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\Prez. Fordas grįžo 

su daugeliu vilčių
j Prez. Fordas praeitą sekma-<
; dieni grižo iš vadinamosios ”tai- I 
• . * ■kos dvasios“ kelionės, parsivež-j 
damas kai kurių gražių ateities} 
vilčių.

Simo Kudirkos ir jo šeimos skrydis iš sovietinės ver
govės i JAV. be abejonės, yra nekasdieniškas, retas ir 
nepaprastas Įvykis. Tuo Kudirkos skrydžiu iš kaeeto Į 
laisvę domisi ne tik šio krašto lietuviai, bet ir platūs ame
rikiečių visuomenės sluoksniai, spauda, radijas, televizi
ja. Mūsų šaunus vyras ta proga byloja apie lietuvių tau
tos kančias okupanto priespaudoje.

Chicagos lietuviai, gana dažnai savo miestą vadiną 
pasaulio lietuvių sostine, kaip gerai žinom, pastaruoju 
metu pasižymi nesutarimais, susiskaldymu, neišmintin
gom varžybom, tarpusave neapykanta ir kitom to pobū- ] *
džio "dorybėm". Tad nelengva jiems buvo ir Simą Kudir- I

I Pietų Korėjos sostinėje Seu-

Ltthuaniaa Woskly 
(Ezeept for 2 weeks in August)
PttbHaheč <n So. Boston, Maaa. 

Bines Kehruary 9, 1901
KELEIVIS 

636 East Broadvray 
South Boston, Maaa 02127

Atskiro numerio kaina 20 centu

Japonijoje, nebojant kairiųjų 
protestam tų siautėjimo gatvėse 
japonų vyriausybė ir plačiosio-' 
visuomenės jis buvo sutikta 
labai iškilmingai ir šiltai, su 
glaudė taures su pačiu impera
toriumi ir gavo patvirtinimą 
kad ir toliau bus tęsiamu Japo
nijos ir JAV abiem šalim nau „ . __ .......___________.
dingą nuoširdaus draugiškumo aerodrome N«w Yorke. Jo kairėje Vliko pirmininkas dr. Kęstutis ' Kudirkos tl*a-
politika. Prezidento sutikimo
iškilmių valiavimai tuo tarp’ 
visiškai nustelbė opozicijos bal
są. kuris, žinoma, vėl ‘atgis vė

žiavo į New Bedfordą, kur
! jį pakvietė latvis kap. Ro

simas Kudirka ką tik atskridęs iš Lietuvos lapkričio 5 d. Kennedy »bertas Brieze, pats savo aki-

70-TIEJI METAI

Simo Kudirkos sutikimas 
jo tragedijos vietoje

Po išvykos į jūrų Kudirkus iškilmingai priėmė Vig*« 

lant laive kapitonas William Goetz su šeima. Iškilmės 

Whaling muziejuje ir N. Bedfordo mero renginyje.

Vos spėjęs grįžti Į Locus,, žiais. S. Kudirkai prisegė rū- 
N.J., iš Clevelando, Simas j tų puokštelę, moterims ro- 
Kudirka su visa šeima išva- žiu ir kitų gėlių, o mažajam

Valiūnas, dešinėje Tautos Fondo pirmininkas pre,. Jonas Balkūnas • gėdi ją Vigilant laiv e Ji^v ie. 

Nuot rauka Birutės Radzivanienės

Evaldukui įteikė dovanų ry
šulėli, kuri jis. atrodė, labai 
norėjo atsirišti ir -pažiūrėti, 
kas ten yra, bet nedrįso. 

Prasidėjo antra spaudos
nas iš jos viešumon iškėlėjų. • konferencija. Klausimai be- 

Prieš 4 metus lapkričio j veik tie patys, kaip ir kitose
23-ji diena buvo šalta, jūra vietovėse

ką vieningom gretom pasitikti. Chicagoj plačiai kalbama,,
kad pats Simas ištaręs sąlygą: "Keliausiu pas jus. jei bū. !te Ford" b“v? sutikUs 
šit nerangesni, jei apsųungrat. o jei to negalit padaryti- ’ koma kad .
palauksiu geresnių dienų". baugiau nei , miljonai koržjie

Chicagos lietuviai tarpusavo kovų kuokas padėjo Į Į
šalį. jie apsijungė. Nuoširdžiausiai linkėtina, jog tai ne-

Clevelande mirė 

Julius Smetona

Sevrukas atskleidė 

Kudirkos teismą

Simas sklandžiai
nerami o šių metų tą dieną atsakinėjo, o jo žodžius 
šypsojosi saulutė, vėjas bu- meistriškai vertė Mykolas 
vo nutilęs, šaltis dar nedrį- Dranga.
so rodyti savo galios. Tokį ! ten visi nužygiavo į 
lytą R. Briezė mažu laiveliu miesto centro aikštę, kur S.

Kaip mūsų koresponden- šiomis dienomis Į JAV at-! išviyežė Simą Kudirką su Kudirką pagerbė miesto vaL 
j čių. čia irgi buvo atnaujinti se-^tas A. Plaviaus telefonu iš vykęs Vadovas Sevrukas, į šeima į tą vietą, kur prieš 4 džia. Kudirkai ir vietos 

1 ’ metus S. Kudirka buvo išso— aukšti pareigūnai buvo p H-
vietinio laivo nušokęs į JAV sodinti specialiai paruoštoj 
pakrančių apsaugo* laivą ir. estradoj. Aplnk ją susirinko 
vėliau buvo išduotas sovie- ’ keli š;mtai žmonių. Kadan- 
tams. Į gi mokyklos orkestras neiųo.

Prieš jiems sugrįžtant į k«jo groti Lietuvos himno, 
krantą, kur stovėjo tas patsai 51S buvo pakiliai sugie-

‘ ’ ni draugystės pasižadėjimai ir Į Clevelando praneša, tenai buvęs marksizmo - leniniz.
butų laiKinė pramoga, o rimtų darbų ir tikros vienybės pabrėžtos bendros pastangos j piaeitą sekmadienį staiga mo dėstytojas, sovietų disi- 
pradžia. Komitetą Simui Kudirkai sutikti sudarė ALTos spirtis bet kokiai komunistų i mirė prez. Antano Smeto., dentas. išsiprašęs emigruoti 
pinu. dr. K. Bobelis. PLB-nės pirm. inž. B. Nainys, Lietu- j agresijai. Tas prez. Fordo lan- nos sūnus adv. Julius Sme-i į Izraelį, atskleidė daugįdo- 
vių Fondo valdybos pirm. dr. Ant. Razma ir BALFo pirm. Jkymasis P. Korėjoje gerokai J tona. Mirė nuto kraujo išsi-, mių dalykų, liečiančių ir Si- 
Mt> Rudienė. Komitetui talkino dvidešimt vyrų, iš kiek-f suerrfno šiaurės Korėją, kuri liejimo smegenyse. Jfflo Kudirkos bylą.
vieno sparno po penkis. Buvo sudarytas ir Garbės komL tame yįite ižlurejo naujas "ka- į į j.^ pajasu <?ovje

pituhstmių agresorių pastan-- Julius Rimgaudas Smeto. | ? teidžiama įndine nelaimingasis Vigilant lai-1 dotas kun. V. Martinkui pra
?a?“' I na buvo primes 1913 m. Vii- j tonika“ ir jaTTateikęs vas. rinkosi Bostono, Provi-> dėjus. Taip jis skambėjo pir.

Didžiausios reikšmės esąs tu-'. niuje. 1930 m. baigęs Jėzui-! Jr qimQ Kudirkįg byios ap dence, Putnamo. Brocktono,: ^ąji karta N. Bedforde. A-
susitikimas; tų gimnaziją Kaune, teisės i ir Kudirkog jįaiba Worcesterio ir kitu anlinki- merikos himną sugrojo or-

)l. .* niu vietosiu lietuviai. Ju «u-i kestras, kuris atliko dar ir
teisme, ką jam padiktavęs Ten • • ą ’kplis kitu- kūrinius

'I vienas teisininkas teismo ! sinnko 150’ V1S1 atva" R K tu Ku,inius-
Vladivostoke, čia po dviejų die- < buvo pakviestas to uni versi. Į . , ‘ _ t žiavę iš už keliu dešimčių Į Mass. seimelio naiys Gau
nu derybų esą susitarta dėl teto jaunesniuoju asistentu, i *7- mašinėie dėl ko'mvlh* vietoviu- Jiems buvo dette perskaitė Mass. seime- 
strateginių ginklų apribojimo... Vėliau teisės studijas .?iHno , tardomas ir leista sulipti i laivo deni ir, lio priimta sveikinimą Simui

. ,. , .... ... . ko nebuvę galima atsiekti per. Parvžiuie. Sonetams oku- 0 čia stebėti, kaip Simas Ku- Kudirkai, o miesto majoras
Kos dienom Chicagoj. Jos buvo tikrai j^pudmgos ir jaudu :kelerius metus. Pagal ta susite-, puojant Lietuva, jis naši-} ; djrka su §ejma atvvko i Vi-'John Markley perskaitė de-
nančios. Atskrido jis su žmona, dukrele ir motina Į O’Ha- - rimą kiekvienam šių kraštų yra( traukė i užsienį ir
ra aerodromą lapkričio 16 d. apie 1 vai. po pietų. Iš New < numatytas 
Yorko i Chicagą Simą ir jo šeimą atlydėjo VLIKo pirm. ’ bombonešių 
dr. K. J. Valiūnas. Gražina ir dr. R. Paeglės. O’Haroj • lėktų™
svečius pasitiko visi keturi Chicagos komiteto pirminin. ,taip b31 ir atominėmis raketo-J tesi advokato praktika.
kai. Iė čia (iviem helikopteriai, jie buvo atskraidinti į'“’’ »1"kl“*t4 povandeniniu b,-, inio kariūomenfeStabo viSZ valio!“ šaukė žmonės.■ kuris taip ištvermingai ko.

vv- J iP'lkėFiet ona bu vo m- .. Oeonre Rrnwn:Ji aP''pl,° korespondentai,, vojO dėl laisves. Po to Jis 1-
Sutartas kiekvienam kraštui’mus taurinės srovės veikė.. n Ampr?_ televizijos fotografai ir sa-įteikė S. Kudirkai JAV vė-

-. liavą.

S. Kudirka ir čia pasakė 
labai gražią kalbą. Jis dėko
jo už pagalbą, už pastangas 
jį išlaisvinti, pažadėjo nesu
tepti tos vėliavos ir kartu 
petys Į petį kovoti dėl šio 
krašto gražios ateities, dėl 
to, kad visur įsiviešpatautų 
laisvė, taika i i ramybė.

Jis priminė komunistų 
reigas. Kapitonas dar anro- klastas, sakėsi esąs liudinin- 
dė Kudirkam visa laiva ir kas. kaip komunistai naiki, 
atsisveikindama* nadovano-' na tautas, kaip jie visur nai- 

’ io Simui laivo Vigilant mc- kiną ir jūių turtą — Žuvis.
i Sako, pasi.-augokite, kol dar 

Tuo metu lietuviai, nešd^- nėra vėlu. kad ir šioje pa- 
Į mi olakata “\Velcome Si-; krantėje jie neišnaikintų to 
mas“, rikiuotėje nužygiavo turto. Vietos žmonės tai gi. 
į Whaling muzieiu, kur tain' liai paėmė Į širdį ir smarkiai 
pat buvo korė ipondentu ir plojo.
televizijos atrtovu O kai ne.' g Kudirka baigė savo 
trukus na nerodė KudirJka;ba žp(1žiais: -Bučiuoju 
kai su Paežiais, ”------

tetas, i kuri, be lietuvių. Įėjo Chicagos miesto meras R. J.
Daley, kardinolas J. P. Cody, JAV senatoriai CH. Percy,
A. Stevenson III. Atstovų ramų nariai R. P. Hanrahan.
E. J. Derwin?ki. F. Annunzio. R. Briezė iš New Bedfordo.»reiTs , • *“ —“'j..*-------;; i rasvmą
Masę ir kt Į su Sovietų S-gos komunistu par-, mokslus studijavo Vytauto! A

Fordo

tijos galva Leonidu Brežnevu - Didž. universitete ir 1935 m.
Tūkstančiai pasitiko Midway aerodrome

Lapkričio 16. 17 ir 18-tą galima vadinti Simo Kudir,

jam aicieie gar-
Kaip atsimename. Jungti-!1*0 "“o®"’“™- "Y’”0- .“>'«! saY° talPe

, . - , . .. mas valio! saliko zmonps. • kims tam ištvermingai kn.

Midtvay aerodromą, kur Simo Kudirkos laukė gal penki., 
o gal šeši tūkstančiai Chicagos lietuvių. Aukšt. lituanisti

eliui skiriama per daug pa 
rhmo*.prasmingų plakatų, pvz.. Simai, Tu laisvas, bus laisva ' strateginius ginklus. Kokių nuo- Velionis paliko žmona Bi 

ir LietuvaKai Simas Kudirka su šeima ir palyda pasi- ; laidu už tai padarę amerikiečiai, jr sūnus kuriu Antanas 
rodė. jauntrjų gretos pradėjo darniai šaukti: "Valio. Si- Į kol kas dar neskelbiama, nes a-
masl Valio. SimasI Valio. Simas!" O tai nevienam iš-įpie tai pirmiau būsiąs painfor 
spaudė graudžią džiaugsmo ašara.

