_ 
itfjų 18-koje laimėjo opozi
cija.

Parlamentas ten lemia- 
i mos rolės nevaidina, todėl ir 
! išrinktieji opozicionieriai ne 
1 kažin ką nuveiks, bet ju iš_

Mooaeoneoooooooaeeoaoeeoo 

Prasidėjo JAV angliaka-

saulinio karo buvo nepri
klausomos valstybės.

Susitarė kavos
augintojai

r

Marsrutas: Japonija—Pietų Korėja—Vladivostokas. 

Japonijoje jj sutiko 6,000 demonstrantų, 25,000 apsaugai 

skirtos policijos Tokijo mieste ir 100,060 kitose krašto 

vietose. Kiniečiai pyksta, kad F ordas sustos Vladivostoke.

Prezidentas Fordas, per. policijos ir apie 100.000 ki- 
ėmęs šias atsakingas JAV (tose krašto srityse, kur For_ 
vairuotojo pareigas, praeitą das lankysis.

• sekmadienį išsileido i pir.- Tokia apsauga jau savai. 
mąją kelionę užsienin. Jo me rodo, kaip pasikeitė ja- 
maršrutas: Japonija — Pie-'ponų nuotaika nuo kapitu- 
tų Korėja — Sovietų S-gos liacijos ir gen. Mac Arthuro 
Vladivostokas. Kaip ir visų laikų. Bet prez. Fordo ir dr. 
šių dienų politinių kelionių Kissingerio pareiškimai vis 
tikslas — esanti ”taika“.. tiek skamba optimistiškai: 
nors pasaulis stovėtų ir ant. ”J A V ir Japonijos santykiai 
pat karo ribos. Tad ir prez. J yra puikūs... Čia nėra reika. 
Fordas. stabtelėjęs Aliasko... lo daryti kokių pagrindinės 
je. preiškė: „Geriau yra ke- reikšmės sprendimų... Tik 
liauti tūkstančius mylių, ieš- bu? siekiama tuos gerus san.

. tykius toliau plėsti abiejų 
ną žingsnį karo link.“ J kraštų naudai...“

Deja. Fordui skrendant - Prez. Fordo lankymasis P. 
mėlynomis padangėmis. že_. Korėjoje gal ir kiek mažes. 
mėje vaikščiojanti „taikos nės reikšmės. Netikima, kad 
dvasia yia daugiau panaši. pOrdas bandys švelninti P. 
į plėšrų vanagą, negu į baltą Korėjos prezidentą Chung 
balandį... | jjee parį{> kuris laiko kieta

Japonijoje JAV prezidenJ ranka suspaudęs savo opozi.

Suimtieji už religiją P. | kant taikos, negu žengti vie
na žingsni karo link.“

Daug kalbų — mažai ’nau savo padėtimi: apie folijoje. Tai turėtų būti d i- prezidentą, katalikų vysku- 
• mane ne žodžio! ! Jelis politinis Įvykis. Iš tie- P3» protestantų kunigus ir

............... ............... disidentus rašytojus. Už vi. 
nepanašus i politikos vadų sus tuos laisvių suvaržymus 

‘; Amerikai daug svarbiau yra 
I Pietų Korėjos strateginė pa
dėtis ir jos atspaium.a^ ko
munistų infiltracijai. Juk čia 
stovi 38,000 amerikiečių ka
rių ir didelis atominių gink
lų arsenalas. Dėl to, Fordo 
žodžiais. ”JAV ir Pietų Ko
rėja „turi bendrą pasišven
timą išsaugoti taiką ir pasi
priešinti agresijai“.

Svarbiausias ir reikšmin
giausias prez. Fordo kelio
nės momentas bene bu? jo 

.~T pirmas susitikimas su Leo-
pnes premjero Kakuei Ta. prežnevu viadivoeto. 

_ naka politika siekiančia ge., ke Manoma kad šioje dvic_ 
! reSni Uq?a ■ f ‘"U , ’ 01 ju didžiųjų konferencijoje
I ?...e.? ?a ar omu. Į turėsiančios būti nusmaigs- 

_ , • tytos naujos gaires Genevos
Dėl to prez. Fordą sutiko ginklavimo?! apribojimo de- 

apie 6.000 demontruojančių pyboms. susitarta dėl abi ša. 
įr šūkaujančių studentų, a. ]js gąsdinančių daugiagal- 
pie 200 demonstrantu pietų t vjų atominių raketų skai- 
korejiečių. protestuojančių čiaus, dėl prekybos pagvvi- 
pneš numatyta apsilankymą nimo, o ypač — dėl taikos 
Seule, apie 25,000 skirtos. išsaugojimo taip Izraelio ir 
prezidento apsaugai Tokijo j0 arabiškųjų kaimynų. Mat,

Pietų Amerikos septynių 
valstybių kavos augintojai 
sutarė organizuoti vieną vi
sų bendrovę, kad tuo būdu 
galėtų pakelti kavos kainą.

Naujas Sovietų S-gos 
kuturos ministras

pagalbos • I Palikdamas svetingąją sų jis toks Jr yra, tik visai, Ridentus rašytojus. Uz vi.
’Romą kelyje Į/tremti, aš ne- 1 . . .

Romoje posėdžiavo Pa- g^į Hkti abejingas kalina, į taikos deklamacijas, 
šaulio maisto konferencija,*miJ tikinčiųjų lietuviu, manoj jau kuris laikas Drieš nu 
kurioje dalyvavo per 100 draugu, likimui Aš krei Runs laikas pnes nu.
valstvbiu atstovu Buvo la . . 11 . Uk . ..e1’ matytą Fordo vizitą Japoni-
valstybių aLtovų. Buvo ja- piUos , vtsus m prašau veiks-, jQje vyksta kairiųjų ekstre. 
bai daug kalbėta nemažai.mais padėti tiems, kurie yra mistu piktos demonstracijos 
XSZič^u?reSuJPe7ekjOJ’ami pnež Ameriką o atvykimo
mažė-į * i As kreipiuosi } jus, GeneJ dieną kai kurios japonu um_

J ’ ! ralinis prokurore, su geros i jos paskelbė streiką, kuris
valios žodžiai s — laikytis paliečia apie 7 milionus dar. 
Visuorinės Žmogaus Teisių; bininkų. Protestuojama ne. 
Deklaracijos! J va prieš amerikiečių atomi-|

, . . . ‘ nius ginklus, laikomus Ja.!Gindamas tuos pnneipus,. }jos teriton-jo-e> nors iš 
ir norėdamas, kad jie butų „ ta "J

; pritaikyti šiame atvejuje, Į 
i aš skelbiu bado streiką. ku_į 
irį pradedu lapkričio 12 die. 
I ną.“

Savo rašte Lietuvos gene-! 
turtinrres- reliniam prokurorui Sevru-Į 

tam kas dar taip pažymi: |
”Aš — marksistas, ateis-Į 

tas. Bet tuo labiau jaučiu pa, • 
reigą ginti tikinčiųjų teises, 
kai jas pažeidžia "socialis
tinė valstybė. Ir niūriame A. 
Vaičiūno 1962 metų viešaja- 

Paskutiniuoju metu Jung- me Vilniaus universiteto 
tinėms Tautoms pripažinus studentų teisme, kuriame aš 
Palestinos Išlaisvinimo Or-* dalyvavau, gyniau jo teisę 
ganizaciją, o arabų yalsty.s mokytis. Jis buvo pašalintas, 
bėms sutartinai reikalui!-! Už gynimą grasino man tuo 
jant nepriklausomos Pales., pačiu.“ 
tiniečių valstybės kairiaja-L^ 
me Jordano krante, Izraelio laimėjo
ir jo kaimynių santykiai vėl’ 
pepaorastai įsitempė. Ypač. 
.prisibijoma, kad gali atsiJ 
naujinti karas tarp Izraelio!
ir Sirijos, kurią uoliai gink-! daugiau nei 

Į luoja sovietai.

Prieš išvykdamas į Japo- ramanlio demokratų partiją

Badas daugiausia siaučia 
Indijoje, Bangladeše, Pakis
tane ir sausros paliestose 
Afrikos valstybėse. Badau
jantiems nuo mirties gelbėti 
reikia 10 ar net ir 20 milio
nų tonų javu. Bet kur jų gau
si? Vienos Jungtinės Ameri
kos Valstvbės viso pasaulio 
badaujančių žmonių negali 
išmaitinti, o kiti

f

yra aiškiu ženklų, kad sovie- 
jtai, kalbėdami apie taikos 

Triukšmas dėl kelių reikalingumą Viduriniuose
> Rytuose, tyliai gundo arabus 

generolo žodžių ■ PuIti izraeij...
• Po Fordo vizito Vladivos. 

JAV kariuomenės jungti-, toke dr. H. Kiesingeris tuoj 
nio štabo viršininkas gen.1 pat vyksiąs i Kiniją neva pa- 
Brown. kalbėdamas Dūke! informuoti jos vadų apie 
universitete, tarp kitko pa. ! prezidento susitarimus, nors 

SekmadienĮ Graikija po reiškė, kad JAV politiką la-1 kiniečiai jau dabar nenaten.
1 10 metų perJbai daug lemia žydai, nes ( kinti, kad Fordas sutiko pa. 

j traukos rinko parlamentą. |1 " 1 " 17 -
; Už dabartinio premjero Ca_;

niją? kiiingeris'’net"kelis balsavo55% rinkikų. Paria- judo žydų organizacijos, Kinijos šieno?.

______ * __ jų rankose yra bankai, tele- > simatyti su nre: 
Už dabartinio premjero Ca_ J vizija, spauda. | nijos carų atim

Dėl to pareiškimo taip su_ | voetoke, tik 35

kartus turėjo raminti žuma. mente ji turės apie 200 at- kad net pats prezidentas iš- Tad mažai apsiriksime 
listus tvirtindamas kad šio. stovų. Antroje vietoje liko! sigando. generolą išbarė ir tvirtindami, kad ir po Fordo 
mis dienomis tenai karo dar Mavros liberalai, trečioje) atsiribojo nuo jo nuomonės, kelionės pasaulis dejuos ly. 
nebu Jr kad JAV tenykščią Papendreou socialistai ir' Bet generolo iš pareigų ne. giai nuo tų pačių rūpesčių, 
įtampą labai seka. ketvirtoje komunistai. atleido, kaip žydai norėjo, kaip ir pnes kelionę.



Nuotrauka G. Mironot

ruošia.

•t’

Ir šia proga tenorėtume iš anksto tarti:

dar
New Yorke pirmuoju sekre. ilgų darbingų metų.

nebuvo perduota.. į?™5'0 Simui Kudirkai pa.
: dėti.

įsikūrimo reikalams.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
ooocoocoooocc jooaaeoouot

Šiemet lapkričio 9 d. va-

Tarpuose tarp vienos ir

• Inriėmima i ko1 b“«iu Sudie! (rovams gražią menišką ir
“ -- ‘ * nairinviclzn stoio-mono

m tėvu lanko mano namus. 
Al r>raiv«»u juos mane I*n

Simas Kudirka (kairėje) priima iš LB krašto valdybos pirmininko 
Juozo Gailos pirmąjį čeki ($2,000). skirtą Kudirkų šeimos Įsikū
rimui Amerikoje.

— Malonūs karštakraujei veikėjai, vis dėlto bent 
reto svečio akivaizdoje kiek galima ilgiau prilaikykite 
savo vandenėlį užčiauptose burnose!

Brangūs bičiuliai,
. . Sveikimu ju* visus ir lin
kiu sėkmės jū«n darbui. 
Kartu siunčiu $25 — triiu 
metu prenumeratą. Po triiu 
mėty man sukaks 80 metu.

S. KUDIRKOS FONDAS 

AUGA

Jaukia iu daugiau. Tenelie- 
ka nė vieno lietuvio, neau.

tada gal k* kita au^alvo^iii. , n0 Lietuvių Piliečių d-jos III jęftog dainų nebuvo jokios 
..Man malonu, kad Maikis aukšto salėje savo rudeniniu pertraukos: 'jas užpildė žo.

a « «« ZZ V’ 1 j • • • a

JAV Lietuvių Bendruo- [ 
menės sumanytame Simo 
Kudirkos fonde spalio pa
baigoje jau buvo apie 
$5,000. Aukos siunčiamas 
šiuo adresu:

Simas Kudirka Fund, 
c/o Liberty FederaI Sa. 

vin^s & Loan A**.
202 N. Broad Street. 
Philadelphia Pa. 19102

Vfegi senatoriai

„įvykius

kare Bostono vyrų sekstetas, ko“, "gėrė alutį“ ir kt. Šie 
prieš kelerius metus įsteig- priedai buvo parinkti gana 
tas ir vadovaujamas komp. sumaniai ir prasmingai. 
Juliaus Gaidelio, So. Bosto-

I

Norbertas
hapkriflo 16 d. — Chicagoj į

• Paragink »avn pa f i štamu* 
iisiralvti Keleivį. Jo kaina 

Į Simo Kudirkos fondą metam* $7.00.

