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Pagaliau Rockefelleris įsėdo 
į JAV viceprezidento kėdę

Tai įvyko tik po apie keturių menesių senato komi

teto kruopštaus tardymo. Pagrindinė kliūtis pakelyje į 

viceprezidento kėdę — šimtai milionų jo turto ir milionai 

dolerių dovanų, išdalinti įvairioms organizacijoms ir at

skiriems asmenims. ' •

tai Roekefelleriui bandyta 
prikišti ir antisemitizmas.

: Labiausiai Rockefellerj 
• parėmė Yew Yorko valstijos 
atstovai, turėdami galvoje 

’ jo didelį administracinį pa
tyrimą. Bet, nors jis laiko, 
mas liberalu, prieš’jį stipriui 
agitaciją varė jvadinamiejij 
kairieji liberalai, su ir lietų, 
viams žinoma atstove Hoiz- 
man priešaky. Netgi norėta,

| kad jo tvirtinimas būtų nu
Po ilgu ir kietų pastangų keltas po Naujųjų metų, ka: 

s. m. gruodžio is> d. Neko- susirinks naujas kongresas 
nas Rockefelleris pagaliau!^ daugumos nuomone w 
buvo senato patalpose iškil. t tiek pakrypo Rockefellenc 
mingai ir prieš televizijos j nau<*ai-
akis prisaikdintas ir jvesdin- l 2inoma dabar jo parei_

Dešinėje Simas Kudirka sveikina Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimą, kuris buvo 
susirinkąs gruodžio 7-8 dienomis Bostone. Kairėje seimo pirmininkas Edmundas Cibas ir vicepir- 
mininkas prof. Balys Vitkus. Nuotrauka Juozo Rentelio-**elraM. i

Norėjo susprogdinti 

Bostono tiltus

•iss į JAV vicepi «ide«to pa
reigas. Dabar jis bus 41-sis 
JAV viceprezidentas. Be to,

gos yra menkos reikšmės. 
Jis tiktai pirmininkaus se
nato posėdžiuose. Bet užtat

pažymėtina, kad ir Rocke-įjau da urbiau, kad jis 
fellens, kaupu prez. Fordą;,| eusidžjus atitinkaniom 
nėra visos tautos rinkti, o Iinkvbėm, pj; ^mti prezi-
tik įstatytas kongreso į vice- 
•prez. Agnew paliktą tuščią 
kėdę.

dento postą, o net ir kandi
datuoti į prezidentus būsi. 
muose 1976 metų rinkimuo
se.Senate už Rochefelleri 

balsavo 90 prie 7, o kongre
se — 287 prieš 128. Jo kan.
“onsik'm demotalnelietuviams
tai. o prieš bals?: -o 29 res
publikonai ir99 demokratai.

Jie sutinka kalbėti

Lietuvos atstovo j. kajecko sveikinimas Bedarbių skaičius
JAV LIETUVIAMS ŠVENČIŲ PROGA į . ...

'vis didėja
Kadangi automobilių vi? 

mažiau beparduodama, tai 
vien General Motore bendro
vė atleidžia dar 100,000 
darbininkų. Tą pat daro ir

Giliai nuoširdžiai sveikinu visus g<
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1975 Metų proga.

Taip pat reiškiu gilią padėką visiems 
stangas Lietuvos Laisvės byloje bei aukas

kilnias pa
tiksiu! ir

sveikinimus bei linkėjimus Kalėdų fvsmČh| br Nkujųjų kitos bendrovės
------- i • i •___ _________ ___ • it___«• i__ ! i ___ viii—1975 Metų proga. Linkiu visi 

mingų, laimingų Naujųjų Metų 
loję Lietuvos labui.

asmeniškai, tiek veik.

J. Ka j «« k a s,

į Automobilių gamybos su
mažėjimas atsilieps ir dau- 

j geliui kitų pramonės šakų, 
' surijusių su automobilių pra. 
mene.

Istorinis JAV kongresas 
išsiskirstė

Nors jis daug laiko sugaišo kovai su prezidentu, bet 

nuveikė ir keletą naudingų darbų. Jo paskiri nariai parė. 

mė ir Simo Kudirkos išlaisvinimo bylą.

Praeitą penktadienį 93-sis vertintume, vis tiek bus įra- 
JAV kongresas išsiskiistė. sytas į atskirą i .-tori jos sky- 
Po Naujųjų metų suirinks rių ir stambesniu šriftu, 
ir darbuosis jau kitas, nau-, Tai kongresas, kurio visą 
jas. Bet šis užbaigęs savo j kadenciją be pertraukos tę- 
kadenciją kongresas, kaip' sėsi jo aštri kova su prezi- 
ten jo nuveiktus daibus be- dentu. nustelbdama visus 

kitu? darbus. Ir tai pirmasis 
kongresas, kuris privertė 
prezidentą pasitraukti iš pa- 

i reigų. Taip pat reikšminga,
* kad jo metu buvo išstumtas 
i iš Baltųjų įūmų ir viceprezi-

. , , c . dentas Agnew. praeity kiek
Spauda praneša, kad So. pasiydęg federaliniu mokes- 

Bostono pogrindininkų ~u jr kiĮUose "politikos“ rei- 
grupė, kurią sudarą 14 vyrų kajuose
ir viena moteris, kovodama
ra prievartiniu mokinių «-j 93^iasis kongresą- išsi. 
iiojimu rasių maišymo tik*- skiretė, palikęs valdžioje ne 
lu, buvo pasiryžusi susprog- (visos tautos, o savo išrinktą 
dinti net kelis didžiuosius prez. Gerridą Fordą ir vice- 
tikus, lraria» juodngni atve-į prez., Nelsoną RockefeEerį. 
žami į So. Bostoną. Jie esą remdamasis konstitucijos
ruožai .unaikinti i, keletą ??Pi,d™a ‘°-
privatinių katalikų mokyk-bedo •‘"J“- 

lų, nes kardinolas Madeiros , ....
pritari, vaikų veHojimuL'..S's,kon7e?<!^<ralt’.k 
Dabar tiltai budriai raugo- kM* dau<nau ,^asdln8 P011'

Washingtonas, 
1974. XIL 17 d.

a , tikierius ir privers iuo3 sau-
Manoma, kad ekonomi-, . • . f ’igotis nelegaliu veiksmu ar

įlinkai suimti. : .. . , , , .sustTorrns budrumą, darant

Kadangi jis laikomas "li
beraliu respublikonu“, tai 
prieš jį bai? avo net senato
rius Goldwateris.

Nors Nel-cnas Rockefel
leris 15 metų buvo New 
Yorko gubernatorius ir ėjo 
kitas aukštas federalinės 
valdžios pareigas, bet jo 
"silpnybė“, siekiant 
viceprezidento posto, buvo 
jo milžiniškas turtas. Skai
čiuojama, k? d Rockefelleris 
turį apie 180 mil. doleriu 
savo asmeniško turto, o gal 
net du kartu tiek, kuris jam 
priklausytų pagal paveldėji
mą. Senato komitetas iška
sė, kad jis yra išdalinęs $2 
mil. dovanu paskiriems as
menims už įvairius patarna
vimus, o dar daugiau davę* 
įvairiom organizacijom. Dėl 
to pris’biiciųa. kad jis, bū
damas tokiose aukštose pa
reigose. ko nors "nenuveik
tų“ savo naudai, o vpač, 
kad nepapirktų politikierių.

Prie Amerikos Lietuvių 
Tarybos yra sudarytas kal
bėtojų biuras, kurio nariai 
yra pasiryžę amerikiečių vi
suomenę informuoti apie 
Lietuvos reikalus. Turintieji 
progos, galėtų kurį iš jų pa
siūlyti amerikiečių grupėm. 
Bet daugelis iš jų. ypač arti
mesnėse Chicagai apylinkė- 
se. galėtų kalbėti ir Vasario 
16 proga. i

JAV i I tV kalbėtojų biurą įeina:
A. Baliūnas. dr. G. Balu* 

kas, St Balzekas, dr. K. Bo. 
belis, dr. J. Boguta, kun. J 
Borevičius, dr. M. Budrienė 
dr. V. Darnusis, dr. Z. Dani
levičius, A. K. Grina, J. Ja
saitytė, dr. J. Jerome. E. 
Juodvalkvtė, kun. G. Kijaus* 
kas. M. Krauchunienė. N 
Mickevičienė. V. Nakas, K. 
G. Oksas, Z. J. Petkus, kun 
dr. J. Prumkis, M. Rudienė, 
inž. A. Rudis, St. Semėnie
nė. R. Staniūnas. L. Šalčiu
vienė, dr. K. Šidlauskas, dr. 
T . Šimutis. k"u. K. Trima- 
k?« dail. A. TTrba dr J. Va
laiti*. mnz A. Vasaitis, adv. 
P. Žumbakis.

. VISIEM "KELEIVIO“ SKAITYTOJAM, 
BENDRADARBIAM, PLATINTOJASj IR 
RĖMĖJAM LINKIME MALONIŲ KALĖ
DŲ ŠVENČIŲ.

"KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI, REDAKCIJA IR 
ADMINISTRACIJA

niam atoslūgiui kitais me
tais pasiekus aukščiausia 
laipsnį, bedarbių gali būti 
daugiau nei 7% visų dir
bančiųjų. Dėl to federalinė 
valdžia jau dabar planuoja 
viešuosius darbus, apmoka
mus iš atitinkamo fondo.

Ar Fordas įveiks 

plieno milžiną?

c d * u»2i k°ki nesvaru bizni.So. Bostono valdiškos mo- «. ... .• . ... i Žinoma, prez. Nixono at-kyklos yra uždarytos iki po • . .i-. . . J i . m si-tetvdimmp ’r pne to nn-Kaledų atostogų, o gal ir ii- , . . , . r , .
giau. Del to kenčia ir Iitua- . . . ... . . 3

'viai įvertins tik istonja.

Iš kitų svaresnių darbų 
! galima būtų paminėti prekv. 
ibos sutarties su komunisti- 
į niais kraštais, pirmoje eilė
je su Sovietu S-aa patvirti- 

I . 5.'nlKunus "• nimą. Ta nutartimi Sovietų

nistinė mokykla.

JAV senate ginama 

rurgutienė
Senatorius H. M. Jackson,

Nauja lietuvių 
žurnalistų valdyba

Lietuvių Žurnalistų s-gos 
Rinkiminė komisija (J. To
liušis. J. Kaunas ir B.Chom3’ ruoštis Vasario 16 minėji- 
kis) gruodžio 7 d. suskaičia- i mams. Parenkamos ir skeL 
vo balsavimo vokus ir rado, j biamos minėjimų datos, pla-
148 bahavimo lapai atitiko------ ----- —--------------------
nustatytą tvarką.

Į LŽS valdybą išrinkti:
Vytautas Kasniūnas. Jui gis ’ pamirština įtraukti valdžios 
Janušaitis, Vladas Būtėnas, < žmones, amerikiečius redak. 
Emilija Pakštaitė, Juozas • torius, televizijos daibuoto- 
Vaišnys, Algirdas Pužaus- “ ~ ““
kas ir Danutė Vakarė. Kan
didatas — Juozas Kapa- 
činska*.

ALTa ruošiasi 
Vasario 16-jai

Amerikos Lietuvių Tary
bos padaliniai jau pradeda

nuojama minėjimų progra
ma.

Kviečiant kalbėtojus, ne-

Milžiniškoji U.S. Steel senato P°^Ądy svars- sajunfrai bus taikomas di-
tapt prekybos sutarti su Ru. palankumo princi.
sija, įskėlė reikalavimą, kad pas mujtp jr kt. reikaluose, 
butų leista emigruoti, JAV drauge prik3,binan,a ir 

■ Valan<-je>mi ir M- Jurgu- kad sovietai turį
Uenei su dukterimis. Jis pa- ,eigti ,aifVai emigruoti žv- 
zymejo, kad Jurgutiene bu- dams ir kitp tautybių žino
vo priversta pasitraukti iš nėms sovietai šią sąlygą 
tarnybos ir jai grasinama 6 parodvs tik ateitis,
meteis kalėjimo, jeigu ji ne- bet jau dabar u^?ie.
šiliaus piasiu i leidimo iš- nj0 reiųajų ministras Gro- 
vykti pas savo vyrą j JAV. ,myka t(>ki amerikiečių lū-

____ __________ ________ IfActi oTjpytni utitipip ktiin
bet prez. Kennedžiui užpro-j IT SevrukūS kišamasi į Sovietijos vidaus

Co. nutarė pakelti plieno 
kainą, nors jos šių metų pel
nas yra didesnis, negu bet 
kurių kitu ištisų metu.

Prez. Fordas pareikalavo 
raštu išaiškinti, kodėl plie
no kaina keliama, nes tam 
nėra jokio aiškiai matomo 
pagrindo.

Panašiai buvo 1962 m. 
Tada plieno bendrovė’ pa
skelbė pakeisiančios kainas.

testavus jos nusileido 
Netrukus paaiškės, ar

plieno magnatai paklausys 
prezidento.

Suka filmą apie

reikalus.

jus, kad. užmezgus su jais 
ryšį. vėliau būtų galima pla-
čiau ginti Lietuvos reikalus. iChicaffOS lietuvius 

Kiek tik galima. į minėji
mus stengiamasi įtraukti ko 

Į kontrolės komisiją iš-’daugiau jaunimo, 
rinkti: L. Adomavičius, P?