Midway aerodrome Simo Kudirkos laukė televizijos
muotu? kongresas.

Visa tai tėra tik principiniai
susitarimai, kurių techniškąjį 
vykdymą turės numatyti atgy
jančios derybos Ženevoje.

yra Įžymus pianistas

Skaudus smūgis 

fzraeliui

ponios
ji net išbučip.vo.

Po to Vigilant kapitonas 
Dėl tokio nareiškimo la-' Goetz su savo šeima pa-i. 

bai griežtai užurotestovo žy. kvietė visus Kudirkus už
du bendruomenė, ir net ura j kandžiu. -Tuose dalyvavo ir 
zidentas turėjo dalyką šve’-j Mvkolas Dranga, kuris visa

kameros, foto reporteriai, spaudos ir radijo koresponden
tai. Skaudos konferencijai vadovavo Simo gelbėtojas 
kongresmanas R. P. Hanrahan.

Nesufiorientuojančio politikoje vertėjo žala

Simas Kudirka tuo tarpų kalba tik lietuvių kalba.
Tad jo pareiškimu vertėjai turf būti Įgudę ir sąžiningi, tu- - ‘ . . . • •,

• • i - • v* • i t ru » • • • ri tiek atominiu ginklu, kad ju» ypntaa «nti* ir sukurti nepnri gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbas, nes Lietuvai ir F----- x snu‘ suauiu ntpr.
jos bylai jo žodžiai yra svarbūs ir reikšmingi. Chicagoj 
ir Mrduay aerodrome, ir lapkričio 18 d. priėmime pas 
Chicagos merą R. J. Daley (jis lapkričio 18 d. paskelbė 
Kudirkos diena. Simui Kudirkai suteikė Chicagos garbės 
pilietybę) vertėjavo M. Rudienė. Kas ją tom pareigom į užgrobė lėktuvą 
parinko — tas pasirinko nesėkmęI Simo Kudirkos pa-’

ninti. Į laika puikiai ėjo vertėjo pa.
| Nora gen. G. Bro\vnas lyg 

Praeitą savaitę Jungtinė-* ir atsiprašė, bet žydu akcija 
prieš iį spaudoje nenutikta, 
ir reikalaujama, kad jis iš į

Atrodo, kad dabar abi P;is^s:iieTaut0<^didelebalsudaU-
patenkintos: amerikiečiai riešai t ^ma bw.Q patvirtjnU Pa_ ______________ ______
džfeugiasi. o rusai į kailiniu ran-j p2bėrėliu teisė i sa- tu atsakingų pareigų atsi-!^ek-
kovę juokiasi., iš tiesu, jau ir vo tėviškę, teisę grįžti į Iz-! statydintų.

ir WĮ»? j’.8eniau sri žinoma, tok, padidinta, 
generolo puolimas ir net jo 
atstatvdinimas dėl tariamo

_ A . . . I "antisemitizmo“ tik patvir.
Tame nutanme v,,al ne- tintų ?ener0,0 pastaba5.

.minima Izraelio valstybes.
'egzistencijos garantija. Tai.
Į didelis moralinis smūgis Iz.

yra net kelis kartus per daug klausomą valstybę, 
vienas kitam užmušti. Į

Arabų partizanai

reiškimus ji subanalino, gražiausių, spalvingiausių ir! Arabų teroristai praeita, 
i eikšmingiausiu posakių visai neišvertė. gal dėl to ir Chi- savaitgalį buvo užgrobę Ry.

raeliui.

Aišku, tuo nutarimu ne*

. RŲe^e ir;visus, būkite palaimint:!-‘
e- - u i u.- jk«.a«Pąb'’0'a:’;'Tl<a'de><J Taip iškilmingai bairfei
Sonetų ,p»ud. Ubei (e- gnauemimn Valio“, vėl ' 0 4 metų kaniių sim„ Ku.

rai vertina prez. Fordo ir! smarkūs ploiimai.
L. Brežnevo konferencija' S. Kudirka su šeima bu-!-

cagos spauda jos "darbu" nepasinaudojo. Bet tegul pra turtę

(Nukelta į 2-ą psl.) .keleivį teroristai nušovė. komplikuota.

e anglų lėktuvą su 40 bus panaikinta Izraelio vals-'Vladivostoke, aiškindama,’vo pasodinti prie 
ivių. Jie reikalavo pa- tvbė, kurią remia JAV ir ki. kad tai etą» didelis žingsni* į K.F. Bostono klu

,______ T-<____________ ___ ____ I ____ 1_____i___________ - * T
kurią

tos Vakarų Europos tautos. į "atlydį“, kurį tavo

* dirkos apsilankvmas vėl to- 
. . je pačioje tragedijos vietoj,

talo. T • M. | jje įvykiai vėliau buvo

nuc- bos aMovės A. 
I -s

klubo valdv. 
Daukantip- parodyti tele,. izijoje, apra

šyti amerikiečių spaudoje.
bet taikos problema Vidun- di«»«n plunlunom', taip n# . Moriertv. Ona Ginilie. jie tai . buvo n'ufiImuotį 
muose Rytuose gerokai su. niekiną sovietų priešai kai ne ir Ada Ausieųene, nas’-

kurioje JAV spaudoje. rėdžiusios tautiniais di abu.! (Nukelta Į 2 psl.)



Puslapis anfral nnr

Viai sutartos išvados
UETUVOS LAISVINIMO DARBO KONFERENCIJOS, 

įvykusio* 1974 m. spalio 26 ir 27 dienomis 
Wkite Plains, Nevr York,

SUTARTOS IŠVADOS

A. Lietuvos laisvinimo darbo sampratos ir lietuvių 
bendravimo klausimu

1. Lietuvos laisvinimo darbo konferencija, išklausiu
si ir apsvarsčiusi pranešimą apie Lietuvos vadavimo sam. 
pratą, nutarė dar kartą pareikšti nepakeičiamą laisvini, 
mo veiksnių nusistatymą siekti nepriklausomos Lietuvon 
valstybės atstatymo, remiantis nekintančia lietuvių tauto; 
valia, Lietuvos valstybingumo apraiškomis ir lietuvių iš
eivijos tautine pareiga savo tautai padėti išsilais.inti i- 
okupacijos.

2. Lietuvos laisvinimo darbo konferencija drauge si 
visa lietuvių išeivija protestuoja prieš okupanto vykdomą 
pagrindinių žmogaus teisių paneigimą Lietuvoje, ypač 
prieš religijos persekiojimą ir Lietuvos žmonių bendravi
mo su kitais kraštais varžymą.

Kiek įmanoma okupacinio režimo varžtų ribose, lais. 
vojO pasaulio lietuviams tikslinga puoselėti ir plėsti ryšiu.' 
su pavergtoje Lietuvoje gyvenančiais tautiečiais išeivijos 
tautiniam tapatumui su savo tauta išlaikyti ir solidarumui 
su ja ugdyti. Tuos ryšius mezgant ir palaikant, išeivijos 
lietuviams tenka vadovautis savo sveika nuovoka, sąžinės 
jautrumu ir tautiniu sąmoningumu, vengiant bet kurių 
veiksmų, kurie galėtų pakenkti Lietuvos valstybiniam tęs
tinumui ar lietuvių tautos pastangoms išlikti ir išsivaduoti 
iš okupacijos.

KZUu7Y73, SO. BOSTON

.ietuvos Laisvinimo Darbą Konferencijos, {vyks sios 1974 m. spalio 26-27 dienomis College oi 
White Plain, N.YM dalyviai. Iš kairės pirmoje ei Įėję stovi: J. Kavaliūnas, K. Miklas, dr. J. Valai 
is, J. Gaila (JAV LB Krašto valdybos pirm.), M. Mackevičius, A. Simutis (Lietuvos ges. konsulas), 
lr. J. K. Valiūnas (Vliko pirm.), B. Nainys (PLB pirm.), T. Blinstrubas (Altos vicepirm.), dr. B. 
Memickas, E. čuplinskas (Kanados LB Krašto valdybos pirm.); antroje eilėje: R. Kasperas, J. 
/alaitis. St. Lūšys; trečioje eilėje: A. Vakselis, A. Gureckas, dr. D. Šatas, J. Audėnas, A. Gečys, 
un. V. Bagdonavičius (pasilenkęs), R. česonis, B. Raugas, dr. V. Šimaitis. Trūksta V. Vaitiekūno

v
I Ki, lB?«knNr. 46. lHrLm. lapkričio 26

Kaip Chicaga sutiko S. Kudirką

.acijcms. pozityviai talkinančioms Lietuvos Laisvinimo Todėl Seimui Ruošti Ko. 
bylai. mitetas kreipiasi į visus lie-

6. Skatinti gyvenamojo krašto visuomenės tinkamą tuvius, jų organizacijas ir 
•upažindinimą su lietuvių išei vijos gyvenimu ir jos teigia, pavienius asmenis. Bostone, 
maišiais danbais. Brocktone. Worcestery ir ki.

7. Tęsti politinį spaudimą į visų mums prieinamų 
valstybių vyriausybes ir parlamentus, didžiausią dėmesį

tose vietovėse gyvenančius, 
su nuoširdžiu kvietimu ir

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Buvau pritrenktas, didžiai nustebintas, sunku man buvo 

patikėti, kad tai yra tiesa, bet džiaugtis negalėjau. Ma* 
tot, čia pat tebebuvo Vladimiro kalėjimas. į kurį ir vėl 
galėjau be jokio nusikaltimo patekti. Jaučiausi nesaugus, 
sekamas ir lėktuve, o juk dar nebuvau praskridęs tų vieli
nių užtvarų, kurios skiria Sovietų Sąjungą nuo Vakarų 
Europos. Kai lėktuvas nusileido Frankfurte, kai iš jo iš
lipom, tik tada pajutau nepaiprastą džiaugsmą širdy“.

M. Rudienė maždaug taip tas mintis išvertė:
”Taip, Simas buvo laimingas, jis džiaugėsi, jis buvo

labai nustebintas. Ir jis dėkoja Amerikos vyriausybei ir 
žmonėms už suteiktą gaibę“.

Kam nauda ir kokia nauda iš tokio vertimo? Tokių 
vertėjavimo klaidų turėtų saugotis visos lietuvių koloni
jos, kurias Simas Kudirka dar rengiasi lankyti.

Sutikima* bažnyčioje ir Marijos aukšt. mokykloje

Lapkričio 17 d. 10 vai. 30 min. ryto Simas Kudirka 
ir jo šeima su Chicagos lietuviais susitiko Marųuette par
ko lietuvių parapijos bažnyčioj. Čia mišias laikė ir pa
mokslą pasakė vysk. V. Brizgys. Įspūdingai ir gražiai 
patriotines giesmes giedojo VI. Baltrušaičio vadovauja
mas choras. Pamaldos baigtos Lietuvos himnu.

Tą pat dieną 5 vai. po pietų Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje buvo surengta akademija Simui Kudirkai 
pagei'bti. Kalbėtojų buvo daug. galima tarti — mūsų 
veiksnių pirmininkų paradas (dr. K. J. Valiūnas, inž. Br.

nrašvmu vinis darbus ir na Nainys» ^r- K- Bobeb’s. dr. Ant. Razma. M. Rudienė). Be 
kreipiant į Jungtines Amerikos Valstybes. Tuo tikslu taip išimus atidėti kitam lai’į akademijos invokaciją paskaitė vysk. V. Brizgys, 
pat skatinti lietuvius platesniu mastu dalyvauti gyvena- ^ui, 0 tą savaitgalį cjkirtijSveikinogen.konsulėJ.DaužvardienėjPasaulioliet.jau- 

| mojo krašto politinėje veikloje. iVITRo seimui ir Simo Ku-jr.iwo sąjungos vardu R. Kasparas, kongresmanas E. J.
o T . A . . . . j u 1 t -1 i 8- Moksliniais veikalai? dokumentuoti Lietuvos oku. ’dirkos pagerbimui bankete.' Denvinski ir penki čekai — Simo dalios broliai. Meninę

i 3; Itet^V°S- laiSVimm° konferencija, tuieuama ,paciją. 'jos gyvenimą rusų priespaudoje ir pastangas išsi-j Maloniai prašome banke, programą atliko Fausto Strolios vadovaujamas Jaunimo 
galvoje, kad musų visuomenes diferenciacija ir nusistaty- laisvinti 
mų įvairumas yra natūralus ir teigiamas reiškinys, taria, j
kad dėl to tolerancijos puoselėjimas ir jos laikymasis mū-; 
sų išeivijos organizacijų, spaudos ir pavienių asmenų tar.' 
pe yra būtinas. Nesilaikymas šio svaibaus dėsnio apgailė. : 
tinai kenkia išeivijos tautiniam solidarumui ir laisvinimo!
darbo sėkmei. fi

B. Lietuvos laisvinimo ilgalaikių darbų ir priemonių i
(

klausimu

1. Rūpintis, kad Lietuvos Diplomatinės Tarnybos į- 
staigos, reiškiančios Lietuvos valstybingumo tęstinumą, 
būtų išlaikytos.

2. Išlaikyti, remti ir stiprinti Vyriaausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, tęsiantį tautos valią dirbti ir kovoti 
už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą.