,a^i,a<aya>a>^,a ą,

„revue“ pobūdžio koncertu j diniu sąmojum perpintu 
u pateikė klausytojams ir žiū- tekstu patys seksteto nariai

K. Sagaiti* !l

Dainininkai nestovėjo tar
si įkalti: jie, vaizduodami 
dainų turinį, „keliavo“, „šo-

Į 

zidentas. Po to Kudirka ; 
galės pradėti lankyti lietu. | 
vių kolonijas.

ANICETĄ SIMUTĮ

Puslapis antra* JT

Keli žodžiai prieš galimus

Nr. 4o, 1974 m. lapkričio 19 .

k
Lietuvių Fondo finansinis 

stovis
Didžiai gaila, bet laibai dažnai mūsuose „veikti4 

tai reiškia kalbėti, o intensyviai veikti — tai labai gar
siai šūkauti, nesulaikomai rėkti ir neatsijotais žodžiais 
tarpe savęs bartis ligi apsispiaudymo. Tokiu būdu iki šio' 
jau esame „nuveikę“ ir daug tokių darbų, kuriuos nema
lonu atsiminti, ir geriau būtų buvę, jeigu būtume kadaise 
visiškai „neveikę“.

Deja, Simo Kudirkos išlaisvinimas ir jo Čia atvyki, 
mas, atrodo, kai kurioms organizacijoms ar ir paskiriems 
„veikėjams“ jau ir vėl sudaro gerą progą panašiai „veik
ti“. Štai, spaudoje jau palengva imame justi lyg ir beky
lantį ginčą, kieno nupirktu bilietu Kudirkai atskrido, kac 
daugiau ir pirmiau juos sušelpė, skaičiuojant doleriais ii 
centais, dienomis ir valandomis.

Vadinasi, nedaug betrūksta, kad koks nors Pilypas 
iš kanapių pradės kelti klausimą, kuri organizacija ar as
muo lemiamai prisidėjo prie Simo Kudirkos išlaisvinimo, 
kuriai organizacijai ar kuriam veikėjui jis turi būti labiau
siai dėkingas, kurią mūsų išeiviškųjų „partijų“ jis privalo 
palaikyti, kur pirma ir kur paskui jis turi lankytis, o kur 
visiškai nesirodyti...

Tokį būkštavimą žadina ir nujautimas, kad savų tiks
lų turinčių siundintojų gali atsirasti ir iš už krūmų.

Informuojame lietuvišką visuomenę, kad Lietuvių 
Fondo finansinis stovis yra mažiau paliestas infliacijos, 
negu panašių JAV veikiančių fondų finansai.

Atmesdami „Naujienų“ redaktoriaus ir „Naujienų“ 
paskelbtų straipsnių kaltinimus, klaidingą bei nepatikrin
tą informaciją apie Lietuvių Fondo investacijas ir vado
vaujančius asmenis, lietuvių visuomenei pranešame:

1. Tik LF taryba, susidedanti iš 18 narių, išrinktų vi
suotinio LF narių metinio susirinkimo, yra atsakinga už 
LF pagrindinio kapitalo investavimą, o ne valdyba ar ku
ris vienas jos narys, kaip tai neteisingai rašoma „Naujie
nose“.

2. Investavimą vykdo kompetentingi amerikiečių in
vestavimo bendrovės specialistai, bendradarbiaujant su 
LF investavimo komisija, kurią sudaro keturi nariai, dau
giausia su ta verslo šaka susipažinę.

3. LF pinigai investuojami ne į spekuliatyvines akci
jas (bendroves), bet į konservatyvines. Pastarosios.suda
ro JAV pramonės, industrijos, technologijos bei ūkinės 
pažangos pagrindą.

4. Iki 1973 m. investuoto į akcijas kapitalo kasmeti
nės pajamos siekė 7-9%. o bankuose tik 5-6%. Taip inves.

torium, vėliau vicekonsulu, j tuotas kapitalas iki 1974 m. pradžios davė 300 tūkstan, 
konsulu ir nuo 1967 m. ge_ čių dolerių pelno, kuris paskirtas pirmos svarbos lietuviš-

aukos, nors palengva, bet; GERBS GEN. KONSULĄ 
ateina. Visų aukotojų sąra. į 
sai bus paskelbti spaudoje.; New Yorko organizacijų 
Tikimasi, kad visų kolonijų atstovų jungtinis komitetas 
■Tautiečiai bus dosnūs ir Ku. lapkričio 23 d 7:30 vai. vak. 
dirkų įsikūrimą palengvins Kultūros Židiny rengiasi paJ 
savo finansine auka per LB gerbti Lietuvos generalinį 
fondą ar tiesioginiai. konsulą Anicetą Simuti jo

LB klasto valdybai visgi amžiaus 65 metų sukakties
' kyla įūpestis, kad Rolandui proga.

* Šis pagerbimas 
mas gal kiek pavėluotai, nes 
tikroji jo sukakties diena; 
buvo šių metų vasario mėn.

Į11 d. Geriau vėliau, negu
i niekada.
! A. Simutis arime 1909 m. 
! vasario 11 d. Tikšliuose, Ma_ 
| žeikių apkskr. Jis baigė Tel
šių gimnaziją 1930 m„ karo 
mokyklą 1931 m.. 1931-335! 
metais ekonominius moks
lus studijavo Kauno univer
sitete, 1937-340 studijas tę
sė Kolumbijos universitete 
New Yorke, kur gavo noliti-l 
nni mokslų magistro laipsJ 
nį.

Studentaudamas jis pra
dėjo dirbti nuo 1931 m. už- kasmet leidžiamoje Ameri- 
sienio reikalų ministerijoje, kos įžymiųjų žmonių kny- 
1936 m. buvo paskirtas Lie.įgoje.

i 
j

Dėl to šiuo atveju mes linkėtume geriausio tarporga. ! 
nizacinio susitarimo. Visus nuopelnus, jeigu tokių yra. ’ 
malonėkite pasidalinti savo virtuvėje, paskubom neneš- i ir Gražinai Paegliams lietu.: 
darni tų ginčų į spaudą. Be to, neverta įsikandus kiekvie. i viai nėra niekuo atsilyginę, 
nam į save tąsyti ir pinigų mašnos svečio akivaizdoje, nes ! LB pilnai finansavo organi- 
tai sunkiai suderinama su elementariniu vaišingumu ir ' zacijo? Americans for Simas 
mandagumu. Savo apyskaitas suveskite tiksliai, bet ty- 'tačiau Paeglei ii jo 
liau. be išpūsto pasigyrimo, nes Simą Kudirką paremti ’ sa
yra mūsų visų lygi tautinė pareiga. : v“rihotų ištekli!

'•negalėjo padėti. Nėra pa-! 
i slaptis, kad Paeglės asme-' 
ninėmis lėšomis šeimai bu
vo siunčiami siuntiniai, dir
bama jo išlaisvinimui, o Ku_ 
dirkams. atvvkus į JAV, su
teikta pastogė ir pragyveni
mą5. Paeglių išlaidos siekia 
netoli 5.000 dol., tad mūsų 
veiksniai ir visuomenė turė
tu jausti moraline pareigą 
šiai simpatingai šeimai atsi
lyginti.

Simo Kudirkos fondo są
skaita Nr. 153026-7 yra ati- m. : 6v,l.

daryta Liberty FederaI Sa- tuvos generalinio konsulo' Linkime A. Simučiui 
vin?« and Loan Association, 
202 N. Broad St., Philadel
phia. Pa. 19102.

JAV LB krašto valdyba 
New'Yorte“‘i“vku'si .visiems už aukas iri

I O Ir, n m z-l 5 T 1 ' I ' SI A I v a

S. Kudirkos pirmosios dienos

JAV LB Krašto valdyba mo nelaimingas šuolis. Tiki
mus taip informuoja: ■ masi susilaukti amerikiečių

. spaudos ir televizijos dide_
Simas Kudirka, atvykęs 1 h0 susidomėjimo. Pastebė- 

Amerikon ir apsistojęs dr.įta, kad nors amerikiečių 
Rolando ir Gražinos Paeg-i spaudoje Kudirkos atvyki, 
lių rezidencijoje, telefonu ma5 jr dažnai minimas, ta- 
susirišo su JAV LB krašto čiau 1
valdybos pirm. J. Gaila, 
prašydamas pareikšti jo ir 
jo šeimos vardu padėką vi
sai Lietuviu Bendruomenei* 
bž pastangas jo gelbėjime. 
Jis labai nustebo sužinojęs,; įe abejo, sovietams reika^ 
kad LB yra įsteigusi jo var- laujant. . _____
du fondą ir renka aukas jo Javits ir Buckley yra paža. 
įsikūrimo reikalams. dėję suruošti Kudirkams di-

Lapkričio 9 d. J. Gaila delį (priėmimą kongrese, į 
su šeima aplankė Kudibkuspyp atsilankytų ir pats pre. 
ir ta proga įteikė jiems pir
muosius 2,000 dolerių. Su S. 
Kudirka ir dr. R. Paegle bu
vo ilgokai tartasi dėl nuola
tinės Kudirkų apsigyvenimo 
vietos, darbo, vaikų mokslo, 
lietuvių kolonijų lankymo ir 
kt. S. Kudirkai darba yra 
pasiūlė? R. Brieze. gi Kudir
ka jūra, nors ir po sunkių 

' perevvenimų, yra daugiau
viliojanti.

S. Kudirka nesiskundžia, 
bet vra regimai pavargęs ir 
nauiu įspūdžių tiesiog ap
svaigintas. Jis norėtu bent 
kiek pailsėti ir ramiai pagy
venti. tačiau supranta, kad 
dabar, kol jo atvykimas yra 
dieno? sensacija ir gali pasi
tarnauti pavergtos tautos Lapkričio 15 d. [ 
išgarsinimui, jis pasiryžęs ‘jiems suruošė New Yorko! [
ta misija nors ir šlubuojan- lietuviai Kultūros Židiny, gi*Montreal. Que. 
Čia sveikata atlikti. lapkričio 16 d. — Chicagoj į ___________

Dr. R. Paegle yra numa- j lapkričio 21-22 dienom Cle- 
tęs Padėkos Dienos savait- valanda, 
galj Kudirką vežti j Naujais Į 
Angliją, ten, kur įvyko Si-*

spaudos konferencija visam 
kraštui, išskyrus patį New 
Yorka, iv7 •“

Jaučiama Valstybės depar
tamento slopinanti ranka.

Jo vaikai jau pradėję mo
kyklą, tad Kudirka važinės 
vienas arba su žmona. Ko
lonijų lankymo maršrutą, 
greičiausia, sustatys LB 
krašto valdyba, kontaktuo
dama visas apylinkes.

Lapkričio 13 d. Kudirkai 
buvo atvykę į Philadelphiją 
susitikti su JAV LB krašto 
valdybos nariais ir Philadel- 
phijos ir Piet. New Jersey 
apylinkių lietuviais. Ta pro
ga krašto valdyba vėl jiems 
jteikė 1,500 dol iš beaugan
čio S. Kudirkos vardo fondo,

neraliniu konsulu.
Iš jaunų dienų A. Simutis 

dalyvauja 
veikloje Jis vėliaau veikė 
skautuose ir šauliuose.

| New Yorke jis Stengėsi' > urt Su umeuu iuijuu m-
’ išplėsti Lietuvių prekybos į bui Pasišventimu ir auka fondas išaugo veik iki miliono.
rūmuose veiklą. Paruošė ■ 5. Šiuo metu LF turi investavę? į JAV iždo vertybių
Pasaulio lietuvių žinyną, ku_ popierius ir komercines trumpalaikines paskolas (obliga. 
rio dvi laidas išleido minėti cijas) arti 40% pagrindinio kapitalo, gaudamas aukštus 
prekybos rūmai. Plačiai yra 9-10% palūkanų, o kita dalis 
pasklidusi jo studija „The 
Economic Reconstruction of
Lithuania after 1918“.