Chicagos televizijos WB 
BM-TV CBS stoties 2 kana. 
lo filmuotojai, sukdami fil-

liudys kongrese
Kongresą išlvdėdama* na 

S;mas Kudirka ir Vacio, mo, prez. Fordas vis dėlto
vas Sevruka’ liudys JAV pasidžiaugė, kad iis atkrei- 
kongreso vidaus saumimo. pė savo akis i prekybos re- 

! komitete apie padėti Lietu., forma. pen?iju reforma, bu
vome. religini per«ek’oįim«, i tų statvba. masinio trans- 
kalėjimus ir kt.. kai sausio' porto reikalus, paramą be- 
20 d. susirinks 94-sis kong- darbiams ir kt 
resas.

Jš 5’o koP'T’,0-o neis-^res- 
tn labai svabiu iorrwemu 
liko mokesčiu refo^a ’v vi
suotinio sveikatos draudimo

Etiopijoje vienosBa^ys ir J KtaHcelis “*!m» «pi* O.icį^ lietuvius,
datas — S. Varanka. ^’?e' i gruodžio 14 d. buvo atvykę

......... ........... .... ..........a jnkos Lietuvių Taryba ta®,į Amerikos Lietuvių Tary-! nortijos diktatūra
gaisbuvoišlei-tairnukreip-įChicagn. Rl. 60629, tdefo-j j teismą: J. Kun. P?".audo^J1?’L,etuvoa lal8"| bos būstinę ir nufilmavo pa.’
ta prieš Aithurą Goldbergą. nas: 778-6900. rionis, Gr. Valančius ir P. Y1I,1Tno reikalams. ' sikalbėjimą su Altos pirm. j Etiopijos kariai, rūs čio1
taip pat 1970 m. kandidate-,Pamataitis. Kandidatas__ I. ___ . -L I dr- K- Bobeliu, dalyvaujanti 12 d. nuvertė imperatorių lietuviai šį karta ra’ė*u
vusį į New Yorko gubema-i Medžiukas. į į ir Altos nariams T. Blinstm- Sela«sie. dabar paskelbė, pasidžiaugti, kad daugel**
torius. Ten Goldberg2S esą Nevalytos naftos kaina po I Turkiioie dar vis tęsiasi įbui, kun. A. Stašiui, dr. V. j kad kraštas bus vienos na»-- šio kongreso nariu aktingai
buvęs gerokai suniekintas. N. metų pabrangs 7%. tai Visur eilė pagal gautų j vyriausybes krizo, ir dėl to| Šimaičiui ir I. Blinetrubie- tiios valdoma socialistinė narėmė Simo Kudirkos iš- 
o kadangi jis žydų tautybės, pabrangs ir kiti jos gaminiai balsų skaičių. užialo ir Kipro derybos. nei. valstybė. laisvinimo reikalą.

Didelis priekaištas Nelso-- 
nui Rockelleriui buvo išknis-į Jy adresus galima gauti 
tas dėl knvgos. kuri jo pini-’ Amerikos T iehiviu Tarybos

; klausima?

i



• e LETVU, sa BC3TCR Kr. 50. 1974 m. gruodžio 24
'h.

*V
k «

, ”...Prade jau mokytis skaityti prie ratelio, būdamas slėpęs rugiuose netoli kelio, manęs lauksiąs prof. S. Kai-
šešerių metų. 1886-1887 m. lankiau Kurklių valsčiaus mo- rys.

\ kyklą — rusišką. "Daraktorius“ mane paruošė gimnazijon Sutartą dieną iš ryto nuvykau į Generalkomisaro į- 
j ir 1889 metų rudenį įstojau į Palangos progimnaziją. Bai- staigą ir pareiškiau, kad tuojau vykstu vizituoti Šiaulių 

Metinių švenčių proga yra įprasta viens kitam linkėti j gę5 ten keturias klases, įstojau į Šiaulių gimnazijos penk- apskrities gydytojo įstaigų; paprašiau, kad Generalkomi-

iq švenčių proga
laimių* sėkmių, sveikatų, gerų nuotaikų ir kitų vertybių, 
kurių visada stokojame ir jokie linkėjimai jų nepadidina. 
Bet vis dėlto yra malonu bent palinkėti, save pal aminti ir

tąją klasę. 1897 metų pradžioje dalyvavau ”šiaulių isto- sąrąs man tuo tikslu išrašytų tarnybinę komandiruotę,
rijoj“, kai mokiniai katalikai, papui pradėjus savas pa- kad vokiečių žandarmerija pakeliui manęs nesulaikytų.
maldas, išėjo iš salės. Pedagogų taryba buvo nu tara? i ma-

sveikinamąjį neįvykdomais dalykais paguosti. Dėl to ir j ne iš gimnazi jos pašalinti, bet šio nutarimo Vilniaus Moks
mes nprėtume palinkėti

Pirtmiaušia linkėtume mūsų bendrinių organizacijų 
taikesnio tarpusavio sugyvenimo, nesiskaldant ir kitų ne. 
skaldant, nesistumdant alkūnėmis prie bendro stalo, kai 
sprendžiamos visiems lygiai rūpimos bendros problemos.

lo kuratorius nepatvirtino, ir aš galėjau gimnaziją baigti 
1898 metais. Besimokydamas Šiauliuose. 1894-6 gyvenau 
dr. Julijoino Šalkauskio šeimoje ir buvau jo sūnų Kazio 
ir Stasio repetitorius. Mano sumanymu buvo sukulta mo
kinių kuopelė, buvo skaitomi lietuviški raštai ir kalbinin- 

, ko Jauniaus gramatika buvo mūsų hektografuojama. Pir-
Juk, regis, nėra reikalo ir narsiems veikėjams vienam į jj kartą 1898 m pavasarį išklijavau lietuviškas prokla- 

prieš kitą prašieptomis iltimis kalenti, kai kiekvienas turi į macijas ant telegrafo stulpų vieškelyje tar.p Gubernijos ir 
prieš save ir šiaip neapžiojamo didumo kaulą... į kaulių.

Nepavargstantiems spaudos tulžininkams drįstame 1898 metais išlaikęs konkursinius egzaminus^ įsto- 
nuoširdžiai linkėti bent kartą patiems atsisėsti ant savo jau į Petrapilio Technologijos institutą. Bet jau kitais me- 
per metus išgaląstos plunksnos smaigalio, kad bent kartą tais buvau iš instituto pašalintas už dalyvai.imą studentų 
patys pajustų, kaip jų nuolatos badomam artimui skauda. I sąjūdyje. Teko vėl laikyti konkursinius egzaminus, ir tik

Šia proga dar norėtume linkėti jau ne išeiviškosios Į juos ^laikęs grįžau į institutą. Taip pat buvau iš instituto 
lietuvybės amžinumo, kurį realūs faktai visiškai neliudija- pašalintas iš trečio kurso.. Vėl pradėjau studijuoti tik 1902 
bet bent jau nesulaikomai vykstančio nutautėjimo sulėtė. metais. Bet vėliau nuo 1904 iki 1907 metų instituto beveik 
jimo. Bent jau tėvų saivo tautinės pareigos jautresnio ap- nelankiau, gyvenau Vilniuje ir dalyvavau socialdemokra- 
mąstymo ir savo vaikų lietuviškosios sielos išganymu di. revoliuciniame darbe. Ypatingai daug teko dirbti, ren- 
desnio susirūpinimo. i Antrąją Dūmą. Nuo Kauno gubernijos ūkininkų bu

, .. vo išrinkti penki atstovai ir visi artimi socialdemokratam.
O mūsų kultūrinės veiklos ir švietimo vadams, sian-, ^uvau Lietuvos socialdemokratų frakcijos Dūmoje sekre- 

dien dėkojant uz; jų gražias pastangas vis dėlto norėtųs j torjus Dūmą caro valdžiai išvaikant, parašiau tos frakci- 
įrgi dar šio to palinkėti... Palinkėti, kad nepeipūstų mūsų , jO5 var(]u atsišaukimą, kuris buvo paskelbtas ir už kurį 
kultūrinių laimėjimų buibulo, kad nepakiltų su juo per. vig. atstcivai metus kalėjimo.
daug aukštai nuo kietosios žemelės, kurioje visą tą kultū-

Gavęs komandiruotę, tuojau pasiunčiau į Šiaulius 
apskrities gydytojui dr. Bartkui telegramą, kad atvykstu 
jo įstaigų inspektuoti. Vidudienį man nurodytoje vietoje, 
netoli Raudondvario sustojau ant kelio, ir bematant iš ra- ’ I 
gių lauko pasirodė vokiečių stropiai gaudomas VLIKo j| 
pirmininkas prof. S. Kairys; jį atlydėjo man nepažįsta
mas amuo, apsirengęs kaimiečio drabužiais.

Kelionė su prof. S. Kairiu į Šiaulius buvo laiminga. ! 
Vokiečių žandarmerija niekur mūsų nesulaikė, ir aš lai. 
mingai savo garbingą keleivį privežiau Šiaulių mieste prie 
įurodyto namo, kur gyveno žinomas visuomenininkas J.’l 
Sondeckis, o aš pats tuojau nuvykau į apskrities gydyto-1 
jo įstaigą.“

ČESLOVO LIUTIKO GLOBOJE

Adomas Ižabašinskas

Praeitą savaitę tarp kitų 
laiškų e?.~me gavę ir šitokį:

KELEIVIO Redaktoriui

Technologijos institutą Petrapilyje baigiau inžinie- 
riaus-technologo diplomu 1908 metais. Tais pačiais me-

rą kuria ir spalvina tiktai keliolika asmenų, o ne masė ir 
ne jos administratoriai...

Žinoma, mes norėtume šio to palinkėti ir savo bro. infja tiltų statyti geležinkelio linijai Volga-Bugulma. Tiltų' 
liams lietuviams tėvynėje. Ne tik naujų statybų ir ilgesnių statyboje dirbaus iki 1911 metų rudenio, po to grįžau į Į

Vliko pirm. Steponas Kairys buvo priverstas ne tik iš 
Kauno pasišalinti, bet jis turėjo kadp nors išvykti į Vaka
rus ir ten ieškoti Lietuvai pagalbos. Iš Kauno ton pusėn 
jis ir suko. Šiauliuose ilgiau pasilikti nebuvo saugu. Su
rasta saugesnė vietą. Apie tai Minties žurnalo nr. 2 paipa- 
akoja Česlovas Liutikas:

"Kitą dieną J. Sondeckis man paskambino ir beape-1 Gerbiamasis, 
naciškai pranešė, kad turiu iš jo paimti S. Kaip savo glo- gu man n!a,onu Jums 
bon ir apsaugom Man tuojau leno įesKoti vietos, kur JI ’ nersj- j 4 AI* OMO KABA- 
apgyvendinti. Pas mus Bukliuose nebuvo galima, nes vi-1 $insKO 4C3 doleriu čeki, 
sad bu. o tikri užvažiuojamieji namai, svečių ir pažįstamų Į kaipo auką Keleiviui, 
vis kasdieną.

Tuojau nuvykau pas artimą mažažemį ūkininką, gy.
tais kartu su inž. Petru Vileišiu išvykau į Samaros giiber- į venantį prie miško, netoK Dubysos.

Labai lengvai prisiprašiau užleisti kambarį. Kad ir

Taip pat pridedu jo foto
grafija ir mie jį suteikiu 
šiek tiek žinių, manydamas, 
kad Jums gali būti idomu tą

medalių, kūnų Maskva ir dabar nesigaili ir ant išpustų ’ su Aloiza Paškevičiūte, gudų rašytoja. , ti. Susitarėm/kad tai mano svečias — geras pažįstamas. I Ad°"“|K
krūtinių sėja saujomis... Ne tik okupacinio režimo susvel-: - •• • _» j - . -i • n * _ s J- • 1 j vena Clevelande, 9623 Larą-nėjitno* Dar nuoširdžiau mes linkėtume jiems ir ortodok.1 Vilniaus miesto savivaldybės pakviestas, rengiau pro- uz jo prieglaudą as atlyginsiu. Be to, pridūriau, kad ngr A.,e Jis gimę5. nra. 
Simo komunizmo religijos susilpnėjimo ii- laisvo žmogaus Jtktus kanalizacijos darbams. Pirmutinis mano vadovy- mėgsta vienumą ir ramybę. Labai pavaikęs nuo darbo ir dgos mokfjU5 f ję8 j,- dirbęs 
benrievartinio aosisDrendimo Tairi ir neriodineie sr.au bėJe šios lūš>es darbas buvo atliktas Vilniaus miesto Di- nor> pailsėti. Sutartą dieną pasiunčiau j Šiaulius arklius Birštono apylinkėse. 1944 

S.' gatvėje. . su savo patlkimužmo^m. kuli. surado St. Kairį sutartoje metais pasitraukė i Vaka
kono Doteriu už almužna kuri vis tiek irtalentinea kūrė- ! Vilniaus kanalizacijos darbe buvau iki 1916 metų, vietoje pne geležinkelio pervazos. rus. I Amenką atvyko 19o0
ia žemina. U ą’ gą pastaruosius metus eidamas vyresniojo inžinieriaus pa- Atvykęs pas mus, kiek pailsėjo. Laibai maloniai pa- metais ir nuolat ans^gvveno

reigas. Iš to darbo teko pasitraaukti Vokietijos kaizerio sikaBb^o su mano uošviu Zubovu. Uošviui St. Kairys pa. Clevelande. Deja, 1962 me.
Bet, deja, ne mūsų valia ir galia, kad tie visi gerieji okupacijos laikais dėl konflikto su vokiečių karimu apa- darė labai gilų ir malonų įspūdį. Vakarop nuvežiau ir ap. tais, reumatizmui Į įgalėjus, 

linkėjimai įsikūnytų. Mes ir patys netikime, kad šie mūsų iatu. gyvendinau jį pas ūkininką. tapo nedarbingas, pensinin-
žodžiai po Švenčių tikrai ”stosis kūnu“. • , , , . ' . . Lankydavau kiekvieną dieną, o kartais temstant su- kas; Tačiau būdamas, darbs-

| V ėliau įvykiai pareikalavo, kad visą savo energfją ir gitarę prie Duj,^. Aprūpindavau spauda tu? ir P? «a
. • « « « • laikj> skn aau grynjii politiniams daibm. Dalyvavau Vri- ir žiniomis ir viskuo kas reikalinga nuosavus namus ir gerai įsi.