3. Rūpintis Lietuvos nepriklausomybės ir lietuvių tau 
tos laisvės klausimo ir reikalo atstovavimu už Lietuvos 
ribų.

4. Plačiau naudotis peticijos teise tarptautiniuose
forumuose, kurią turi lietuvių organizacijos ir lietuviai,: 
kaip atskirų valstybių piliečiai, sekant Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo principą. i

5. Pasirūpinti tautinių ir asmeninių skriaudų lietu- į
viams dokumentacijos surinkimu. ‘

6. Rūpintis Lietuvos etnografinių sienų dokumentą. > 
cija. Studijuoti būsimos Eurojpos struktūros klausimą tarp. į

Dokumentuotinos šios temos:
a) Pirmoji įusų okupacija;
b) 1941-jų metų sukilimas;
c) Vokiečių ir antroji rusų okupacija;
d) 1945-1952 metai: areštai, trėmimai, kolektyviza- Į
cija, ginkluotas pasipriešinimas; į
e) Lietuviai Sovietų Sąjungos kalėjimuose ir koncent- I
racijos stovyklose; 1
f) 1952-1970 metų laikotarpis;
g) Tautinė ir religinė rezistencija;
h) Rusijai priskirtos ir kolonializuotos Mažosios Lie- j 
tuvos padėtis;

į to stalus (po 10 asmenų) už. Centro choras, akt. EI. Bdandytė, solistė R. Mastienė ir 
s.’sakyti ne vėliau kaip erruo. akt. Alg. Dikinis. Solistei akompanavo A. Vasaitis. cho. 
džio 2 d.^ ir is anksto įsigyti Vida Kazlauskienė, programą koordinavo Petras Pet- 

. rutis.banketo bilietus.
Stasys Lūšys,

Seimui Ruošti Komiteto 
vardu

SIMUI KUDIRKAI 
UŽSAKĖ KELEIVI

Donatas Valeiša iš Law- 
i rence, Mas?., anksčiau tu-

i) Gudijai priskirtos Rytų Lietuvos padėtis ir jos tau. į rėįe? kepyklą So. Bostone,

Simo Kudirkos pareikštų minčių santrauka

Pagerbimo akademijos paskutinysis kalbėtojas—pats 
Simas Kudirka. Pilnutėlė auditorija-lietuvių, gal 1,500 
žmonių, jį pasitiko atsistojimu ir nuoširdžiom, ilgai tru
kusiom ovacijom. Simo Kudirkos tartas mintis galima 
suglausti į keletą itin reikšmingų skirsnių:

a) Uetuvos lietuviai apie išeiviją galvoja kaip apie 
damų ir vieningą vienetą, galintį savo tautos laisvę pri-

tiniai santykiai. ' į praeita trečiadienį laikėsi a^inti’ jei^tokio vieneto nėra, tai kogreičiausiai jį rei.
9. Remti okupuotos Uetuvos gyvenimą s-tudijuojan-1 mūsų įstaigoje ir metams 'k*a sudaryti > 

čias institucijas, rūgintis profesine talka bei lėšomis ir ! užakė Keleivi Simui Kudir- J>) Maskvos despotizmas yra grėsmingas ne tik Lie- 
i- sekti, kad numatyti darbai būtų laiku atlikti. 1 kai ir Jonui Gendroliui So. tuvai, bet ir Jungtinėm Amerikos Valstybėm, ir visam

Bostone. laisvajam pasauliui, todėl esąs reikalingas budrumas, a»p.
Ta proga D. Vadeiša pa- dairumas ir stiprybė, nors pats Kudirka netikįs, kad 

tarė pakelti Keleivio prenu- Maskvos despotai išsilaikytų ilgesnį laiką, nes ir pati rusų 
meratą, nes ji šių dienų są- tauta savo kančiose jau pervargo; 
lygomis esanti per maža. ’• c) prašo nevadinti jo herojum, nes herojai dėl savo 

Ačiū D. Valeišai už para- idealo miršta, o jis dar tebesąs gyvas; ”bet savo idealo-r- 
I kovos dėl lietuvių tautos laisvės — aš niekad neišsižadė-

KANADOS LB VALDYBA s’u’ Akėdamas, kad ir jūs, sesės ir broliai lietuviai, būsite 
įsu manim“.

Dabartinė Kanados Lietu-! Tai mintys ir žodžiai Simo Kudirkos, iškentėjusio 
T-i • tz • • •• ! vių Bendruomenės valdyba .beveik ketvertą metų Sovietų Rusijos naikinamųjų kone.

Vyriausias Lietuvos Islais- Kc seimą, n jie i £ šitaip pasiskirstė pareigom: j lagerių pragare. Ir tik už tai, kad jis lietuvis!, Bet ar iš.
vaus. O se. a ienų, gru »o į p.^ jonas Simanavičius, j girsim, ar susivoksim, ar savy susigaudysim?!..

,. . ...................... , V * *i__  I vicepirm. baltu reikalams—'
kia vis kitoje lietuvių gyve- Hiltono v.eibučio patalpote Algimantas Žilinskas, 
narnoje vietovėje. Tokie sei-: specialiai ruošiamame ban- } i rvšiams ?u kana. 
mai jau yra buv, New Yor.| keteSim., Kadi*. p~.ky. ST- Irena

john, sekr. lietuvių kalba — 
kun. Jonas Staškus, ižd. —
Juozas Vaičeliūnas, vicepir- 
min. visuomeniniams reika. 
lams — Gediminas Kuolas, 
kultūros komisijos pirm. —

KONFERENCIJOS IŠVADŲ KOMISIJA:
A. Gureckas, VI. Šimaitis, Jurgi* Valaitis

Bostono ir apylinkių lietuvių 
maloniam dėmesiui

valstybinių santykių plotmėje.
7. Ieškoti efektingų būdų liesti ir platinti svetimomis ’ vinim o Komitetas (Vlikas) 

kalbomis knygas, liečiančias Uetuvos bylą ir lietuvių kul. savo metinius seimus šau. 
tūrą.

8. Dėti pastangas, kad lietuviai, kurię yra išblaškyti
po Sovietų Sąjungą, būtų grąžinti į Lietuvą. J ...

9. Išnaudoti kitų valstybių žmonių galimą pagalbą ike’ Chicagoje, Clevelande ir, pagrindinę kalbą.
Lietuvos labui. Su latviais ir estais artimai bendradar- wr°^’» Ten bus iškilmingas Simo
biauti: derinti veiklą, vieni kitus remti ir kiek tikslinga
išvien veikti.

Šių metų seimą VLIKo val

• 99
Lapkričio 21-22 dienomis Simas Kudirka lankėsi 

Clevelande, kur taip pat buvo labai iškilmingai sutiktas. 
Miesto majoras įteikė jam miesto raktus

C. Lietuvos laisvinimo einamųjų ir specialių darbų bei 
žygių Mausimu

dyba nutarė šaukti Bostone 
ir prašė Bostono lietuvius tą 
seimą priimti. VLIKo seimo 
sesija Bostone, be abejo, su
daro Bostono lietuviam tam

Kudirkos pristatymas ir jo
bei jo šeimos pagerbimas iš
silaisvinimo bei į šį kraštą 
atvykimo proga po tiek

(Atkelta iš 1 psl.)

KUDIRKA BEDFORDE
Ką tik gavome

1. Teikti ekonominę, kultūrinę ir politinę pagalbą 
lietuviams okupuotoje Uetuvoje.

2. Telkti informaciją iš okupuotos Lietuvos ir ją per
duoti laisvajam pasauliui:

a) straipsniais periodinėje spaudoje, radijo, televizi
jos ir kitomis priemonėmis;
b) kasmetiniais leidiniais (apie žmogaus teisių pa
žeidimus ir kitais klausimais);
c) išverčiant į kitas kalbas ir leidžiant Uetuvos Kata. 
likų Bažnyčios Kronikas.

Lietuvių kalbos žodynas
ir užrašyti ir ”Gan»o Bangų“ į mokyklai jr namams, reda- 
kolektyvo - Perkūno Kru- gavo Antanas Klimas ir Sta.

skausmo ir baisių kančių, Elena Kudabienė, švietimo
prieš 4 metus jį išdavus Lie.j tikrų riipesčių ir ekstra dar. f“” ok^antuk 

bų. bet kartu parodo pasiti
kėjimo ir pagarbos mūsų ko. 
lonijai. Tas gi mus įpareigo
ja sūdanti geriausias sąly
gas seimo darbams vykti.

Yra sudalytas Seimui

VLIKo seimas vyk* Statler 
Hilton viešbučio patalpose 
š. m. gruodžio 7 ir 8 dieno-

Ruošti Komitetas. į kurį jei- bu* ten pat šeštadienį 7 vaL
na įvairių organizacijų atJ vakaro.« •

Sekmadienį seimas tęsis 
toliau ir baigsis 2 vai. po

komisijos pirm. —Silvija 
Martinkutė, jaunimo sekci
jos pirm. — Almis Kuolas 
šalnos komisijos pirm. — 
Vincas Sakas.

Valdybos adresas: 1011

konio. Romo Šležo. Birutės 
Vaičjuigytės ir kt.

mis. Seimo pradžia JežU- CoHeye St. Toronto 4. Ont 
dieni 10 vaL ryto, banketas Canada.

PASTAS ĮSPĖJA

Iki šiod ipaštas be ženklu

sys Barzdukas, iliustruotas, 
kiekvieno žodžio reikšmė 

'i paaiškinama sakiniu. Tai
.. . v,ae!ns i leidinys, kurio 'jau seniai rei.

paliko tikrai žilto .r malo-lkejo mfl3q |ituani9tin4ma 
mokykloms ir šeimoms, kil

simas Kudirka 
liko ti 

naus žmogaus įspūdį.
J. S.

NAUJIENA
Jau išėjo iš spaudos Jani

nos Narūnės dailiai sueiliuo. 
ta vaikams poemėlė RŪTE
LĖS AITVARAS. Daugybė

stovai, ir jis savo darbą dir
ba sėkmingai.

3. Infoįrouoti laisvąjį pasaulį apie Uetuvos byią ap.l Kai komitetas buvtf suda , pietų.. ^^“^reikaUudOTo’Iš0 ravėjo.'

A lf iriu * RU* 811 *V*l*t * T j tad bus painrastas^ metinis i retų, kad banketo salė būtų ^r jis tokius laiškus grąžins
ir Azijoje, kūnų interesą, yra susikirtę su Sovietų Sąjun- VLIKo seimas, bet. darbam pilna žmonių. įvertinti VLLį8"1"“^- 
gos interesais, neziunnt jų vidines santvarkos ir ideolo. j._usėju. vi.u mūsu džiaugs Ko darbuotojus, atvykstan.! - , _ i . ru ir
Plos. .... , mui į Jugtines Amerikos! «us » įvairių kolonijų, irį

4. Organizacijoms ir forumams, galintiems padėti Valstybes atvyko S i m a g'pagerbti mūsų didįjį vyrą ir’ Paragink savo pažįstamus
lietuvių išeivijai ir lietuvių tautai, dėmesį skirti tikslingos Kudirka su savo šeima. I kankinį Simą Kudirką galė- r . . . skaityti ir paveiksliukus ga-
atrankosbūdu. VLIKo valdyba mūsų mie-’sime tik asmeniškai daly^ rM.u evj. j m* j1Tna pafcam 9paivinti (kuo

— - - ------------- J—• *— ___ gražiausiomis spalvomis).5. Teikti paramą tautinėms ir tarptautinėms organi. lūs Kudirkas pakvietė į VLL vaudami. metams $7.00.

rių vaikai jau menkai kalba 
lietuviškai. Kietais virše
liais, kaina $6.

Mano žodyną*, Richard
Scarry. daugiau nei 1,400 
spalvotų paveikslų iš įvai-

paveiksliukų dail. Zitos So- riaušių sričių ir kiekvienas 
deikienės darbo. Tai puiki

jų turi lietuvišką ir angliškąKalėdoms dovanėlė. Dvigu. 
’bas malonumas — eiles pavadinimą. Knyga didelio 

formato, stipriai įriekta ir 
labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.

«
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

venson, jr., laišku dr. K. Bo
beliui pranešdamas apie So. 

i vietų S-gos pasižadėjimą pa- 
i lengvinti žydam ir nežydam 
i emigruoti, pažymi, kad tiki-i 
Imasi, jog šis pasižadėjimas! 
bus vykdomas. Jeigu gi ne, Į 
tai Stevensonas mano. kad 
kongresas imsis žygių at-

mas "G. Kraštą“, gali pasi-Į šaukti Sovietų Sąjungai su_ 
piktinti, kodėl jis rūpinasi teiktas prekybines lengva 
lietuvių tautinių mažumų 1L| tas.
kimu užsieny, o nei vienu

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Saules beieškant

MET "GIMTĄJĮ KRAŠTĄ“ 
DRAUDŽIA

Vilniuje leidžiamas laik. 
rastis "Gimtasis Kraštas“ y. 
ra skiriamas užsienio lietu
viams. bet jį galima užsipre
numeruoti ir Tarybų Lietu
voj. Jis ten pardavinėjamas 
ir spaudos kioskuose.