Ekonominiais klausimais 
rašė Lietuvoje leistame 
„Tautos ūkyje“, prieš karą 
buvo nuolatinis Lietuvos Ai
do korespondentas (rašė pa
sirašydamas Petro Gulgio 
©l.^nvvardžiu). Nešykštėjo 
rašvti ir įvairiems JAV lie
tuvių laikraščiams. Jis ne
retas paskaitininkas lietuviu 
kolonijose. Yra įtrauktas į 
„Who’s Who in America“—

kiems reikalams. Be minėtos sumos, per pastaruosius 7 
metus LF vadovybė galėjo kasmet dar skirti po 12-18 

s padengti, 
j Šios išlaidos siekė tik apie 2% visų metinių pajamų. Su 
’ tomis minimalinėmis išlaidomis, bet su dideliu fondo la-

visuomeninėje tū^g^čių administracijos ir vajų išlaidoms

korporacijų akcijose.
6. Visiems žinoma, kad šiandien, dėl pasaulio politi

nės bei ūkinės nepastovios ir nepalankios konjunktūros, 
visi kraštai pergyvena ūkinės krizės periodą. Dėl to ir 
JAV korporacijų akcijos (Šerai) šiuo metu yra gerokai 
nukritusios. Tačiau dar nereiškia, kad į jas LF investuoti 
pinigai yra žuvę. JAV negali neprogresuoti, negali ilgiau 
pasilikti stagnacijoje. Užkluptą krizę ji nugalės. Vyriau
sybė jau padarė pirmuosius žygius ta kryptimi. Krašto in
dustrija ir visas ūkinis, ekonominis progresas vėl pradės 
kilti. Kartu ir korporacijų akcijos kils.

1975 m. pradžioje LF nariai ir spaudos atstovai gaus, 
kaip ir kiekvienais metais, 1974 m. gruodžio 31 d. LF 
smulkią informaciją apie fondo pagrindinio kapitalo in- 
vestaciją, administraciją ir pelno paskirstymą. Tas žinias 
bus galima panaudoti diskusijoms spaudoje. Anoniminiai 
ir neobjektyvūs straipsniai bei tendencingi vedamieji 
„Naujienose“ Lietuvių Fondo nesugriaus. Bet kokius lie
tuvių organizacijų pozityvius darbus privalome remti, o 

. ne žlugdyti.
Manome, kad šis pranešimas aJpie Lietuvių Fondą 

• padės lietuviškai visuomenei susidaryti teisingą vaizdą

Beatričė Vasaris

PARENGIMAS, KOKIO DAR NEBŪTA

tūrinio ir nuotaikos 15 d ai- a^e Lietuvių Fondą. Kviečiame kiekvieną finansiškai 
Absoliuti dauguma dai' Pajėgų lietuvį su šimtine ar daugiau įsijungti į LF narių

nu lietuvių kompozitorių kū
riniai (Juliaus Gaidelio, Ab- 
lėnaitės, Griauzdės, Bra
žinsko ir kt.). Solistai savo 
numeriuose turėjo porą ita
liškų dainų ir ištraukų iš Le- 
haro „Linksmosios našlės“ 
ir Kalmanno „čardaso kuni
gaikštytės“ operečių.

! Visa dainuotinė progra
ma perteikta pasigėrėtinai. 
Nė kiek nemenkesnis buvo 
ir tų dainų įrėminimas ir 
spalvoti paveiksliniai šviesų 
efektai. Kai kuriais momen
tais klausytojas jautėsi sė
dįs „Cineramos“ kino teatro 
salėje.

tekstu patys seksteto nariai 
ir apipavidalinimo režisierė 
modemioio teatro entuzias
tė Beatričė Vasaris (buvusi 
Kerbelienė). Jos nuopelnu 
žiūrovai gėrėjosi iš abiejų 
scenos pusių esančiose šią.

naujovišką staigmeną.
Koncerto eigoje vyrų še

šetukas, įskaitant solo ir du
etus (solistai 
Lingertaitis ir viešnia lietu
vaitė iš Lenkijos Birutė Ona nose slenkančiais spalvotais 
Aleksaitė) atliko įvairaus paveikslais ir šviesų kaito.

eiles ir būti pirmojo miliono narių sąraše.
Lietuvių Fondas yra mūsų visų pasididžiavimas ir 

stipri finansinė jėgainė lietuvybei remti dabar ir ateityje.
Galvojant apie LF reikia žinoti, kad LF yra išeivijos 

lietuvių kraitis atsikursiančiai laisvajai nepriklausomai 
Lietuvai, šia proga dar dera prisiminti vieną iš mūsų šū
kių:

Lietuviai esame visi, Lietuvių Fonde ar esi?

Dr. J. Valaitis, Dr. A. Razma, P. Kilius,

Tarybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Investavimo 
k-jos pirm.

mis. Šią dalį kino aparatu 
iš kito sailės galo pertrans
liavo „Garso bangų“ radijo 
vedėjas Perkūnas Krukonis.

Dainininkams labai tiks
liai akompanavo komp. Ju
lius Gaidelis, niekur jų ne- 
nuslopindamas.

Visų šių dainos ir scenos 
menui pasišventusių žmonių 
pastangomis Bostone gimė 
naujoviškas spektaklis, kurį 
savo pasigėrėjimui turėtų 
pamatyti ir kitos kolonijos.

Sėkmės lietuviškam „Re
vue“!

Po spektaklio vaiši n tąsi 
šeimininkių gausiai paga
mintais skanumynais ir šok
ta. nežmoniškai garsiai spie
giant orkestrui...

J. Jalinską*

Ką tik gavome
Lietuvių kalbos žodynas 

mokyklai ir namams, reda
gavo Antanas Klimas ir Sta
sys Barzdukas, iliustruotas, 
kiekvieno žodžio reikšmė 
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
riausiu sričių ir kiekvienas 
jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai įriškta ir 
labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.
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Okupuotoje Lietuvoje jį

Rusai okupantai, saliu iš Lietuvos!

Jiem* visi hitlerininkai

„Komunisto“ žurnalo nr. 
7 yra istorijos mokslų kan
didato Stasio Laurinaičio 
straipsnis „Pasipriešinimas 
ar kolaboracionizmas“, ku
riame autorius visą lietuvių 
tautos pasipriešinimą nacių 
okupacijai laiko kolabora
vimu su okupantu, o dauge
lį asmenų, pagal sovietinę 
terminologiją, vadina net 
hitlerininkais.

l

• r , 
siejo be pačių sau visokių 
liaupsinimų. Kultūros mi
nistras L Šepetys kalbėjo 
net apie kažkokią „socialis
tinio turinio, nacionalinės 
formos ir bendratarybinio 
pobūdžio kultūrą“.

Vaidinimai pradėti Vyt. 
Klovos opera „Avė Vita“. 
Toliau sekė baletas „Gulbių 
ežeras“, Gounod „Faustas“.

Mirė dr. T. Siurbus

Bet vis dėlto ir tokiose są
lygose kai kurie vadinamų
jų buržuazinių sluoksnių at
stovai esą parodę tam tikrą 
opoziciją okupanto atžvil
giu. Tokie čia minimi J. A_ 
leksa, K. Grinius, M. Krupa
vičius. Tai bene vieninteliai 
vienur kitur paminėti, kurie 
dar nevadinami kolaboran
tais. Bet Vli'kas, Lietuviu 
Frontas. Lietuvos Laisvės 
Armija, Vietinė rinktinė iri 
kiti kovotojai tai jau esą! 
kolaborantai.

Taip rašo asmuo, pasiva
dinęs istoriku - mokslininku.

Gerai, kad ne tik senajai, 
bet ir ’iaunajai kartai tokiai 
„istorijos mokslas“ kelia 
tik šypseną.

Atidarė naujuosius operos 

rūmus

TAU, LIETUVA, Stepo-
480 psl., kai-

r. tai, kad jaunimas ir vaikai 6. Baltarusijos lietuvis y_| lietuviškos kilmės, apie 200 Kipro Bielinio atsiminimų 
lietuviškai nekalba. ra materialiniai priklauso-1 tūkstančių mokėjo lietuvis- 3 tomai (Dienojant, Penk- no Kairio,

Varanavo rajono Ramaš- mas, o dvasiniai sūluošin-į kai). Tų 50 tūkstančių lie- tieji metai, Gana to jungo), na $2.00. 
konių „saloje“ daugumas tas. Nemokėdamas rusų kaL 
vaikų ir jaunimo taip pat bos, jis negaus darbo, nega- 
nebemoka lietuviškai kalbė- lės sutvarkyti savo asmeni- 
ti, nors jų tėvai tarp savęs, nių reikalų. Visas viešas gy_ 
kalba lietuviškai. Bet čia'venimas čia rusiškas. Lietu- 
padėtis nėra beviltiška. Šios į vių kalba Baltarusijoje pa

niekinta, ji tampa ne tik ne
reikalinga. bet lieka našta, 
kurią ne kiekvienas pajėgia!
nešti. Visi veiksniai, kurie Isijjos TSR lietuvius, kyla 
skatina ir palaiko tautinę, mintis, ar nenorima mus vi- 
gyvybę, Baltarusi jos lietuvio i sus ištirpdyti? 
negali pasiekti. Jame gęsta j (ELTA)
tautinė sąmonė, nes ją žlug
do visa specialiai sukurta' ŽADĖJO, BET NETESĖJO 
aplinka. . . j Kaip JAV LB valdyba in_

. . • -4. • • formuoja, JAV 200 metųi-tai, paminėtos ne visos prie, h _ . J . .V.-i . . i ,1 I kūrimo sukakčiai paminėtimones. kuriomis vykdomas , ... , .Baltarusijos TSR lietuvių' H^P3 buvo .pažadėjus.
, 4.- • tz j -d 14. i išleisti anglu kalba prof. dr.nutautinimas. Kad Baltaru-|A * -

sjos lietuvis butų labiau komisijos ,
dvasiniai sužlugdytas, kad ... .. .... - . , J , Ipasikeitė: tai sukakčiai -pa-labiau iš jo butų pasitvciota. . ... ... ,__
tai vykdant visą šią aprasv. ki valstyOTS, todėl
ta ir nean.-asyta tautine d.s.imaža k^r, kurf nQrs
knminaciją, viešai kalbama.
ir rašoma apie jgyvendmtą • ... ~
pas mus tautu draugyste, ku-|19 el 
ri praktiškai suprantama! KELEIVIO RĖMĖJAI 
taip, kad didžiajai žuviai I 
(„broliškai“ tautai) leidžia.j Po $2 aukojo: J. Bur_ 
ma praryti mažąją žuvį į niauskas, Baltimore, Md., 
(mažą tautą). j z. Bacevičius, Brooklyn, N.

Ka reiškia tie 50 tūkstan- '. Y., G. Dambrauskas, Mus- 
čių lietuvių, dėl kuriu liki-ikegan, 
mo eina byla? Bet mūsų iš 
viso nedaug. Lietuvių apgy-

Kaina $9.00.tuvių, gyvenančių Baltarusi.1 
jos TSR, likimas yra neat
skiriamai susijęs su likimu 
visos lietuvių tautos, gyve
nančios nedideliame Nemu
no baseino plotelyje. Jei vi
sai neseniai ištirpo Prūsų 
lietuviai, jei taip atkakliai 
siekiama ištirpdyti Baltaru-

Chicagos istorija, parašė 
; l Aleksas Ambrozė, 664 psl., 

gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.
> «- »■

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Napoleonas, Baltija, Ame
rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl., įrišta, kaina $6.00.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila,

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
30 metų Lietuvos laisvės ko
voje (1940-1970), parašė

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų.. Kny
goje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

salos gyventojai skaito lie
tuvišką spaudą, savo vaikus 
siunčia mokytis Lietuvon.

Tvirtai kol kas laikosi 
Gervėčių ir Pelesos salos, 
kuriose ir senimas, ir ’jaunL 
mas kalba lietuviškai.

Kodėl taip sparčiai mūsų 
dienomis vyksta nutautėji
mas Baltarusijos respubli. 
kos lietuvių tarpe?

1. Nėra lietuviškų mokyk
lų. Mokyklos rusiškos, ne 
gudiškos. Mūsų turimomis 
žiniomis, lietuvių apgyven
tose vietovėse Baltarusijoje 
veikia tik dvi gudiškos mo
kyklos: viena Varanavo, 
antra Breslaujos rajone.

2. Katalikų Bažnyčios 
veikla visiškai paralyžuota. 
Bažnyčios uždarytos, yra iš
likusių tik viena kita, kurias 
aptarnauja seni kunigai 
(ne jaunesni 60-70 metų). 
Kai kunigas miršta, naujo 
neįsileidžia, ir bažnyčią daž
niausiai uždaro.

r

Lapkričio 5 d. staiga mirė 
Kauno Medicinos instituto 
chirurgijos katedros vedė
jas, nusipelnęs gydytojas 
prof. Teodoras Šiurkus.