Steptną Kani prisimindami
Įkviestoje konferencijoje, būdamas jos prezidiume. Kon- šeima. Riek tik turėjo adiekamo laiko nuo rašymo ir spau. ’
terencijos išrinktoje Tautos Taryboje dirbau kartu su d dy vfa akio daAug ■ net padžjo grfovj 
opozicine grupe, kuriai priklausė M. Birąška, S. Naruta- k^Vaįm mokė ir skalu’ }iem9P p^s

_ i vicius. J. Vrleišis ir aš pats. ši grupė gynė visiškos Lietu- daUg pasakojo lietuviškais klausimais. Išvažiavus jam.
„ . .. , VOS "«P"kteuso»nybės idėją, priešines Tarybos vokie- nuvykau atsiskaityti, bet tik per prievartą žmogus priėmė
Steponas Kairys savo gyvenimo dienas baigė čia ciams pažadėtų koncesijų, pagal 1917 metų gruodžio 11 užmokestį

Amerikoje. Lygiai prieš dešimtį metų, būtent — 1964 m. d. susitarimą. įgyvendinimui. Ši kova dėl vokiečių isrei- "Kaip galima imti atlyginimą tai aukso žmogus, jis 
gruodžio 16.dieną liovėsi plakusi jo tauri širdis. , kalautų konvencijų pasižymėjo dramatiniais momentai* buVQ paaręs mūsų šehnos nariu“. Atsisveikindami

Jo gyvenimas ir jo kilnieji darbai, skirti jo mylimai; kai minėtoji opozicija laikinai buvo |š- taftos pasitrai^: graudžiai apsiašarojo, prašydami, kad kitais metais
Lietuvai, tebėra visų mūsų atmintyje. Jis nėra šiandien .kus1, ^a(*a Tautos Taryba nutarė kviesti Lietuvai karš- atvyktų pailsėti. ,
užmirštas ir niekados iš savo tėvynainių širdžių neišnyks.' 1UI? Hercogą Urachą, protesto ženklan visai iš Tarybos Stengiausi, kad daug svetimų žmonių nesirodytų, niai nustebome, nes tokios 
Kol bus lietuvių, Stepono Kairio pavyzdžiu mylinčių gim-! Patraukiau. Tarybos dauguma, ano meto politinių įvy- ka(j neatkreiptų dėmesio. stambios auko? iki šioK dar
tąją šalį, visada bus minimas ir jo vardas. Iš pačių jau-1Pavelk*a, vėliau opozicijos nusistatymams liovėsi prie-. Vieną sekmadienį atvyko J. Fiedižinskis su J. Son. nebuvome susilaukę. Dar 
nųjų dienų Steponas Kairys dirbo sa)vo šalies žmonėms. • P^ajiau laikas kai Taryba vieningai pa- <jeckiu, dalyvavo Ir J. BertaSius. Pasikalbėjo, pasidalijo nuostabiau, kad toji auka
trokšdamas padaryti jų gyvenimą šviesesnį ir laimingesnį, staibė 1918 metų Vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklau- įvairiomis žiniomis. Kiekvienas su dideliu gailesčiu ir atėjo iš eilinio skaitytojo.

iminmi MnVnnn iiob’nVomsomybės uktžį. ; šird^ėl& Atsi'dusd&vOy kdd ssvo gimtojoj ž&iTiėj tupi slaps- apie KUi’j nieko daugiau ne*
tytis, vaigti toksai kilnus žmogus. Žinoma, J. Sondec- žinojome, negu Jono Bara-

jo dešimties metų mirties sukakties proga

PETR. TARVYDAS

Jis skaito Keleivi ir ii la
bai vertina. Jis linki Kelei
viui ir toliau kevoti su spau
dos sunkumais ir nuolat to
bulėti.

Su geriausiais linkėjimais 
,Jū=ų

Jonas Baranauskas

Gavę laišką, tikrai malo.

Mūsų knygų rinkoje užtinkame didokus tomus, ku
riuose aprašomi gyvenimai ir darbai daugiau ar mažiau 
nusipelniusių asmenų, nes vis atsiranda, kas jų nuopelnus 
paskubina iškelti ir visuomenei akivaizdžiai parodyti.

O tuo tarpu Stepono Kairio išsamios biografijos dar 
nėra ir nėra žinių, kada ji galės pasirodyti. O Stepono 
Kairio darbai ir žygiai yra glaudžiai susiję su pačiais 
reikšmingiausiais mūsų šalies visuomeninio ir politinio 
gyvenimo įvykiais, todėl jo gyvenimo aprašymas svai bus 
ne tik šiandien, bet bus dar reikalingesnis ateičiai.

Jeigu neprisirengta tai padaryti per šį dešimtmetį po 
jo mirties, tai būtinai reikėtų šį darbą atlikti jau arti
miausiais metais.

St. Kairys gimęs 1878 m. gruodžio 20 d. Užnevėžių 
kaime, Kurklių valse.. Ukmergės apskrity. Taigi, jau 
1978 metais teks minėti j’o gimimo 100 metų sukaktį. Pa
kankamai laiko lieka, kad dar prieš šią itin reikšmingą 
sukaktį būtų parengta Stepono Kairio nuodugniai para
šyta biografija. Čia reikalas ne vienų ar kitų asmenų, ar 
net siauresnių sluoksnių, bet plačiosios lietuvių visuome
nės. kuriai rūpi pažinti praeityje atliktus politikos srityje 
darinis. Prisimintina irtai, kad pats Steponas Kairys visa
da sugebėjo savo aiškius politinius nusistatymus suderin

tus daugiau)

Stepono Kairio kelias 
j Vakarus

kis visa tai pergyveno. Painformuodavau jį kasdien. Taip
! pat daug nuoširdumo parodš šiauliškiai S. ir D. Jaaaičiai. P Xkojo
j SL Kairys lauke kasdieną žinių b Kauno. Pagaliau $600 kad jis esąs 73 m am_ 
’ vieną gražią gegužės mėn. dieną išvargusi dviračiu atvyko ginus, bet dėl reumato bega- 
I iš Kauno miela brangioji visuomenininke Bronė Pajedai- ljs vaikščioti tik dviem laz- 
! tė. Nedaug ilsėjosi, nuvykom pas St Kairį. Atvežė daug dom pasiremdamas, kad jo 
’ žinių, informacijų ir pinigų tolimesnei kelionei. Pinigai auka. palyginu' su io paia.

momis. yra milžiniška, kad 
jis 1918 metais partizanų ei
lėse prie Jezno kovoio su

buvo prisiųsti privačiai surinkti draugų ir prietelių.
| Vėliau teko sužinoti, kad Bronė Pajedaitė baigė gy.

šių metų gruodžio 1 d. miręs dr. Balys Matulionis venimą bolševikų kalėjime Kaune. i u ia i • -v v «
Kitą dieną vėl aplaižiau St Kairį, buvo kiek rames. oolševikais, o vėliau bolše- 

nis. Man teko išvykti į Kauną, į Pienocentrą Tarybos po-1Vlku okunaenos metu daly- 
sšdj. užtrukau porą dienų. |vav0 veikloje.

Grįžęs St. Kairio neberadau, tas pats ūkininkas nu-j nepjdžiaiijra?. kai
vežė jį į Šiaulius, ir J. Sondeckis išlydėjo jį į tolimesnę . t°ks .žmonis ištiesia lietuviš-
kelionę. ^auda? • d0Fni.ą

naramos ranka! Ka^n neti- 
kė’i. kad. kol dar bus tokių 
tautiečiu, lietuvybė šiame 

»krašte dar lirai neišnvks. ir 
sav«ia o,nauda, k^d 

Golgotos keliu einančia!
ačiū Ado-

Tebūnie
„ ____ __________ . reikia

surinkus visus reikalingus duomenis ir jo ilgo vaisingo keleto dienų Pajedaitė man pranešė, kad mano nesuprantame ką juo nori- ateina enkavedistas ir pra- gyventi, kad, Vinco Kudir-
gyvėnimo faktus. Bendrieji žodžiai šios gilios temos ne- pasiūlymas esąs priimtas; kad aš tokią ir tokią dieną ir mg pa.akyti. ,sideda tardymai, kurie gali kos žodžiais, “neitum į kapą
Pajėgia išsemti. valandą man nupasakotoje vietoje, netoli Raudondva- baigtis kalėjimu. Taigi ”ku- be Hkusio ženklo, kad žmo-

Iš KAUNO j ŠIAULIUS

Sėjos žurnale 1958 m. nr. 4 apie tai šitaip rašė:

”Vliko nariai vokiečių jau buvo išaiškinti; vieni iš 
jų buvo suimti, kiti slapstėsi. Slapstėsi ir VYLIKo pirmi, 
ninkas prof. S. Kairys, tad jo žmona, kaip įkaitas, buvo 
suimta ir kalinama. Gestapas savo agentams buvo paskel
bęs stamboką premiją, jeigu kas įprof. Kairį pagautų.

Pas mane gyveno socialdemokratų srovės žmogus B. KĄ REIŠKIA "KUKAČ“? bėgęs jūrininkas Jonas 
i Stankevičius Chieagos spau-Pajedaitė. Kartą ją paklausiau, kas bus su prof. Kairiu? j . . . _ „ , Kraorp ns

Ji man papasakojo, kad prof. S. Kairį planuojama išga- į Sąjungoje zmo- dos konferencijoje paaiški- • flTr^,;wp
benti į Švediją, bet tuo tarpu esanti sunki problema, kaip Mėta 1 no» kad ”k«kač“ Sovietijoje' ir Ookroi

Pats S. Kairys apie save sako: rio, turįs važiuodamas automobiliu sustoti, o tenai, pasi- Neseniai iš Lietuvos pa-^kač“ yra šnipas, išdavikas, gumi buvęsM

K
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Rūtai okupantai, iaįin iž Lietuvos!

Lietuva tarptautinėje politikoje 
ir Vliko veikla

Vliko pirmininko dr. Kęstučio Valiūno kalba 
Vliko seime 1974 m. gruodžio 7 d. Bostone

Tarptautinė politikos pa- Suezo kanalo, palikdama tik 
tėtis nuo antrosios sovietų1 simbolinę jėįgą Honkonge, 
okupacijos niekuomet dar Vakarų valstybės, ypatingai
pebuvo tokia nepastovi ir 
turinti tiek daug neišspręstų 
problemų, kaip šiandien.

Pasibaigus šaltajam ka. 
rui, kai kurie politikai gal
vojo, jog ateina ramybės, 
sutarimo ir taikos laikai. Bu-

NATO kraštai, turi milžiniš
kų sunkumų finansuoti karo 
pajėgų išlaikymo lygį.

Viduržemio jūros kraštai 
turi vidaus politinių proble 
mų. kurios didėja sovietų 
laivyno stiprinimu šioje li-

vo galvojama, kad Sovietų! gi šiol Vakarų valstybių do- 
Šąjunga turės sustoti pietus minuojamoje strateginiai 
fBvo įtaką po milžiniškų te- ’ nepaprastai svarbioje jūro- 
ritorinių ir politinių laimė-je.
jimų. Kinijos iškilimas kaip Arabų kraštai ir Persija 
trečiosios didžiosios jėgos

laisvę, rusų kultūros bei kal
bos brukimą ir kt.

J. Audėnas sako, kad. Gerbiamieji, 
kalbėdami per radiją į pa-. 

i vergtuosius lietuvius, turi- j 
me prisitaikyti prie to kraš
to. iš kurio kalbama, oficia
liosios politikos. Šiuo metu 
ta politika švelninama. Iš 
antros pusės sovietų diplo
matai akiplėšiškai kelia di. 
delį triukšmą dėl paskelbtų 
menkniekių, todėl tie kraš
tai, kurie mums leidžia nau
dotis radijo stotimis, daro 
tam tikrus suvaržymus. Su 
jais pyktis mes negalime.

Biuletenių teikiama in
formacija dažnai pasinau
doja net ir tokie milionus 
skaitytoju turintieji žurna
lai, kaip Time, Newsweek ir 
kt., ne visada nurodydami, 
iš kur tos informacijos pa
imtos.

Naudojasi jais politikai, 
studentai savo darbams.
Pav.. Kenoshos McArtbur 
biblioteka Wisconsine išsi
rašo net 2 egz. biuletenio 
anglų kalba, nes vieno ne
pakanka visiems jo reika. 
laifjantiems.