Iki 1972 m. "G. Kraštą“ 
buvo galima užprenumeruo
ti iš Lietuvos ir Baltarusijos 
lietuviams, ir adresatai jį 
gaudavo. Nuo 1972 m. “G.
KraštoU prenumeravimas
Baltarusijos lietuviams su
stabdytas; pašto punktai 
grąžina pinigus tiems, kurie 
jj užsakė. Vadinasi. “Gim
tasis Kraštas“ Baltarusijos 
lietuviams skaityti uždraus
tas.

Kodėl draudžiama? “G. 
Kraštas“ iškelia Tarybų Lie
tuvos laimėjimus. Jame yra 
daug pagrįsto ir nepagrįsto 
gyrimosi tais laimėjimais. 
Jis įdeda kartais ir kokį 
straipsnelį ar žinutę, kuri 
kelia lietuvių tautinį pasidi
džiavimą. Ekonominis gy
venimo lygis Lietuvoje aukš
tesnis, negu Baltarusijoje. 
O čia dar pagiriami Tarybų 
Lietuvos laimėjimai. Tai ga
li Baltarusijos lietuviuos su
kelti nepasitenkinimą gudų 
respublika.

Yra ir kita medalio pusė. 
”G. Kraštas“ rašo apie visas 
ir visur persekiojamas tauti
nes mažumas, bet apie pa
dėtį lietuvių mažumų,. ku
rios yra čia pat pašonėje 
(Baltarusijoje. Kaliningra
do srity), nutyli. Baltarusi
jos TSR lietuvis, skaityda-

žodžiu neužsimena apie lie-| 
tuvių tautinės mažumos pa
dėtį Baltarusijoje. ”G. Kraš.! 
tas“ elgiasi taip, lyg Balta
rusijos lietuvių visai nebū
tų. Kodėl ”G. Kraštas“ ne.! 
užstoja Baltarusijos TSR-je 
persekiojamų lietuvių? Ko
dėl jis nerašo apie tautinį 
lietuvių diskriminavimą Ka
liningrado srityje?

Šiaip ar taip imant, val
džia nutarė, kad Baltarusi
jos TSR lietuviams skaityti 
”G. Kraštą“ yra pavojinga.

Minėjo Salomėjos Nėries 
sukaktį

Lapkričio 17 d. sukako 
70 metų nuo poetės Salomė
jos Nėries gimimo (ji mirė 
1945 m. liepos 7 d. Maskvo

I
Alpių viršūnės kyla pro debesis aukštyn ir blizga sau. 

Įėję. Nei vieno juodo taško. Nei vienos juodos dėmės. Pa
sakiški balto stiklo kalnai.

Oras Europoje blogas. Lyja. Žemės nematyti. Skren
dame iš Briuselio į Neapolį, o iš ten toliau į Sorrento. Tuo 
tarpu aukštai šviečia saulė, ir kalnai, ir debesys akinančiai 
baltuoja. Lėktuvas palengva leidžiasi. Debesų kamuoliai 
šiaušiasi. Apskritėja. Dideli pūkiniai patalai tarytum 
rūksta. Lėktuvas staiga paneria į baltą miglą, pralenk, 
damas apskritų formų milžinus, kūnų .pilkai mėlyni še
šėliai žaismingai erzina saulę. Nieko nėra, tik balta tyla 
lengvai virpina lėktuvą.

n
Milane reikia pakeisti lėktuvą. Aerodrome tenka 

valandą laukti, šeštadienis. Judėjimas lėtas. Turistinis se
zonas baigėsi, o žiemos sportui dar per anksti. Milano 
dangus pilkas. Gana vėsu, 50 laipsnių Farenheito.

Vasarą didelė dalis Olandijos, Belgijos ir Vokietfjos 
gyventojų traukia į pietus. Visokiomis susisiekimo prie
monėmis, dažnai prisikabinę gyvenamo vežimo priekabą. 
Šią vasarą turizmas sumažėjo trečdaliu. Benzinas bran. 
gus. Kasdien kainoms vis kylant, aplamai nebelieka pa
kankamai frankų, guldenų ir markių.

Rudenį atostogauja tylesnė žmonių rūšis — žilstan
čios poros, arba jaunavedžiai medaus mėnesio savaičių 

. praleisti skrenda į pietus. Po Kipro nuotykio žmonių en- 
grama Amerikos Lietuvių; tuziazmas Graikijai ir jos kaimynams atšalo. Šiaurės Af-

Susirūpinęs pavergtųjų 
teisėmis

Senatorius Adlai E. Ste- 
Amerikos Lietuvių Kongre
so vardu atsiųstą raštą dėl 
Lietuvos ir kitu Baltijos 
kraštų žmonių Sovietijoie 
teisiu laužymo, raštu pareiš
kė Altos pirm. dr. K. Bobe
liui: “Būkite užtikrinti ma 
no nuolatiniu susirūpinimu 

į šiuo reikalu. Aš laikysiu tas 
mintis savo gaivoje ir atitin
kamai veiksiu senate“.

Telegrama buvo padėkota 
prez. Fordui už Kudirkos 

išlaisvinimą

Iš Chicagos pasiųsta tele-

Kipro Bielinio atsiminimų
> tomai (Dienojant. Penk
tieji metai. Gana to jungo). 
Kaina $9.00.

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

TAU, LIETUVA, Stepo* 
no Kairio, 4S0 ^L, kai
na $2.00.

Chicagos istorija, parašė
Aleksas Ambrozė, 664 psl., 

Į gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

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

Antano Škėmos raštų I to. M
mas (Nuodėguliai ir kibirkš-| Napoleonas, Baltija, 
tys, Šventoji Inga, Čelesta,! r*ka» parašė Vincas Trumpa, 
Balta drobulė ir K. Ostraus.^1 Ps^» lris^a, kaina $6.00. 
ko pastabos) 500-psl.. ir III Dialogas su kraštu, Aki 
tomas (Julijana. Živilė, Pa- mirksnių kronikos, antra
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. , . z,n.A____ 'voje (1940-1970), paraše

UETUVIŲ LITERATO- Į Leonardas Šimutis, daug i-
RA SVETUR, 697 psl. Joje I liustraciju, 500 psl., kaina< .z — . - ._.*. __ $10 0()

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-

je, palaidota Kaune). Ta su_j Taiybos pirmininkas dr. K.) rjj{a n-ra Baskai triukšmauja.Tokiu būdu atostogų
kaktis Lietuvoje buvo iškil-i ° eis įsreis e uo nuosir- pasidaro ribota. Sorrento visada mane viliojo,
mingai paminėta. džiausią lietuvių padėką 1

. ... , IJAV prezidentui Fordui už III
Vilniaus operos saleje bu. | • t • Ai nasbniraJ

vo iškilmingas susirinkimas, Į ~ f P iniHimn ^Kudirkai I Vanduo sruvena ištisais srautais. Jau valanda, kaip 
prie Salomėjos Nėries varčioj Slf§eima išvykti iš Lietuvos ■lietus tiesi°g pilte Pila- Milano aerodromo asfaltas plati
vidurinės mokyklos Vilniaus i 
centre esančioje aikštelėje j 
atidengtas paminklas, kurį 
sukūlė skulptorius V. Vil- 
įdžiūnas su architektais G. 
Baravyku ir G. Ramunių. 

Respublikinėj biblioteko.

rašo A. Vaičiulaitis apie po* 
eziją, K. Keblys apie romą* 
ną, R.Šilbajoris apie novelę,
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J* Girnius meta žvilgs-! 
nį į visą tą literatūrą apla-’ Karūna, istorinė trilogija- 
mai ir šio kūrybos laikotar-j poema iš Mindaugo epochos 
pio problemas, Č. Gricevi-i 1237-1268, parašė Anatoli- 
čius paruošė išleistų knygų: jus Kairys, 318 psl.. kieti 
sąrašą. Kaina $10. viršeliai, kaina $6.50.

Lietuviu išeivija Amerikoj;
parašė Stasys MichelsonaSj 
gausiai iliustruota, 500 psl.^ 

' kaina $4.00.

pilka lietaus jūra. Lašai įmuša didelius oro burbulus. Sor. 
rente reikės nusipirkti skėtį, mąstau. Po valandos, kuri 

į rėplioja lėtai ir tingiai, lėktuvas vėl pašoka į orą ir per- 
SOVIETINĘ KEPURĘ J .piauna tamsiai pilką miglą. Rūkas bematant šviesėja, de- 

I besys balsta, ir staiga apakina saulė.. Mano žvilgsnis klai- Į 
• ?‘gos ambasado- ^žioja debesų laukais. Tikra sniego dykuma. Tolumoje

.., . . j v • • . nUj Dobnmnas prez. ° P1 tarytum ežerai mėlynuoja; Nenustebčiau, jei pamatyčiau

yra per 1,000 S. Nėrį lie-! Girdi, ji bus reikalinga VIa.
čiančių eksponatų. idivostoke. kai prezidentas Debesys reteja, ir pasirodo tamsiai margajemes mozaika.

Kaune prie jos kapo pats' susitiks su Brežnevu. Linkę- T_ohau tiesesnė juosta — Tirėnų jūra. Lėktuvo stabdžiai
pirmasis partijos sekretorius; tina. kad toje rusiškoje “pa. lėtina greitį. Plaukia mažų debesėlių būriai. Atrodo, bus, 
P. Griškevičius su kitais pachoje“ Fordas išsaugotų gražus oras. Lietus, rūpesčiai ir darbai atsiliko. Atostogų ’ 
aukštais pareigūnais padėjo Vladivostoko derybose bent saulėtos dienos žada nesibaigti. j
gėlių puokštes. i jau blaivaus proto ameriko-J

, nišką galvą.-------------------------------------- ; |

FORDUI PADOVANOJO

(Bus daugiau)

Altos informacijos NAUJOS ATSIMINIMŲ 
KNYGOS

i

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINE PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

“Balys Sruoga 
lhūsU atsiminimuose“

Dr. K. Bobelis perrinktas 
Altos pirmininku

Neseniai įvykusiame 34. 
■le suvažiavime sudaryta A- 
anerikos Lietuvių Taryba, į! 
kurią įėjo ir naujų narių,' 
lapkričio 6 d. savo būstinėje 
turėjo posėdį, kurio dr. Ka
zys Bobelis vienbalsiai vėl j 
buvo perrinktas pirmininku.

Pažymėtina, kad dr. K. 
Bobelis S. Kudirkos atvyki
mo į JAV belaukiant, keletą 
dienų buvo pasitraukęs nuo 
savo profesinių pareigų, vi
są laiką pašvęsdamas santy
kiams su Washingtono įstai
gomis. Jo pateiktomis infor
macijomis pasinaudodama. 
Chicagos amerikiečių di
džioji spauda plačiai rašė 
apie Simo Kudirkos ir jo šei
mos atvykimą kartu su pas
kutinėmis naujienomis iš 
New Yorko. Radijo stotys 
skelbė ilgus pasikalbę, i mus 
su dr. K. Bobeliu, pažymė. 
damos ir Altos pastangas 
atkviečiant S. Kudiiką.

Jau ruošiamasi naujai 
veiksnių konferencijai

Amerikos Lietuviu Tary
bos posėdyje lapkričio 6 d. 
T. Blinstrubas ir dr. V. ši- 
maitis plačiau painformavo 
apie įvykusią Lietuvos lais. 
vinimo ceiksnių konferenci
ją New Yonke.

Šiame pat Altos posėdyje 
buvo aptarta ir artėjanti

antroji laisvinimo veiksnių 
konferencija, kuri įvyks 
1975 metų pradžioje. Pasi
skirstyta kai kuriomis parei- J 
gomis ryšium su antrosios! 
konferencijos paruošiamai- j 
siais darbais.

Altos posėdyje dalyvavo! 
pirm. dr. K. Bobelis. T. 
Blinstrubas, dr. K. Šidlaus
kas, kun. A. Stašys, dr. V. 
Šimaitis, J. Skonibskas, A. 
Pakalniškis, V. Šimkus, E. 
Vilimaitė, T. Kuzienė, E. 
Smilgvs. A. Jonikas, kun. J. 
Prunskis. I. Blinstrubienė.

S. Kudirka pareiškė padėką 

Altui

Simą Kudirką, su šeima 
atvykusį į JAV. aplankė A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
vicepirmininkas dr. J. Va
laitis, kuris tuo metu buvo 
nuvykęs į specialią gvdvto. 
ių konferenciją New Yorke. 
Dr. J. Valaitis kalbėjosi su 
S. Kudirka, kuris pareiškė 
padėką Altai už rūpinimąsi 

į jo išvykimu ir už suteiktą 
visakeriopą parama. Simas 
Kudirka spaudos konferen- 
ciioie parodė labai gwa ir 
tikslią orientaeiia bei suma. 
numa. Dr. J. Valaitis pasvei. 
kino S. Kudirka Altos vardu 

I ir perdavė iam kvietimą at- 
Į vykti į Chicagą.

Kongresas budės dėl 

emigracijos vydymo

Senatorius AdlaiE St»-.

Praeities apybraižos, 1900- 
1950, autorius Jonas Valai
tis, 288 psl., išleido Kazys 
Valaitis, kaina su atsiunti
mu $5.25. Ji gaunama adre
su: Jonas Valaitis, 1822 So. 
49th Avė., Cicero, III. 60650.'

Išeivio dalia, Juozo Kapa. 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.00. Išleido Chica
gos Lietuvių Literatūros d-ja Į 
(1739 So. Halsted St. Chica
go, III. 60608).