Velionis buvo gimęs 1908 
m. lapkričio 28 d. Akmenės 
valse.. Gulbinų kaime, me
dicinos mokslus išėjęs Vy
tauto Didžiojo universitete 

' Kaune.
I Jis vi a parašęs 5 Vadovė- 
‘ liūs ir išvertęs 6. paskelbęs 

6 monografijas ir per 100 
mokslinių darbgų.

Nuo 1953 m. buvo partL. —----- -j-, —
jos narys. ‘tuvis .kunigas Vienažindis

į buvo areštuotas, T
Lenkai Lietuvoje I statyta Pelesos mūrinė baž- ■ 

i nyčia 1950 m. uždaryta, nu_ ’

i

t

Į į
I

Pokario metu vienintelis
• Baltarusijoje (Pelesoje) lie.
I tuvis .kunigas Vienažindis neQauff ueluvlų apgy_, r(J ; d „ all 

ie uvių | Venti plotai pamažu tirpsta Į III.. M. Demski,

Antano Škėmos raštų I to
mas (Nuodėguliai ir kibirkš
tys, Šventoji Inga, Čelesta, 
Balta drobulė ir K. Ostraus.! 
ko pastabos) 500 psl., ir III 
tomas (Julijana, Živilė, Pa
budimas. Vienas ir kiti. Žva
kidė, Kalėdų vaizdelis, Ata- 
raxia), 440 psl., kaina po 
$6.00.

Abi knygos gražiai įrištos. 
Perkant abu tomu kartu — 
kaina tik $11.00.

LIETUVIŲ LITERATU-; Leonardas Šimutis, daug i- 
RA SVETUR, 697 psl. Joje! liustracijų, 500 psl., kaina 
rašo A. Vaičiulaitis apie po- $10.00. 
eziją, K. Keblys apie roma-

Mich., M. Yuškis, 
Wvandette, Mich.

Po $1: J. Wallis, Chicago. 
, Kenosha, 

į mūsų laikais, mums matant, j Wisc., L Tamulionis. So. 
m . . i., .. j . ; - . v...........  ; Ištirpo Pliusų lietuviai ana. i Boston, Mass.. K. Rūkas,Tmsių mokslą(kandidatas griauti jos bokšte., ir ji pa. Siemun<;_ Tnžės. Ra_lHot Springs. Ark., M. Eg. 

Mykolas Pazarskas Komu, versta Indeliu. Daug kartų, ^aings ;r wtose srft ai , Qhi A M«_
^°a-nraaT° ?'■ f as0-'Pelesleclal ly’rt-l pat ir Klaipėdos krašte. Juos liauskas. Montreal. Que„ A.

240.203 lenkai, kad jie turi j organus dėl bažnyčios atida. : 
savo spaudą, klubus teatrus, rymo. Buvo rašytas skundas jj 
kad 1971 m. birželio 13 d. į, TSRS Aukščiausios tarybos

eziją. K. Keblys apie romą- <
ną. R.Šilbajoris apie novelę, Lietuvių išeivija Amerikoj,| 
S. Santvaras apie dramatur-j Para^ Stasys Michelsonas,* 
giją, V. Kulbokas apie kriti-1 fa^iai iliuslruota, 500 psl.,1 
ką, J. Girnius meta žvilgą- aalna $4.00.
nį į visą tą literatūrą apla-| Karūna, istorinė trilogija-- 

Į mai ir šio kūrybos laikotar-| poema iš Mindaugo epochos'
pio problemas, Č. Gricevi-j 1237-1268. parašė Anatoli- 
čius paruošė išleistų knygų; jus Kairys, 318 psl., kieti' 
sąrašą. Kaina $10. viršeliai, kaina $6.50.

K
------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- ----

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS/ 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA-, 

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Lapkričio 6 d. Vilniuje kad 1971 m. birželio 13 d. į TSRS Aukščiausios tarybos 
iškilmingai atidaryti naūjie- Į Aukščiausiąją Lietuvos Ta_ ■ prezidiumo pirmininkui K. 
ji operos ir baleto rūmai. Ta rybą (seimą) buvę išrinkta Vofošilovui. Religinių reika. 
proga susirinkusi partijos ir 15 lenkų, o į vietines tary-’lų Įgaliotinis Minske tiesiog 
vyriausybės viršūnė neap- bas — 1,848 lenkai.

i

I Lietuvių šauksmas 
iš Gudijos pogrindžio

t

l

(Tęsinys) v

Kaip nutautinami lietuviai Gudijos respublikoje

Visos minėtos priemonės 
nukreiptos į lietuviško ele
mento sunaikinimą tose Bal
tarusijos TSR vietovėse, ku
rios nuo amžių lietuviu gy
venamos. Lietuviškų mokyk
lų Baltarusijoje nėra, o tuo 
tarpu Lietuvoje pilna rusiš
kų ir lenkiškų. Rusiškos mo
kyklos steigiamos visur (ir; 
kaimuose), jei tik atsiranda 
keli rusu vaikai. Vilniaus 
kraštas ištisai nusėtas rusiš
komis ir lenkiškomis mo
kyklomis net ir tose vieto
se. kur lenku akupacfjos me
tu buvo lietuviškos mokyk
los (ipvz., Kalesnikuose. Ei
šiškių rajone). Apie 30 km. 
į pietus nuo Vilniau? vra lie
tuviškas Marijampolio kai
mas. Čia po II pasaulinio 
karo tuojau įsisteigė lietu
viška mokykla. Pastatė nau
jas patalpas, o prieš pora 
metų įsteigė rusiškas klases 
lygiagrečiai su lietuviškom.

Lietuviu nutautinimo dar
bą uoliai dirba prie rusiškos 
valdžios prisilaižė lenkai. 
Prisidengė tarvbiškumu. jie 
užima atsakingas vietas ir 
veikia lietuviu nenaudai. Ju 
dėka lietuviai užrašomi len
kais ( pasuose, per gyvento
jų surašymus 1959 ir 1970 
metais). Tuo ypač pagarsė
jęs Pelesos apylinkės pasu 
ir karinio stalo vissininkas 
Savricki. Mažiau susipratu
sius lietuvius jis užrašo kn.

1

■ 
l

A

f

I pareiškė, kad lietuvio kuni- 
" • ). go Pelesoje nėra ir nebus.

, Vilniaus kurija buvo atsiun- 
; tusi kunigą, bet vietos vaL 
džia jam liepė skubiai išsi-i 

.kraustyti. Duota aiškiai su-’ 
i prasti, kad joks lietuvis ku
nigas nebus įsileistas į BaL ’ 
tarusi ją eiti pareigų.

3. Lietuviškos inteligenti-’ 
‘jos Baltarusijoje neliko, ji 
Į buvo likviduota. Čia mes 
■ nerasime nei vieno lietuvių 

. i agronomo, gydytojo, moky- 
r j tojo kuris dirbtų savo gim- 

i tajame krašte. i

DOVANOS

vaną, tikrai nepaprastai džiaugsis. Be to, atsiminkite, kad 
dovanodami knygą tuo pačiu remiate lietuviškąją išeivi.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Kalėdinėms dovanoms jų siūlome pasirinkti iš čia

i galutinai sunaikino ne vo- (White, Kewanee. III., I. Ul- 
kiškas teroras, bet jie išnv-ipaitė, Dorchester, Mass.. J. 
ko pražygiavus tarybinei į Račkaūskas, Toronto, Ont., 
armijai: vieni pasitraukė i i B. Kasinskas, Malden, Ma., 
Vakaras, kiti buvo išvežti į R. Ligmal, Amsterdam. N. 
Sibiran, kur ju dauguma žu. i Y.. A. Miliauskas, Brockton. 
vo. (Dabartinėje Kalinin. į Mass., J. Daba. EastHamp-, 
grado srityje 1939 m. buvo (ton, N.Y.
amie 1.5 piiliono gwentoju.| Visiems aukotojams nuo. i 
Pagal dr. Vvdūno duomenis širdžiai dėjoja
iš jų 450 tūkstančių buvo Keleivio administracija

„Balys Sruoga
? f 4

mūsų atsiminimuose’’ • 5 j

kais. Lenkais jis užrašo 
gudiškai kalbančius, kurie | 
lenkų .kalbos visai nemoka. J

Lenkų kunigai per 1
ūkišką po-! atėjūnai, atkelti rusinimo 

prieš karą. Pamaldos bažny
čiose būna tik lenkiškos, 
nors gyventojai gudai a ba 
lietuviai, išskyrus Gervėčių 
bažnyčia, kurioje būna ir 
lietuviškos pamaldos.

Tarybinė konstitucija ir 
■propaganda visiems Tarybų 
Sąjungos piliečiams užtikri
na teisę ugdyti savo nacio
nalinę kultūrą, teisę eiti 
mokslą savo gimtąja kalba. 
Štai tarybinės nacionalinės 
politikos rezultatai pokario 
metais (nuo 1944 m.) lietu
viu mažumos Baltarusijos 
TSR atžvilgiu:

Nuo seno garsi ir įdomi 
buvo Zietelos lietuviška sa
la. Ji išsilaikė carų ir lenkų

, 1 Visur viešose įstaigose y_ spausdinamo sąrašo. Tos knygos visos gražiai išleistos,
azn>- nelietuviai, dažniausiai kiekviena savaip įdomi. Knygos mėgėjas, gavęs tokia do- 

atkelti
utiką kun buvo vykdoma j tikslais. Įsidarbinti lietuviui

P 51 m airi ne ha7nv ____inteligentui Baltarusijoje 
šiuo metu nėra t 
O jeigu jis ten įsidarbins, i 
tai jokia lietuviška veikla! 
užsiimti negalės. Todėl Bal
tarusijos lietuvių jaunimas, 
kuris baigia mokslus Lietu
voje, pasilieka Lietuvoje ir 
dirbti.

4. Neleidžiama veikti jo
kioms lietuvių kultūrinėms 
įstaigoms ir organizacijom. 
Uždrausta bet kokia lietu
viška saviveikla.

5. Kadangi kultūrinių pra" 
mogų nėra arba retai jų bū
na, natūralios pasilinksmi
nimo ir laiko praleidimo 
priemonės yra uždraustos, 
tai liaudis ieško linksmvbės

okupacijas laikais. TarybLlir nusiraminimo alkoholyje, 
niais metais ji pradėjo spar
čiai nykti ir 1969 m. visiškai 
išnyko (išmirė paskutiniai 
lietuviškai kalbą seneliai).

Jei nebus imtasi skubiu 
priemonių, greitai išnyks iri ------------------- , .... i - x • •
Lazdūnu sala. Dabar ten lie- ’ka degtinė brangi, piliečiai prijos, kurią autoriui 
tuviškai kalba tiktai seniai. • pasigamina ir savos — sa. parašyti Lietuvių
Yra ir iaunemės karto? 1?^_ magono. Girtuokliaujama- °nda>. čia surinkti kone 
dūniečiu. kalbančiu lietuvis, sekmadieniais ir šiokiomis ^ūsų literatūros pradi- 
kai, bet salvėm verčiami iie dienomis, geriama visokio- - ?1.’W kūrybos Payy^*
ovvena (įsikūrė) Lietuvoje. mrs progomis (vardiniu, ak dziai*< m?sų periodinės 
Rusiškos mokyklos padarė JF* gavimo ir panašiai). spaudos kūrėjai.

Alkoholizmas labai išplitęs, 
ir .prieš jį nekovojamą. Par
duotuvėse gali pritrūkti 
maisto ar kitų produktu, bet 
svaiginamųjų gėrimų visuo
met rasite. Kadangi valdiš-i 
ka d porinė brantai rrilipčiai1

jokių sąlygų, i JO> r““» ,r )os kureju*-
•> J i

Adomas Galdikas, apie Į
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
pių, brangus kultūrinis tur
tas sau ir vertinga dovana 
lietuviui ir kitataučiui. Kai
na $16.00, su persiuntimu— 
$16.30. Gyvenantieji Massa
chusetts valstijoje dar pri
moka 3% sales tax — 48 
centus.

Lietuvių literatūros istori
ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
iki Maironio), prašė Pranas 
Naujokaitis, 606 psl., kaina 
$10.00. Tai pirmoji dalis ke
turių tomų Lietuvių literatu-

e
„SAULĖS ŠERMENYS“
Tai visai neseniai išleistas 

ir humoristinės poezijos rin- 
Antano Gustaičio satyrinės 
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanoms. 
Kaina $7.00.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., 
minkštais viršeliais 
kietais — $5.50.

kaina
$5.00,

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

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatro kūrėjui, profesoriui ir kanki
niui, kuris spalvingai įsiamžino atgimusios Lietuvos kul
tūriniame gyvenime ir po gaivių menininko džiaugsmo 
akimirkų, sielvarto valandų ir sunkių kovos ir kančių me
tų nepalaužta dvasia vėl grįžo į tėvynės žaliąją velėną, 
savo tautai palikęs neišdylantį kūrėjo Žodį.