J Vliko centrą daug kas 
kreipiasi, prašydami ivai-

LAIŠKAI REDAKCIJAI sikalbėjimai. Lai Dievas viršeliais $5, kietais $5.50. mai ir šio kūrybos laikotar- 
jums ir toliau padeda kai. Steponas Kolupaila, para.. pio problemas, Č. Gricovi- 
bėris! šė Jurgis Gimbutas ir Juosčius paruošė išleistų knygų

Aš e«u senas skaitvtoias 'w Da»yf>> 464 psl., daug1 sąrašą. Kaina $10.
Sveikinu Keleivj. Tėvą ir] „ .' g ' . j iliustracijų, kieti viršeliai,
oiVi Viinomc notmViic iVlan Jau metai. Kai pei . . eionnMaikį, kuriems netrukus su

kaks 70 metų, kai vaikščio
ja po platų jį pasaulį išsi
sklaidžiusius tautiečius. 

Lapkričio mėnesį suėjo

skaitau jūsų pasikalbėjimą, 
gardžiai nusijuokiu ir ge
riau jaučiuosi.

Ta pačia proga sveikinu

TAU, LIETUVA, Stepo- 
no Kairio, 480 ^L, kai- 

Kipro Bielinio atsiminimų Į na $2.00.
tomai (Dienojant. Penk- Chieagos istorija, parašė 

Aleksas Ambrozė, 664 pat,

caina $12.00.

62 metai, kai skaitau Relei, i Keleivį, kuris netrukus baigs 
vį. Man pačiam jau S2 m., i metų. Įdedu ir mažą au-

ką.
Su pagarba

Motiejus Trainauskas

Cleveland, Ohio
Gerbiamieji.• • •

Sveikinu artėjančių šven
čių ir 70 metų sukakties pro
ga. Siunčiu auką $20

tieji metai. Gana to jungo). 
Caina $9.00.

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

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

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

Napoleonas, Baltija,
Antano Škėmos raštų I to. j ”!*** 

mas (Nuodėguliai ir kibirkš- Psl*» justa. kaina $5.00

bet Keleivį skaityti dar ga.l 
liu ir skaitysiu, kol galėsiu! 
matyti.

Sukakties proga siunčiu 
Maiklui su tėvu $50 auką.

Su pagarba
Juozas Lubecka*

Baltimorė, Md.• * •
Brangūs Tėve ir Maiki. . žiemą |ei(lžiu koridoje

Švenčių proga noriu jus l)a2, broU Stasį Grušų, 
pasveikinti ir pranešti, kad i $u PaSai*ba 
man labai patinka jūsų pa- Kleopą Everlinienė

MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI!

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai 
sveikiname visame pasaulyje pasklidusius lietuvius ir lin 
kime laimingos bei gražios ateities. Kviečiame pamiršti 
skirtumus ir vieningai jungtis į darbą mūsų didiesiems 
tikslams. į

Užgimęs Išganytojas teatneša laisvę mūsų pavergtai
V - . T-* X- • J J- T * , ... , , . ! Tėvynei, ir tegrįžta į pasaulį tiesa, ramybė ir taika. Oras gali išsiplėtoti į daug di-• nems kitiems darbams at-,M •• •• u . ; . •- _ - . - . , . . ..

dėsnius geografinius plotus likti Vilke tedirioa tik vie-' .. .. . . ,liečiantį konfliktą. Tokio .nas žmogus visa laika ir "*"*• kUo.umpre.n,.,.rTS-»- toju-
JAV ir Eurdpos valstybės sovietų imperijos veržlumo antras — dali darbo dieno*. . rwa mu# •J1 priespaudą kenčiančia tauta bei broliais Sibi- 

Mkejosi surasti bendradar-j Vakarų ipasaulis negali ii-,Dirbtu daugiau, jei būtų ro trcmtyj«*
biavimo būdus su Sovietų gai toleruoti. daugiau lėšų. O iu šiandien PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA
Sąjunga Europos Saugumo Jungtinių Amerikos Vals- J yra juokingai maža, bet a- 
ir Bendradarbiavimo konfe- tvbiu diplomatiniai žygiai j pie tai kitą, kartą, 
rencijos išvadose. Kaip ži-| Maskvoje ir Pekinge ir yra-
nome, ši konferencija atsi-Į nukreipti ta linkme, kad bū-' SU KUO ATSISVEIKINO 
rado akligatvyje. j tų išvengta trečiojo pašau-! "TĖVYNĖS“

Jungtinės Amerikos Vals-, linio karo. Jungtinės Tau-t REDAKTORIUS?
lybės visaip stengiasi page-! tos. į kurias buvo dėta tiek.

_“nty.k?? S Su kuo? Nagi, su Sovietų
Sąjungos delegacijos Jung

nustelbė NATO valstybių
leidžia bilionus dolerių savo j ros informacijos apie Lietu- 
karinėms jėgoms moderniu- • vą. Tie prašvmai stengiama-

reikamę ir davė daugeliui, ti ir jau turi tiek ginklų, kad si patenkinti, 
vakariečių vilčių, kad rusų- sekantis arabų-Izraelio ka-j O visiems šitiems ir įvai
kinu konfrontacija, ypatin
gai po pasienio konfliktų, 
yra neišvengiama

imperija, ir jos užsienio rei- pės ir jau šiandien balsų 
failų mimsteriai bei prezi- Skaičium dominuojamo? ko. tinė,e Tautose narju y 
dentai vede ir veda derybas munistu bloko, Afnkos vals. Zenkevičium A ie Jį ra. 
tą linkme. Paskutinysis pre- tvbiu bei arabu, kas buvo . pjuodlin n d
tfdento Fordo susitikimas aiškiai parodyta Palestinos, T atgisySvinimas buvęs 
JM Brežnevu Vladivostoke Lavinimo Armijos klausi-S 
tačiau nedave jokių apmuo- mu. ; New YorRe gu išv^gtančįu
pmrnų rezultatų. Buvo su-, (Bus daugiau) ;namo y Zenkevi/ium atsi.
55?*’ a? f A. P1 a*! sveikinti atvykę ne tik So.
des mažinu jvmnu nepa. VLIKO INFORMACIJA . vietų S-gos ambasados Wa* 
prasto sprogimo galią tunn-. shingtone konsularinio sky-

U S^bą* , Vlenais svarbiausių Vii- riaus sekretorius Rimgaį
k^Jrole, nežiūrint ko veiklos -ncių inf oi- das Mališauskas su žmona ir

Pakankamai macija okupuotai Lietuvai. Moscow News koresponden-į 
ginklų abiem šalim susorag- laisviesiems lietuviams, pla- tag Apolinaras Sinkevičius’ 
dinti visą pasauli. Pati na-. čiajam pasauliui ir Lietuvos 5U ir visag būryg
v?^nE!au j.a karo P^z.10.! į pnešat^s aPie tai, ką veikia (”iaisviečių“ su pačiu "Lais- 
vieta.smndien yra Arti mj e u Į laisvieji lietuviai, kas vyks- v-g« redaktorium Antanu 
Ryt31- Arabai pabrėžia į ta okupuoto j Lietuvoj, kas Bimba. Ten buvę ir J. Kiz- 
kiekvienoje savo konferen- j kalbama ir rašoma apie Lie- jr g Narkeliūnaitė, ir A.
Ojoje, kad karas ?u Izraeliu tuvą svetimuose kraštuose,! §aičius, ir net__J. Valaitis

apie okupanto skleidžiamą! SLA leidžiamos "Tėvynės“ 
melą, Lietuvos įston,os i redaktorius.

NEŠIMAS

A n t o n L. M a a r a g a s 

atidarė

SUNLAND REALTY

4511 — 4th StM No. St. Petersburg, Fla. 33704, 
tel. 527-0696

A. Mauragas yra buvusios Antaninos Kairytės * Maura* 
gienės sūnus. Jis maloniai ir sąžiningai patarnaus kiek* 
vienam lietuviui, kuris nori pirkti ar parduoti nekilno
jamąjį turtą.

(8)

yra neišvengiamas ir kad jo 
pradžia tėra tik laiko klau
simas.

Vakarų pasauliui, gaunan
čiam milžiniškus naftos kie-

klastojima, jos gyvenimo 
tikrovės iškrarpvmą ir t.t. 

Apie tai Vliko seimui
kilis iš arabų kraštų, gresia kalbėjo valdybos vieepirmi- 
pavojus, kad Izraelio-arabų ninkas Juozas Audėnasy j _  • jre • • T* • __ •karo išdava greičiausiai bus 
naftos siuntimo sustabdy
mas. kas Vakarų Europai tu
rėtų neišdildomų pėdsakų.

Vakariečių yra aiškiai nu
statyta, kad pirmoji naftos 
blokada ir kainų pakėlimai 
buvo rusų inspiruoti ir kai 
kuriuose kraštuose konkre
čiai suorganizuoti.

Prancūzija. Anglija, Vo
kietija, Italija ir kiti Euro
pos kraštai su mažomis iš-

Visų pirma, aišku, reikia 
sutelkti medžiagą iš visų 
kiek galima pasiekti t:kru 
šaltiniu, ją perkošti, kad 
liktų tiktai gryna tiesa, ir ta
da paskelbti.
....Ta informacija perduo
dama iš 3 radiio stočių žo
džiu ir raštu Eltos leidžia
mai? biuleteniais lietuvių, 
anglų. i.<wanu, italų ir portu
galu kalbomis..

Buvo leidžiamas biule^e.
hntimis dėl šios sampratos’ nis ir vokiečių kalba, bet re.
turi palaikyti kaip galima 
geresnius diplomatinius san
tykius su arabu kraštais ir 
daro nuolaidas Rusijai, kad 
idhftikrintų bent daliną naf.

daktoriui sunegalavus, o ki 
to dar nesuradus, tuo tarnu 
tas biuletenis neišeina, bet 
tikimasi, kad netrukus Eltos 
žinios vėl bus skleidžiamo?

tos tiekimą iš šios imperi jos., ir vokiečių kalba.
Pasaulio finansinė siste- Radijo transliaciui klau-

ma jau. pradėjo visai rimtai, somasi Lietuvoje. Tš tenai 
justi naftos kainų pakėlimo gaunama gražiu atsiliepimų,

tys, Šventoji Inga, Čelesta, 
Balta droibulė ir K. Ostraus
ko pastabos) 500 psl.. ir II 
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 LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Kablys apie roma
ną. R.šilbajoria apie novelę,

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 
Leonardas šimutis, daug i- 
liustracijų, 500 psl., kaina 
$10.00. < 

Lietuvių išeivija Amerikoje 
parašė Stasvs Micheisonas! 
gausiai iliustruota, 500 psl.J 
kaina $4.00. t

iia-lKarūna, istorinė trilogijai 
S. Santvaras apie dramatur-i poema iš Mindaugo epochoj 
giją. V. Kulbokas apie kriti-! 1237-1268. parašė Anatolija 
ką, J. Girnius meta žvilga-’ jus Kairys, 318 psl.. kieti 
nį į visą tą literatūrą apla- viršeliai, kaina $6.50. ;

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS# 
ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

"Balys Sruoga 

mūsų atsiminimuose"

Visi jie tarę ir atsisveiki- J 
nimo žodį.

LINKĖJIMAI
IŠ KALIFORNIJOS

Liepos 6 d. minėjęs savo 
amžiaus 76 metų sukaktį 
Keleivio skaitytojas ir bend
radarbis Juozas Matijošai- 
tis, gyvenantis Santa Moni- 
ca, Cal., atsiuntė prenume
ratą, užsisakė kelis leidinius 
ir tanp kitko rašo:

"Redaktoriui, visam Ke
leivio štabui, bendradar
biams ir skaitytojams linkiu 
malonių Žiemos švenčių ir 
laimingu 1975 metų.“

NAUJAS PABĖGĖLIS — 
SPORTININKAS

Neseniai iš Lietuvos atbė
gęs Jon4s Stankevičius e-

VERTINGIAUSIOS KALĖDINĖS 
DOVANOS

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Kalėdinėms dovanoms jų siūlome pasirinkti ii čia 
spausdinamo sąrašo. Tos knygos visos gražiai iileistos, 
kiekviena savaip įdomi. Knygos mėgėjas, gavęs tokią do.

Į vaną, tikrai nepaprastai džiaugsis. Be to, atsiminkite, kad 
dovanodami įmygą tuo pačiu remiate lietuviškąją iieivi. 
jos raitiją ir jos kūrėjus.

Adomas Galdikas, apie Fondas. Čia surinkti kone 
150 dailininko Adomo Gal* visi mūsų literatūros pradi- 
diko spalvotų reprodukcijų ninkai. su jų kūrybos pavyz- 
ir nespalvotų paveikslų, su džiais, bei mūsų periodinės 
Chariotte Willard studija! spaudos kūrėjai, 
anglų kalba apie šio mūsų! "SAULĖS ŠERMENYS“ 
įžymiojo dailininko kūrybą Tai visai neseniai išleistai
ir Waldemar George A. Gal
diko biografija. Knyga yra

ir humoristinės poezijos rin- 
Antano Gustaičio satyrinės

171 didelio formato pusią- kinys, įdomiai ir gausiai 
pių, brangus kultūrinis tur- j iliustruotas dailininko Vik*
tas sau ir vertinga dovana,toro ^!*<?e}!0. ^?r*
lietuviui ir kitataučiui. Kai- P1^0.’ drobiniai viršeliai, la- 
na $16.00, su persiuntimu- '>,.t,nka ^ledM davanoms. 
$16.30. Gyvenantieji Massa. *^aina $‘-00.
chusetts valstijoje dar pri-

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 nepalaužtų dvasia vėl grįžo į tėvynės žaliąją velėną, 
savo tautai palikęs neišdylantį kūrėjo žodį.