DOVANA JAUNIMUI

Lineliai, Janinos Narūnės 
eilėmis parašyta apysaka. 
Gausiai iliustruota dail. Zi
tos Sodeikienės. Kaina — 
$1.80.

Miško viešnia, J. Narūnės 
kalėdinė pasaka. Miško eg
lutė ir Kūčių vakaras. Gau
siai iliustravo dail. V. Alek. 
sandravičius. Švietimo Ta
rybos leidinys, spausdintas 
Romoje. Kaina $1.60.

Rūtelė* aitvaras, —nauja 
poemėlė vaikams, dailiai su. 
eiliavo J. Naiūnė. Gausiai ir 
įdomiai iliustravo dail. Zita 
Sodeikienė. Kaina $1.50.

VERTINGIAUSIOS KALĖDINĖS 
DOVA NOS

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU* 
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ UETUVISKŲ KNYGŲ*

Kalėdinėms dovanoms jų siūlome pasirinkti iš čia 
spausdinamo sąrašo. Tos knygos visos gražiai išleistos, 
kiekviena savaip įdomi. Knygos mėgėjas, gavęs tokią do
vaną, tikrai nepaprastai džiaugsis. Be to, atsiminkite, kad 
dovanodami Įmygą tuo pačiu remiate lietuviškąją išeivi
jos raštiją ir jos kūrėjus.

Seniausia ir mažiausia 
(plotas tik 24 k v. mylios, 
20,000 gyventojų) Europoj 
respublika yra San Marino, 
Apeninų kalnuose, iš visų 
pusių apsupta Italijos

Adomas Galdikas, apie Į 
150 dailininko Adomo Gal-i 
diko spalvotų reprodukcijų! 
ir nespalvotų paveikslų, su Į 
Chariotto 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 tas — 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 literatū
ros istorijos, kurią autoriui 
užsakė parašyti Lietuvių 
Fondas, čia surinkti kone 
visi mūsų literatūros pradi
ninkai. su jų kūrybos pavyz
džiais, bei mūsų periodinės 
spaudos kurčiai,

"SAULES 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., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

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

Steponas Kolupaila, para. 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
zas Danys, 464 psl., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai, 
kaina $12 00

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatro kūlėjui, 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 nepalaužto 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.

I ILGIAUSIAI ISUEKANTI DOVANA! i
Kalėdų dovanoms iėleidiiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų?
• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 3« tomai (ėios dienos

vertė apie 5*0000) parduodama tik ui ............................. S2MOO
• VINCO KRĖVĖS RASTAI, S tomai (ėios dienos vertė

apie 9*000) parduodama tik ui .......................................... *2500
• MOŠŲ LIETUVA. 4 tomai (ėios dienos vertė 1100.00)

parduodama tik ui ....................................................................... 54200
• ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo

pedija anglų kalba).* tomai (ėios dienos vertė *200.00) 
parduodama tik ui •»•»•••••••,»••••»•••••••••••••• *120.00

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
3*5 W. Broadway, R. O. Box ta, So. Boston. Maso. 02127, U. S. A. 
Telefonai: daiko metu (517) 255-7730, vakarais (*17) 252-275*

t
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Br. ir Sif. Nakų švente
ij

Detroitiškiai Bronė ir AL • į Kanadą, o po metų ausigy- i 
fonaas Nakai gražią lapkri- veno Detroite. Tai švelni ir“ 
čio 9 d. Dainavos va avie
tės Baltajame name iškil. 
mingai paminėjo savo vedy.

SAN FRANC1SCO, CAL.

Mirė LiUian Sanlcutč- 
Yonikiene

Teises patarimai
Spalio 12 d. prancūzų 

maloni moteris, gražiai iš i ligoninėje mirė Lillian San. j 
auginusi du sūnus ir dukrą.1 ‘

Abu sūnūs yra baigę litu
binio gyvenimo 25 metų ?u-‘anistinę mokyklą. Viktoras,

į mesnių vietų — Jadvyga ir iooo stipendiją, kad galėtr 
! Vladas Juškos iš Albertos, susipažinti su Jungtinių 
Alvina ir Augustinas Su- Tautų organizacija, veiklu- 
kauskai iš Toronto, Juzė ir jaunimo organizacijose. Jo 
Kazys Valaičiai is Londono brolis Jonas jau ruošiasi ma 
ir Lt. gistro laipsniui. Jų sesu<

Pokyliui vadovavo dr. Jo.1 \*^a ^ar teibelanko vidur; 
nas Mikulionis. Jis trumpai mokyklą
apibūdino ir Nakų nueitą! Sukaktuvininkus pirmasis 
gyvenimo kelią. Per .kaitė ir' pasveikino buvęs Nakienės 
iš Alfonso Nako sesers Alės mokytojas inž. Jurgis Mikai 
Rūtos-Arbačiauskienės knv-1 la. Be lo, sveikino prof. Jus 
gos ištrauką apie Al. Nako‘tinas Pikūnas. Juzė Valai. 
vaikystės dienas. Skaitė ido.Į tienė. Antanas Sukauska? 
miai, su humoru, sukelda- (Detroito Oiganizaciju Ct
mas klausytoju juoką. vardu), buvęs pabrolys Au.

Alfonsas Nakus gimė justinas Sukauskas. Stasvs

uzaugo ir velione Liman 
Jos tėvai buvo aktyvūs Bos
tono lietuvių kolonijos na
riai. Sąmoninga lietuve iš
auklėjo ir savo dukterį Lil
lian. Ji ištekėjo taip pat už 
čia gimusio, bet susipratusio 
lietuvio Povilo Yoniko. Ke
leivio seno skaitytojo, dide
lio lietuviškos knygos mėgė
jo. Kai Yonikai atvažiuoda
vo į So. Bostoną savo tėvų

I

kūtė _ Yonikienė, spalio 16 
d. palaidota Mt. Hope kapi-’ 
nėse Mattapane, Mass. ’

Advokatė dr. M. ftvcikaaskicnė salikoi 
kyti į keleivio skaitytoją klausimus teisiu 
reikalais. Tie klausimai tori Htt bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimas ir at
sakymus spausdinsime Štame efcyrfcMfe 
Laiške r**kia pažymėti, kad sesto Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prstems siųsti tiesius M«e 
adresu:
Dr. M. Šveikauskas. Attoraey ai Laow 
lioKton Five Building 
1895 Centre Street 
W. Roa būry, Mass. 02132

Į trečdalis palikto turto. O 
į Tamstai, kaipo jojo sūnui, 

Mano mirusio tėvo tėvas Į tada nieko netektų, 
dar tebėra gyvas. Jis yra 89 • Mirusios dukters vaikai 
metų amžiaus, dar gerokai‘.pasidalintų lygiomis jos 
stiprus, bet. žinoma, amži-! trečdalį, o mirusiojo sūnaus 
nai negyvens. Į vaikai pasidalintų jo trečda.

aplankyti, jie visada grįžda-i Jis turėjo iš viso tris vai-lį. Rezultate — paskirsty- 
vo Kelevyje knygų prisipir.; kus. Vienas buvo užmuštas į mas būtų nelygus. Vieni 
kę ne tik, sau. bet ir savo vie. kare, duktė mirė prieš 5 me. j anūkai gautų daugiau negu 
rtam ar kitam geram drau. tus vėžiu, o trečias sūnu~,1 kiti. nes jų dalių dydis pri
guli. j mano tėvas, 1965 metais žu. klausytų nuo to, kiek vaikų

vo automobolio katastrofo. paliko jo arba jos tėvas ar

Klausimas

. Velionė? budi vyras Povi-,
1921 m. kovo 3 d. Rūdžių j ^arUauskas. Vladas Selenisj Jas. motina Emilija SankieJ je. “motina (senelio mirę vai-
kaime, Kamajų valse.. Ro.l (žurnalistų vardu), rimus I nė. seserys Ann Krolide<“ Senelis, visus pergyvenęs, kai).
kiškio apskr. 1944 m. baigė1 yiktoras vaiku vardu. Miku J Stradforde, Con., Julija Du. taip bijo mirties, kad atsi.’ Reikia paaiškinti sene.
gimnaziją Vilniuje, teisę, Koniai ir Gucfoiai pad^navoj Qran Roslinda^e. Mass., ir sako surašyti testampnta, į liui, kokie būtų rezultatai,
studijavo Miunchene Unr-' apie Naku meilę ir ištikimy- j brolis Petras WaRingforde. nors man žadėjo palikti di.l jeigu‘jis mirtų, nesudaręs
ros universitete, 1949 m. at- • bę vienas kitam, 
vyko į Detroitą, ten dabar' Julija Nakienė ii 
dirba Chrysler bendrovėje Mikulionis sukaktuvinin- i 

kams įteikė visų vardu ?pal. J 
Al. Nakas dar Vokieti jo- ‘voto8 televizijos aparatą. • 

je aktyviai veikė šviesos* A. Nakas visiem-padėko.!

Jonas
— Būk .pasveikintas. Mai- žinau, ko dabar negaliu

ki! į laikraščiams pasakyti. Nu, j braižyto ju.
— Kodėl šiandien esi toks o tada viską kaip ant delno1

linksmas, tėve? Į išklosiu. Aš, Maiki, parašy.
— Tai tu_ Maiki, visai ne- ’ siu, kad Zacirka į degtinę 

skaitai Keleivi 
tytum, tai neklau
tUm’ Aš niačiau, kaip pas mano bar jis rašo Naujienom. Ke.į koį kad nuotaika buvo

gaspadmę ateina ženotas Įeiviui. Nepriklausomai Lie-1 kiliausia, apie tai nėra ko 
dypukas, o to dar niekas ne. tuvai. Draugui ir kt. ir yra nė rašyti, nes savaime su
žino. Aš visiems pasakysiu,, vienas našiausiu ir geriausių j prantama’.
kad mano frantas Bambic.!lietuvių žurnalistu. Jis,buvo’ Sukauskas
kas naktį iš kaimyno arma- , ir Lietuvių Enciklopedijos j
bilo per guminę paipą prisk! bendradarbis. PS. Savo mielą bendra-
siurbia benzino, o jį patį

Conn. Jiems visiems mūsų dėmę dalį savo turto už to i, j testamento. Jei tie rezulta.
kad aš ii prižiūriu ir padedu tai jam yra priimtini, Tams. 
jam tvarkyti jo reikalus.

Jis turi pusėtinai daug ni

• 1 •O” ’ 1 •įausta užuojauta.

BROCKTON. MASS.

kVACLlAli, Vieni Iie- j cuuj į y — • v• • , ’ •**!***« *
rio! Jeigu skai-i pila vandens ir pardavinėja;sambūryje žiemos ir vasa-f jo už atsilankymą ir dova-1?: kuonos 
jklauses žino. į žmonėms tik barščių rašalą. r<* stovyklose redaguodavo' BaR> • p? turtinta

t satyrinius laikrascius. Da-j Rad vaišės buvo karalių, ta ir išrink 
, kaitau ne tik Aš kaĮP Pas man0 > rašo Naujienom. Ke-įkos, kad nuotaika buvo iš- ba:— Tėve. aš skaitau ne tik 

Keleivį, bet ir kitus laikraš
čius,.

<— Tai dėl kokio misteiko 
nepasakei, kad praeitame 
Keleivio numeryje yra įš- 
drukavota tau ir man gro. 
mata?

Nauja Sandaros valdyba
Lapkričio 14 d. Sandaros tris namus.

s nariu susirinkime Kadangi aš esu tik vienas 
veiklos apyskai- iš jo devynių anūkų, vis bL 

inkta 1975 m. valdy. kad gausiu tik devinta- 
ip dali to turto, nepaisant

pirm. Povilas Gaigalas. k<?d k’f.’ an.nka’ «eniu visai 
vicepirm. Tomas Miliauskas, nesinmina ir jo beveik ne_ 
sekr. Viktoras Brandtneris, a^bnko. Tie kiti lan^o ii 

nori iš jofin. sekr. Petrą? Viščinis, 
ižd. Jonas Pašakarnis. i 

Direktoriais išrinkti Bro
nius Aukštikalnis, Julius Ba-t kasdien vėžvdaaas i darbai Nuo 1950 m. A. Nakas, mus AUKsiiKainis, 4 u nūs t>a-

t*7 ‘“P’ /“7vt^iBro^ir»es nuol'džial " VyteuUs Baškaus.
K^eiX c'sveikiname ir linkime taip k“-

jame tik paminėti. j dą ir ant mūzų Ščėslyvos vra te^šiš- Pat neiu^OTT1b sulauVi ir Revizijos komisiją suda-

ta nieko jam nepadarysi. 
Turtas yra jojo, ir jis gali

nigu bankuose mvo vardu į su iuo pasielgti taip. kaip 
ir. be to. dar turi žemės ir. nori.

tik tuomet, kai 
gauti pinigų.

J^a’n man reikėtų ii pri- 
katb^ti -udarvti testameu-i 
ta? Kas atsitiktu, ‘ieigu jis' 
mn-tu. nepalikęs jokio testa
mento?

Jis mi na«nke<? dau/rpliui

— Užtat, Maiki, man ir i Smerties Susuidfe pirminin. žemaitė Budzinauskaitė, auksinio yedvbjjii° jubilie- ro Tomas Pilleski-, Antanas cqvo kaimvnu, kad nori man 
ko, kunz su b^eviais pra_! g:mnaziią baJ>ė Meniin??e_ jaus, o vėliau ir deimantinio. Bnbašius ir Albertas Tarnu- beveik visa turtą neirti.interesna žinoti, kas tą laiš

ką parašė ir ką ji- ten sako. gėrė mūsų ant
— Tą laišką parašė K i dėtaspinigu^n dab» per, 

Sagaitis, gyvenantis Mont-!sw“rinkimą raus agituoja., 
realyje, Kanadoje. Ir jis ten ka^ duotume dar daugiau,

ne, 1948 m. gale atvažiavo Keleivio redakcija levičius.
V. B.

Anūkas

PRANEŠIMAS
i

rašo:
“Brangūs Bičiuliai, 

Sveikinu jus visus ir linkiu 
sėkmės jūsų darbui.. Kartu 
siunčiu 25 dol. trijų metų 
prenumeratai. Po trijų metų 
man sukaks 80 metų, tada

VOKIETIJAnes znočijasi lakai pabran
go grabai ir tarietkai. Dar! 
visi jie čiaudėt, kai aš para
šysiu, ką žinau. ..

Rugsėjo 12 d. Mannheim. 
—* Bet kur tu, tėve, ding.. Schoenau mirė dr. Jonas 

si, tokių dalykų prirašęs? • Remeika, šešerius metus iš-
Tave tavo šeimiiinkė jau tą

gal ką kita sugalvosiu. Man į pačią dieną išvys laukan, 0(
malonu, kad Maikis «u tėvu 
lanko mano namus. Aš pra
šysiu juos mane lankyti, kol 
būsiu gyvas. Sudie!“

— Ar tu matai. Maiki. ar 
tu matai, kaip tas vyras mo
ka gražiai rašyt ir mus pašė- 
navoti! Su tokiu vyru aš no
rėčiau būti frentas. kol galė
siu savo rankose 'pypkę ir 
šoblę išlaikyti. Juk mudu su 
juo esame jau beveik vien
mečiai. Tokio vyro negali
ma užmiršti. Jam ir aš pat? 
norėčiau (parašyti ilgą gro- 
matą ir jį pa veikinti ir pa- 
dėkavoti. kad mane ir tave 
šitaip gražiai prisimena.

— Tai parašvk. tėve!
— Tu, Maiki, iš manęs 

nesijuok, kad aš nemoku ra
šyti. Vieną dieną aš jums vi
riams dar padarysiu siurp. 
raizą.

—- O kokį tu netikėtumą, 
tėve, dar gali pa daryti?

— Aš pats per save iš
moksiu rašyti. A š, Maiki.

ir joks tavo dabartinis drau. 
gas nenorės tavęs sutikti.

— Maiki, aš ne toks dur
nas, kaip tu manai. Aš po 
tuo druku savo pavardės tai 
jau tikrai nepadėsiu, o para. 

i šysiu kokią nors išgalvotą, 
aiba tokio žmogaus, kuris

TORONTO, ONT.

Mas«achu?etts.

Atsakymas

Iš ikitos pusės, jeigu jis 
porėtu, jis gali, kol gyvas, 
Tamstai perleisti visą arba 
dalį savo turto ir nesudary
damas testamento. Taip per
leistas turtas tektų Tamstai, 
dar seneliui gyvam esant, 
jeigu jis to pageidauja. Tes
tamentu palliktas turtas ten. 

J ka palikuonims, žinoma, tik 
po “palikto“ mirties.

Tamstos seneliui aš pa. 
tarčiau nueiti pas vietini ad
vokatą ir su tuo pasitarti vi
sai* jam rūpimais reikalais.

Beje. dar norėčiau Tamsu 
tą įspėti, kad, jei senelis 
nuUrtu testamentą sudarv- 
ti. Tamsta i šį reikalą visiš
kai nesikišk. Tegul nueina 
pas advokata. sudaro tokį 
testamentą, kokį nori. Ki
taip po senelio mirties kiti 
jo anūkai galėtų turėti pa.

’ ¥

i Baigiu sutvarkyti mano- yra tuščias prietaras bi-
' turimus Tėvynės Apsaugos jotl- sudaryti testamentą. K«-
• Rmgtinės dokumentus. Taip nemjršta dėl to, kad | grindą “ginčyti“ testamentą
. pat baigiu Rinktines jsistei-r qira5^ testamentą. Daug (to contest), tvirtindami 

Spalio 9 d. buvo Toronto ę”P,° b<? velksmų apžvalgą. | Amoniu testamentus surašo
Lietuvių namų nariu susirin-, /e,.Ka.s bV.vu^ųvTA?'?es f a' ir juos keičia kas keletą me.
lomas, kuriame dalyvavo a.; lyviVtul etų k vkl-ų <tn- Jei?u to Paę?pidauia- Aš

r • • icm oie 300 nariu ir nenariu Iki*• “uomeRM bpl pa«e.davi-; žinau, kad vra tokių žmonių,
bX 9921!^,"' kurie mano. kad jie mi™.

Mirė dr. Jonas Remeika Lietuvių namai jau turi 
1,000 narių

buvęs paralyžuotas.
kad teutamentas buvo suda
rytas Tamstos nedefetinoje į. 
takoję (undue influence).

gruodžio 21 d. Padubysio. . . . . . L .
val?č.. kiaulių apskr. Mokė-1 ”ana1’ suannkime įstojo 
ri Šiauliuose, karo metu dar 10, ^odė1 narių skaičius 
Petrapilyje baisrė gimnazi. >«• P«?**o tūkstanti. Toks. 
ja. istoriją pradėjo studijuo. tintasis pumens teko Algiu 
ti Petrapilio universitete. PadoLkiui.

(lauksiu iki ateinančių metų Į kai tik sudarys te-:tamentą.
» Tvo mipufo focfoTnnnfA narni

St idijas tęsė Vokietijoje.* zmegaus, Kurtei*—
numirė. Ai galiu r Kielio universitete gavojau seniai 

pasirašyti net ir vardu “Jū
sų Maikis“, juk tau vis tiek. 
nes tų žmonių nepažįsti, su 
jais gyvatinės negeri, tai 
kas tau?

— Ne. tėve, jeigu tu ši. 
taip galvoji, tai geriau visai 
nesimokyk rašvtlneą prida
rysi ir sau, ir kitiem tiktai 
didelių nemalonumų, ir už 
nepagristus šmeižtus dar 
pasodins tave į kalėjimą. 

ŠUDEGINO 0OOOO LAIŠKŲ

Paryžiaus pašto streikuo. 
jantieji paštininkai išnešė j 
kiemą aeiMuratjėna laiškui 
ir juos sudegino. Spėjama, 

būdui

Be suaugusiu, dar yra a. 
pie 160 jaunųjų narių, ku. 
rie temoka įstojamojo mo
kesčio $1, bet neturi balsa
vimo teisės.

Mažiausias nario moke«.

jau dabar puse abėcėlė? ga
bu nurisavoti, o kai išmok- "f*1 du visą. tai iū« Viri atrnmen- 60 000 *"** 
to peekeliai galėsite eiti žą
sų ganyti.

— Žiūrėk tu man! O ka 
tu, tėve, gali parašvti, kad

kad tuo aunaflrinta

d; ktaro laipsnį.

Grįžęs į Lietuva, trumpai 
mokytojavo Pasvalio gim
nazijoj, nuo 1927 m. lankri. . .
g i 16 d. apricvveno Kiai. *'? Ca {‘JMC'S?’5 
p- doje, kur mokytojavo, vė.! ln,0'<®tl .^5. Dar
Iru buvomokrio tarėsi ?P’.« P»sė panų tėra jmoke
Vokieriama užėmus Klaipė. m8ZI.au ’["P *100-,Pr 
do. grižo i Kauna, čia mokv. P00 450, dau
tr javo gimpaziioio. kol 1041 ?“’!«> ~ «£, po ?
m repatriavo i Vokietiją.'Į-000 J- ^razda-
Ten pradžioje dirbo ne «avo^ ■ Vadyba, o Parimo* 
Sfeeialybės darbą, vėliau į į'Jjį?0 tendrove net .. 
rrokvtojavo, buvo mokslo’4,3W' w
t? ‘ėjas. Po karo vadovavo. Viso labo narių inašų su. 
K’elio lietuviu gimnazijai, mokėta apie $77.000. 
vėliau buvo Naustadto lietu.
vin gimnazijos vicedirekto
rius. GRAŽŪS ATVIRUKAI

Po to piketininkai buvo 
jėga išvaryti B 
niekuo nekaMe
riunttjamnprifaįgte dUtok! yra bendradarbiavę 

taip ‘jau visus nustebintum? Hų nuostolių ir kitokios paL' pėdos radiofono programo- 
— Aš, Maiki, labai daug navoa. ja.

Skaitytojui V.P.

Kiek prisimenu, aš jau e- 
su į Tamstos klausimus at
sakiusi anksčiau. Mokesčiai 
mokami tik nuo procentų, o 
ne nuo grąžintos skolos su
mos — “principai“. Jeigu 
Tamsta dar neturi 65 metų 
amžiaus, tada Tamstos ex_ 
emption yra $750. o ne dvi
guba suma. Kadangi už 
“disabilitv benefits“ mokes
čių nereikia mokėti, esu t*, 
ra. kad Tamstai nereikia 
mokėti jokių mokesčių. ŽL 
noma. jei, be to, Tbmstą dar 
turi bankuose stambias tau. 
pvmo sąskaitas ir gauni už 
jas stambius procentus, — 
tada reikalas gali būti ki
toks. Tamsta turi teisę gauti 
“disability“ pensiją, nepai
sant to, kiek tu pajamų turi, 
jei tik nedivfai ir neturi už
darbio. Nematau jokio rei- 
kalo Tamstai “perrašyti“ 
mortgage savo sūnui.

va ario pradžios. 1 jje mi^ta, testamento nesu.
Ras. kitę tik iš esmės. Ma.i rę jr tada atsiranda viso-i 

kių ginčų ir nesantaikos 
tarp palikuonių. Tačiau nė
ra tokio recepto, papai kuri 
galima būtų įtikinti žmones 
sutvarkyti savo reikalus pa
gal savo norus, kad išveng
tų visokių nesupratimų.

Jei Tamstos senelis atsi
sako testamentą sudaryti, 
nieko nepadarvsi. Jeigu jis 
mirs testamento nesudaręs, 
jo turtą • bus "padalintas i de. 
vvnias dalis, nes jo naties 
vaikai visi jau vra mirę, o 
anūkai — jo palikuonys — 
v^a vienodo giminystės 
laipsnio, todėl kiekvienas 
paveldės devintąją ‘jo turto 
dali.

Jei vienas arba du senelio 
vaikai būtu pragvvene savo 
tėvą, rezultatas būtu buvęs 
vi-ai kitoniškas. Tokiu atve. 
iu palikuoniu giminingumo 
laipsnis būtų nevienodas, 

j nes vaikai, žinoma, yra arti- 
1973 m. valstijos ir vietos mesni giminės, negu anūkai.

no adre
Jo-as D. Čėsna. 261 E. 

TTv»iv»r«itv Avė.. Apt. 905. 
St. Paul, Minn. 55101, USA.

Jonas Česna

AUKOS S. KUDIRKOS 
FONDUI

Maža CTpe Codo, Mas-.. 
13 apylinkė iš savo nariu 
surinko ir pasiuntė Simo Ku 
dirkos Fondui $164. Ta su 
mą sudėjo: Adomoniai $50 
M. Faivaitienė $20; po $10 
— Biliūnai. Jansonai, Mi 
neikiai. Mikutavičiai. Pakš. 
čiai ir Šilimai: no $5—Kont
rimas. šlenavičiai. Krasaus
kai, Mandoikiai ir Bliudni- 
kni. Strazdai — $3. Po $2— 
Mekai ir Kucinai. Po $1 — 
Gudukai ir Ganiprauskas.

Velionis ya daug rašęs. 7^^ ribotą kiekį dail. ir TH

mHo. bMidaopau Uutosąką liečiančių T“?-? 'Paskn2‘Yma’tada I*0-,Etaaiml dalykų. Ji, kelerius metei 2 iahTStSSkl m '\ .&k2T’
tea dSilk Vra bendrarlirbiavę.irKlai. ^14. Conneetoete - »727, Tamsto, tėvas Mtu prarr-

ir kalėdiniam Kalifornijoje — $739, New venęs savo tėvą — Tamstos.
Yorke — $894. genelį, — jam tektų vienas Į

g&NLANDREALTY

4811 — 4th ST. NORTH 

8T. PETERSBURG, PL. SS7M

f

m8ZI.au
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Vietines žinios
ED. KETVIRTIS PRIEŠ LIETUVIŲ KALBĄ

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA 
ši radijo programa trans

liuojama penktadieniais ii

suomenei. i Sekmadieni, gruodžio 15 meratorių? O juk kiekvie. :‘L Kifkinui ypač didelj ispū-
Toki,—n, ir tokiu d. 4 vaL 30 min,popiet Jor. p«num.„toriu.