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo
toje knygoje apie Balį Smogą rašo apie 70 jį įvairiais lai
kais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių asmenų, 
atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū
rėjo atvaizdą.

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

Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje.

ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA!
Į

kaina H

• t

Steponas Kolupaila, para- • ■ I 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j! 
zas Danys, 464 psl., daug » 
iliustracijų, kieti viršeliai 
kaina $12.00,

Kalėdų dovanom* iileidžiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų?
• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai (ftios dienos

vertė apie $600.00) parduodama tik už ......................
• VINCO KRĖVĖS RASTAI, 6 tomai (žios dienos vertė

apie $60.00) parduodama tik už .........................................
• MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai (žios dienos vertė $100.00)

parduodama tik už ................................ i......;..........
• ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo

pedija anglų kalba), 6 tomai (Šios dienos vertė $200.00) 
parduodama tik už ............................................................ /..

LIETUVIŲ ENCIK-LOPEDIJA
395 W. Broadway, P. O. Box 9u, So. Boston, Mass. 02127,
Telefonai: datoo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759

$299.00

$25.00

$42.00

$120-00

U. S. A.

I *
1 •

1 •

» < t
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CONNECTICUT KLONIUOSE i

t
t

NEW BRITAIN, CONN. voje. Pa .kritinis jo siuntinys
žmonai ir sūnui buvo pasiųs- 

Mirė majoras J. Jurkūnas— tas birželio 12 d. 
komunistu ir naciu kankinys LietuVOS *•** ra-

mybeje!
Spalio 14 d. Lexington se_ j 

nelių namuose mirė Lietu
vos kariuomenės majoras 
Juozas Jurkūnas, 76 metų 
amžiau •- Pašarvotas buvo 
Venskūno laidojimo koply
čioje. Ant karsto ir prie jo 
buvo trys gėlių vainikai: jo 
žmonos ir sūnaus iš Lietu
vos vardu, brolienės rš Det
roito vardu ir brolio dukters

Jonas Bernotas
• 
i

DAINŲ IR ŠOKIU

ŠVENTĖ BUS CHICAGOJi 
t 

JiAV Lietuvių Bendruo-1 
menės vaidyba planavo se_{ 
kančią JAV dainų šventę į 
ruošti Toronte (Kanadoje).} 
o šokių šventę — Chicagoje, i 

, , bet Muzikų ir Vargonininkų I 
ir. žento bei seimos vardu iš sąjungos suvažiavime, daly-f 
Kanados. į vaųjant ir Tautinių šokių in-Į

' stituto pirmininkei J. Matu
laitienei. nutarta abi šven
tes rengti kartu 1976 metais 
New Yorke. Šventės rengi-

Advokatė dr. M. Sveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleiviu skaitytojų klausiaus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus- spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške r*-*kia pažrmėti. kad esate KeleivioI
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesius l»”o 
Adresu:
Dr. M. Šveikauskas. AUoraey ai. Ij*w. 
Boston Five Building
1895 Centre Street
W. Roibury, Mass. 02132

karnai išspręstas. Tamstos 
turėsite kreiptis i tokią įstai
gą. kurios darbas yra tokius 
reikalus ištirti ir sutvarkyti. 
Esu tikra, kad tokia galimy
bė Tamstų buvusiam advo
katui nebus priimtina.

Spalio 16 d. velionis palai
dotas šv* Marijos kapinėse.

A. a. J. Jurkūnas paliko 
žmoną Eleną ir sūnų Algi
mantą, gyvenančius Lietu
voje, mirusio brolio žmoną 
Jadvygą, gyv. Detroite, ir 
brolio dukterį Ireną ir žentą 
Viktorą su šeima Prišče- 
pionkus, gyv. Kanadoje.

I
4

« I 
i
I

Klausimas ' Po poros dienų jis mums
Prieš 6 metus mūsų tėvas paskambina ir sako: taip, 

turėjo automobilio nelaimę, byla užbaigta. Sakome, mes ’ 
Tėvas vairavo mašiną, o mū. • nebuvome į teismą kviesti, j 
sų ‘jaunesnysis brolis važia. ■ nei buvo pareikalautas iš • 
vo su tėvu. Autobusas įva-mūsų parašas; ar galėjo ad-į 
žkvo į mašinos šoną, gero. ' vokalas susitarti su draudi-1

Kas liečia t a r i amą j į 
I Tamstų buvusio advokato 
* susitarimą su draudimo 

kompanija arba jo "papirki
mą“, — galiu Tamstas už
tikrinti, kad draudimo kom
panija neduotų cento be nu
kentėjusiojo parašo.

UžSAKTKITE T(TOJ!

TIKTAI PER 
INTERTRADE 
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

C

mo komiteto pirmininku bu. kai aplamdė mašiną ir su-jmo bendrove be musų, ar ji j 
vo pakviestas dr. J. Stukas. i žeidė tėvą ir brolį. Brolis po kas papirko? Sako, ne. taip i

I LIETUVA’

Po laidotuvių Balys ir A-’ bai aukštos nuomos tapo ne-' 
nastazija Semaškos laidotu-■ prieinamas. Surastas mažes- 
vių dalyviams savo namuo.'nis ir susi?iekimo atžvilgiu 
se surengė pusryčius. Reikia patogus Koliziejus, kurio 
pastebėti, kad velionis gyve. nuoma siekė $8,000, tačiau 
no vienas. Semaiiko? juo la-! besitariant paaiškėjo, kad

neatsitiko: jūsų advokatas [ 
užmiršo laiku paduoti Į teis- į 
mą tam tikrus popierius, iri 
todėl teismas jūsų bylą at
metė.

Vėl skambiname savo ad-

Tegul bus pagarbintas! bant, aš norėčiau išsisunkti _ _ ____ ____t______
— Sveikas, tėve. Kokiu kiek macnesnio ir pigesniojoj rūpinosi, lankė ligoninė-' turi būti samdomas ameri-

reikalu šiandien? I samagono... |je įr vėliau prieglaudoie vi- kiečiu personalas ir bendros
— Maiki. man labai rei-Į --------- * * - - - ’ ■ ---- •------• — —

kalingas viežlybas selsma- 
nas. Ar tu tokį pažįsti?

— Pardavėja?? Tokių A_ 
merikoje yra labai daug. Jie 
pardavinėja įvairių kompa
nijų gaminius ir iš to pragy
vena. Jų tarpe yra didelių 
apgavikų, bet netrūksta ir! 
labai sąžiningų. O kokiam 
reikalui tau, tėve, reikalin-

t

— Tu nori virti samago- ^ip padėdami, 
ną? Nori ipasidaryti slaptu, 
degtindariu? O ar nežinai, ? Velionis majoras Juozas 
tėve, kad už tai gali patekti1 Jurkūnas buvo gimęs 1898 
į kalėjimą?

— O kas sužinos, ką aš 
darau? Aš pats niekam ne-

! prasižiosiu. Prisisunksiu ke
letą gorčių gyvatinės sau, o 
kitą parduosiu savo vier. 
niems frontams. Tokiems, 

gas pardavėjas, arba, kaip i kurie moka laikyti sekretus. 
4.., _i—: „—o T„i. 4..' o už tai galėsiu ir naują

1

tu 9akai, selsmanas? Juk tu i 
nieko negamini ii’ neturi ko pypkę nusipirkti, ir tabako 
parduoti?

— Jes, Maiki, aš jokios 
šapos neturiu ir nieko ne-i 
produkuoju, 
pypkę ir noriu ją parduoti, i 
Vot, kodėl man reikalingas | 
viemas selsmanas...

— Tėve, tu nori parduoti Į 
savo pypke? O kodėl tu nori! 
ją parduoti?

— Kad jokio pažitko man 
iš jos nebėra. Nė mažiausio 
dūmelio nebegaliu užtrauk
ti, o jo taip labai norisi.

—Nesigraudenk, tėve. Rū
kymas nė vienam neina i 
naudą: sveikatai kenkia ir Į 
pinigus veltui išviloia. Oi 
kodėl tu to dūmelio nebega
li užtraukti ? Neri tavo nvn_ 
kė užsikimšo ar sugruzdėjo?

— Taigi. Maiki. visa bėda 
ir yra. kad pvT.kė olrai, bet 
aš neturiu tabokos.

— Na, tai nu ipirk!
— Gudročius! Nusipirk T 

O už ka pirksi? Argi už ta- 
baka mokėsi blakėmis? Man 
ne tik tabakui, bet ir duo
nai nebeužtenka to, kiek 
valdžia duoda almužmos. 
O mana -pypkė labai seno
viška. Vienas frentas ttpp 
išviroziio. kad už senoviš
kus daiktirs galima gauti 
daug pinigų.

— Tain, tėve, už kai ku
rias senienas mokamos ne
mažo? sumos. Bet tavo n^n. 
kė i tokiu senienų skaičių 
neįeina, ir tu už j? nebausi 
nė sudilusio cento. Be tn kn 
tu už tuos nini-vn? norėtin^ 
pirkti7 Juk tada, kai neturė
si pvnkes, tai ir tabakas bus 
nereikalingas.

— Aš. Maiki, noriu pirkti 
supuvusių bulvių.

— O kam tau bulvės. Ne
gi įsitafcei auginti kiauTę?

— Maiki, tarp mūsų kaL

GERESNĖ NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RUBLIŲ 
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Už juos jūsų "iminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE
EXPRESS CORP. mk<ai 
pasius jums veltui įrody
mus.
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

Pradėjus ieškoti šventei savaic-ų gnzo j darbą, 
vietos New Yorke. susidurta'^ ku"s tun 'P‘^-4 
su sunkumais, žinomas Ma. s.kau<i.?".cl.« nu^i 
dison Sųuare Garden ne tik J.0 da, bą llj?,au nel
per didelis, bet ir dėl la.'6 ™en<fus- ... f. 
1 Is pat-pradžių tėvas pasi_‘

samdė advokatą, kuris apsi- vokafUį Tas neprisipažįsta 
ėmė vesti bylą. Su draudimo ir srjko: DaIaukit aš iums 
bendrove nesusitarus, reika. ra,kartinsii>. bet niekuo, 
las advokato buvo paduotas met neskambina 
į teismą. Kai tėvas kiek pa- 
gerėjo, pradėjo beveik kas1 svetimas jaunas ad-
•avaitę užsukti nas advoka. = v°katas sako, kad mes gail
ia pasiteirauti dėl bylos ei-įm? savo advokatą patraukti 
gos. Advokatas sako, turėsi i teisman. Kaip Tamstai atro- 
gan ilgai laukti, nes mes; do šis reikalas? Ar verta su 
laukiame eilės ”jury“ (pri-i advokatu Per teismus tran’ 
siekusiųjų). ' Kv^? Juk, tur būt, iš jo vis

; išlaidos siektu a-pie $25.000. 
• Tokiai padėčiai esant ir kitų 

patalpų New Yorke nera
dus. nutarta abi švente * 
ruošti 1976 m. Chicagoje 
Darbo dienos savaitgali.

Rengimo komiteto pirmi
ninku pasilieka dr. J. Stri
kas, gi Chicagoje bus suda
rytas pagalbinis komitetas 
technikiniams darbams.