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo
toje knygoje apie Balį Sruogą 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.

moka 3% 
centus.

sales tax — 48

Lietuvių literatūros istori
ja, I tomas fNuo Mažvydo

sąsne tik jūrininkas - radis.!iki Maironio), prašė Pranas 
tas. bet ir sportininkas. įžy- Naujokaitis, 606 psl.. kaina 

Odavait, ir kai kurie kraštai,bet ir priekaištu, kart neoa. mus irklininkas, tos sporto Tai pinnoji dalis ke-
>u yra ūkinėje krizėje, kankanui nastnerkiami o. f®“ meistras, atstovavęs tunų tom^ Lietuvių hteratū- 
Amrfija atitraukė visas savo kuoantu daibsi ir užmačios, Lietuvos irkiininkams tarp- rw istonjos, kūnų autonui 
karines pajėgas į Rytus nuo nukreiptos prieš žmogaus tautinėse varžybose. užsakė nerašyti Isetnvių

.. •>.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro* 
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.60.

Paguoda, Bronio Railos): j 
išgarsėjusių akimirkų II da-'J 
lis. Be kitų dalykų, čia telpa : > 
įdomios studijos apie poetus !
Leoną Skaibeiką ir Joną Ais.; > liktuvių 
ti. Knvira 274 nal kaina i ^ra

! ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA!
KalMą dovanom* iiltidžiama daug pinigų maiaverdiam* daiktams,
• kodėl nepasirinkti niekada tavo vert** neprarandančių dovanų?
• UICTUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, M tomai (tise dienos

vertė apie SėOOOO) parduodama tik ui ......................... .. .. E2MC0
• VINCO KRĖVĖ* RASTAI, ė tomai (ėio* dieno* v*rtė

apie SdOCO) parduodama tik ui .................................. *2540
• MOŠŲ LIETUVA, 4 tomai (ėioo dieno* vertė *1004)0)

parduodam* tik ui ......................................................................... *4240
• BNCYCLOREDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo

pedija anglų kalba),* tomai (ėio* dieno* vertė *20040) 
perduodama tik ui .................................... .................. ...... *12040

ENCIKLOPEDIJA

i - i'

tį. Knyga 374 psl.. kaina J — »
kain ir I dalies — minkštais f

,u»rf<4b»«. ė»



Puriapli ketvirta A Nr. 50,1974 m. gruodžio 24

Laiške išėjimam Begrįžta KAS GIRDĖTI 
NEW YORKE? Teises patarimai

Amerikos Lietuvių Taryba į
I 5
i Altos paskutinis posėdis 

šiandien laimėjo išdidus Toreadoras,-ir Tu, sudėjęs ginklus, I į^yko 1974 m. gruodžio 13 
Eini į amžinos tamsos -nelaisvę po beprasmiikų kovų.
Nes puldamas jis Tau nebesuriko "Ginkis“!
Ir užmetė rūsčios tamsybės tinklą ant galvos...

(Edvardui Mickūnui ttėfcrolofo Motoje)

d. Sudarytos 9 komisijos 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimui su. 
rengti, kuris įvyks Kultūros 

— — — — — — _ _ _ _ židinyje vasario 16 d. 3 vai.
Stovėdama prieš nemirtingą Dievą, liepusi Išvest į naktį, .popiet.. Pagrindiniu kallbė- 
Tavo dvasia su pagieža nuplėš ir mindžios Žemės -skausmo |Qju nutarta kviesti M arty- 

vainikus... ną Gelžinį. Taip pat nutarta 
Bet kūną žemė paskandins savy, pasupusi ant rankų... kviesti S. Kudirką ir V. Sev- 
— — — — — — — — — — — — rūką. {ėjimo bilietai visiem

3 dod.„ o studentams ir vai
kams — 1 dol.

Jono Vilkaičio sveikata

Uolus apaudos bendra 
darbia Jonas Vilkaitis, per. 
eitą vasarą pergyvenęs dvi 
operacijas, neseniai nupuolė 
nuo laiptų ir d?bar guli -Ja
maica ligoninėj (Van Wyck 
Fv<n„ tarpe Jamaica Avė ir 
Atlantic Avė., kambaryje 
227-A); Devvnn’a7 dienas iš
buvęs be sąmonės, dabar 
iau pradeda ja atgauti. Ji 
dažnai JanVn pūtmis ir marti, 
gyvenantieji Connecticut v.

Pavasarj parpuolęs žemėn vėjas, senas valkata, dar Šauks 
Tave,

O rudeni klausyti, kaip varnai laukų platybėj krankia,
Ir vėjas neša mus, tarytumei lapps*gn|v«/..'

AMyla - NiUfinas

Brangus Bičiuli Edvardai,

Rašau Tau pirmą ir... pas
kutinį laišką, žinodamas,

; kad Tu ’jo neskaitysi...
I Per ilgą mudviejų drau- 
•gystės laiką pažinau Tave, 
kaip begaline meile savo 
gimdytojams atsidavusį aū. 
nų, kaip besidžiaugiantį ir 
•besididžiuojantį savo brolių 

! išsimokslinimu ir iškilumu, 
Jo visų aukščiausias Tavo

ateiišmei jjog stogą.
— Kątu4onvHki,;Edi?-

paklausė grįžęs Povilas.
— Užu* Abrikęs ką nors

jam, pašaukei piane:
— Jurgi,-ateik pro kitas

duris pas mane...
— Kas tau yra? —atsku

bėjęs paklausiau.
— Nebejaučiu koįjų... 
Padėjau atsisėsti j mašiną

ir nejudančias kojas {kėliau. 
— Jurgeli, šauk greitąją

j kilmingumas, pareigingu-I pagalbą ir pranešk mano

Klausimas

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti i KoMviu skaitytojų Uumimm Ubėa 
reikalais. Tie Uauaiaud turi btti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymas spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške r»*kia pažymėti. kad eaato Keleivio 
skaitytojas. <

Klausime' prašomo siųsti tiesk* ŠHo 
tdreou:
Dr. M. Šveikauskas. Attoraey ai fa». 
Boston =Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbory, Mass. 02132

Atsakymas

Gal galėtum Tamsta man i Gaunu daug panašiu už- 
patarti šiuo reikalu: aš no- j klausimų. Vienas nori. kitas 
vėliau sudalyti testamentą., nenori sudaryti testamento. 
Mudu su žmona esame vie-1
nu du, šeimos neturime. Aš Tamstoms ypatingai svar

bu sudaryti testamentą, nesturiu broli Lietuvoje, o bro. neturite vaik ir Am;rikoje 
lis tun vaikų. Mano žmona - - - -
iš savo pusės vii ai neturi gi
minių nei čia. nei Lietuvoje.
Tačiau mano žmona nenori

gyvenančių gimimų. Par
viena didelė komplikacija
yra ta, kad Tamstos vienin-

• ,. . . . . .. telis brolis gyvena Lietuvo-lokiu testamentų rašyti. Mes • T - - "i , . . • »jc. Jei žmona mirtų pirma,
turime savo namus į>b-ęi-4;_tada. Tamstai minį. tuoj
vaidu Santaupos ^iike > prisistatytu sovietams atsto- 
ta.p pat abieju vardu. Galu ■ jantjeii adv(Aatai kurie 

,me išimti bet kuris- uzten-i ia,iai jima j,
I sa vieno paraše ! a„entOrai 457r pa1ikt0
. Pasakyk man lamsta: ar, turto. Be to. nežinia, kiek 
jas galėčiau vienas sudaryti naudo’ turėtu Tamstos bro-

Keturi B. Spūdienės 

pagerbimaiį krašto gyventojai. «“‘iSi.’S2S.-S,aff ‘"l

Gal ta ,k,k„„įi. ta- .i, £ .-iik.Si“ tik“ gjį""“” » "« i™~ata.ja.ta
atžvilgiu. jo ugnaagesiai, pohajos ma. agentė savo 70-taii rimta- ir ribine gali bet kada pa u-Žinau: ne retas Tavo ar- šina įr ambulan^ Ugnia- di<,nj Ta prog^,, imti. Ka aš turiu padaryti? 
timiflų ir tolimesniu pridegami bandė duoti Tau de- renJ; ket J paggerhinlai. Fru Keleivio skaitytojas per 
ramai nepažinom Tavęs ir —xJ—-* 1

— Urraaa, Maiki! sio
— Tėve, ar tu sukt ailio- tik

jai?
vai Maskvoje ir ten tų rusiš. ’ kalba. Visi kiti pagal piliety 
kų šūkių išmokai? '■ bę ir kraštą, kuriame gyve-

— Nausa, Maiki. Mask-jname, lygūs amerikiečiai?
voje nebuvau, nes bijau ten i Bet savo kilme mes buvome J i v. T»vn
važioti. Ruskiai gali mane į J ir būsime lietuviai. Netirto-.^kiu Ta Jausdavai bS 
kreizhouzą uždaryti. i ji tavo-’asaba“, kuri gallie-

Tai ko rusiškai sukau-? tuviu būti jau ir nenorėtų. J j^jdumo ir savarankiškų
jų Juk pereitą kartą patsai į Ne vienas sąmoningas ame.«mo jausmas versdavo vi*ką 
rakei, kad reikia saukti lie- • mu® dėl to negali gavQ §jr(jyje paslėpti... ’
tuviškai valio! ; kaltinti, nes Amenkos kons- . .. .. -

— Maiki. pasirodo, kadjtitucija ir įstatymai niekam Dabar, išlydėjęs Tave y 
valio! toli nenužygiuosi, j nedraudžia savo tautybės Nežinomybę, peiživelgiu šio-.

! gali patekti ir i laikytis ir gimtąja ar tėvų; Je žemėje Tavo įmintas pė- 
is. Tokie dabar'kalba kalbėti. Ar tu. tėve,!das: Tu Raseinių gimnazija 

atsiusimo laikai. turi radijo aparatą? I auklėtinis ir pogrindžio vei-
— Tai dėl to jau iš anks. — Radijiftą? Šiur. Maiki, kė jas bolševikinės ruių oku

to ir džiaugiesi? i turiu ir per jį visokių navy-
— Ne, Maiki. aš linksmu' nų lietuviškai pasiklausau,

nu savo dūšia visai dėl kitos' — Na. matai, tė)ze. O per
priežasties. Argi tu nežinai,‘ta radiją čia viešai trans-j

guonies, nežinodami, kad

Kaip jau buvo rašyta, pra- » testamentą ar kitą koki ras- ’ lis iš „liekanos“.

daugelį metų.

su
o su urraa 
pirmininku

pacijos Lietuvoje 1949-1941 
metais; Antrojo pasaulinio 
karo sąvartoje — karys; po

kad pereita nedėlią Sau; kuoja programas ne tik lie-; stovyklos moksleivis 
Be tone silinginusia lietu- tuviškai, bet taip pat ir is-i aplink save nuolat turintis 

___ ‘j-'__ x________ ’būrį draugų, poezijos megė-viška susaidė votavo savo paniškai, portugališkai, ita-

ne širdis, o pagrindinė krau- Pirmas, labai įspūdingas 
jo aorta yra sprogusi. Saini.. jr gausus sveikintojų žodžiu, Ohio. 
tarai paguldė Tave į sroecia- r2štu ir telegramomis, buvo 
lų > vežimėlį, kunuo įvežė į Lietuvių evangelikų parapi- ooooocc^
ambulanso vidų. Tu skau- jOs moterų ratelio — dr. A.1 PROVIDF.NCE. R I 
džiai vaitoja!. .Tuojau buvai Svalbonienės, A. Dagienės, * ™OVIDENCE, R. L 
nuvežtas { netoliee esančią m. VosMkos. J. Danienės,
Camev ligonine, iš čia i U- m Ruožienės ir kitų. Buvo

J. 5.

Lietuviškos Kūčios
S. m. gruodžio 14 d.

Vienintelis išsigelbėjimas 
yra sudaryti tinkamai 
surašytą testamentą.

Tamsta, žinoma, gali su- 
J daryti testamentą vienas, 
be žmonos ir be jos suti-ki- 

I mo. Tačiau, kadangi Tams
tų turtas, namai ir sąskaitos 

Į banke, yra abiejų vardu, 
reikalas yra toks: jei žmona 
mirtų pirma, viskas pasilik
tų Tamstai, ir tada, Tamstai 
mirus, visas turtas atitektų 
tiems, kuriems jis testamen
tu yra užrašytas.. Tačiau 
jei Tamsta mirtum pirmas, 
tada Tamstos surašytas tes-

sk^iai atsilankę per šimtas žmo- vai. vak. Lietuvių Bendruo.
aL^™»a^ m11 °" nių- menės Providenee apvlinkė

neracMa nebegalėjo Tau pa- įruošė salėie po bažnyčia
dėti. dr gruodžio 8 d. naktį Antra pagerbimą surengė lietuviukas Kūčias kurio e
Tu amžįaiss užineckei akis... sesuo Marija ir jos naujas dalyvavo apie 80 asmenų, iu i-----i-------- "s,.-.--;-.-.-..------- a *_i.j------ oaiyva v o apie oy asmenų, jų tamentas neturėtų jokios

ta.tpe nemaža ir amenkie. vertžSj nes Tamstos tortas 
c1^- atitektų žmonai. Ji tada ga.

Be daugvbėfi Įvairiausių vvras A. žaleduoniai Flori- 
pvvenijnp Šakų, Tave ypa- doje.

kario metais Oldenbuigo t^’n^ąi domino scenos menas 
ir beUMų poetų kūryba. Trečias pagerbima? buvo 
~ - r. --, ». ~ surengtas O. Juozienės ir M.Daugybė poėzbos pluoštų Vosilkos piliečiu klube St 
mokėjai -^atmintinai ir nuo- u .j •
lat mos deklamuodavai. Net ;r nats mažiau
khnoįSS, Meko nenujau- Bas bu™

Ajpvlinkės pirm. dr. A. lėtų jį palikti, kam tik ji no- 
Valiuškis pasveikino Kūčių retu. Jei ji tokiu atveju, t 
dalyvius, o A. Kaiirienė su- y. Tamstai anksčiau mirus, 
pažindino dalyvius lietuvių nepaliktu testamento ir mir- 
ir anglu kalbomis su lietu- tu, nenunodžiuri, kam turtas 
visku Kūčių papročiais ir 12 yra paliekamas, — visas

jų.liškai ar ir žydSkai. Ir nie 
kas to nedraudžia, o taip
pat dėl to niekas nesipikti- 3 miško kirtimo darbam*; 
na. Be to, šiame krašte vra kur buvai sužeistas ir visą 

. „. _ , ir daug kitataučių mokyklų1 laik? Jautei nugaroje to su-’
— Na. matai, pats vota.;bei kursų, kuriuose įvairiu.žeidimo skausmą: naujai į 

vai, o nežinai, kas gi į tai ^utu nariai lai vai mokom|^aj;ad^ a.t^yks^ncių Uu-

naują gaspadoryste?
— Žinau, tėve. Aš -patsai

tuose Lietuvių Piliečiu Drau
gijos valdybos rinkimuose 
dalyvavau.

gaspadorvstę iėjo.

Tu— emigrantas į Kana-

’ i envn Vp’bos. savo krašto ge-!t.iečiU registratorius, globė-
— Tėve. tos dranriįo;’ o°Taf?:os ir istorijos. Ir tuos 

valdybo? rinkimai vvkdomi: kursus ir mokvfelas net val-
kiekvieneriais metais, ir 
balsuotojai išsirenka tokius 
asmenis, kurie jiem? atrodo 
tinkamiausi.

— Rait, Maiki! Aš čia 
soglasnas su tavim. Vedlug 
to, aš ir linksmas, kad i tą 
gasnadoryste buvo išvotuo- 
ta tikra asaba. kuri, girdė
jau. net angel koše gazieto- 
se drukavoia, kad tos susai- 
•dės mitinguose visai nešėna. 
voiama an^-iebka šnekta, o 
kalbama tik žemaitiškai ir 
amerikonai nesupranta, k? 
Plungės žemaitis sako.

— Ar tu žinai. tėve. k^ 
Amerikoie yra daug įvairiu 
tautvbiu žmonių, kurie tar
pusavy ir savo d raizgi iu su
sirinkimuos tekalba tik pa. 
vo tėvu kalba? Tai kodėl 
mes. lietuviai, turėtume iš 
jjr išsiskirti ir s.^vo kalbą 
niekinti?

— Nugi. Ma?ki. ta a«aba 
sakosi e®anti t’kra am^riko. 
niška. u^tat. oir^i. visi. ka«

džia savo pinigais remia. 
Taigi aš. tėve. visai nesu- 
"rnntu tokiu tavo minimu 
lietuviu tėvu u8gimdvtu ”a- 
«*hu“. norinčiu net Lietuvpr 
Piliečiu dnu*riio« susirinki*

■ muose kalbėti tik angliškai j 
i o ne lietuviškai. Vadinasi, 
tas tavo minimas asmuo bi
jo ne* nat«ai savęs.

— Vėl Maiki. aš su tavo 
^oekte dabar «ogla<na«. bet 
emu dar visa ši reikalą išsi. 
^išeriuoti su Zacirka. 

JAUNIMO KONGRESO 
RUOŽĄ

Inž. Romas Kasparas. 
PLB valdybos jaunimo vice
pirmininkas. gruodžio 12 d. 
išvyko į Pietų Ameriką vie
toje aptarti Trečiojo Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kong
reso ir kitų LB reikalų. Jis 
lankysis Sto Paulo, Brazili
joje (gruodžio 13-19), Mon. 
tevideo, Urugvajuje (gruo
džio 19-22). čia vyks BI Pa

padalinei «?>"e fvlina. ture-'šaulio Lietuvių Jaunimo 
tu šnekėti vien amerikoniš- Kongreso Retų Amerikos
kaL

— Nieku šnekta.KM ts tavo ”a«nbaM vra
tėve1

kraštų bendras komiteto 
važiavimas. Buenos Aires,

daitišs Atde artėiančia mtr rengtas L»DD 7-torios kuopos vajgju reikšme bei nuotai- turtas tektų Ohio valstijai, 
sXižioi J'rr K.uo!;a jai itei- po K«<a^ Kon. v. m, ji neturi savo giminiį

itaai“: -t>VDn^. Mai-tinltus pašventino plot. Jei Tamstos žmona ir to-
Sukaktuvininke B. kėlės ir Kūčių stalą. 1 liau nesutiks sudaryti testa-

jas, patarėjas ir daribo ?pa- 
rrnintojas. Gėriuosi Tavo i4 
niriatvva oiganizuoiant Ka
nadoje mirmąją Lietuvių 
D’ena. i kuria enpužėio per 
S.°00 lietuviu. Toji diena ir 
d; .bar kasmet ten ruošiama. 
T ’vimi dar ir šiandien tebe- 
sididžiuoia Hamiltono Dra
mos Sambūris, kurio «teiFė
jų ir iškiliausiu vaidintoji! 
es i buvęs. »

Atkilęs iš Kanados į JAV, 
Bostonan, kur Taivo tėvai ir 
bioliai buvo nutūpę, tuojau 
įs'jungei į vietiniu skautu 
darbuote, lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto greta7, 
tr n pat nenražiūrėdamas ir 
tada veikliai besireiėkusio j 
Boriono Dramos Sambūrio/ 
kurio vaidintoju tarpe ir 
mudu suėjome į bičiulyste...

Koks trumpas. Edi. buvo 
mūsu paskutinis susitikimas 
gruodžio 8 dieno? rytą! Va
žiuodami meškerioti trise 
<Tu. aš ir Povilas Nlkcls- 
kis), pakelyje Dorčheaterv 
ie sustoiome prie krautuvė 
lė». kurioie pardavinėjami 
me^kerioiimui reikmenys 
Povilas iėio i krautuve, ri 
mudu pasilikome automohi^

neva**?’n, 
ėfcei droviai...

.______ jfejjft] neberasi...
,Tat#I:ĖHi»*«waiiii nri 

navautrtf.'hei Wi metu i?»i- 
kni'Kivaa^ Ūž
te* fhAą. jlk^FTi $ioie že- 

:wnra«rme ir

JaiindcM

* P^erbi^U FeTI/i Programoje pora lietuvai- menta. patariu su ja pasi-
-geiam., dalyviams ir fvei-jįjy pa bambino pianinu, o kalbėti dėl turto pasidalini-
kintojams nuoširdžiai dėko
jo

___________  _____ . _ „ Argentinoje, bus gruodžio* Me. ČJa besišnekučiuojant
dTnnfiv? Juk č?a tiktai in-|22 — sausio 1 d. Ctiicagon i Tu. nieko nepasakydamas, 

1 Ištaigiai išlipai iš mašinos ir
m

dĮjpnai yra tikri ir seniausi 8HŽ sausio 5 d.

Kūčių dalyviai smriedojo mo, kol esate gvvi: .kiekvie- 
kt leta kalėdinių giesmių. nam po pusę. Kai dalis tur- 

A. Skudzmskas LB Bosto- to bus Tamstos •vieno vardu, 
no ?pvnrardos vardu pasvei- tada bus prasmės Tamstai 
kino Kūčių dalvvius. pažy- vienam sudaryti testamęn- 
mėdamas, kad lietuviški pa- tą. Reikia neužmiršti, kad ir 
pročiai, meilė savo lietuviš-. tokiu atveju dalis palieka- 

gausus dėl didelio lietaus iri kai kalbai ir gilus tikėjimas mo turto pagal įstatymus 
stiprino lietuvius kovoje t teks Tamstos našlei, arba, 
prieš svetimųjų pastangas jai pirmai mirus. Tamstai, 
juos nutautinti ir linkėio irį Tačiau vis tiek galėsi palik- 
toliau laikytis gražių lietu- ti bent dalį savo turto bro- 
viškų papročių. | liui arba jo vaikams, jei to

AL pageidauji.

LDD 7-toji kuopa

Mėnesinis susirinkimas, į- 
vvkę3 miodžio 8 d., buvo 
gana darbingas, non7 ir ne-

patvinusiu gatvių. B. Spū 
dienė pranešė apie kuopos 
nario, žymaus visuomeni
ninko Jono Vilkaičio svei 
katos stovį ir dedamas pa
stangas ji pagydai. Ta;r 
pat pranešė, kad kuono7 is 
torijos knypa greitai nasiro 
dvs. Sias eilutes rašant. i? 
vra iau įteikta kunnai. pc 
Natf iuin metu bus vie«n«? s*- 
ia sim^žindinimas. Vairfv 
bos rinkim’'? atHa*; i Vi gau 
sio mėnesio susirinkimo.

Nutaria bendrai *utikt’’ 
Naujuosius metus Fifis sve
tainėje.

Paskirta 30 dol. prof. J. 
Štoko vedamai lietuviu ra
di io programai paremti.

Nutaria pasveikinti J.' 
Vilkaitį, kai jis atgaus są
monę. B. Spūdienė, M. Vo-

MBftETURĖS 
ttfetifcAtelO

Lenkų JĄV-se gyvena 
daug kartų daugiau negu 
lietuvių. Lietuviai čia turi 
du dienraščius (Naujienas 
ir Draugą), o lenkai tuojau 
iMbeturfe nė vieno.

Ifeiau4a( išsilaikė Chica- 
'gos lenkų dienraštis Dzien- 
nik Związkowy, bet nuo 
Naujųjų metu ir tas beišeis 
ęer savaitę tik 5 kartus, nes 
leidėjai nebegali suvesti ga
lų su galais.

FAMIMUO 8.KAIRIO
MIRTOS SUKAKTI

Draugo kultūriniame 
priede 14 d. iš-
epnuadkttaa neilgas strains., . 
nie "DešMmetia. kai nabe-l sl'ka ir J. Gaidvs įsipareigo- 
turime int. St Kairio“, ku- j? sergantį J. Vilkaitį lanky
liame duodama svarbių ži.
ai^iė jo gyvenimo ir darbų. Naujas narys

FLORIHA — DAYTONA BEACH 

SEA8CAPE MOTEL
•i

Kviečiame aplankyti ir apsistoti SEASCAPE MO
TEL ant jūras kranto. Mūsų moteUs yra viaą Flori
dos {domiausią vietų centre. - ų

Rasite gerą ir nnoūirdą patarnavimą, grahas ir> 
švarins kambarius, spalvotą TV, stalo tenisą, 2 įsaky
mo *

Kainos
Norintieji ią taforniaeiją raiykite:

SEASCAPE MOTEL
A 4. A n d ralis

3321 S. Atlantic Ava.
Dny tona Beach, Fla. IMIS 

Telefonas: (9M) 717-1372

.♦\n»

«
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Nieko nepaprasto
»A

Izimos
naujųjų metų 

SUTIKIMAS

Moterų klubo susirinkimas biems ateities veiklos *pla-
, . . . . _ . , 1 nw»s aptarti. Jie yra sku-
Lietuvių Moterų Klubų J

Federacijos Bostono klubas bū?. reikalai svaibūs, Ud vi
1975 m. sausio 19 d. 3 vai. sos narės prašomos būtinai
So. Bostono Liet. Tautinės , .

dalyvautiS-gos namuose šaukia visuo
tinį narių susirinkimą svar-į Valdyba

Ta%) buvo So. Bostono L.
Piliečių d-jos gruodžio 19 d. 
susirinkime. Naujų narių 
nepriimta, pageibti 3 mirę
nariai. Draugijas finansų NAUJŲJŲ 1975 METŲ 
ministras A. Druzdis pi ane. SUTIKIMĄ
šė, kad lapkričio mėnuo yra Brocktone, Mass., 666 No.

■ baigtas su $1,883 pelnu. Iš Main St. (National Cafe). 
perskaitytų protokolų suži- Menihę programų atliks 
noU, kad ligoninėje gulintį Vyrų sekstetas, 
reikalų vedėją V. Ulevičių! Šilta vakarienė, gėrimai,: 
laikinai pavaduoja Algis šampanas. Gros latvių or-Į?

Inžinierių ir Architektų 
S-gos Bostono skyrius

puolusiems jo kaistą gėlė- viams už geležinės uždan- kąsnių suspaudimų, nes puikiųjų 
mis. užjautusiems ir surami- gos ir įvairiuose kraštuose širdžių pažeminimui ir žmonių 
nusiems sunkioje skausmo šioje Atitolto pusėje. Tokiu ^b^Uik^dlr Stoniu 
valandoje. sukakties atžymėjimu BAL- sielvartų, negu buvo iki šiol pa-

Fo 72 skyrius sudaro gražų tirta.
pavyzdį kitiems skyriams. ■ Tie kurie ieiko teisj,WsWORCESTER, MASS. ... . _ + .

; Minimą tūkstantinę sky- 
Maironio parke buvo 2,000 rius sudarė iš lapkričio 2 

.. t d. sukaktuvinio parengimo,
svečių j Juozo Kairio, Fitzmauriee

T j ’ Motor Sales, Ine., navininkoVietos laikraščio 
gram korespondentas rašo.

omo .parko naujo-; w 
pastato atidaryme gruo-, *

$200 aukos ir nario mokes- 
; čio bei kitų kasoje turėtų iš-

-J
Gerbiamieji,

Sveikiname KELEIVIO redakcijų ir administracijų 
Kalėdų Švenčių proga ir linkime laimingų bei sėkmingų 
naujų 1975 metų.

Prie šio pridedame $35.00 dovanų U ūsų laikraščiai 
< paremti.
’ Povilas P. Dargia,

SLA prezidentas

G. Meilinai e nė, 
SLA sekretorė

Dėkoju visiems South Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos nariams, kurie balsavo už mane, kandidatuojanti 
į draugijos vicepirmininkus, o taip pat ir tiems, kurie 
atėjo man talkon darbu ir patarimais.
Linkiu visiems draugijos nariams linksmų Kalėdų šven
čių ir laimingų Naujųjų Metų.

Algis Mitkus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina savo mielus 
klientus

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

393 West Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Savininkė Aldona Adomonienė ir tarnautojai

Sveikiname visus savo draugus, pažįstamus ir 

klientus ir linkime malonių Kalėdų ir laimingų 

1975 metų.

Scholastika ir Vytautas Stelmoke.!

ė?

į Dėkoju Keleivio redaktoriui J. Sondai ir visam jo štabui 
ui nuoširdų talkininkavimų Balfo šalpos darbams. 
Tegu Kalėdų šventė ir 1975 metai atneša taikų ir ramy
bę viso pasaulio žmonėms, o mūsų tėvynei Lietuvai 
laisvų!

Antanas Andriulionis, 
Balfo skyriaus pirmininkas

*; ’J
..... ................

f. 5 r • * ■ ■ t i
Mano nuoširdi padėka visiems So. Bostono Lietuvių

■Piliečių d-jos nariams, kurie balsavo už mane gruodžio 

15 d. rinkimuose.

Linksmų Kalėdų ir laimingų 1975 metų!

££ i Antanas Andriulionis

AUTOMOBILIUS —1975

nuo visų rūšių nelaimingų atsitikimų draudžia 
BALTIC INSURANCE AGENCY

597 E Broadvray, So. Boston, Mass. 
TeL 268-6030

Šmitas, kad nariai, eidami į kert™. StaUi poJO «me-j Pd da)yvav0>per į
klubą, turi nepamiršti durų nų. Kaina porai $39. 
rakto, nes be jo negalės įeiti.1 .Stalai užsakomi telefonu ų

R. Bričkus, kuris vadova- 1—784-8055 (Balčiūnas) ar 
į vo draugijos 75 metų sukak- 1—586-0411 (Senute).
ties minėjimui, pranešė, kad Dalyvių skaičius ribotas, to-

* minėjimas davė $249 pelno, dėl patariama vietą užsitik- 
nors apie 100 n.arių vetera- rinti kuo anksčiau, 

i nų nieko nemokėjo. Jis dė- Skyriaus valdyba kviečia 
kojo visai valdybai ir ki- Bostono lietuvius sutikime 

t tiems, priridėjusiems prie dalyvautu 
j minėjimo surengimo. Kaž-
‘kas pasiūlė padėkoti Ed.
• Ketvirčiui už platu draug
ios sukakties aprašymą So.

. Bostono Tribūne laikraštv.
Bet niekam neatėio i ^1- : 

vą "padėkoti“ jam ir už tai.1 
kad jis pakartotinai bė^a i

• ta pačia Tribūne ir ioie:
Į skundžiasi, kad tie ndabieii
> draugiv*i susibūrė lietuviai 
1 skriaudžia antrlų kalba, ir! 
! tame strapsnv porina kito-I 
Į Irias nesąmones.
I
I Buvo ^dėkota ir Rpipi- 
I ’iui. kuris d au* vietos skiria. 
j drauedios reikalams.

Rinkiminės komisijos pir- j 
minmkas J. Bakšvs oranešė! 
rinkimu duomenis. Juos jau 
naskelbėme praeitame nu
meryje.

A. Matjoška pa-iūlė. ir 
susirinkimas pritarė atida
ryti einant parėtas nuken- 
tė’rusiam d-jos reikalų vedė 
jui V. Ulevičiui einamai? 

i sąskaitą, i kuria valetu sius
ti savo aukas visi norintiej’* 
jam medžiagiškai padėti.

kokius draudimus reikėtų užsakyti. 
Mielai draudžiame jaunimo automobilius

•MMMeMeeesMeeeeMeMMMeeeeeMeeeeeeMMeeMM*MąąMisųsMieM«n
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų 1 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, 
žįstamiems ir sau. JIB 8 os. 16 savaičių vartojimui.. 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 Se. 46th Avė. Cicerą, H. 66666. JIB 
Atstovybė, 2498 Dangall RA, Wiadnor, 12, OnL, Canada. 
JIB ekyrhvt 7 Stettgart 66, IMaburgmatr. 7-16, W. 
Germany. Vatetiaėse: J A J, 2567 W. 66th 8L CMcagn*. 
$Qth Avė. A 14th SU Cicero, 1640 W. <7t$ EU i
26X3 N. Mihraukee Are, 1147 N. Asbbad Ave^ CMcage 
Ir Mtar.

eeseeeefesveMeeeeeeNeeseeseMeeeeesMveeeraMveeerammNe'

000
kad buvęs pagerb

tas Maironio parko pirmi
ninko motinos vyras Petras 
Alavošius. kuris pasakojęs, 
kad kadaise kun. J. J. Jakai
tis už Maironio parko na
mus, arklidę ir 6 hektarus 
žemės sumokėjęs $19,000, o 
dabartinis pastatas atsiėjęs 
$550,000. Pagerbtas ir A.

BALFo 72 skyrius Brock
tone buvo įsteigtas dar 1944 
m. Vėliau skyriaus veiklai 
nusilpus, jis buvo atgaivin
tas 1953 m. naujųjų ateivių 
iniciatyva ir pastangomis. 
Nuo to laiko jis gana sėk
mingai veikia. Įdomi ir sky
riaus atgaivinimo istorija.

Paprastai galvojama, kad 
prie išgėrimo galima tikta1 
linksmintis, veltui leisti lai- 

i blo-WOODHAVEN, N.Y. 

Mirė D. Ciurlevicius

ir stengiasi būti ramybės dary
tojais savo 'artimųjų tarpe, be 
abejonės jausis daug geriau už 
kitus didžiųjų "suspaudimu me
tu“. — Šof. 2:3.

Bet, ačiū Dievui, Jėzus duoda 
mums užtikrinimą, kad pirma 
negu "visas kūnas“ bus sunai
kintas būsimuose suspaudimuo
se, "tos dienos bus sutrumpin
tos“. Taip. d'ar turi įvykti ste
buklas, ne prašalinimas busimo
jo perversmo, kurį Mardvardo 
mokslininkai numato ateinant, 
bet padarymas tam perversmui 
galo taūu, kai žemės žmonės bus 
pasimokinę jiems reikalingų pa
mokų.

O koks gi bus tasai stebuk
las? Palaiminta mintis, tai bus 
Kristaus Karalystės įkūrimas! 
Tatai bus atsiliepimas į kiekvie
no krikščionio maldą: ’Teatei- 
nie Tavo Karalystė“. Į šį būsi- 
mąjj stebuklą mes dabar atkrei
piame pasaulio dėmesį šioje di
delio reikalo valandoje.

Kokią tat garbingą privilegi
ją pasakyti visam pasauliui šias 
palaimintas žinias mes turime 
ir galime turėti! Pastebėję sa
vo draugų ir artimų išsigandi- 
mą, jiems "belaukiant tų daly
kų, kurie turi ateiti ant žemės“, 
būkime greiti paklausyti Vieš- 

’aakykit bau-

Kuzmickas. buvęs pirminin- , , , ..kas. kai pastatai piimą karJ k* ^ba Paktypti net
tą buvęs pritaikytas viešie.'^ darblf 
siems reikalams. I įkynaus atgarvin.mas įrodo,

! kad nevisuomet taip atsitm
Dabartinė valdyba suge-,^3, 

bėjo sudegusio pastato vie-j 1952 m. rudenį Gofensų 
toje partatyti naują greičiau bute susirinkę St. Gofensie- paties nurodymo: 
nei per pusmetį. . nė, M. Gofensas, A. Barulis a*08 širdies esantiems: Būkite

• VietVot" kIubaįs,t? dien? >r P- VK'inis. gurkšnojo ir fe fr'rtlyri-
rinko ltho m. valdybą. į šnekučiavosi žvainais reika-'nimą, pats Dievas ateis ir išgel-- i • m va f — v_ ?• .a

Mirė
lais. Ten P. Viščinio inicia- 

•, tyva sutarta imtis pastangų 
. atgaivinti BALFo 72 skyrių.

bės jus“. — Izaijo 35:4.

Kas domitės Tiesa, mes pri- 
siųsim veltui spaudos. KreipkiPn^kutiniuoiu nwtu mirė i j siųsim veivui spei j.huuniuoju “tetų mue Budinga kad po įssipagino-, tės šiuo adresu-

me lietuviai: Julius Valentu- jimo nutarimas neužmirštas, i
kevičius. OnaDubšaitė. Ona yjSų uoliu darbu tuoj buvo J 
Tamošiūnienė ir Antanas sudaryta 50 asmenų grupė. •

! sušauktas 1953 m. sausio 2 į 
j d. susirinkimas, išrinkta vai- į 
• dyba ir pradėtas dalbas. •

Sįvalio 16 dUpe ilgos ligos Kaį-lų proga noriu palui- vint0 '9k^au; at9tovaj ne, 
mirė woadhafenietis Domi- keti Keleivio stabui ir ‘tįk dalyvatvo BALFo seime- Turune 
ninkas Čiurleričius, 69 metų siems jo skaitytojams svei- postone< ^ar?į p Vičči- * Vyt*“to 
amžiaus. Palaidotas Cypress katos ir visokeriopos
Hill kapinėse ■ spalio 18 d. mės.

Kaminskas.

Mano sveikinimas

Lithoanun Bible Studentą, 
212 E. 3rd Street. 

Spring Valiny. III. 61362. 
(Skelbimas)

**4444*44*44^*

GRAŽŪS ATVIRUKAI

Įtieki tinti.

sėk-.

J. Krasinskas

Igno pieštų atviru-
ms bure Išrinktas‘di^ > <«ko,n',llk^ y02.^ 

f ;nų rūšių su voknu)—$3.50.
Paliko liūdinčią žmoną Ja 
nę ir dvi dukteris Mariją ir 
Nelę su šeimomis. >

D. CiurleričT&3 buvo gi.' 
męs Kaziulių kaime, Seinų 
apskr. Į Kanadą emigravo 
1928 m., kur vėliau atvyko 
ir jo žmona Janė (Bozytė).
čiurlevičiai į JAV persikėlė ^ybė ne tik duoda patalpas 
1942 m Pirma gyveno Law- Ktuanistikos mokyklai h 
rence, Mass., o paskui New moĮ(a a]gas jos mokytojam. 
Yorke. Vos atyykęsj JAV, taip patJ suorgįniįavc
Ciurlevicius ftasrpazino su |jetavių kalbos kursus suau- 
hetuvių darbininkų judeji- Tie kursai vyksta
mu ir įsirašė į Lietuvių Dar- kiekvieną penktadienį nuo 
bminkų Di-augpų. kūnai pn- 6;30 va, 8;30 va, vak 
Manse iki mirties. Jis dirbo JlmjOT High g^, pata].

Sausio 18 d. Saulių s-gosi““”"!??™^0”?/®/1; d®J?‘ pose. Oak St.. Brocktone. 
Martyno Jankaus kuojosKuna» vadovu P’*™’**' 

i banketas National Cafe pa-lietuvių radijo valandoi
.talposeBrocktone, ’k^Mom^omJto ^Šin^°

i Į Vasario 1-2 dienomis Bal- nariu. >
; tijos ir Žalgirio tuntų 25 m. Velionio žmona ir dukros* Kursai verkia nuo spalic 
\ sukakties šventė So. Bosto- su šeimomis nuoširdžiai dė- 4 d. Juos lanko čia gimę lie- 
į no Lietuvių Piliečių d-jos koja visiems, dalyvavusiems tuviai, kitataučiai, sukūrr 

salėje. Domininko laidotuvėse, pa-geimas su lietuviais, o taip
(pat visi kiti, kurie domis’ 
lietuvių kalba. Kursų ianky 

. toju tame yra asmenų ne til 
j iš Brocktono. bet ir iš toli 
j mesnių vietovių, kain Sc 
j Bortono. Hingbam. Wake 
į lieki, Canton, Waftham n 
kitur. Tai vieninteliai šiof 
rūšies kursai visoje Naujo 
joje Anglijoje.

Kas dar norėtų į juos įsi 
jungti, tas prašomas po Ka 
ledų švenčių, 1975 m. sausir 
10 d.. į juos atvykti.

Gražiai paminėjo BALFo 

sukaktj

BALFo 72 skyrius Brock
tone paminėjo BALFo veik
los 30 metų sukaktį ne tik

Keleivis — švenčių dovana

Botonietis inž. Juozas 
Kuncaitis švenčių proga už
sakė Keleivį A. Skučui, gy\. 

; Floridoje.
Ačiū už paramą laikraš

čiui!

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

SOUTH BOSTON,

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broadtray, So. Bostone
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 

registruoti optikai
s i 11 o

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
įskaitaat:

• AKINIŲ PRIRINKIME
• AKINIŲ PAROPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS L$ŠIUS
• KATARAKTO LŲSIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ

Gallau snaikalbėti lietuviška i i.
ModkaM . (^ęlfare)

Skambinti: 268-85OOMddicaro j
Master Charge priimaau
.įiO'UbM ; V*

f

BROCKTON, MASS.

Lietuvių kalbos kursai 
suaugusiems

Brocktono miesto savival-

numi. j
Per 21 atgaivintos veik- ’ Labai tinka ir kalėdiniam

los metus skyriaus pirminin-: •veikmimam. 
ku ilgiau nei 15 metu yra 
buvęs M. Gofensas. Kitais J 
skyriaus pirmininkais yra1 
buvę J. Samsonas, E. Bliud-1 
ninkas. J. Ludonis ir M. Kli- Į 
mas. |

J. K.

"GARSO BANGŲ* 

PROGRAMA
Si radijo programa trans

liuojama penktadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 

DIEVO KARALYSTtS ZLNIOs banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
‘vakaro.

Tuomet aktualiai įvyks pui- j 
kioji angeliškoji pranašystė: |
"ramybė žemėje ir gera valia* ___
žmonėms“. Šita permaina nuo • RADUO PROGRAMA
uumylumo į meilę neateis ū-

riuo pasaulis bus pamokytas PTOgranui Naujoj Anglijoj 
meilės įstatymo, nes jo šitaip į iš stotim WLYN, 1360 U- 
pasakyta: "Kuomet tu darysi ■ lft^Tchi Jy į| stoties FM. 
avo teismą žemėje, pasaulio * - A- » * „.tu*
gyventojai mokysis teisybės“.— į seKmaoie*
rzaijo 26:9. į niais noo 1 iki 1:80 vaL dio-

Pranašo Izaijo minimasai ng, PsrdMdamaS
'teismo“ darymas bus vykdo. 
nas sykiu su Karalystės palai- 
ninimų nudalinimu. Bet tasai 
larbas nebus nė kiek panašus į 
radicinę "teismo dieną“, kuri 
>uvo naudojama įbauginimui 
aip daug žmonių prisirašyti 
>rie vardiškų bažnytinių orga* 
įimcijų. Pamokymas teisybėje 
Karalystėje bus taip pasekmin
es, kad pranašas sako, kad 
'Dievo įstatymas bus parašytas 
monių širdyse“. — Jer. 31:31- 

34.
Tačiau nei vienam nereikia 

’aukti, kol Karalystė bus aktu- 
iliai įkurta, ir manyti, kad tik 
tuomet reikės pradėti vykdyti 
Dievo įstatymą. Kas gi dabar 
gali mums kliudyti mūsų širdin* 
gose pastangose tikrai mylėti 
evo artimą kaip save?

Ir yra taip pat daug būdų, ku* 
riais mes galime gera daryti ki* 
iems — mums visiems prieina* 

mu būdu. Nereikia turėti pini* 
?ų, kad parodytume šypseną, 
artume palinksminanti žodį, ar 
kaip nors kitaip pasidalintume 
su kitais džiaugsmu, koks turi 
būti mūsų širdyse. Ant kiek mes 
pažįstame Dievo meilę, kaip ji 
yra apreikšta Jo žodyje, ant

u i ••• tiek mes turime linksmai pasa- graziu parengimu lapkričio kyti kitienw Nėra geresniobū-
2 d., bet taip pat sudarymu 
$1,000 tolimesniam šalpos 
darbui. Sudarytoji tūkstan-

do palinksminti sielvartaujan. 
čias širdis, kaip pasakant jiems 
linksmąsias žinias apie Mesijinę 
Karalystę, kuri veikiai bus įkur-

tinė pasiųsta BALFo cent- ta.
.juijt Chicagoje. Tai stambi Negalima užginčyti fakto, 
parama vargstantiems lietu- kad pasaulis susilauks dar tun*

pMaulisių tinių aaitiraoka 
r kooMBttfal, mužiką, dai- 
306 ir Magdutfe paiaia 

Binio rofkalab kreiptu | 
Baltic Floriftg gilių lr dova- 
nų krautuvę, 502 E. Broarf- 
way, So. Bostone. Telefo 
u> AN 8-0489. Ten gauna- 
nes lr Keleivli

Dažau ir Taitait
Namu iŠ lauko Ir viduje. 
Lipdau popMriua Ir taisau 

tiška, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausių 

matfBigs
JONAS STARINSKAti 

Savin U Ava.

DRAUDIMO AGENTORA 
Atttaka įvairių rilių

BRON1S KONTRIM
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V*įneš žinios
SANDAROS 7 KUOPOS 

SVEIKINIMAS
Nauja Sandaros valdyba

EDVARDAS MICKONAS Padėkime Ulevičiau* Seimai sunkus. Taigi visi padėkime

LIETUVIŲ FONDE tautiečiui, kuris didžiausio, 
se kančiose kovoja su mirti-

į — ..j. Bostono Lietuvių Moterų
‘ 4 .. . . . ‘Federacijos klubas prašo.Bostono lietuviai savo' . J 4 ,visuomenę kuo skubiausiai mi. Aukas prašomemirusius tautiečius gražiai 
t pagerbia, nuoširdžiai užjau. padėti nors mažiausiu Įnašu 
čia velionio artimuosius.!sunkiai sužeisto V. Ulevi-

ciaus seimai.

adresu:

Paskutinė šių metų 
ekskursija į Lietuvą

Trans-Atlantic Travel Ser-
siųsti vice, kurios savininkė yra sausio 3 d.

Aldona Adomonienė, orga

nizuota ekskursija į Lietuvą 

išvyko gruodžio 20 d. ir grįš

Sandaros 7-ji kuopa giuo
džio 15 d. susirinkime išrin. 
ko šitokios sudėties 1975 m.

. • 4 valdybą: pirm. Aleksandras
•temanau 1975 metų proga C )ik ^eepitm. Vlada; "M metu viet°Je 
sveikina Keleivio redakto- Bajerf.ius į(,k,į B,.oniuf Ba. šeimų bei a-menų

jerčius. fin. sekr. Juozas Le 
kys, ižd. Antanas Andriulio-

Sandaros 7-sios kuopos 
valdyba ir nariai Kalėdų ii

rių ir visą jo štabą, linkėda
mi jiems ištvermės ir geros 
kloties.

Laikraščiui paremti pri
dedame $25 auką.

Pirm. P. Žirolis 
sekr. B. Bajerčiu* 
ižd. A. Andriulionis

Nuoširdžiai dėkojame už 
lietuviškos spaudos sunkios 
padėties aiškų supratimą ir 
už nemažą auką. Kad Jūsų 
pavyzdį įsidėmėtų ir kitos 
mūsų organizacijos!

Keleivio redakcija 

Aukos S. Kudirkos Fondui

Per LB Bostono apygardą 
Irena Ulpaitė aukojo $5 ir 
pati LB apygarda — $10. viui $5.

gausiai dalyvauja laidotu
vėse ir jų metu sudeda gau
sias aukas lietuviškiems rei. Yra trys mažučiai vaiku- 
kalams. ! čiai ir žmona, kuriems gj’. e-

[ nimas šiuo taipu yra labaiEdvardo Mickūno šerme-, 
70

sudėjo
aukų: Lietuvių Fondui 745 
dol.. Tautos Fondui 10 dol.

gėlių

nis, iždo giob. Alfonsas Bai- ir Lietuvos persekiojamos 
ka, snjr., ii A. Lain. bažnyčios šalpai 10 dol. Iš

viso lietuviškiems reikalams 
Naujoji valdyba Kalėdų sudėjo 765 dol.

ir Naujųj metų proga svei-Į LF Bostono Vajaus No
kina kuopos narius, Centro į mjtetas velionio žmonai Bi-. 
valdybą ir vi us sandarie. < |>uteįt sūnui Edmundu:. tėJ 
čius, jų šeimas, gimines irj;Vams Vladui ir Adele’’, bro.. Į 
bičiulius ir linki jiems daug j Harns Česlovui, Almiui irj 
laimės. Į Rimui ir vi:iems artimie-;

, . Įsiems ir draugams reišk’aĮ
Aukojo • nuoširdžią užuojauta ir dė-S

Stasė ir Kazys Tamošai- už aukas'
čiai iš So. Bostono Simo Ku- ; Letuviskiems reikalams. > 
dirkos ir Vaclovo Sevruko; LF Vajau* Komitetas : 
fondams aukojo po $1C. .. t J
....Vytautas Leveckis iš Can-i
tono, Mass.. aukojo Vasario į Paragink m va pažįstamu?) 
16 gimnazijai $15 ir Kelei- išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

$7.06.

f

M. Lendraitiemė,
450 E 7th Street,
So. Boston, Mass. 02127. i

Klubo valdyba

DAUGIAU ŠILIMOS <

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILiECIŲ KLUBE 

šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 18 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadleaisis 

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 VADOVYBĖ

MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

rfT

g

ii’

1 I
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 mėty 

patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST, QUINCY 

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

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
į 144 Milbury St
, WORCESTER, MASS.

ToL SW 8*2868
yra yieninteJė oficiali ist»«- 
ga YVorceacery, mari siunčia 

tiesiog ii Worces-
j Lietuvą ir lutas Rusi* 

jo* valdomas sritis* Čia kai*

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ar 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nusies ne tik jaučius 
vedžioja.

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

Flood Sųuare 
3 ar dinare Co.
Sar^iaUi S. i. ALBSNA 
S28 EAST CROA»WA? sovth aesTon. mass. 
TELEFONAS AN 8-4141

Banjamin Mi'cre Dažai 
Popiaron SiamnM

Stiklą* Langam 
Fla^Ua reikmenys namam

Sdkmaoys plRmbarlama 
Visokia ca<*ta<

Peter Maksvytis
Carpsetsr čfc BsSdsr
<9 Chureh Street 

«. Miltsa,
AUMni 
to ir projektavimo darbas ii 
ko ir vidaja, iko ir nauja, gjrmuuną namą tr 
Manio postat*. pagal 10*4 ratka- 
lavirnr^ Saukite visados iU S v»>
landi) vakaro. 

Trivf t 898-8875

Telefoną:*: A N 8-2806

I)r. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

otf(PUM NIS 
OMET RISTAS

Valandos:
|!nuo 9 ta* ryto iki 5 vai. vak 
Š Trečiadieniais nemunams

447 BkOADWAY 
y South Boston, Man*

>ooaaaaaoao«*aaaaaaaao»oooaaM«a

TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždare

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
moeeoooeoeoeeeeooeeoeeonooooeeeoor

. Ę The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytoją ro 

eeptus Ir turime Tisus gatavus vaistus.

Jei reik vairią — eikit į betsvišką vairiiuą.
8av. Emanuel L. Roeengard, B. S„ Beg. Pharm.

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

Tstefsem AN 8-8818

Nas 9 vaL ryte BI 8 vaL v„ išskyras šveatudieviim tr sskaa

meeaaeeaeeaeeeaaaeaaaaaaaaaaoaoo*

A. J. N AMAKSY
Infgcance

321 Country Club Rd. 
Neurton Ceatre, Mae*. 02159

TeL

PLOKŠTELE

Keleivio
gauti Lietuvos op©- 
ės Elzbietos Karde* 

lienes įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcosterio siun
čiam įvairius siuntimus į Lieta 
vą ir kitas Rusijos valdomus 
pietas! Startiniai sudaromi iš

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION "

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO į LIETUVĄ 
ir

.jjuTfff r---------------- --——■
saaaaaoaaoaaoaoaaaaaoaaoooaoo*****

dsaaaaaaaaaaaaaaeeaeM

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadleaiaia U-U vat

AM 1,438 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mase. 82482. TeL 588-7289i445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

********************************** ***ee**e*e********e*eeee*ee*ere##*»#*i*w<eeee»i*w»wveefe»**wee***»*ee

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

SAVE AT

AYEAR290^7^
4-year term deporit 
certificates-SIOOO minlffluio

M 8 T OIL CO , Ine. h AYEAR

2'/4-4-ye»r tena 
Utpotit $1000 minimus

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnie* aptarnavimas
□ Automatinis Įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink its

f268 -4662

681^6^ AYEAR

1-2%-year term depotft 
ccrtilicatn $1000

AYEAR
90darnot1oa 
ti 00 minimus

54^5^-.
The Fedtral regulatiom iffecting th«e new tavingi 
certificates allow pr«n*ture withdrawals on savingt 
cartificata funds provided rata Oi interest on amount 
withdrawn is reduced ttf the pessbook rate (5’A% a year) 
end 90 days interest i* forfeited. . . ... . _

AYEAR

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vat ryto iki 3:38 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorcheeter, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 18:38 vat ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 189-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale ra tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 8274,888,808

avo, nudėto ir
aią. Turime vietoje įvairią via 
tinėa gamybos ir importaotą 
prekią iš kitą kraštą visai šo- 
moaus kaisostis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, • 
ten vištoje gaišo pasirinkti 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas sava į svečius 
ar auohrtiaiai
Patarnavtaas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką Jsiti-

įsrantsstan

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

Atidaryta darbo dienonds 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vnL vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
TeL 768 TOTOlimitą. Vedėjas A. Schyrinski

^••••••••••••••••••••••••************************************'

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietą 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 | s v e č i u s — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi b e 1 a u k i a a t — b s jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel Service,Ine.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusišką p; ekiu užšiskymus siųskite savo 
giminėms tik per ’ ': ’

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

iDsrbo valandos: — _ — — —

šeštadieniais 9 — 12 vaL

393 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Maso. 02127

▼bą skyrių vedėja Aktam