' geru laiku gauti nėra taip dan Hali mažojoje saleje naujas prenumeratorius kud jįe u_
lengva. Didelė padėka ir smuikininkas Izidorius Va. stiprina laikraštį. i bai patogus važiuoti. Užsaky-

• mai vykdomi grei?ii, ir užsaky
ta prekė gavėją pasiekia ne vė- 

į liau, kaip per mėnesį, jei tiktai 
prie gavėjo vardo ir pavardės 
yra pažymėta ir "otčestvo“ —DOVANOS I LIETUVĄ 

IR SSSR

South
kr
kaip
masi So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos 75 m. sv.kak
ties minėjimui.

Ten jis. pagyręs ;o minė ji. 
mo komiteto pirmininką 
Romų A. Bričkų už gerą su
planavimą ir pasiruošima, 
skundžiasi, kad ta proga iš. 
leistame leidinėlyje draugi
jos istorija parašyta tik lie. 
tuviškai.

. Ar nutirpo lietuviškas ,
liežuvis, ar prarado savo ** verumas bei Komentarai 
tautybės atminti dvasia?

J. Vanagas

SIMO KUDIRKOS 
FONDUI AUKOJO:

WBUR 90.9 FM
banga nuo 8:00 iki 8:30 v.

tėvo vardas. Pavėlavimų pasi- 
’ taiko dažniausiai tada, kai užsa
kytojas nenurodo gavėjo tėvo 
vardo.

Tam tikrų pagerinimų pada
rytu ir ryšium su siuntinių įtei
kimu, ypač, kai siuntiniai pilnai 
ir teisingai adresuoti.

Būdamas Sovietų Sąjungoje 
M. Rifkinas lankė ir Vniešposyl- 
torgo skyrius net tokiuose toli
muose miestuose, kaip Tašken
tas, ir atrado juos irgi gerai 
aprūpintus geriausiomis prekė
mis, gaunamomis už užsienio 
valiutą (certifikatus) žemomis 
"diplomatinėmis“ kainomis,

Podarogifts. Ine., ir Globė 
Parcel Service centras yra 240 
Fifth Avenue, New York, N.Y. 
10001, o jų skyrių yra visose 
Jungtinėse Valstybėse.

Skyriai apie čia minėtus fak
tus yi»a painformuoti, ir jų ve
dėjai mielai paaišikns dovanų 
siuntėjams visas smulkmenas.

A. P. 
(Pr.)

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš ototteo WLYN. 1860 ki- 
lodklų ir ii stoties FM, 
101.7 »Cu veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J :80 vai. die
nų. Parduodama: Vėliausių 
pasaoliaių kinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutėa pasaka.

Biznio reikalais kreipus | 
Baltic Florists gilių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vray, So. Bostone. Telefo
nai AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Kelalvia.

Maurice Rifkin. Podarogifts, 
Ine., ir (Įlotu' Parcel Service, 

. - . . inc.. prezidentas ką tik grižo iš
tolino Respigni melodingai kelionės i Sovietu Sąjungą. Rū- 
romantiška sonata H moli ir’ k inas Maskvoje, jis aptarė su 

Yniešposyltorgu abi jo fim? ts

van Beethoven sonata Ei 
dur Opus 12 Nr. 3, italo Ot.Tad sveikiname Jūratės .pa

stangas.
Jūratė Aukštikalnienė ir,

Birutė Banaitienė sudaro pirmą kartą atliekama šiais 
šių metų vyreaiiųjų skaučių i metais specialiai Vasyliū
Židinio valdvba.

Žiūrovas

Lietuva Kultūros Klube

nams parašyta nuosaikiai 
: moderni pirmoji Jei onimr 
Kačinsko sonata smuikui ii 

; fortepijonui.
• Visi besidomintieji muzi 
kos menu nuoširdžiai kvie 
čiami nepraleisti labai retos

Juozas ir Anelė Januške-’ 
vičiai ir Juozas ir Irena Ra. •

J i
Toks žmogaus, dar pre. Zigmas Gavelis — $18.39. į še^dienio Bosto.

tenduojančio i didelius lie-i Po $10: M)4tolas Mano. jn0 kultūros k.ubo su>innki 
tuvių veikėjus, skundas yra maitis, dr. Petras Kaladė, j J00 prog****3 hu\ o 
be rimto pagrindo ir nerri Antanas Girnius, Vik
nukreiptas prieš ypač šiuo ir Aga Kubfliai. Vytautas 
laiku skatinamą JAV kukū. Felicija Izbiekai, Stasė

tienė. Danielius A verks i: B.e papasakojo Kaip ji pra.< Salės adresas:
Vytautas Stelmokas. eitą \ ašarą \ i.maus umyer- 30 Gaiaaboro St., Boston

Bronė Pilipaitė — $5. !?ne:e ^;.no *^vo iituamsti- Mas*., kampa* Huntingtor
Ti viso — $153.39. radijas. Perkūnas Kru. Avė., tik viena* bloką* nuo

xoms pate'Nė savo Lietuvos Symphony Hali. 
kelionės atsiminimus, o fil- Bilietu kaina tik S? 50

rinės raidos krypti.
Šiandien čia vis labiau iš

keliamas reikalas puoselėti 
at įkiro tautu kalbas ir apla
mai jų kultūrą. T? m reika-

skirta • progos pasiklausyti

Bostono LB apylinkės
lui yra teikiama net valsty. vairiu nueširdiai dėkoju.
binė parama. Ir šimtai lie
tuvių tėvu ir seneliu perka 
savo vaikams ir vaika;čiams 
lietuviškas knygas, leidžia 
juos Į lituanistines mokyk
las, kad ga’ėtų jie išmokti 
ir pamilti lietuviu ka’ba.

Tenelieka Bostone nė vie 
no lietuvio, r.eaukojusio Si 
mui Kudirkai ir jo šeima 
padėti.

Antanas Matjoška

Inžinieriai S. Kudirkos 

fondui

alininkas Romas Šležas pa- įu salima gauti jau daba’ 
t demonstravo jo nufilmuotų kasote prie salės.* Kasa ati 

į Lietuvos vaizdų montažą. Jara kasdien nuo 10:30 vai.

kad galėtu ta kalba palaiky, i 
ti gyvus lietuviškosios visuo : 
menės narių ryšiu? ir kurti 
ir šio krašto garbe didinan
čias kultūrines vertybe?. Dėl skyrius iš savo kasos Sime 
to ir Bostono Lituanistinėje Kudirkos fondui paaukoję 
mokykloje pirma karta pra. $200. Be to. atskiri naria; 
dėjo veikti skvrius vaikams, i taip pat Yra aukoję, 
visiškai nemokantiems lie-; Fondo* adresą*; 
tuviškai. f ta skyrių savo” 
vaikus leidžia kaip tik seno
sios lietuviu imigrantų kar
tos palikuonys.

O štai Edmundas K et vi r. St’ ^adelpbia, Pa. 19102

tis nepatenkintas, kad lietu.' «< . . .
Kariuomenes šventevių organizacija savo na. 

riams savo istoriją rašo lie
tuviškai...

Nieko verti jo tvirtinimai, 
kad apie trečdalis tos drau
gijos narių nemoka lietuviš
kai nei skaityti, nei rašyti.
Tokių gal tėra tik kelios de
šimtys iš dauariau kaip tūks- padaro
tančio. Pagaliau, priklausv.
darni lietuviškai draugijai Lapkričio 17 d„ sekroa- 
jie ir lietusiu kalbos turėtų 10 val- vakaro, buvo
kiek pramokti ir nereikalau- perduotas pusės valandos 
ti. kad dėl tokios menkos pasikalbėjimas su Simu Ku. 
mažumos narių daucuma djrka per televizijos 56 ato- 
būtų verčiama draugijos is. ti.
toriją skaityti anglu kalba. Tai jaunos ir energingos

Seku draugijos veikla jau židinietės Jūratės Aukšti- 
20 metų. Tas pats E. Ket- kaimenės nuopelnas.. Jūra. 
virtis seniau susirinkimuose tė dirba toje stotyje kaip 
tekalbėjo lietuviškai, lietu, programų koordinatorė. La- 
vių kalbą neblogai ir moka. hai malonu, kad mūaj jau-» 
o jei kartais kokio žodžio norios kartos atstovai yra j 
pritrūkdavo, tai atsiprašv- jautrūs mūsų gyvenimo

Lietuvių Inžinierių h 
Architektų s-gos Bostone

Simą* Kudirka Fund
c o Liberty Federal Saving» 
and Loan As*.. 202 N. Broac'

Bostono ramovėnai praei
tą sekmadienį gražiai pami 
nėjo Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukaktį. Plačiau— 
kitą kartą.

Ka* nori —

DR. BRUCE E. BROWN

praneša, kad atidarė savo

DANTŲ GYDYMO OFISĄ
So. Boston Medical Building 

386 We*t Broadvray
South Boston

Saite 200

GERIAUSIA DOVANA — TAI JlB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarija* Patentą Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų (imintea, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 ox. 16 savaičių vartojimuL Jft- 
są užsakymus siųsti su $8.00 apmokėjimu — JlB LABO- 
RATORY, 1437 Se. 4Mb Avė. Cicero, IIL 80858. JIB 
Atstovybė, 24M Daagall Rd^ Wiadeur. 12. OaL, Casada. 
JIB skyrius: 7 Stutt<art 50. Duisburpentr. 7-10, W. 
Gerumay. VaistMss: J A J. 2557 W. OMh SL Ckicsfo: 

_ BOth Avė. A 14th St.. Cicero. 1840 W. 4Tth SL. Chžcafu.
3223 N. Miteaakee Avė, 1147 N.

- fr kitur.
meeeee*sassssameN«eeeeeeeeMerr*eeeeeree<

leciancius reikalus l>ei tolesnius 
•at irnavimti pagerinimus tūks

tančiams tų firmų klientų.
M. Rifkin apžiūrėjo Vniešpo- 

nltcrgo sandėlius ir buvo ma- 
or.iai patenkintas didžiu asor- 
imentu prekių, prieinamų g'.iu- 
lantiems dovanas pagal specia 
ius užsakymus arba pagal pre- 
‘eiencinius rublių certifikatus. 
Tų prekių tarpe yra geriausios

A1EVO KARALYSTĖS ŽINIO

žinoma. Mikėjo pranašystės 
iimbolizmų pagrindas buvo da
lyt ui. su kuriais pranašas buvo 
susipažinęs. “Ietys“ ir "kalavi
jai“ šiandien turi nedidelės
reikšmės, kaipo pasekmingi ka- • ■—v—
•ia\ imo Įrankiai. Jei ta prana-1 
ųvstė tūtų buvusi parašyta mo- 
ieiniškesnriis laikais, tai. be a 

be jor
apie pov

•ės, fcū*ų buvę prisimenama i 
povar.derinius laivus, lėk-:

. turus ir nuodingas dujas.
Daug aplodismentų susi. ryto “ti 5:30 vai. popiet. | Panašiai vynmedžio ir fygm<-1 

’aukė Perkūnas Krukonis. ! ilžio Pave‘,ksias nurodo i ramybę,

\jris pnes po^ĮĮ ^‘*7 z j tvirto ežsitiikrinimo, kud gyve-Į
nemokė to nevieno lietuvis.' Gruodžio 7 d Statler vieš. r**:no Akmenys ir patogumai'
ko žodžio, o dabar gražiai butv Vliko banketas ' ' i-’• Pr*einami 'isie-mv uda’ k1-i 1 j,.;,- OUl\ \ 11X0 oanKetas. ! Kristaus Karalyste bus prade-,skaitė savo ‘pasirasytu> p.a. Gruodžio 15 d. Jordan; jusi pilnai veikti. Patogus na-1 
tokus įspūdžiu*?, tepadarr, jjaii mažojoj salėj Va-yliū-su t,viejų automobilių ga-Į

• “ “ “ * L ruvii linzneoe mirt mnVoc/*hi l>fį jdamas tik viena kita kirčia- nu knncAria® ~ į ražu. liuosas nuo mokesčių, bū.
. nų Koncertą.. tųmodemišb-istųpačiųgarbin-

\ asano 16 d. So. Bostono: gų sąlygų Įsivaizdavimas.vimo klaida.

salėje Minkų radijo dainų_  kuris gaubia visas tautas, ir ’
r«Wdmė pareiga, ir ddliojo"£džio kane^

Kovo 9 d. So. Bostono 
Lietuvių Moterų Klubų Lietuvių Piliečių d-jos salė- 

Federaeijos Bostono klubo se skautų ir skaučių tradici- 
susirinkime spalio 26 d. iš. nė Kaziuko mugė. 
rinktoji valdyba taip pasi-; Kovo 21 d. 8 vai. vak. N. 
skirstė pareiga1: oirm. A- Anglijos Pabaltiečių d-jos 
leksandra Daukantienė-Mo., koncertas Longy SAool'of S&hXJ?r‘iiX

naf^y. vicepirm. Ona Girų. Music. Edward Pickman minsimės jo išgelbėjimu/* 
lienė. sekr. Irena Manomai- Hali, 1 Follen St., Cambrid- Ko daugiau liegalėtumėm pra-
tienė. fin. sekr. Magdalena ge. šyti negu tai. kas yra aprašyta

l^ncL&R*6nė. narės F^.icija 1* m. balandžio 13 d. pranašystėje apie ateinančius 
Karostenė ir Ona U’evičie- 3 vai. po nietu So. Bostono atsteigimo jialaiminimus ? Iš
nė. Lietiniu Piliečių d-jos III a.itikr^‘J tai h;!!i didi P':ota- kai

t  -- 4r- ."ateis visu tautu pageidavimas“
p ipf K’r iv t, valete Lais\e. \ arpo nava- fAgėjo 2:7). l’uo'u gi gaivinan-
* a k t n G i M U sanms koncertas

Viešjvits Dievas atims ašaras 
nuo kiek.' ieno veido ir nuims 
nuo visos žemės savo žmonių 
gėdą; nes tai yra kalbėjęs Vieš
pats. Ta diena bus sakoma: štai * 
šitas vra mūsų Dievas, mes jo 
laukėme, ir jis išgelbės mus; ši-

į čių ir py vvbc pulaikančių Mesi
jinės Karalystės aprūpinimų 
simbolis.

1 ’’Dar.galas“ simbolizuojantis 
Gruodžio 6 d. 5 vai. vak. UETL’VOi ŽEMĖLAPIAI i apakinančią "senojo žalčio“ Įta 

Naujosios Anglijos Pabal- ką. bus tuomet atimtas. Tui bus
tiedu d-jos koncertas Foret Tunme Lie.uvoe žcmė’a A^iUoias^į^o k*d’ ka’P

KALENDORIUS

ASecond Church. 66 Marl- 
boro St. Bostone. — už 7»> ?an*u. už $2.50

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broadvray, So. Bostone 
KARL MKHELS ir ROBERT OW£X3 

refistruoti aptiksi
siūle

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ

• KONTAKTINIUS LĘSIUS
• KATARAKTO LĘSIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti liet aviškai !

Mediesid (Melfsre)
Skambinti: 2 6 8-8500 Medkare

šėtonas
jau bus surištas, kad nebesuve- 
džiotų daugiau tautu. — Apr. 
20:1-3.

Ir mirtis tuomet bus nugalė
jimo prarytu. Juk mirtis atėjo 

|tj pasauli ir panaikino visų lai
mę: bet "kas buvo pražuvęs“, 

•turis būti sugražintas, dėl to
'mirtis turės būti panaikinta.

Apraiškimo 21:4 mums pasa- 
kvta. kad "mirties (faujriau ne
bebus". Praeityje turėjome kliū-

• čiu tame. kad mėgindavom pri-
• taikyti visus šituos žemiškus pa- 
1 žadėjimus danguje, nepastebė
dami fakto, kad tik nedaug, tik

' patys tikrieji Valdovo pasėkėtai
• šiame amžiuje tegaus dangišką 
atlyginimą. Mirtis viešpatavo

I čia ant žemės, taigi čia ir ”mir- 
i ties daugiau nebebus“.

Ir kaip laimingi bus tuomet 
žmonės, priimdami Karalystės 
palaiminimus, reiškiančius gy- 

; venimą ir išganymą! Patėvnyki-
f te. ką sako apie tai pranašas:
I **Tą diena bus sakoma: štai 
laitas yra mūsų Dievas, mes jo
laukėme, ir jis išgelbės mus; 
šitas yra Viešpats, mes jo tikė
jome*. mes džiaugsimės ’r links, 
minsimės jo išgelbėjimu“.

J Kas domitės Tiesa, mes pri- 
siųsim veltui spaudos. Kreipki 

' tė« šiuo adresu •
< Lithuanian Pihle Studentą, 

212 E. ?rd Street,
Spring Vallty, ID. 81382.

(Skelbimas)

l/aiau ir Taikau
eismus ii lauko tr viduje.
Lipdau popierių* ir tamau 

iską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medfiagą.
JONAS STAR1NS&AS 

220 Savta HU1 Are.

TeL CO 6-56M

DRAUDIMO AGENTŪRA 
At’ieka įvairią rūtių

Kreiptfe

BRONIS KONTRIM 
t»M Broadway 

So. Berian, Mana. *2127
TeL AN 8-1741

5AVA1TRA8T1S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoji skanytojus epu* posaudniuB fr
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai 
apie visos mūsą visuomeniniai bei kultūriahn klausimu*. 
Jame rasite įdomią skaitytoją fatiiką skyrią. kuriame laukia
me abipukią pasisakymą tr auomunią kiekvieno visiems 
svnrMa problema.
' NEPRIKLAUSOMA LIE ruvA“ yra dinamttka. mūsą M- 
efvijos laikrafttis, ieūkąs naują bendradarbią bei idėją, vfc 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, karia kovoja ir dirba at 
nepriklaasomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-«e 88.88 

Adresas:
7722 George StreeL I^SeDo-MentrenL 890. Ooebec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA~jaa M melą tarnauja Hetnvlą
ja dangina kaip SEPTYNIS MIUONUS

pi«L aeaSUBIVIENUIMAB

SLA— jau turi dangino, kaip Iria sa 
kapitalą, tad ja apdnrada Ūkia Ir

mo $1096816 218.98068 
8LA—jausianti duoda gerą TUpamą ją

davmeat bmvaaea, kad 
aukštojo mokslo studijoms ir

apdraodą: ui $1,000.00 
aomotamr

SLA—AKCIDKNTALf

»

kori yra 
o teikta

tik 08.00

kinką Ir draugiją uorfama UI 01,000.00 
Ba apdraodoa mokeatis 08.00 | matei 

SLA—kuopos yra daugumoje Metusią koloniją. IMpkMIa 
• kuopą veikėjus. Ir ,1a

Gausite

007 YaffLM-Y.il



Vietines žinios ;■

DALYVAUKIME SIMO KUDIRKOS PAGERBIME!

Gruodžio 7 d. Simas Kudirka atvyks j Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimą ir tos dienos vakare 
7 vaL Statlerio • Hiltono viešbuty ruošiamame bankete 
pasakys pagrindinę kalbą.

Norintieji bankete dalyvauti prašomi kiek galima 
anksčiau, bet ne vėliau kaip gruodžio 2 d. užsisakyti sta. 
lūs po 10 asmenų ir bilietus pas komiteto sekretorių And. 
rių Keturakį, tek 268-6498.

Atskirų bilietų galima gauti Keleivyje ir Lietuvių En. 
ciklopedijoje. Bilieto kaina vienam asmeniui $12.50.

Meninę programą atliks sol. Birutė Aleksaitė, jai 
okompanuos dr. Vytenis Vasyliūnas.

Rengėjai kviečia visus kuo gausiausiai bankete daly. 
vauti ir ten susitikti su Simu Kudirka ir seimo atstovais.

Galiniai išvyksta į Chicagą

Į Inžinierių ir Architektų 
s-gos suvažiavimą Chicagoj
lapkričio 28—giuodžio 1 d. 
išvyksta buvęs trečiasis tos 
sąjungos pirmininkas inž.
Bronius Galinis. Kartu su 
juo vyksta ir jo žmona Ire
na.

Nominavo kandidatus

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-ja lapkričio 21 d. susirin
kime nominavo valdybos 
kandidatus, iš kurių gruo
džio mėnesj rinks draugijos 
vadovus.

Susirinkime buvo pagerb
ti net 6 mirę nariai. Naujų 
narių ši kartą nepriimta.

Spalio mėnesį draugija 
pajamų turėjo net per $25, 
000, bet daug buvo ir išlai. 
dų. Vien nekilnojamojo tur
to mokesčio sumokėta be
veik $5,000, todėl mėnuo bu
vo baigtas beveik su $2,000 
nuostolio.

Priimtos vadovybės rinki
mų taisyklės, pasiginčyta 
Šurum burum ir Naujųjų 
Metų sutikimo ‘ klausimais. 
Pirmasis renginys bus gruo
džio 8 d., o antrajam nesu
rasta rengėjų

Simo Kudirkos komitetui 
paskirta $100.

A. Čaplikas .nava rin o da
lyvauti Simo Kudirkos suti
kime New Bedforde lapkri
čio 23 d. ir Vliko seimo ban
kete gruodžio 7 d., i kurį at
vyks ir kalbės Simas Kudir
ka.

Bronius Bajerčiu? ragino 
dalyvauti Lietuvos kariuo
menės atkūrimo minėjime 
lapkričio 24 d.

Geri mokiniai

Bostono kolegijos auk?, . 
tesniosios mokyklos geriau-: 
siu niokinių garbės sąraše 
(Honbr list) yra ir du So. Į 
Bostono lietuviai: Aidas F.! 
Kontautas ir John A. Ywos-i 
kus. ;

KELEIVIS. SO. BOSTON

Balfui aukojo

J. Stašaitis — $20.

* Moterų klubo gM^^kimma Kviečiame visas moteris 
kuo gausiau dalyvauti.

ValdybaI Giuodžio 1 d. 3 vai. po
K. Bačianskas, J. DavaUP^U Tautinės s-gos namuo. k.įp'įaKZ'i

ga ir A. Šležas — po $10. ge šaukiamas Lietuvių Mote. 
L. Baranauskienė — $5. į ... . „ .
Nuoširdus ačiū! Federacijos Bosto-
Laukiame aukos ir iš kitų n0 Wubo susirinkimas. Bus(

ir iš ankrto tariame ačiū ir įdomių pašnekesių ateities-
visiems tiems, kurie jau yra ‘ darbų reikalais. Numatoma |
pasiruošę savo auka atsiusti. . j i • v j ii v . v. lr vlSų dalyvių bendra nuo-I

Balfo valdyba trauka.

akių — kaip vilkas.

Nr. 46, 1974 m. lapkričio 26

Jeigu komunizmo labui 
reikėtų išnaikinti devynias
dešimtąsias visų gyventojų, 
neturime dėl to suabejoti.

Leninas

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 IšDEKOKUOTOS 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 nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

DAUGIAU ŠILIMOS |
MAŽIAU IŠLAIDŲ  ̂

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

• -
K5ibi;3ar

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metę 

patirtis

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER» MASS. 
ToL SW 8-2868

yra yieainteJė oficiali ist»«- 
ga Worcewery, mūri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worce»-
leno | Lietuvą ir kitas Rusi- 
joe valdomas sritis* Čia kai*

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai oueina greitai ir
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už‘ imsies ne tik jaučius 
vedžioja.

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

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

Flood Sųuare 
Hardware Co.

SartniakM N. J. ALE&NA 
«28 east l-roab'va? 
8Ol’T« M A 88.
1ELEI-ONA8 AH 8-4148

E*ii;anun Mrore t)až*i 
j-opicro, 3i«n,-nn

Btlkias Leafama
Vla^Kla reikmenys nuaia 

Bcikmenyn pitunbariaaia 
VtoMri* #a<ttat

Teieronss: AN 8-2805 J

Dr. Jos. J. boaovan
i

Dr. J. Pašakarnio
IPt DINIS 

OPTOM ET RISTAS
j Valandos;
,Jnun 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiečieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Maus

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

Peter Maksvytis
CuMUr&BsaėK 
<9 Chureh Street 

A. MUtoo, Maus.
Atlieku tiras pataisymo,
to ir proJaktatino darbus U 
ke ir tidaja, gyvenamų namų tr; ra 
Mūrio pastatų, payal Jdsų roka- 
latim/,. taokJte tisados in • va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSY j
Insurance

321 Country Club Rd. 
>Newton Centre, Maso. 02159 

TeL 332-2645 
•M»«aaaaaa*«io*a*a****************

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.
»raraara—aooooooa*** .jjfjrrrr *r—

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

The Apothecary į

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytoją ra 

eeptus ir tarimo tisus gatavus vaistus.

Jsė reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Tolefoaaa AN 8-029

Mae 9 vaL ryte Iki 8 vaL vw Išskyras šventadienius tr sekm.

M & T OIL CO.. Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
O Automatinis įpilimas B
□ Patogios mokėjimo sąlygos |
□ Pilnas šildymo įrengimas g

Skambinkite

2’268-4662

TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt i 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

raaaaraeMraaaaaraaaaaaaaaraaaraaa

Laisves Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St-, Brockton, Mane. 02402. TeL 580-7209 

******************a*********orarararararara»rararaeraraaa»rararaaerara

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvray. South Boston, Maso. 02127

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

F RATE „„„

OIB eoren eC

-'?»• .-wt

708L6^
4-ycar tertn depo,,": 
Corti(iutc&-S10Q0 RtiaiSMO

AYEAR

2’/5-4-year tertn
uepotit siooo miribnsa

6.8B6'^ AYEAR

1-Z/l-mar temt depodt 
cenificates $1000 minimam

5.4^ 5^
AYEAR

OOrfaynotic* 
S&OO mmitntMS

AYEAR 

ngularaccouat

The Federsl regulatiom Sffecting th’ėse new savings 
ctrtificates sKow premature withdrawals on savings 
certificata funds provided rate of interest on amount 
withdrawn is reduced ttf the passbook rate (5’A% s year) 
and 90 days interest is forfeited. i .

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 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

Rankas veikia jau 109-tuosios metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 9274,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesteri© siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotos! Siuntiniai sudaranti iš 
vietines gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
ntą. Turime vietoje įvairią vie. 
tinęs gamybos ir importaotą 
prekią iš kitą kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, e giminės 
ten vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras jstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

15 BOSTONO i LIETUVĄ 
ir Intus

Pristatymas greitas fe 
garantuotas

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

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vat p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
TcL 2660066įtinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

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

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: — — — — — 9—5

šeštadieniais 9 — 12 vat

393 West Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 2666764 
Visą skyrių vedėja AMooa
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