I

|m. spalio 3 d. Vilkaviškio 
apskrityje. Baigęs Lietuvos 
karo mokyklą, jis pasiekė 
majoro laipsnio, tarnavo 2- 
m? pėstininkų pulke, paskui 
buvo perkeltas į kariuome
nės štabą. j

Į Lietuvą rusams 1939 m. 
įvedus savo kariuomenės da
linius. majoras J. Jurkūnas, 
kaip gerai mokąs rusų kal
bą-, buvo paskirtas prie Prie
nų miesto esančio rusų dali
nio ryšio karininku tarp to 
dalinio ir Lietuvos karmoj 
menės vadovybės. •

Į 1940 m. rusų komunistam; ATSIUNTĖ PAMinėT1 
okupavus Lietuvą, jis buvo; 
trijų žydų eskavedistų suim-'

SUNLAND REALTY

Taip praėjo daugiau neil^k nieko negausi, o kitam j 
5 metai. Tėvas dirbo leng- i advokatui už jo darbą vis 
va darbą, nes vis nugarą! tiek .reikės užsimokėti. Gal 
jam skauda, i 
žvmiai sumažėjo. Tėvas pa
sidarė nervuotas ir nepaten
kintas. Mudu su broliu bu., 
vome nuėję pas advokatą j Michigan valstija, 
pasiteirauti, kas čia galų ga-į Atsakvmas i*
le darosi su mūsų byla. Sa_! AtsaK*mas
ko, ne mano kaltė, kad taip I Svarbu būtu žinoti, kada. 11 
ikrai tęsiasi. Reikia lauktiy prieš kiefc ]aikOj Tams-!, 
eilės, kaip visi laukia. Taip 1 įos ĮgV0 byla buvo atmesta i 

.vėl praėjo keletas mėnesiu.į (defaulted) dėl nepristaty.1'
Mū u tėvas, kuris susikal-į |Tnc reikalintgo dokumento.11 

ba angliškai, bet silpnai, bu- jeį įa5 įvyko neseniai, gal 
;vo prieš mėnesi nuėies į;,galima būtų ką ir padaryti 
{teismą kito žmogaus reikalu ;šiuo reįka]u. jeį tai ivvko 
j (kaimyno) su tuo kaimvnu. ikeleta _ dabar 

į’au būtu nėr vėlu šį reikalai 
į atgaivinti. I

Tamstų advokatas, mano i 
! nuomone, nėra sukčius, bet, 
yra netvarkingas ir. be to. Į 
bailys. Jis, tur būt, dėl savo ‘ 
arba savo sekretorės apsilei- ( 
d’mo praleido svarbų termi- j 
na ir dabar, užuot Tamstom ■ 

stengiasi j 
. „ t.... ....  Į
Daugumas advokatų turi į 

vadinamąjį ”professional < 
insurance“. Manau, kad bū
tu pravartu su juo šiuo rei
kalu pasikalbėti. Tamstos e. 
sate turėję stambių nuostoJ 
lių dėl jo apsileidimo. Tegul 
pabando, jei gailimą, su teis
mu šiuo reikalu pasikalbėti. 
Gal dar nėra galutinai ir be 
viltiškai nėr vėlu bylą iš 
nauio "atidaryti“. Jei to ne
galima padarvti. tada reikia 
pasiimti advokatą, kuris pa
sikalbės su Tamstų buvusiu 
advokatu kompromiso rei
kalu.

Jei jis nenorėtu kalbėtis 
reikia susisiekti su jo drau-

ir jo uždarbis ra]kia visą reikalą užmiršti
ir ateitv nepasitikėti jokiais 
advokatais?

Nukentėjęs

; plenti, ir dar gyvatinės lašų 
turėsiu nuo gumbo apsiginti.

I M-
i — Neprasidėk, tėve, su 

bet aš turiu! tokiais darbais, už kuriuos 
valdžia baudžia, Neteksi ir 
savo pypkės, ir gal net pen
sijos, kurią dabar gauni.

— Oi, Maiki. tu mane vi. 
są laiką tiktai gąsdini ir ne. i ^.Sdro^i ki^uio Sril’' Lietuvi« kalbos Tct'pradėjo'kalbėtis su kainori duoti jrfrio gero patari.; ^JS^L^akalv irnu.: mokJ'!‘lai ir namams, reda.'mTO„ advokatu. Sako iam! 
mo. Ana, senas prohibišeno}užpakaly, ir nu. Antanas Klimas irSta. tėvas - aš čia turiu bv_
laikais iš samagono žmonės' PaJ^tas 1 Manjamnoles sys Barzdukas, iliustravo Zi- ?r)je p metuS įr vįs nėprj

- .kalėjimą, kur buvo mus?mas g odpiki_jiėišleid o T\ V f • -i- m /Lkankina la ^oaeiKW14e»- Kidao .JAV P?na mano eile. Tas nustebo ir tardomas visaip kankina. . LB §vietimo tervb kietai 
rras.T>k užėjus vok-eerams..^^ 200 , kaina S6
jis is kalėjimo įssilaisvmo. '

Grižę? į Prienus, maj. J. j
Jurkūnas rado žmoną
vaikais išvežta i Sibirą. Iš
to nerimo jis stoio i savisau.

dabintos ir kariavo Rv.
prieš bolševikus. Vo-

•lr ečiai dėl sve’ka^os ji « ka.
Griže*?

dirbo Vilniaus
rr/erto savivaldybėie.

Prade*rus generolui Ple-
[c? avičiui organizuoti vieti
ne rinktine, ir jis ten istoio.

jaunystėje iiįii buvo veikli E et kai naciai norėio rinkti-
n ? pasiusti i rvtn frontą. ta_
d e pr«n. Plechavičius nari-

.r. ie^mo. o imšto'P'V? rinkti-
ns? štabe suėmė. ni*rinkla-
vo ir išoaibeno prie Rvgos i

Ikoncentracijn*? j

pasistatė mūrus, prisikrovė 
pilnus bankus pinigų, o tu 
man pranašauji tiktai kalė
jimą. Reikės ieškoti geres
nio patarėjo. Gut bai!

DETROIT, MICH.

>iefanija Pilkienė po sau trPifHneiiės atleido, 
vo vyro Justino mirties gy-iT-etuvon
veno 14 metų ir vieną dienok 
Ji mirė 1973 m. lapkričio 25 
d. Gimusi 1891 m. sausio 28 
d. Žemaitijoje, j šį krasta 
atvažiavusi apie 1910 metus

choru dalyvė bei socialisti
nio judėjimo narė; Paskuti
nius keliolika metų jau jo* 
kioje veikloje nebesireiškė.

4511 — 4th ST. NORTH

ST. PETERŠBURG, FL. 33703

j ir nuėio pas panele, kuri sė-
1 d’ nrie knvgu. Su ja pa ikaL 
tb®io. Ji nueina.ibėio. Ji nueina. Pažiūri i

Mano žodynas, lietuvių ir ? viena knvcra. į kita ’r atėjusi.. mniiu zuuy.<aS, netuviu u 1 viena KP^fra, i Kna ’r atėjusi 
su * anglų kalba, Richard Scar- krato ?a1va Advokatas at-! ------- I . . .rv, lietuvių kalbai pritaikė ir j eįna nrįe tėį0 įr ąako: favn 12>nie tai pasakęs,

• vi • Jt • > • _ i • A*išleido Švietimo taryba, 
spalvotos iliustracijos, kie
tai įrištas, didelio formato 
90 psl., kaina $5.

Abi knygos — didelė do
vana mūsų atžalynui, o pir
moji bus pravarti ir kitiems. 
Jos gaunamos ir Keleivyje.

Taikos lituanika, parašė 
Algirdas Gustaitis, 38 nsl.. 
kaina nepažymėta. Galim? 
gauti iš autoriaus (1207 N 
Detroit St, Hollywood. Ca-1 
90046).

S. Prikienė ypatingos pa- S ?4a.«nJio 
erarbo» verta na bar., kad da-į^nyvkla. kur na+ekn ir J. 
lį savo turto testamentu už
rašė lietuvSkttu spaudai,, ra
dijo valandėlėms bei orga-[b’ivo išvežti i^ Vn-kūrfija ir 
inizaci ioms. !<epe*didetes,su- 
mas, tad giminiu Lietuvnie 
nenuskriaudė. O vis dėlto 
šimtinė čia- šimtinė ten — 
-maudai ir organizacijomslfabrikuose, 
buvo nemaža moraliu# ir( 1956 m. jis aplinkiniais 
materialmė parama. (Nebn-^keliais gavo žmonos laSką 
vo namTriStafca Keleivis. K.’jg Sibiro, iš kurio sužinojo,: 
red.k T .illtelii jt wtepyzd£fti kad duktė Nijolė mirusi.1 
ir IritiMHg kawreifri«* testą................................
mentus sudarinėti.

AK Nata*

J. irkūnas. Frontui grįžtant 
v*3į tie rinktinė7' karininkai

*rn paleisti. Vnkietijoie v<* 
Ponis gvvpno Hanau #owk. 
Inio. o 1952 m. gtvvVn i §»

The Lithuanian Strip in 
Soviet . German Diplomacy, 
1939-1941, by Bronis Kas
ias. 16 pusi., kaina 75 cen
tai. Gaunama iš autoriaus 
adresu: Dr. Bronis J. Kas
ias. Department of History, 
Wilkes College. Wilkes Bar.

t-oč+o. <*5a dirbo įvairiuose re» ^a’ 18703.

1956 m. jis aplinkiniais

vo nanvrštąg ir Kdeims. K., iš Sibiro, iš kurio sužinojo,
** - - - “ i mirusi.

Nuo to laiko jis žmoną ir sū
nų šelpė siuntiniais, pradžio. _ ...... _D
je Sibire, o vėliau ir Lietu, i $135 balionu*.

bvlg jau seniai pasibaigė,;?a^ 
prtoą dveius metus.

Tėvas ateina namo susi
jaudinęs. ir mes tucri nubė
game pas savo advokata. 
Sakome, kas darosi su mū
sų bvla. Tas atsako, eikit 
namo, kai (prieis eilė jūhųį 
bv1»i. pranešiu.

Tuoj nuėiome pas krimv- 
nn a^vokat®. kuris su tėvu 
kalbėjosi tei'nre. ir ‘iam sa- 
ko^*e‘ įmerk dar įp
ratikrirk a+sntiko pi

byla. Užmokėsime už 
darba.

DŽIUGINANTIS FAKTAS

Drauge lapkričio 11 d. J. dimo kompanija. Draudimo 
Janusaitis aprašo Alios su
kviestą organizacijų atsto
vų posėdį Simo Kudirkos 
sutikimo reikalu. Posėdžiui 
pakaitomis pirmininkavę 
Altos pinm. dr. Kazys Bobe
lis ir Pasaulio LB pirminin
kas. inž. Bronius Nainys.

"Posėdžio dalyviai šiltai 
sutiko Altos ir LB pastan.

ikfflrnpanria gali būti labai su, 
interesuota prieiti kompro^ 
mišo.

Daugel vie valstijų vra 
vadinamiem „Boarris of Bar 
Overseers. Mes tokia ištaigą j 
dabar turime ir Massaehu-’ 
9ett& Ta kitai va priima ir* 
nagrinėja skundus iš klientų* 
tokiais reikalais, kaip Tams. I 

~ j- metai* bus skolingos naftą gas kartu dirbti, iškilus di- ’ tu. Galite pasakyti savo bu- j
• parduodamom* valstybėm deliems uždaviniams“, rašo 'vusiam advokatui, kad, jei 

' šis reikalas negalės būti tin_J. Janušaiti*.

LABAI GREITAS 
' PRISTATYMĄ«
Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra

• imama $2.55
Jokiu primokėjimų! 

Prašykite mūsų naujo 
iliustruoto katalogo 

užsakykite dabar 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Fleor 

New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

LABAI SVARBU!

AUTOMOBILIAI
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAUJŲ M9DELL1Ų 

ZHIGULI VAZ 2101
Kaina ...........  $3,440.00

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ........... $3,947.00
ZHIGULI VAZ 2102
STATION WAG0N
Kaina ........... $3,795.00
Export model
MOSKVITCH 412 IE

: Kaina ........... $3,490.00

MOSKVITCH 408 IE
Kaina ........... $3,210.00
MOSKVITCH 426 IE
STATION WAGON
Kaina ........... $3,643.00

| MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N

| Kaina........... $3,910.00
L ZA^OROŽETS Ž AZ968

L Kaina ........... $2,200.00

f tAPOROŽETS ZAZ 968 
E naujasI Kaina ........... $2.353.00

'f

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRAB12IAT

Lanl-ytojams iA SSSR. 
Mes turime šito biznio 24 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Visos kainos JAV dol.
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KELIONĖ I LIETUVĄ

New Yorko vyru choras "Perkūnas“ su savo dirigentu ir vadovu Vytautu Strolia (pirmoje eilėje 
j enktas iš kairės). Jis atliks ramovėnų lapkričio £4 d. 3 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje rengiamo Lietuvos kariuomenės atkū rimo 56 m. sukakties minėjimo meninę programų.:

T“ - t 'tS*J 'V- 1> J* m zt.$ 1 * |TV 5' t ’M’ ■ V W fw "a a i'5- ii ' n i- y t f;i "r*-
V- 1I v 1 f f f ' 1 r 1f ’ 11 ’ i T -

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis pėnkUfl

PIRMOJI VAJAUS
KREGŽDĖ

PADĖKA
ą*-

"GARSO BANGUI“

Sekantis LB Kultūros klu
bo susirinkimas įvyks lap
kričio 23 d. 7:30 vai. vak. 

, Tarptautinio Instituto patal
pose, 287 Gommonwealth 

i Avė., Bostone. , A’girdą Jonį.
‘ \T_____J ___ r.

Programoje — Lietuvos i 
vaizdai ir studentų atsimini- 

! mai. Programos pagrindu 
1 niai tikslai yra supažindinti 
; klausytojus su lituanistinėm

> Nuoširdžiai dėkojama vi. 
iš siems, vienu ar kitu būdu 

LB įėjusiems s prie prez. 
spaudos vajaus dalyvis, ga. ^tąno^Smetonos minėjimo 
vo naują Keleivio skaityto, pąsisjękmio. Ypatinga padė

ka Poniai Onai Vilėniškie. 
' nei, neolituanei Teresei 
Stankūnaitei ir neolituanui 
Vyteniui Iabickui už (puikios 
vakarienės paruošimą.

Prez. Antano Smetonos
.Minėjimui Ruošti Komitetas

Algimantas česonis 
Philadelphijos, JAV

Nuoširdžiausiai dėkojam.
Keleivio administracija 

NAUJIENA
Jau išėjo iš spaudos Jani

nos Narūnės dailiai sueiliuo.

PROGRAMA
Ši radijo programą trans

liuojama penktadieniais iš 
stotie* WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vakaro.

RADIJO PROGRAMA
... . , . .... i nos Narūnės dailiai sueiliuo.

studijom ir Studentišku gy.. ta vaikams poemėlė ROTE, 
veniniu Vilniaus universite-Į L£s AITVARAS. Daugybe 
te bei vaizdiniai palodyti paveiksliukų dail. Zitos So-
dabartinę Lietuvą.

Kup-
savc

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties .WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J :30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių

deikienės darbo. Tai puiki 
Kalėdoms dovanėlė. Dvigu
bas malonumas — eiles 
skaityti ir paveiksliukus ga- 
b'ma pačiam spalvinti (kuo 
gražiausiomis spalvomis).

KAS NORĖTŲ?
Gitą Merkevičiūtė - 

činskienė apibūdins 
stažuotę ir aplamai lituanis
tinius mokslus Vilniaus uni 
versitete. Gitą 1973 m. bai. 
gė Connecticut College ir j 
sigfjo B.A. laipsnį iš prancū. 

rą. Kai kurias choro dainas Simo Kudirkos sugrąžinimą literatūros. Pereitais me.

i 
i 
i

Muziko Vlado BaltrušaLj no Lietuvių Piliečių d-jos 
čio 1963 m. įkurtą New Yor- salėje ir atliks specialiai tai Latvis Robertas Briezė, i 
ko vyrų chorą, jo Įkūrėjui dienai pritaikytą repertual. kuris pirmasis pranešė apie1 
persikėlus Į Chicagą. perė- i^. -— 1—1---- 1-----,.
mė vadovauti muz. Vytau- pianinu pąlydės dr. Vytenis sovietams ir liudijo kongre- i ^aJs Jinai laimėjo Stambia 
tas Strolia. Choras 1971 m. Vasyliūnas. ! se šioje byloje, to įvykio me- Watson Fellowshiip ir pasi.
buvo ”perkrikštytas“ Perku-1 Sukakties minėjimo ren- .
no vardu. Praėjusiais me- gėjai—LKVS Ramovės Bos- Simą Kudirką į Bedfordą.

tono skyrius — maloniai ■ 
kviečia Bostono ir apylinkės ■. ■ . . . ,
lietuvius tą sekmadieni i mi_ vai. Wayiing muziejų, j
nėjimą atsilankyti, pasiklau-į 
syti skambių svečio choro.1 

, dainų, o drauge 'prisiminti 
ir pagerbti mūsų žuvusius 
karius, savanorius - kūrėjus 

balsu Part^zanu?> kritusius ko.
4 vose dėl Lietuvos laisvės ir 

nepriklausomybės.
J. V. Sūduva*

i i

; Keleivio sukakties reikalu

Ateinančio vasario 9 d.
■ Keleiviui sukanka 70 metų 

Savo repertuare choras, Y.ra. tą sukakti
turi paruošęs daugiau nei 80. vle®ai atzJ™etl-, .. t
dainų, kuriu davimą suda-' , Tuo re‘1‘al? at
ro lietuvių kompozitorių kū.;?.0^ Patarimas yra kvie 
riniai, tačiau choras dainuo-iClamas.IaPk"cl° 2<1d' V?C 
ia ir gražesnes ištraukas iš ya!. vakare Sc Bostono L>e. 
žymesniųjų pasaulinių 01De. *‘^ų Piliečių d-jos patalpo- 
rų Rigodetto, Užburtoji Flei- j 
ta. Hoffmano pasakos, o' 
taip pat ir kitų svetimųjų į 
kompozitorių kūrinius.

j
Šis choras yra koncertą-' 

ves ne tik New Yorko ir io 
apylinkių lietuviu kolonn’o- tuvių organizacija—So. Bos- 
se, bet ir Washingtone. Cle-'tono Lietuvių Piliečių d-ja 
velande, Baltimorė.ie ir kt. lapkričio 17 d. paminėjo sa- 
Šiuo metu chore dainuoja ™ m- sukaktį, pagerbė 
35 įvairaus amžiau* ir nmfe. 
siju dainos mvlėtoiai. Cho
ras yra išleidom dvi savo i. 
■dainuotas plokšteles, kuriu 
viena, pavadinta ”Laba 
ta“, yra labai nlačiai ma~kli- 
dusi pasaulio lietuvių tarpe. ■

Š. m. lapkričio 24 d. čia 
mūsų minėtas “Perkūno“ Turime ribotą kiekį dail. 
choras atvyksta į Bostoną. Vytauto Igno pieštų atviru- 
Jis tą dieną 3 vai. popiet kų. Jų komplektas (12 ketu- 
dalyvaus Lietuvos 1 
mene* atkūrimo 56 m. su
kakti

"PERKŪNO“ CHORO KONCERTAS BOSTONE

tais jis atšventė savo dainos 
dešimties metų sukakti iškil
mingu koncertu, palydint 
simfoniniam orkestrui, labai 
gausiai susirinku;iai New 
Yorko lietuvių visuomenei.' 
Chore dainuoja ir žinomas 
solistas bosas Stasys Citva- 
ras ir kiti rinktinių 1 
dainininkai, anksčiau dai
navę garsiame muziko Mro- 
zinsko New Yorko vyrų ok
tete. Dirigentui Vytautui 
Stroliai nuoširdžiai talkina 
jo asistentas Vytautas Dau
girdas.

I

*e.
Maloniai prašo dalyvauk

Sumanytojai

Paminėjo deimantinę 
sukaktį

Didžiausia Bostono lie-

78 d-jos narius veteranus, 
išbuvusius draugijoje 25 m. 
ir kai kuriuos asmenis..kurie 
daug veikia jaunimo tarpe

■ Plačiau parašysime kitą 
kartą.

GRAŽŪS ATVIRUKAI

VAŽIUOKIME SUTIKTI 
SIMO KUDIRKOS!

tinėms paminėti pasikvietė naudojo ta stipendija studi 
! juoti lietuvių tautosaką Vii- 
į niaus universitete. Šiais me.

Šį šeštadienį, lapkričio 23 ^is ji studijuoja prancūzu 
d. 12 vai. Wayiing muziejų.; literatūra Bostono universi- 
je bus iškilmingas jo sutiki- tete, ruošdamasi magistro 
mas. Tame sutikime turėtų laipsniui, 
dalyvauti ir kuo daugiau 
Bostono ir apylinkės lietu, 
vių.

Smulkesnių informacijų steigėjų, pasidalins savo Į. į 
galima gauti iš Mykolo spūdžiais iš vasaros litua. 
Drangos Lietuvių Enciklo. nistiniu kursų Vilniaus uni. 
pedijoje tel. 268-7033. I versitete.

Perkūnas Krukonis, inici
atorius ir vienas iš Garso 
bangų radijo ]

Mykolo spūdžiais iš vasaros
, t-,., .

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

: r komentarai, muzika, dai- 
i ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostons. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivi*.

MEVO KARALYSTĖS ŽINIOŠ

Petro sugrąžinimas sveikatos 
tam vienam žmogui, kuris buvo 
raišas, buvo naudojamas tiktai 
Kaip iliustracija, paliudijanti 
faktą, kad tada, kai Mesijinė 
Karalystė bus įkurta, visa žmo
nija bus panašiai atsteigta. Pa-1 
vyzdžiui, Izaijas sako, kad Ka-1 
ralystei atėjus "šlubas žmogus: 
šokinės kaip briedis“, "nebyliųi 
liežuvis giedos“, ir “kurtinių i 
ausys bus atidarytos“ ir "aklų- j 
jų akys atvertos“. — Izaijo 35 į 
skyrius. J

, Atsteigimo palaiminimai ateis ‘
programos’ne Vien į nelaiminguosius, su-i

I žeistuosius ir raišuosius, bet pu- j 
■ laiminti bus ir visi kiti, kurie ; 
| norės pasinaudoti. Be to. dar y-! 
ra dvasinis aklumas, kuris bus' 
prašalintas, kai "Dievo garbės į 
pažinimas“ pripildys žemę, "kaip , 
vanduo dengia jūrą“. Iza. 11:9. t 

Pranašystėje Mesijinė Kara- į 
Ivstė simbolizuojama Kalnu, ši-1 *■ 
ta Kalno Karalystė, anot Danie- .

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

Tel. 1 — 987.2772.
(45)

»

' versitete.
i

j Filmininkas Romas šle- 
ižas parodys skaidrių mon-Į 
i taŽą SU muzika iŠ SaVO per_į Lit r»-araiysi.e, »iiul
' eitu metu knlionė^ upi- T i a '110 Pranašavimo, augs ir pnpitj 7 d — - *   — . ” v liones per Lde-lfjvs vjsa žeme. (Dan. 2:35.44).'

P, . ’ ... |VUV<J. xai .. £ V dllUO IX j

Statleno viešbuty susirinks p]atus vaizdas- dabartinės 
Vyriausio Lietuvos išlaisvi. Lietuvos ir jos žmonių gyve-! --------------- I -• -X-- 1_. 1_ .

SIMAS KUDIRKA BUS 

BOSTONE

Bostone J t • X • • • . idys visą žemę. (Dan. 2:35,44).!
Tai tikrai .. įvairus ir! Apie tą patį Kalną kalbėjo pra-j 

. . _ - našas Mikėjas 4 skyruje, kame1
! mes skaito me: s

nimn seimas I ii atvvks ir • * ’ '~’i ”Bet štai paskutinėse dienosenimo seimas. Į J} atvyks ir.n]m0> ! Viešpaties namų kalnas stipriai,
dalyvaus tos dienos vakare( -<■ , .... I stovės kalnų viršūnėje ir bus iš-•
rengiamame bankete ir Si- I Si programa turėtų būtiįįilęs aukščiau kauburių, ir į jį į 
mas Kudirka. Čia jis kalbės, i yPatin£ai įdomi mūsų jauni, i plauks tautos. Daug tautų sku-I 
ir bus progos su juo betar-1 
piškai kiekvienam susitikti. yept^jns.

Norintieji bankete daly
vauti moka $12.50. Stalus 10 
asmenų prašoma užsisakyti 
ne vėliau kaip gruodžio 2 
d. pas banketo komiteto sek. 
A. Keturakį, tel. 268-6498 
ar raštu adresu: 61 Thomas 
Park, So. Boston, Ma. 02127.

Banketo meninę progra.; 
ma atliks sol. Birutė Alek-i 
saite, akomp. dr. Vytenis* 
Vasy liūnas.

I
; kilęs aukščiau kauburių, ir į jį; 

ii J
— moksleiviams ir stu.i hinsis ir sakys: Ateikite, ženki-'. 

Tad maloniai 1 me i Viešpaties kulną ir i Jokū- 
, . t. ’ .ldU ma‘opiaiįbo Dievo namus; jis mokins
kviečiame visus su savo jau- mus savo keliu ir mes eisime jo 
nimu sausiai atsilankyti Į' takais; nes iš Siono išeis Įstaty- 
šią žodinę ir vaizdinę kėlioj m?.s ir.Viešpaties žodis iš Jeru-

• t • . ; žales. Jis darys teismą tarp dau-nę J LiOtUVą. j geijo tautų ir nubaus galingas !
Po programos — tradici-1 tautus, net ir tolimiausias; jie 

nė kavutė ir laisvi pašnekę-'Pavers savo Flavijus į nuora-
• - ! gus ir savo ietis j piautuvus;

viena tauta nekels prieš kitą 
kalavijo ir nebesimokins dau
giau kariauti. Tuomet kiekvie-

I nas sėdės po savo vynmedžiu ir 
! po savo fvgmedžiu, ir nebus, 
! kas gąsdintų, nes kareivių 
! Viešpaties burna yra tai kalbė- ; <c

šiai.
Klubo v.ba

kariuo- rių rūšių su vokais) —$3.50. ’ 
__ ___ ..' Labai tinka ir kalėdiniam 1 

minėjime So. Bosto- sveikinimam.

PARENGIMU 
KALENDORIUS

i vieši 

Gruodžio 6 d. 8 vai. vakj JUS1- 

Naujosios Anglijos Pabal-, 
tiečių d-jos koncertas Forst 

Argi sunku būtu surasti &Second Church, 66 Marl- 
, boro St. Bostone.

vieną naują Keleivio prenu- Gruodžio 7 d. Staįler vieš- 
meratorių? O juk kiekvie. buty Vilko banketas.

. . Gruodžio lo d.na. naujas prenumeratonu. Hal) mažojoj sal?J Vaįylifl 
stiprina laikraštį.

Dažau ir Taisau
■Samus iš lauko tr viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

daką. ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savia Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius fr lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamiška® mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą lJetuva.

Metinė prenumerata JAV-se >8.00
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, -690, Quebec, CANADA
  • • • <

jjjfffrr.,“****“*‘****“*‘““**“**‘**“,‘*“**,**‘**‘***‘““111 

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOSI 
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ina- < 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa-: j 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jų-< 
sų užsakymus siųsti su >6.00 apmokėjimu — JIB LABO-: 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, I1L 60650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd., Windsor, 12, OnL, Caaada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W.? 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th SL Chicagą;: | 
50th Avė. & 14th St, Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago, • | 
2923 N. Mihraukee Avė., 1147 N. Ashland Av«^ 
tr kftar.

Paskutinės dienos
Aukščiau paminėtos "pasku

tinės dienos“ nurodo į užbaigia
mąsias dienas nuodėmės ir mir
ties viešpatavimo ant žemės; ir 
į tą laiką, kuriuo bus įsteigta 

i nauja ir geresnė santvarka, po 
Jordan tiesiogine Mesijo administraci- 

f ja. Tamsybės amžių melagystės 
apie "paskutines dienas“ pasi
rodo visai paikos, kuomet ja? 
palyginame su šitais ir kitais 
viltį įkvepiančiais šventojo Raš
to žodžiais.

"Paskutinės dienos“ nereiškiu 
visos vilties pabaigą bei visų at
gailos progų pasibaigimą, bet 
pranašas siūlo visai kitokį pa
veikslą. Jis sako, kad po to Die
vas mokys žmones savo kelių, ir 
jie vaikščios Jo tukais; jie mes 
šalin savo saumylingus ir karin
gus palinkimus ir naudos savo 
laiką, ugdymui ramybės ir ge
ros valios — "Tauta nebepakeis 
kalavijo prieš tautą ir nebesimo
kins daugiau kariauti“.

Ne visos Mesijinės Karalys
tės santvarkos smulkmenos yra 
aprašytos Biblijoje, bet mes e- 
same užtikrinti, kad ta pati ga
lingoji jėga ir neklystanti išmin
tis, kuri sutvėrė ir dabar kont
roliuoja milionu dangiškų kūnų 
tvarkingą judėjimą, suteikia 
Karalystės metodas, kuriomis 
Dievo meilės įstatymo pažint 
mas bus paskleistas apskritai 

i per visą žemę, tuojau po šių die- 
1 nų žmogiškos nuodėmės ir sau- 

mylumo išsiveržimo.
Į Kas domitės Tiesa, mes pri- 

'» siųsim veltui spaudos. Kreipki 
' tės šiuo adresu •

Lithuanian Bfble Studentą, 
212 E. 3rd Street, 

Spring Vallty, III. 61362.

(Skelbimas)

C T A SUSIVIENIJIMAS
O LA LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariam*.

SLA—didžiausia lietuvių fraternaltož organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, ne*, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimu* savitarpfnė* pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekviena* 
lietuvis Si* gali gauti įvairių klasių reikalingiausia* 
apdraudė* nuo >100.00 Iki >10.000.00

SLA—jaunimui duoda gurą Taupomąją Apdraudą — Ka. 
dosnuent Insurauce, kad jaunuoli* gautų pinigu* 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam* labai pigią TERM 
apdraudą: už >1,000.00 apdraudos tik >8.00 mokes-

nų koncertas.

I' i i
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REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broad way, So. Bostone 
KARL MICHELS ir ROBERT OWEŠs

registruoti optikai 
siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

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

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 YALANDĄ
Galima susikalbėti liet ųviškai!

Medicaid (We!fare) 
Skambinti: 2 6 8 - 8 S 0 0 Modicare

Master Charge priimama

ė
f;

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga viaoklo 
tmžiaus asmenim* rekomenduojama lietuviškų 
klubą ir draugiją nariam*. Ui >1,000.00 akddcnta- 
H* apdraudo* mokesti* >2.00 { metu*

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veliju*, ir .tie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.
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Vietines žinios'■ i____ f
So. Bostono Lietuvių Pil. I 

draugijos pranešimas

So. Bostono Lietuvių Pi-' 
liečiu d-jos narių susirinkt Į 
mas ir nominacijos į 1975 j 
metų vadovybę ir kontrolės 

komisiją įvyks š. m. lapkri-' P°.
čio 21 d. 7 vai. vakare d-jos j 
II aukšto salėje, So. Bosto
ne. Balsavimai prasidės 7 
vai. ir baigsis 9 vai. vakare.

Prašau visus narius gau
siai dalyvauti nominacijų 
balsavime ir susirinkime.

Antanas Matjoška,
d-jos sekretorius

Baltui aukojo

BOKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR K1E-Viso pasaulio šventė • džioje mažųjų grupė, o 5:30
i vai. vak. — vyresniųjų.

Taip Tarptautinis Institu-Į Įėjimas suaugusiom $2.50, TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA. 
Bostoniškiams gerai pa. tas vadina savo renginį Hy. | vaikam ir pensininkam - 

jį9P"'as ; sidės lapkričio 20 d. ir baig.
Diamos sambūrio narys,« • inTVir o a j
nuolatinis lietuviškų laikraš- i
čių (Laisvosios Lietuvos,'

Lietuvis garsiojo Harvardo 
u-to aukštose pareigose

visuomenininkas, i k,uris P™- $L50' STEPONAS KAIRYS
Skautų sueiga

Šį šeštadienį, lapkričio 23! 
čių (Laisvosios Lietuvos,' Meninėje programoje da- dieną, 1:30 vai. popiet So.‘ 
Draugo, Darbininko) bend-1 lyvaus 40 tautų. Lapkričio Bostono Lietuvių Piliečių' 
radarbis Povilas Žičkus nuo , 23 d. 3:30 vai. popiet šoks: d-jos II aukšto salėje bus iš- ’ 
1961 metų dirbo MIT irj Onos Ivaškienės vadovauja-1 kilminga Baltijos ir Žalgirio' 
Harvardo universiteto jung-ilmas šokių sambūris, nra- tuntų sueiga, 
tinėje atominių tyrimų labo- i

L • • • 1 * T

Inž. J. Rasvs — $25.
A. Andriušienė — $15.
T. Aleksoms. St. Augonis, 

i J. ir O. Gimiai. St. Marti- 
i šauskas, A. Matjoška. St. 

■ Šmitienė ir O. Vilėniškienė

Visiems aukotojams nuo
širdžiausia padėka.

Laukiame skubios aukos
išį iš kitų geraširdžių lietu.!o“Pov‘iiaš J?

If.,t'’k.lo,s(£:£,“s'c>s ko °-ĮŽičkus nuo š. m. liepos 1 d., * 
nijos iki šiol teatsiliene tik,buvo pakviestas į Harvardo! 
24 asmenys. O juk nebetoli jyHjygpsiteto Aukštosios e-i 
žiema su didėjančia mūsų ne^jQS fizikos d aita.l į 
broliams vargo našta. Tad 
be-iariinančių Kalėdų pro-i 
ga suteikime jiems 
vienkartinį džiaugsma.

Balfo valdyba

ratorijoje — Cambridge e- 
lektronų akceleratoriuje. Ta 
laboratorija buvo išlaikoma 
Amerikos Atominės Eener- 

j gijos komisijos. 1974 m. bir
želio 30 d. toji laboratorija

. mentą.
nors' Nuo’ š. m. spalio 1 dienos į 

į P. Žičkus paskirtas Harvar.

'^eoooooooooocecoooooooooooooooooococooooooooeooococo^

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ

14
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LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLĮ

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nostebinti!

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

šeštadieniais ir sekmadieniais
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

FORTŪNA
470 ADAMS ST., QUINCY 

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

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 
patirtis

FUEL C0.

metųi do universiteto mokomojo 
! personalo ir vadovybės (Fa_
i culty and Staff) nariu. , 

t i — oo j •- i 4. - 1959 m. P. Žičkus baigė;Lapkričio 22 d. išvyksta I n vr • z -i • z-z z Lietuva Tran^Atlantie Tral BeVry technikos inst.tutą 
vėl Service, kurios favinin. j Lietuvoje jis studijavo teisę. |

i Naciai už pogrindžio veik- i 
Ji lą ‘ji kalino koncentracijos 

stovykloje.
-- ---

Išvyksta j LietuvąLapkričio 13 d. So. Bosto
ne mirė Juozapas Lubinas, j 
gra-boriaus J. Lubino, Juli-' 
jos Santellos ir Ruthos Am. 
brozės (abi Miami. Fla) tė- kė yra Aldona Adomonienėj 
vas. Palaidotas lapkričio 16-organizuota ekskursija, 
d. N. Kalvarijos kapinėse, grįš lapkričio 30 d.

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
tas. . vedžioja. '

yra vienintelė oficiali Įstai
ga VVorcesiery, Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- Į 

torio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikliens

Flood Square 
H ar dinare Co.

Bartaiakas N. J. AI.RkNA
fiZS east broai»wat
SOUTH 5CS7ŪN. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

Eanjamia Mcore Dažai
Popieros 8i«nonų»

Stiklą* Laag&ms
FtrMdc reikmenys emimm 

Reikmenys pltnaMrians 
Vlaokfc ara’ežlea daiktai

*

> ■

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogaus — be ydos.

I
Peter Maksvytis I! :

Carpenter i B=ildef

Chnrrh SfrM< 1

i

t
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PLOKŠTELE

Telefonas: AN 8-2805
7>r. Jos. J. D&aoranll
Dr. J. Pašakurnio

I P e D I N I 3 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo g ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais neeriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mase

1

I A.J.NAMAKSY j
• Insurance
! 321 Country Club Rd. 

;«Newton Centre, Mass. 02159;;
Tel. 332-2645

►

I
■ > 
1 >
• ►
1 ►

TEL. AN 8-2124 |

Dr. Amelia E. Radd;
(RUDOKIUTt)

; OPTOMETRISTt 
Valandos:

; nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara

i 445 BR0ADWAY 
I SOUTH BOSTON, MASS.

49 Church Street
JK. Milton, Mm

Atlieku Tisus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pairai Jrtsę reika- 
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
ooooccecGeoceoGeoGcccco&ocoaoooocsoccosconocoscacee*

B The Apotbecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, ispiJdcme gydytoją rs 

teptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.
8av. Emanael L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną AN 8-C42I

9 vaL ryte iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius tr sek

oooooeoeooooocMMocoooeooeeocooieosoooooeeoog

M & T OIL CO., Ine
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
O Patogios mokėjimo sąlygos
□ šildymo įrengimas

S kankink its

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde-' 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.
x»w»Wr»M»»r»»^^<*.>»*»****y*******************r*******r****,t

Laisves Varpas
j LIETUVIŲ RADiJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209
1.

< > 
< .
< I
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South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS
460 We»t Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

BLUECHir 
SAVINOS j

. BANKO SKYRIUS

9 e*tec“w
IStfiOO 4-year term dcptKit

► - cerūlicate>S1000minixuuia

Z08t6*-
I aepoūtsiooomtiūnuai

cerūbcates SlOOGcaimfflKM

cateoa

AYEĄR
90-daynotice 
SSOOmiounufl

5.47^5fc
The Federai regufations affecttng these new saiings 
certificates eUaw premature withdrawal$ on savinas 
certificate funds provfcfed rate of mterest on amount 
withdrawn š reduced td the passbook rate (514% a year) 
and 90 days interest s torfeited.

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

i

740 Gallivan Boulevard

Dorchester, Mass. 02122

Skambinkite 825-9090

Jis
penktadienio nuo 10:30 vaL ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

atidarytas nuo pirmadienio iki

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai

Turtas (Assets) yra virš $274,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce»ter, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

DAIRIAUSIAS DOVANAS 
IŠ BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. 
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.

Naujas vedėjas 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak. 

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

IŠTAIGA

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 v i s ų 1 ė k t u v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius Į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel
•s*-'

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

T rans-Atlantic T r ading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: — — — — — 9—5

Ine

šeštadieniais 9 — 12 vai.

393 We»t Broadway, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonte




