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Atgijusi Stalino dvasi 
vėl siautėja Lietuvoje
Kratų ir areštų banga palietė daugelį Lietuvos vieto

vių ir net lietuvių disidentų draugus FAaskvoje. Sovietini 

režimų išgąsdino nesulaikomai plintantis laisvasis lietu, 

vių spausdinta* žodis ii vidaus ir iš užsienio.

Iš Sovietuos ir Lietuvos , jai Šulskienei pasiekti Mask 
sklindančios žinios liudija. į voje JAV ambasadų ir jų 
kr d pastaruoju laiku Lietu. | glabojo, kol grįžo į Lietuvą, 
vcje vyk ta tiesiog stalinis, gavusi Amerikos pilietybės 
tinis sovietų saugumo siau- dokumentus. į

tėjimas, nukreiptas prieš į Gruodžio 27 d. Kovale- 
lietuvius ir jų draugus rusus vas Maskvoje buvo suimtus 
disidentus, ieškant Lietuvos ir pasodintas į Lefortovo 
Katalikų Bažnyčios Kloni, kalėjimų, kuriame dabar 
kos leidėju ir platintojų. kalinami disidentai. Kai jo

Kaip New York Time? žmona Lucija nuėjo į kalėjj- 
gruodžio 24, 28 ir 30 dienų mų įteikti vyrui šiltų drabų. 
laidose praneša, kratos ir žiu. jai buvo pasakyta, kad 
suėmimai dėl tos pat prie. Kovalevas nuskraidintas į

Simas Kudirka po spaudos konferen cijos Vliko seimo metu. Iš kairės į 
dešinę; The Boston Globė korespond entas John Cullen, vertėjas Mykolas 
Orunga, Keleivio redaktorius Jackus l’onda, Simas Kudirka ir Kęstutis 
{dildąs. Nuotrauka Juozo Rentelio

JAV pagąsdino arabus 
karo veiksmais

moooocoooooc

Simas Kudirka

iebelanko lietuvius
Simas Kudirka, iki Kalė. 

dų pasiekęs net San Fran- 
cisco, pirmąsias Kalėdas 
šventė Locust, N.J., kur jis 

įsu šeima yra laikinai sp i. 
, gyvenęs.

Alyvos krizė parodė, kad 
ekonominiai ir militariniai 
silpnos arabų valstybės, pri. 
čiaupdamos ar visai uždary. 
damos savo turimos naftos 
vamzdžius, gali pritroškinti 
visų Vakarų pasaulio pra. 
monę, net išdžiovinti ir A. 
rnerikos fabrikų gei'klę. Be 
to, nepaprastai pakelta aly. 
vos kaina lygiai taip pat 
kenkia Vakarų valstybių už.

žasties vyksta net ir Mask
voje.

Žinomas sovietų disiden. 
tas akademikas A. Sacharo. 
vas ir jo žmona Elena Sa- 
charovienė pranešė užsienio 
žurnalistams, kad, ieškant to 
laisvojo žodžio pla^int^jy, 
kratos buvo padarytos rusų 
disidentų biologo Andre, 
jaus Tverdochlebovo. biolo
go Sergejaus Kovalevo, me. 
no istorikės Irinos Korsuns. 
kajos ir namų šeimininkės 
Malvo? Landos butuose.

Sergejus Kovalevas yra

Vilnių. Sakoma, kad kratos 
metu pas jį buvęs rastas Lie. 
tavos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos egzempliorius. Jis 
dar kaltinamas, kad rodąs 
palankumo ir rusų kalba lei
džiamai Einamųjų Įvykių 
Kronikai, kurios saugumas] lektualų. 
4aip pat seniai ieško. o, be ’ 
to, turįs ryšiių ir su Interha. 
tional Amnesty komitetu 
Vakaruose.

Plati kratų ir areštų ban
ga užgriuvo Vilnių, Klaipė, 
dų, Kauną, Šiaulius, Pane
vėžį. Uteną, Alytų, šakius ir

tas asmuo, kuris padėjo Si. ■ kitas vietoves. Šiai kratų ir 
mo Kudirkos motinai Mari. suėmimų akcijai vadovauja

Lietuvos Socialdemokratą Partijos Užsienio Dele- 
gat ura ir Amerikos Lietuvią Socialdemokratą Sąjungos 
Centro Komitetas praneša, ( kad 1975 m. sausio 1 d. 
Jamaica ligoninėje New Yorke po sunkios ligos mirė 
delegatūros ir sąjungos sekretorius, žurnalistas, koope
ratininkas

J O N (A S VILKAITIS,

kad jis sudegintas krematoriume ir kad jo pelenai iš
vežti į Chicagą palaidoti Tautinėse kapinėse.

Velionio sūnums L a i m u ė i u i, gyv. Thomas- 
tone, Conn., ir . R i m u ė i [u i, gyv. Desplains, IIL, ją 
šeimoms ir visiems socialdemokratą sąjūdžio nariams 
reiškia gilią užuojautą ir drauge liūdi

LSP Užsienio Ddegatūra ir ALSS Centro Komitetas

Ilgametiui ir uoliam Keleivio bendradarbiui

JONUI VILKAIČIUI

miras, jo sūnums Laimučiai ir Rimn'čiuisa 

šeimomis gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Keleivio redakcija

specialiai iš Maskvos atsiųs- pačių lietuvių budelių, nors Keleivyje latl, 
ti KGB valdininkai, vietinių iš tiesų virvės kilpų už kaklo 
saugumiečiu ir šnipų pade. pariša ir patraukia už jų Jonas Stankevičius 
darni. Lietuvoje yra suimtų nugaros stovinti Maskva, 
gydytojų, inžinierių, dvasi-j Gauta žinių, kad ir A. Sa
ntakų, studentų ir kt inte. charavui grasinama, jog bū.

siųs sulikviduntas, jeigu ne. 
giliausius rėmu disidentų.

Šie įvykiai patvirtina Si
mo Kudirkos žodžius, kad 
plunksna sovietiniam reži
mui yra pavojingesnė negu

Telefoniniu pranešimu iš 
Maskvos, esąs suimtas ir 
Balys Gujauskas, jau 25 
metus atkentėjęs sovietų 
koncentracijos stovyklose,
kuris vertėjavo, kai Ameri- ginklas, o tarp pat ir Vacio, 
kos ambasados pareigūnai i vp Sevruko liudijimų apie 
tarėsi su Marijja Šulskiene visų Sovietijos tautų disi-
Viiniuje.

Keturi lietuviai jau buvo 
nuteisti nuo 1 iki 8 metų

dentų nuoširdų bendradar. 
biavimų kovoje prieš komu. 
nistinį totalitarizmų.

rusu kalba leidžiamo So- nevažiuoja į Egiptą?vietska'ja Litva gruodžio 30 
d. numery ir Tiesoje gruo- 

; džio 29 d. Jie buvo kaltina.
mi "nelegaliai spausdinę ir, ... . . , ,.__I platinę antisovietinę litera-’ fe???

kurioje buvę ’WalJ j k.itaa araįį ,vala.
aifikuotu. provokatvviu gan-i ,es’ ia"' f . į R . a 
dų, šmeižto puolimų prieš padaryta dėl to. kad Brezne

tūra“

sovietų valstybę ir socialinę 
sistemų“ ir t.t.

Prieš Naujuosius metas 
mūsų įstaigoje lankėsi nese
niai iš Lietuvos pabėgęs Jo. 

Stankeviyius. toks patnas
žvejybos laivyno radistas, 
kaip ir Simas Kudirka. Jis iš

Tuoj po Kalėdų, giuodžio Į sienio prekybos balansui, 
29-30 d., jis dalyvavo Jauni- vedančiam pramoninguosius 
mo S-gos suvažiavime Ro- kraštus į ekonomine krizę, 
chestery. N.Y. Sausio 19 d. i kuri jau dabar plačiai-šuo. 

Lps pakviestas dalyvauti Bal. į liais auga.
,'zekpžLietuvių Kultūros mu-: žinoma, geriausia? būdas 

jaus Chicagoje, pobūvy. Į tokio konflikto išvengti būtų 
protingas susitarimas tarp 
alyvų gaminančių ir jų var. 
tojančių valstybių.

Matyti, norėdamas aylvo3 
savininkus pagąsdinti ir pa. 
didinti jų nuolaidumų, JAV 
užsienio reikalų sekretorius 
su prez. Fordo pritarimu 
praeitų-savaitę spaudos kon. 
ferencijoje ėmė ir pareiškė, 
kad tam tikru atveju negalė
tų būti išskirta ir karinės in. 
teivencijos galimybė prieš 
alyvų gaminančias valsty. 
bes. Nors tokia galimybė 
dabar rimtai nesvarstoma ir

Muziejus išrinko S. Kudirka 
siu metu iškiliuoju lietuviu. 
Pokylis rengiamas The Mar. 
tinioue restorane, Evemreen 
Park. III. Jo pelnas skirtas 
Kudirkų vaiku stipendijų 
fondui ir muziejaus staty
bai.

Vasario 8 d. S. Kudirka 
ka’hės LB Baltimorės apy
linkės Vasario 16 d. minėti 
me, o vasario 9 d. — tokia 
me pat minėjime Wa?.hing-

jūrininkų grupės pabėgo. tone.
Prancūzijoje ir rado ten po-Į Vasario 14 d. jis bus Chi. 
litinę prieglaudą, o vėliau nagoje ir dalyvaus LB ruo- 
atvyko į JAV. Jį atlydėjo
Reda Veitienė. 16-sios minėiime. o vasario

16 d. kalbės I B ruošiamame 
Į Atlanto pakrantę Jonas ' minėjime Toronte, Kanado_

Stankevičius atvyko, ūkė-1 
damasis čia rasti sau Juka. f
mo darbo. Jam žada padėti!/ona8 JuraŠOS dirbs

šiamame iaunimo Vasario galėtų kilti tik Vakarų pa _ _ . ...__ • * šaulio pavojingiausios gitu. 
acijos atveju, ko pats Kis. 
singeris nesitiki, bet ji yra 
reali.

Prie to p2 reiškimo čia pat 
buvo pridėta ir daug kitų jį 
minkštinančių žodžių, kaip 
krašto apsaugos sekreto
riaus Sch’esingerio viltis, 
kad JAV tikisi iškrėsti aly. 

, mums pranese, kad ūuvęsl vos klausimų priimtinų dis- 
t Kauno teatro vyr. rezisie. kusijy keHu bet ,paminJtų 
■ nūs Jonas Jurašas jau ap. ka,^ veiksmu orSsmė vis

latvis Robertas Briezė. ku- .
o - * c v • buvo ir S. Kudirkos tra-[MiuncheneSovietų S-gos komunistų yj ilant ,aive ,iudiJ

vadas Brežnevas staiga ati- ninkas ir t, įvyk j pade jo pa-1 Iš Londono R. Baublys 
skelbti viešumai. į mums pranešė, kad buvęs!

vo sveikata pašlijusi, kad jis 
sergąs leukemija, o kiti tvir-

o- • • «» • • - m 1IU9 cjuiiad u ui uodo jau ap-
Jėzuitai įspėja llūllj Įleido Vienos emigrantu sto-

krikdemus
vykia ir pakviestas dirbti

karo veiksmu grėsmė 
tiek liko pakibusi ore.

Į tą Ki singerio pareiški
mą tuoj pat reagavo arabų 
kraštai, savo spaudoje išsa. 
kvr’r-ni pasiįvžima gintis 
iki galo nuo pramonės ir ka
rinių milžinų pasikėsinimo 
ir galimos alyvos šaltiniu o- 
knpacijos. Ju nuomone, jei
gu jau toks klausimas kelia, 
ma?, tai reikia atitekamai 
pasiruošti toki konfliktą su
tikti ir iš anksto susirasti są
jungininkų.

Aišku, toks sąjunginin
kas prieš Vakarus tegalėtų 
būti tiktai Sovietu Saiurga.

Bet ir arabai numato, kad 
tokio susirėmimo dėl aTvvos 
atveju galėtu kilti trečiasis 
pa aulinis karas, kuris pra
vytu iv ptyvoą sa1t:,*»i”«. ir 
bf -Vorta’vančis** va'^vbes,
ip’CU tan nn v]<3^ p’V’ltanntą 
paskui* Dpi tn toks Kta«ta. 
nrpvio ’*ŠQnvpf nrvMc’n*-
unpc e-nb tv’-ėti t’^tai kiek 
v>stabAln<nTi«s ’t
aplenkti abo’n' šeiniuj i di.

Radio kuris iš 
žinias į

, Liberty.
! Miuncheno siunčia

•ėziritu ordino vadovybė , Sovietų Sąjungą, 
kėio šiuo metu kų nors lai- tapė jo Italijos kriščionis de- ... . , »

mokratus, kad jie būs tarno.- KaiP rasV’
se rinkimuose gali pralai.į8?3 Duvo atlėktas is rezisie. 
mėti. ieigu iš avo tarno ne.: naus pareigų, kai jis parašė 

?nrp?a1i»'s korupcijos ir spe- protestą dėl jo me-
: nimo darbo varžymo. Po to

jis tegalėjo gauti tik akmen. 
• skaldžio darbų dailininko 
J dirbtuvėje.

SIMAS KUDIRKA IR SEIMĄ SVEIKINA IR DĖKOJAI
\Paskyre komisiją

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems lietuviams, kurie i 
lis (2 metai), be kitų kalti- padėjo mūsų šeimai aukomis ir geru bičiulišku žodžiu. ČIA Veiklai tirti 
nimų,—"organizuodami an. ( Met sveikiname visus Naujųjų Metų, linkime geros 1
titaiybinių leidinių daugini-, sveikatos ir lietuviškos dvasios stiprybes. j Prez. Fordas paskyrė 8

Šia proga taip pat nuoširdžiai atsiprašome, kad ne. • asmenų komisijų ČIA ^nįpi-
galime padėkoti kiekvienam atskirai už nepaprastai maL *^°*
lonius sveikmunus ir gausybę mielų,laiškų. j misijai pirminiu aus vice-

Jum. dėkint. Į Prez- Rockefellens.

Kudirkų šeima I ČIA yra sukurta slaptai 
i rinkti žinias užrieny. o pa. 
I čiose JAV-se tų dalbų dirba 
i FBI. ČIA statutas neduoda

DĖKOJAME SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS teis4s šnipinėti viduje, bet 
; ČIA ir tų darbų dirbo, sekvd izveirsae vitoir saite etmiiriain rstsniT m -r •»

mo nario A. Bataičio (tarė-*

i m- j- j įtina, kad tai esanti "diplo-
. . aiP }***' džiaugdama. • matjnė liga“, nes jis nesiti-

I si jų nuteisimu, rašo. Petrasl k-.
Plumpa( nubaustas 8 m.) ir' mgt-

•Povilas Petronis (nubaus-j je]- Bre2nevas tikrai ser.
J®8.? m<’?’ bįe mine,į nVsl'ga, tai manoma, kad jo vie. 
kaitimų , dar daugino pralotu užimti Kirilenko 
bei platino taip pat ir uzsie.’ ar Kulakovas.
nyje išleistų literatūrų, per
sunktų neapj (kautos tarybi
nei visuomenei, kuštančia 
antivalstybinius veiksmus.“
Jonas Stašaitis (1 metai ka.
Įėjimo) ir Viigilijus Jausi

mų ir platinimų, samdė tam 
reikalui žmones, naudojosi 
neįstatymiškai įgytom dau. 
ginimo priemonėmis. Dalis 
tokių leidiniu buvo per-iun. 
čiama ir į užsienį.“

) Ta pati Tiesa praneša, 
kad šiuos lietuvius teisė — 
"Lietuvos TSR Aukščiausio
jo teismo kolegija, pirminin.I
kaujama Aukščiausiojo te;dIR VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALEDV m'dama,'jonūomone,nepatiki

jai D. Didžiulienė ir J. Ma. 
tiukas).“

Taigi stenriamasi navaiz. 
duoti, kad lietuviai kariami

NAUJŲJŲ METŲ PROGA
"KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI, REDAKCIJA IR 

ADMINISTRACIJA

I , * • ^A©np« nuotakas der,’ho«e.
mus asmenis, net kongres- Vvv„if vpMėia tan ir na-

I manus ir senatorius.f
i Kongresas žada tų reika 

lų dar tyrinėti atskirai.

v<v5kp. kad konflikto neno- 
’-nfi iv liuku i jrivvos kainų 

bendram labui“ mažinti.i ”
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Vlikas nutarė

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO Į 
Seimo, įvykusio 1974 m. gruodžio 7-8 dienomis Bostone,

NUTARIMAI

Politiniais klausimais:7

Seimas .prašo Vliko Valdybą ir toliau besąlygiškai 
.vykdyti tvirtą ir nekintamą lietuvių tautos nusistatymą ir 
valią Lietuvos valstybinei nepriklausomybei ir okupanto 
sutryptom pagrindinėms žmogaus teisėm atstatyti.

Seimas reiškia padėką Vliko Valdybai už rūpestį 
ir pastangas išvaduoti lietuvius politinius kalinius, oku

Stepiną Kailį prisimindami
jo dešimties metų mirties sukakties proga

PETR. TARVYDAS

(Tęsinys)

Lietuvoj anais laikais, be Lietuvos socialdemokratų 
ir žjdų Bundo, veikė dar rusų ir lenkų socialdemokratai, j 
kurie stengėsi įrodyti, kad lietuviai socialdemokratai dar. 
bininkų vienybės labui turi prisidėti prie ‘jų. Tačiau lietu, 
vių socialdemokratų eilėse pastoriai vyravo toms užma
čioms pasipriešinimo dvasia. Ir tenka pripažinti, kad Ste
ponas Kairys pirmoje eilėje laikėsi lietuvių socialistų sa
varankumo pagrindų ir nesutiko dėtis nei prie vienų, nei 

panto įkalintus koncentracijos (Stovykloje, kalėjimuose prje Lietuvių valstybingumo nuotaikos buvo stiprios
ir specialiose psichiatrinėse ligoninėse.

Seimas nuoširdžiai sveikina nepriklausomos Lietu
vos valstybės tęstinumui atstovaujančią Lietuvos Diplo

mo je oiganizacijoje. Nereikia ir to pamiršti, kad Lietuvos 
socialistinis sąjūdis pirmasi? kitų srovių tarpe susikrista- 

’ ’izavo į įyškią politinę partiją. Kaikurios lietuvių politinės

Kr. 1, 1975 m. sausio 7 d.' ‘

v* ••«.
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1974 m. gruodžio 16 d. Dievo Apvaizdos Kultūriniame Centre Simą Kudirką pa
gerbė Detroito organizacijų atstovai ir (teikė jam dovanėles. Nuotraukoje matom 
Simą Kudirką su Detroito universiteto studentų atstovais Robertu Selenių (kai
rėje) ir Kastyčiu Karveliu. Nuotrauka Kazio Sragausko

matinę Tarnybą ir paveda Vliko Valdybai aktyviai rem. 1 «rovgs> vėliau susikūrusios, ieškojo savo kelių, kairiais kei
ti jos veikimą. savo kryptį, bet socialistai nedvejojamai laikėsi vieną

Seimas pakartotinai primena, kad Lietuvos valstybi- kartą pasirinktosios savo linijos.
Pirmojo Pasaulinio karo metu St. Kairys gyveno Vil-nė nepriklausomybė yra visų lietuvių ir visų lietuviškų 

organizacijų aukščiausias tikslas. Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti reikalingas visų lietuvių aktyvus, vienin
gas ir nenuilstamas darbas. Ypatingai svarbu, kad gausi 
intelektualų šeima įsijungtų į aktyvų Vliko darbą.

Seimas prašo Vliko Valdybą daryti visas įmanomas 
pastangas, kad Lietuvos vadavimo darbą dirbančios or
ganizacijos sklandžiai bendradarbiautų ir savo veiklą 
derintų. Tam uždaviniui Vliko Valdyba įuošia veiksnių 
konferencijas.

Seimas skatina Vliko Valdybą plėsti Vliko įgalioti
nių tinklą visame laibajame pasaulyje.

Seimas paveda Vliko Valdybai daiyti žygių, kad

niuje. iš vienos pusės dalyvaudamas suatiprėjusiame lie
tuvių veikime, o iš kitos pusėn stengdamasis ugdyti savo 
organizacijos eiles.. Jo redaguojamas "Darbo Balsas“ 
greitu laiku pasidarė populiams plačiuose skaitytojų 
sluogsniuose. Stepono Kairio pasisakymai aktualiais 
klausimais sulaukdavo visuotino dėmesio Taip pat ir kita 
šio laikraščio medžiaga buvo pakankamai aukšto lygio. 
Čia reikia priminti, kad jo feljetonai Raulo Kemeklio sla. 
pyvardžiu pasirašyti buvo skaitytojų laukiami. Tai buvo 
satyriniai gyvenimiški vaizdeliai ir aktualių įvykių apra
šymai.

Visuomeninio gyvenimo studijos Steponą Kairį pa.

DETROITO NAUJIENOS Kudirkos viešnagė buvo di
delis ir geras įvykis. Ketve
rius metus lauktas stebuklas 

Simo Kudirkos viešnagė ! posėdy, kur pustrečio žmo. i įvyko, ir mes jį regėjome sa. 
; gaus bandė diktuoti trisde- vo akimis.

Simas Kudirka, jo žmonaį rimčiai kitų.
Genovaitė ir jo motina MaJ TZ.. .... NedarbasKitur svečiu neoas’dalmarija Šulskienė Detroito lietu-: T „ . .., .. . t •. vius lankė 1974 m. gruodžio: “ !r A1£? ve'oįįa.’- De?°.*’' Atrodo, kad joks JAV

šventasis Sostas ir kitų tikybų atitinkamos institucijos i skatino imtis politinio darbo. Jeigu jis didžiąją savo gy- J®pmdrrnne^iie^hitvį?«n" n®ra> žiauriausia kova vyko bo^sJiestas kaū^mūs^Det. 
skelbtų maldos dienas už sovietų persekiojamus okupuo-j v®n«mo dalį skyrė politikai ir savo organizacijai, jis tvirtai pusantro šimto tarp LB ir Dloco (Organiza- roitas. Vien’tiesioginiai au
tos Lietuvos tikinčiuosius. j tikėjo to darbo giliu prasmingumu. Bet jis vienai savo jau. cijų Centro) veikė jų. Kaip tomobilių pramonėje duona

Seimas reiškia padėką Jungtinių Amerikos Valstybių • nai korespondentei politiką šitaip aiškina: I me daug tautiniais laikraštininkas, aplamai abi pelnančiųjų yra paliesta
vyriausybei už pastangas Simui Kudirkai iš sovietų kon-} "...vienas senas pažįstamas pasakė, kad politika yra » pasipuošusiu mergyčių ir PUS€S vienodai traktuoda- šimtai tūkstančių, o kai au- 
centracijos stovyklos išlaisvinti ir už sudarymą sąlygų £an ”brudnas“ darbas. Jis ne visai teisingai pasakė dėl to, moteru. uniformuotu skau. n?as.’ as ?.r šunybes pn-, tomobilininkai darbo neten- 
jam ir jo šeimai atvykti į Jungtines Valstybes. Ikad žmonių santykiuose "brudą“ daro patys žmonės, kas tų bei šauliu, eile iškilių vi. s \nu ^rtivruams. uet-j ka, tai ir kitus žlugdo.

Seimas dėkoja ir visiems asmenims bei organizaei. itai Vra link?s- Bet »vo gyvenime me? negalime išvengti • suomenės veikėjų. ™te Ha™* vai^ Nors automobilių parda-
— - — --- - visuomeninio gyvenimo, nes mums visidms visuomenėje Gruodžio 14 d. Dievo Ap. .° . Y1®*®168.apylinkes vimo atžvilgiu daugiausia 

paliesta yra laikoma Gene
ral Motors korporacija, bet, 
būdama pati didžiausia ir 
turtingiausia tos rūšies imo-

joms, prisidėjusioms prie Simo Kudirkos išlaisvinimo. . ——nirmininkas Kai Amerikos 
Seimas skatina Vliko Valdybą dar daugiau stiprinti tenka boti nuo vaiko iki amžiaus galo... Negi pabėgtum į vaizdos pairam tos Kultūros uetuvju Balso radiio vahn- 

* ■ Kudirkom susi ti ko , _ __ J ~dėlės pranešėjas Stasy? Gar-ryšius su sovietų pavergtųjų tautų laisvinimo veiksniais tyrus...“ ... .... centre su . . r .
ir veikėjais, pirmiausia su okupuotų Estijos ir Latvijos: Stepono Kairio lupose tai Skamba reikšmingai. ?£1,Li(sL w liauskas transliacijų metu
veiksniais ir veikėjais. ! O kitam Wim^n, pažiūrų korespondentui rašyda. priežS, aP* m Pa^kė į nė paladyje, tuo tarpu bent

Seimas paveda Vliko Valdybai daryti reikiamus žy- a., j s atvirai pareiškia. , lediniame pobūvvie tame savo nuomonę, buvo narei-’
gius, kad būtų sustabdytas lietuvių tautinis ir religinis' "...Niekada nenorėjau laužti svetimo žmogaus nusi- t pa^aTne centre vėl buvo 4-5,kalauta viską atšaukti ir at- 
persekiojiipas Gudijai priskirtose Lietuvos žemėse, Ma- statymų... Jei užkalbinau dėl atvirumo mūsų siekimams, imtai žmonilK suaumisi,riu'siprašvti. Nri Grliauskas,

savo etatinius tam auto jus ji 
dar laiko dirbančiais ir mo
ka jiems aleas.

drastišką, keista, 
nasavly nnprakti- 

priemone liūdnai pa-
tuotinas. Ir dėl to mes, nuoširdūs "cicilikai“, galime vi- se, dalvvavo anie 160 orga-:rado prasmė?, nes. kas paJ dėčiai gelbėti panaudojo 

j suomet šviesiomis akimis juos ginti prieš bet ką. Aš iš se- nizaciju atstovai. • sakyta, buvo tiesa.^ ^naudi- į Cbrvslerio korporacija. Lap.
' Be siu didživiu su-i^’ki- ma<! isvirto i santaza ir pa. kncio 27 d. ji paleido visus

maliau i skundus radi’io sto- savo tarnautojus. Taigi, Vi- 
mėnerini ar savaitini ąt- 

Ivginima gaunančius (sala- 
metu nutils lietuvis, ried) inžinierius, technikus, 
rankomis užsmaug- braižvtojus. mechanikus. 

Sima« mirų skaudo®

Finansų klausimais:

Seimas, išklausęs Tautos Fondo pranešimą, dėkoja 'niau \r dabar skaitau Skvirecko verstą "Naująjį įstatymą“ ,.vnuv . . * • i • ą L ,il mu Kiriirka turp'n ganau i smmaus ranim sto- savodo Valdybai už aultų sutelkimą, dėkoja kitų kraštų, Hr tunu Tau pasakyti, kad žmogus stovi kaip netobuas ^*7”,f™ nebesistebėtume, sus m
ė Kanadoj Tautos Fondo atstovybėms už Vliko veik-! padaras pnes tokias aukstybes.kaip Knstaus pamokslas ' 0 ’: kad radijo vata-Ma. evva- Iveini
--_ •_ _ __ _________ : • rz___m______ ________ v- » mm lfalnn Mpr orroiti vfpcnmmh iv ‘i__ • on__ _____a-__________ •* •_

Fondo 
ypač
los rėmimą, atkreipia dėmesį į
pageidavimą, įkad Vliką sūdai_______
žvelgtų į Kanados lietuvių atstovavimą Pirma palei d imas buvo 

terminuota1? 1975 m’.‘ sausiogina Vliko Valdybą plėsti ir stiprinti Tautos Fondo orga. 0 toliau jis dar prideda gyvenimišką pastabą: fon,s ____™ i konfe^enriiom kalbėto, kad
nizaciją, kuri pajėgtų pilnai finansuoti Vliko darbu?.

laisvąjį pasaulį prasiveržiančius tautiečius ir jų šelpimo, 
reikalingumą, pasisako už jų rėmimą per mūsų bendrines 
salpos organizacfjas.

/r Informacijos klausimais:

0 toliau jis dar prideda gyvenimišką pastabą: . teikė malone — P.nie 70 mi-
"Dėl mūsų, išėjusių iš kaimo pastogės, ganiusių gy- «rnčin cnnndnc Įrn-nferp-nHm.! yieq- _ b^tuvfsVn^ maudas 6 diena, bet r»a«kuį buvo 

Seimas, turėdamas galvoje iš okupuotos Lietuvos į I vulėlius ir gyvenusių šiaudinė? pastogės gyvenimu ir jo Kudirka larkp vi^« tris p*.;™101”? ’r p»dltoprogramų• nr?je«t»s mažia^a iki va- 
isvąjį pasaulį prasiveržiančius tautiečius ir jų šelpimo! rūpesčiais, ypatingai nesunku suprasti darbo žmogų, o tuviška® nar^ja,. L,>*nv?n:trani*įuotoiai. diliame( «a- -ano pirmosios. Taip Chrvs- 

matant ir pas mus besireiškiančius socialinius nelygumus, • Fo-do a„tom0WK„: | le-y nasiels-e todėl, kad is-
natūralus yra inteligento noras kuo įmanoma atidėkoti ir š.r vieną kita 1 magnetofono! baiee visos savo turėtasfyn.

pūslėtoms rankoms, kurios mus pakėlė į kitas gyvenimo
sąlygas ir sudarė galimumus tapti platesnio masto žmonė.
mis. Bus liūdna, jeigu užmiršime savo skolą pirmiausia . . . . . ........................

5081 71T,n”* ow,musu tautiečiu minia. Jie v-kb • ®7enMnast ska.utl2,lau^1al.n.ecia.,kuPr*-,“’^ųib»'ko venai, vie ' ra taikfr ir jr»ra5irdžiai. Ir 
darbas, kaip j, suprantu, nėra tik klasine agitacija, tik ko. Sai ,Veų,„ dabar ginl0 ,‘Kndirkos die.
va uz gyvenimo nastos palengvinimą. Taip įsitikinęs ei- T*or>oQ ypiflroni T>ianb^n<»« nomis. mačiau iuos džiaugs- 
cili'kas“ turi niekuomet neužmiršti matyti žmoguje žmo
gų, ir visų pirma ten, kur jis gyvenimo 9ąlygų poveikyje 
paverčiama? į pilką dulkę. Ypač dabartinėje soeialistinio 
sąjūdžio išsivystymo stadijoj dirbančiųjų kultūrinio lygio 
kėlimo uždavinys, rūpestis, kad iš dabarties naujosios san- į t’V

mto«to ižvmvb**. juostą). : du«. o t^umua1 nikiu pasko
la noriu tik kriet* žn.' Visada džiaugiuosi ir di.llu iš nuošimčiu nebe-

<Rh’ii nas’kvti arip tai. ka J džiuoiuosi mūsų liaudimi, t J'auna. Sakoma kad Ghrvs- 
------ rimo automobiliais esą už

kimštom vimos laisvos Detroi
to aikštė- — nenarduotų

Seimas, turėdamas galvoje, kad pasaulio opinijos ir 
Lietuvos gyventojų teisingas informavimas apie padėtį 
ir okupanto veiksmus Lietuvoje yra didelės svaidos reika
las ir kad visos pastangos turi būti daromos informacijos 
darbui išplėsti, prašo Vliko Valdybą imtis iniciatyvos in
formacijos darbui koordinuoti, kad būtų išvengta lygia
gretumo, o turimos lėšos būtų sunaudotos kuo tiksliausiai.

Seimas prašo Vliko Valdybą pasitarimuose su įvairių 
kraštų laisvinimo bei kultūrinėmis organizacijomis nu
statyti informacinio darbo gaires ir pasiskirstyti darbu.
Seimas laiko Informacijos Centro steigimą, bendradar
biaujant visoms laisvojo pasaulio lietuvių organizacijoms, 
aktualų ir būtinai atliktiną artimiausioje ateityje. Infor
macijos sėkmingumas taip pat privalo koordinacijos su 
latviais, estais bei kitomis pavergtomis tautomis.

Seimas prašo Vliko Valdybą galimai greičiau išleisti 
knygą apie sovietų genocidą; paruošti studiją apie Mažo
sios Lietuvos ir dabartinės Gudijos administruojamose 
srityse esančius lietuvius gyventojus ir jų persekiojimą; 
paruošti studiją Lietuvos etnografinių sienų klausimu.

Seimas sveikina Lietuvių Fondo valdybą, kuri rūpi
nasi Lietuvos istorijos išleidimu. Seimas didžiai vertina j ______ ___________ ____________ r_________ ____ e v..
Encyddpedia Lituanica leidėjų daibą ir ragina viso pa-' Kęstučiui Valiūnui ir visai Vliko Valdybai už ryžtingą P^iQni asmeniui, Steponas Kairys dėsto savo pažiūras, 
šaulio lietuvių organizacijas šį veikalą prenumeruoti ir ir sėkmingą Lietuvos gynimą. vietomis palydėdamas savo mintis geraširdiška šypsena,
platinti J (ELTA) J (Bug daugiau)

m ašimi «kaičiuo‘*ama apie 
ssn nno. Aš nj»t? žinau norą 
p'V^^in <ni dp«imtimi« tūjuL 
♦®nčių naujų Chryslerio ma
sinu.

Ka;^ itoai Chrvstoris nv-
tvarkos kovotojų išaugtų žmogus tikrąja to žodžio pras-j^’1 džiai turiu už viena didele I
me, ir kartu universalus, taiką? savo laimėjimus visiems ’ TT,5,T1° užnnT«inn« «.jvda —pasvvnma vadovu at J n ’ .. /T‘

žviMu. I valdybas ateina i n J "T nau1\
mobiliai p7k<jto«A {mkKnsh 
lauks nirkėin? Kain itori iš 
vtonnq niNfs žmnne’ kan- 
kinc po^pvba51 n iš antrosios 
inflipriia? Atoakvmu. rn- 
do«. tuo tarnui niekas neturi, 
o kiu*ie tariasi turi. tai iie 

j vieni kitiems prieštarauja.

T*»o<r»Sc
Kudirkų nv<ron?- jpO ašaromis verkiančius ae-
’moiart Tki n®” mn«u rodrome. mačiau ašaras 
rii p-n rabine vi’ara: kitas is. šluostančius ir ilgai ploian. 
tpris'kas šūVĮpionynoc; prad. čius Kultūriniame centre.

Tik viena priekaištą liauPM

Seimas paveda Vliko Vaidybai dar 1975 metais iš
leisti jau paruoštą spaudai prof. dr. Vandos Sruogienės 
veikalą apie Lietuvos Steigiamąjį Seimą.

Seimas kviečia visus lietuvius, pinma, — aktyviai da
lyvauti vietinėje svetimoje laisvojo pasaulio spaudoje.

r.?nV,i v’o^’fomi- puriau analfabetai gariiė-
io^A Clo^ols^/ia ir Vf. troškos ir ten isitnise ima

NTn k#o aa-iAc* nee 1 diktuoti, o Geraširdė liaudi? 
T^Airni^o 'e«si»»Ai«»Ti ♦r©i©^«» tyli ir kenčia.
valandų nasėdėies viename Nepaisant visko, Simo

rašant laiškus, pasisakymus, teikiant plačią tarptautine1 Tie uždaviniai stoja į pirmąsias eiles ne pri-:
prasme informaciją apie Lietuvą ir Lietuvos laisvinimo P^amai. Čia reiškiamas noras paruošti asmenį naujam | Gavo n«u?a kleboną 
reikalus; antra, — išnaudoti visas progas reikštis per vie-' 83^veninrai, naujoms jo sąlygoms.-' j
tiniua radiją ir televizija. I Šitokiais paprastais žodžiais, gal kiek savotiškai, tu. ( Detroito lietuvių Diev

Seimas nuoėiidžiai dėkoja Vliko pirmininkui dr. t<^i™e.sni’1; „^„3 užbaigus? naujos ba

nyčios ir Kultūrinio c< 
statybas, arkivyskupiją

(Nukelta į 3 paL)



Poslapis trečias

Okupuotoje Lietuvoje

Akm> okupantai, ialiu ii Lietuvos!

Šitaip darkoma lietuvių 
kalba

• "Del pensijos gavimo, pa. 
! skirtos vaikams - mdkslei
viams netekus maitintojo, 

Literatūra ir Menas žur- gaunantieji šią pensiją pri
šąląs gruodžio 5 d. laidoje' va^° Pnes vieną mėnesį iki 
«u pašaipa duoda šitokį ’ ^Ppįymo vaikams 16 me. 
Vilniaus miesto Lenino ra. ”* *+
jono socialinio aprūpinimo 
skyriaus skelbimo tekstą:

"Pensionierių žiniai! Mai
tintojo netekimo atveju 
pensijos gavimui paskirta 
vaikams, (kurie mokosi pen

tų...“ ir Lt.

Pagerbė, bet teisybės 
nepasakė

Gruodžio 20 d. sukako 75 
metai, kai gimė įžymaus ko.

Sijos gavėjai įpareigoti prieš į munistų veikėjo Karolio Po. 
vieną mėnesį iki sukanka ■ žėlos žmona Eugenija Taut- 
vaikui 16 metų į socialinio! kaitė, kurios sūnus dabar 
aprųpinimo skyrių turi pri-> yra mokslų akademijos vice. 
statyti iš mokyklos pažymą,: prezidentas, fizikos . mate- 
kurioje turi būti patvirtinta, ’ ma-tikos mokslų daktaras, 
kad vaikai mokosi. Toliau j Eugenija Požėlienė buvo 
tokia pažyma pensijos ga- veikli komunistė, mėgino šį 
vėjai pristato vieną kartą į tą kurti beletristiko srity, 
mėtos mokslo metų pra.! Jos sukaktis buvo pami. 
džiai.“ | nėta spaudoje ir suisrinki-

Lfdkraštis klausia, ar šikai. ! muoes, bet niekas niekur 
tytojas ką nore suorato iš šio ! neprisiminė, kad ir ta Įžymi 
žodžių sųvartvno? Aišku. | komunistė Stalino laikais 
kad tokio žodžių rezginio buvo nugrūsta i Sibirą. Bet 
itfekas negali suorasti. i ia dar lydėjo šiokia tokia

DETROIT, MICH.
It

(Atkelta iš 2-tro pusi.) j
prašė ir naujo klebono. Ka
dangi parapiją dominuoja 
intelektualai, naujųjų atei
vių vaikai, tai ir klebonu 
pageidavo kunigo pagal sa
vo lygį ir škonį. Arkivysku
pijai buvo pristatę savąjį 
kandidatų sąrašą.

Diecezijos sprendimai 
klebonu paskirti naugiau nei 
dvidešimt metų Detroite gy. 
venantį, dabar šv. Petro pa
rapiją administruojantį kun. 
Viktorą Kriščiūnevičių dau. 
gelio buvo sutiktas su di. 
džiausiu nustebimu, nes nei 
Kriščiūnevičius, nei kuris 
kitas Detroite reziduoiąs 
lietuvis kunigas parapijos 
tarybos pateiktame sąraše 
nefiguraivo.

Kun. V. Kriščiūnevičius 
klebono pareigas prade? ei
ti tuoj po Naujųjų Metų.

Išskrido į Floridą

Kalėdų atostogas nebe de. 
šimtys, o veikiau gal net 
šimtai detroitiečių pralei

KELEIVIS. 50. BOCTOH

r ■ ŽENTĄ TENISONAITE

Saules beieškant
(Tęsinys)

SAN MICHELE

Axel Munthe gimė Švedijoje 1857 metais. Baigęs 
gimnaziją, studijavo Paryžiuje ir, būdamas 23 metų, įsi
gijo medicinos daktaro laipsnį. Netrukus jis pagarsėjo 
Paryžiuje ir Romoje ir 1903 m. buvo pakviestas švedų 
karaliaus dvaro daktaru. Iki karalienės Victorijos mirties 
jis buvo jos asmeniškas gydytojas.

1885 metais Munthe pasidaro žinomas ir kaip rašy. 
tojas. Pasirašo pseudonimu Puck, aprašydamas choleros 
epidemiją Neapoly. 1921 metais pasirodo jo pasauly pa 
garsėjusi knyga "San Michelle“.

Axetl Munthe daug metų praleido Capri saloj, kurią 
galutinai paliko 1943 m., įsikurdamas Švedijos karaliaus 
dvare kaip svečias. Mirė 1949 metais. Du jo sūnūs gyvena 
Anglijoje.

Pirmą kaitą Munthe aplankė Capri salą, būdamas 
aštuoniolikos metų amžiaus studentas. Vėliau jis grįžo ir 
30 metų statė savo vilą San Michele, kuri yra tikras meno 
kūrinys, išpuoštas archeologinėmis iškasenomis ir skulp
tūromis. Kai Axel Munthe baigė statyti savo saulės šven
tyklą San Michele, jam pradėjo grėsti aklumas.

Dabar ten vienoje stiklinėje vitrinoje yra visi ”San

Nr. 1, 1975 m. sausio 7 d.

svarbiausių — sugrįžti į San Michele.
Oras puikus. Sala ne veltui vadinama viena iš gra

žiausių pasaulio salų. Jos dydis — apie dešimt kvadra
tinių kilometrų. Puiki augmenija žaliuoja ir žydi kaip va. 
sąrą. Gyventojai verčiasi, žvejyba, augina alyvmedžius 
ir vynuoges.

Grįžtant atgal, laive vienas jūreivis armonika pritar. 
damas uždainuoja "Santa Lucia“ ir apie pusvalandį gro
ja itališkas dainas. Italų kilmės amerikiečiai pritaria. Bet 
veltui ir arklys arklio nekaso. Į lėkštę grinta metaliniai 
pinigėliai. Užteks vynui ir sūriui su kriauše. O sole mio...

(Bus daugiau)

RŪPINASI IŠVADUOTI SIMOKAKHUS- -

Michele“ knygos vertimai į svetimas kalbas. Suskaičiavau 
džia Floridoje, ir apie tai, trisdešimt veikalų. Jų tarpe yra ir lietuviškas (vertimas, 
neverta rašyti. Keletu žo-| Sode rymo egiptiškas sfinksas ir žvelgia į jūrą. Šita 
džių čia noriu paminėti tik raudono granito skulptūra, spėjama, yra kilusi iš Ramses 
vieną moterį, kuri Detroito II laikų, apie 1400 metų prieš mūsų erą. Milionai turistų, 

... apylinkėje išgyveno beveik lankydami sfinksą, pareiškia jam kokį nors savo norą.
Kažkas, matyti, sugėdino Į laimė — ji išliko gyva. O! ketvirtį šimtmečio ir gruo- Bet sfinksas įvykdąs tiktai gerus norus. O vienas iš tokių 

to skelbimo kūrėjus, nes no s ios sesuo Domicėlė taip ir j džio gale 2-3 savaičių atos-j
kurio laiko buvo pakabin- žuvo 1937 metai?, kaip ten'togų į Floridą išskrido pir.

Įprasta rašyti: "neteisėtai kartą, 
renresuota asmenybės kulto j Jai sena Keleivio skaity- 
sąlygomis“.

JAV spauda plačiai pažy? t lėktuvą, po visą pasaulį nu.
mėjo žydfe Sylvos ZalTnamįaidžj0 Gražinos
son atvykimą į sj kraštą is, •
Izraelio. Ji jauna 29 metų j Simokaičįųmėgini- 
moteris praleido ketverius; ma? pasiekti laisvąjį pašau* 
metus sovietų sunkiųjų dar- lį. Vytautas buvo nuteistas
bu stovykloje, nes ji buvo į mirtimi, bet, pasauly sukflus 
viena b 11 žydų gropes. me-, audraj baud£ buvo? 
ginusios nukreipti sovietu j
lėktuvą iš Leningrado j | J3 » metų sunkiųjų darbi; 
Skandinaviją. Ji buvo nu. j kalėjimo. Gražina, kuri tuo
teista 10 metų, bet dėka e-• metu laukė vaiko, buvo nu- 
nergingų laisvojo pasaulio • teista trejais metais, 
žydų pastangų buvo paleista i 1
anksčiau. j Lietuvių Moterų Klribų

į Federacija deda pastai 
Netrukus po aukščiau mi- Simokaičiams išvaduoti, 

neto nyėgisiimo pagrobti (E]

tos jau "patobulintas“ teks. 
tos. bet ir jame dar pilna 
Raibos "periu“:

KONGRESO KALĖDINE DOVANA TAUTINĖMS 

MAŽUMOMS

• toja ir Maikio gerbėja Na-
• talija Išeanaitienė. Daugelį 
metu sunkiai dirbusi Bell

(telefonų kompanijoje. 1974 
j m. gegužės 1 d. ji išėjo į 
pensiją. Po pirmųjų atosto.

GERA ŽINIA

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEM 
ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERf 
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

” Prieš mėnesį laiko JAV nieko negavę. Jei buvo tikė- gu Floridoje, po keleto mė. 
1<B Krašto Valdyba buvo tąsi paramos mūsų lituanis- ne-ių planuoja nuvažiuoti 
palaidojusi visas viltis, kiek tinėms mokykloms, jų vado. ir i Lietuvą ten likusių gimi- 
J08 liečia fondų gavimą EL! vėliams leisti ar naujiems niu aplankyti.
ainių Studijų įstatymui 1975! mokytojams ruošti, tai teko Natalija Isganaitlėnė ne 
metais finansuoti. Po viene.l nusivilti. Parama, nuėjusi į tik uoliai skaito Keleivinei 
rių metų ir 2.3 milionų dole. I universitetus, remtų projek- kitus lietuviškus laikraščius, 
rių išlaidų šiai programai i tus, kurie mu? kaip jūrų bet neretai juos ir pinigine 
vykdyti JAV Švietimo įstai- Į kiaulytes tyrinėtų, statistiš- auka paremia.
ga dėl nežinomų priežasčių * kai suskirstytų, įsiliejimą į >16^^ Naku
ataįaakiusi prašyti sumų j Amerikos tirpdinimo katilą
1975 metams. Jai nepra-j studijuotų, bet ‘jokiu būdu ATKIRTIS KOMUNISTŲ 
šant, JAV Biudžeto įstaiga, tautinio išsilaikymo JAV-se PROPAGANDAI 

neskatintų. Dėl šio elgesio
JAV LB vadovybės ir kitų* Arėjas Vitkauskas ir vėl 
tautų atstovų buvo senato.!rado progelę per savo pa- 
riui Schweiker ir JAV švie.' saulinę žinių agentūrą — 
timo įstaigai protestuota. . World-Wide News Bureau, 

Tenka džiaugtis, kad į 309 Varick SL, Jersey City, 
protestus buvo atsižvelgta, j N.J. 07302 — paminėti Lie. 
Sen. Schweiker. rūpindama-' tuvos ir lietuvių vardą, 
sis 1975 metams fondų pa
skyrimu, prie įstatymo pri
jungė tam tikras nuostatus 
tiems fondam? administruo
ti. Pagal juos Švietimo ištai
ga privalo stengtis, kad tie
sioginė parsma tautinėms 
grupėms taip pat būtu už
tikrinta. Antra, Sveikatos, 
švietimo ir gerovės departa.

siundantiems
DOVANAS giminėms LIETUVOJE ir SSSR 

Abišaliu susitarimu su
VNIEŠPOSYLTORGU Maskvoje, 

vienintelė oficiali atstovybė Jungtinėse Valstybėse

PODAROGIFTS, INC., 
skelbia, kad žymiai atpigintai

- . * /• ?'<■* A . L e v- v

taip pat nemačiusi reikalo 
pradėtą programą finan. 
flboti. Reikalas užsibaigęs 
keliems JAV kongreso na
riams "Congressional Re
cord“ apgailestaujant .etni
nių studijų programos nu
traukimą ir pasižadant 1976 
fidkaliniais metais klaidą 
atitaisyti.

Nepasidavė biurokratams 
tik pradinis etninių studijų 
JAV senate autorius šen. Ri. 
chard S. Schweiker iš Penn
sylvanijos. Artimai bendra, 
daibiaudamas su jo atsto
vaujamoje valstybėje esan
čiomis tautinių grupių cent
rinėmis įstaigomis — len- mento sekretorius privalo 
kais ir latviais Pittsburge ir sudaryti patariamąją tarv
JAV LB Krašto Valdyba 
Philadeiphijoje — 1974 m. 
gruodžio vidury jis pravedė 
prie Sveikatos, švietimo ir 
gerovės departamento biu
džetinio įstatymo papildy
mą. Pagal šį įstatymini pa
pildymą, etninėms studijom

ha programai administruoti, 
kaip kad reikalauta pradi
niame 1972 metu įstatyme. 
Trečia, Švietimo ištaiga pri
valo suteikti tautinėms pra. 
nėms technikine pagalba 
lė«n iš fondu prašant.

JAV LB Švietimo ir vj.
paskiriama 1.8 mil. doleriu suomeninių reikalų tarybų
suma. ši suma skiriama lai. 
kotarpiui iki 1975 m. birže
lio 30 d. Įstatymas. Atstovų 
rūmams patvirtinus, šiuo 
metu laukia prezidento For. 
do parašo. Jeigu jis istatv- 
mo nevetuos, tai numatyta 
suma būtu skirstoma 1975 
metų pradžioje.

Ne paslaptis, kad nerei-, gesni. 
tais metais JAV Švietimo i- 
staigos biurokratai nukreipė 
veik visą paskirtąją 2.3 mil. į Argi surasti
dol. sumą savo draugams u- • viena naum Keleivi* neenu. 
niversitetuose. Tautinės ptu. ineratoriu? O juk kiekvie. 
pė« kaip pabaMiečfai. len>- nas naujas prenumeratorius 
kai. vokiečiai tiesioginiai stiprina laikraiti «

nariams tenka jungtinėmis 
jėgomis rūpintis lietuviu in. 
stituciioms fondu gavimu. 
Prezidentui Fordui įstatymą 
pasirašius, jiems teks vėl 
ruošti proif.ktus ir pildyti 
prašymus finansinei para
mai gauti. Reikia tikėkis, 
kad šie metai bus sėkmin.

"Lietuvos ūkininkai sa
ko“, pradeda jis, "iš didelio 
rašto išėjo iš krašto“. Tasai 
pasakymas, esą, labai tinka 
profesoriui Michael Parenti, 
kurio naujai išleista knyga 
"The Anti-Communist Im
pulse“ (Random House, N. j 
York) yra tikra komunistų j 
apologetika. Savo knygoje 
jis pašiepia amerikiečius, 
"apsėstus-* antikomunizmo 
manija, tvirtina, kad plačio
sios Sovietijos masės tebe. 
dievina Staliną ir pan. Jis 
esąs įsitikinęs, kad sovietų 
"draugiškumas“ yra nuošir
dus ir jie tikrai nori taikin
gai gyventi su visais.

I tai Arėjas atsako taip:
"Mielas Profesoriau! Yra 

lengva Amerikoje, kur yra 
žodžio laisvė ir gerovė, tei
sinti dalykus, 'kuriu nesi pa
tyręs ant savo kailio. Lietu
vos ūkininkai, — o jie tėra 
viena iš daugelio auku Eu
ropoje. — verčiami šiandie 
pusbadžiu dirbti kolchozuo
se. dar gerai prisimena, kaip 

[okupacijos pradžioje sovie-
A. Gečvs , tai pareiškė, kad visi, kas 

skleidžia gandus apie tai, 
kad šis 80G individualiu Q- 
kinmku kraštas bus kada 
nore sukolchozintas, yra 
"liaudies priešai“.

(E)

PREFERENCiNIAl RUBLIŲ CERTIFIKATAI.

{Ta proga primename klientam, kad jau dabar laikas užsisa
kyti automobilius, norint, kad jie būtų tenai gauti ateinantį 
pavasarį. s

Gaunami šie modeliai:
ZHIGULI VAZ—2101 
ZHIGULI VAZ—2102 Station Wagon 
ZHIGULI VAZ—2103 Naujas modelis 
MOSKVICH 408—IE 
MOSKVICH 412—IE

MOSKVICH — Station Wagons — 426, 427 
ZAPOROZHETS ZAZ — 968.

Taip pat:

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS. 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMĄSIAS

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

PODAROGIFTS, 1NC\

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANŲ 
CERTIFIKATUS per VNIEšPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir 11.

PODAROGIFTS, INC.,

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiunti
mo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEšPOSY’S- 
TORGU.
Klientų patogumui užsakymus priima šios su mumis bendra
darbiaujančios firmos:
jKlientų patogumui užsakymus palima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:

Cosmos Parceb Express Corp., 488 Madison Avė, New York, 
N.Y. 10022.
Globė Parcel Service, Ine., 723 Valnut St^ Philadelphia, Pa. 
19106.
Package Express & Travel A&ency, 1776 Broadvray, Nevr 
York, N.Y. 10019.

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 f-vie)

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

Atidaryta kaadiien iki 5 vai. vakn Unkyrius sekmadienins.

PRANEŠIMAS 

Lietuvis Anton L. Mauragas

atidarė
• * 5

SUNLAND REALTY. »
4511 — 4th St^ No. St. Petersburg, Fla. 33704, 

tel. 52710696
A. Mauragas yra buvusios Antaninos Kairytės • Maura* 
gienės sūnus. Jis maloniai ir sąžiningai patarnaus kiek
vienam lietuviui, kurią nori pirkti ar parduoti nekilno
jamąjį turtą.

(8);

"Balys Sruoga 

mūsų atsiminimuose"

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 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 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. apaudė Morkūno spaustuvė. Kaina $10.

Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje.

u * * e < > a* * . a .• t



keleivis, sa bostor Nr. i, 1975 m. sausio 7 d.Puslapis ketvbtaų

VLIKO LĖŠOS 
JUOKINGAI MAŽOS

. -C

Vii.

Že-

Aprašydamas Ros 
vykusį Vyriausiojo Lietuvos 
Blai&.inimo Komiteto sei
mą, Keleivis pažymėjo, ked- 
Vliko pajamos yra juokia, 
gai mažos. Ir iš t'krtrų I j

K Vliko vicep:rminir.kc^ 
finansiniams reikalams A- 
leksandro Vak-e’io i> 
kui telkiančio lėša* T 
Fondo vicepirmininko
nono Jūrio pranešinu -ūži 
nome, kad pernai V aka? 
buvo numatęs g;.uti $5»; ."To 
bet tegavo tik ap;e

Iki gruodžio 1 d. buvo iš
leista $36.540.38 ir nėr v>' 
gruodi dar buvo numatvm 
išleisti apie $4.500.

Admmistraci jos re’kp. ’ a n 
(nuoma, raštinės išbrido- 
kelionės, vieno asmen- at’v 
ginimas ir kt.) — $9.4^9.

Leidiniams (Eltos hiuk 
teniai 5 kalbom; 
gos) — $11.651.

Radijų prograr. oms 
| Romos. Vatikano. Mau 
Į ir Manilos) — $7 132.

# I Bražinskų bylai vesti — 
■ ■ « į $5,608. Be to. jiems persiųs- 

Jta aukotojų nurodomu $56’.

kr.v-

— Alio 
vok mane

Steponą Kairio kelias 
I Vakarus

(Tęsinys)

SOFIJOS IR DOMO JASAIČIŲ GLOBOJE

Teises patarimai

Praeitame numerv skaitėte. kaip Steponas Kairys 
atsidūrė Gdynėje, čia dr. Domas Jasaitis pasakoja apie 
pirmąsias Stepono Kairio dienas Vakarti Vokietijoje:

"Iš Gdynės. Vaclovai Sidzikauskui padedant. Ste. 
penas Kairys at.yko i Berlyną. čia jis tuoj susirgo ir 
buvo pagu'lytas į ligoninę. kurioje išgulėjo bene 3 sa
vaites. Remdamasis jo pasakojimu, piileid žiu. kad sirgo 

I paratyfu su komplikacijomis plaučiuose. Išėjęs iš ligoni
nės. kuri laiką jis buvo globojamas sao draugu.

(K
id<

1944 lapkričio vidurvie mums naskambino V
Sidzikauskas ir prašė St. Kairi priimti pas save ir paglo
boti. Mes mielai sutikome tai padaryti. Aš tuomet dirbau 
vieno vokiečio gydytojo. kuris buvo mobilizuotas, kabi
nete. Mes tuomet gyvenome Adorf in Vogtland. — visai 
arti Sudettenlando ir apie 30 km. nuo Hoffo ir Plauc-no.

Po kelių dienų St. Kairys atvyko i Adorfą ir apsigy
veno pas mus. Buvo labai fiziškai išvaikęs ir nusilpęs. Bet 
dvasiškai nepalūžęs ir nebuvo r.u-tojęs savo griedro opti
mizmo. Pas mus išgyveno apie 2 savaites. Kadangi mūsų 
butas buvo nepakankamai erdvus, o jame gyvenome mu
du ir mūsų du vaikai, todėl negalėjome jam sudaryti tin
kamų ir patogių gyvenimo sąlygų. Su ve,kiečių pacientų

Advokatė dr. M. Sveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytoju klausima 
reikalais. TU klausimai turi būti 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime iiame skyriuje. 
Laiške r*-‘kia pažymėti, kad esate Keleivis 
kaitytu jas.

Klausimus prašome slysti tiesiog iHo 
•drena:
Dr. M. Šveikauskas, Attoraey ai U». 
Iioston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rok būry, Mass. 02132

reikia pačiam pragyventi ir 
kidk jis gali duoti šeimai iš. 

Keleivio“ laikyti. Taismas taip pat 
skaitytojas. Turiu pusbrolį priims dėmesin Tamstų duk- 
New Yorko valstijoje. Jis terš ir jos vaikų amžių, 
vra sudaręs testamentą, pra. Tamstų dukters galimumus 
šydamas mane viskuo pasi- darbui gauti ir kt Jei vaikai 
rūpinti. Ikad ii Palaidočiau ir yra mokyklinio amžiaus, o 
viską sutvarkyčiau. Du liu. Tamstų duktė yra sveika ir 
dininkai pasirašė tą te -ta. darbinga. — teismas jai įsa. 
mentą. 1 kvs pasiieškoti darbo: dirb-

Mano pusbrolis turi dvi, ti pusdienį, vakarais ar pan. 
seseris Lietuvoje ir joms Jeigu ji darbo negalės gau- 
nieko testamentu nepaliko, i u. padėjus rimtas (pastangas 
Kiti sako, kad tas testamen.1 jo ieškodama,, ir jei teisino 
tas nėra geras. nes pusbrolis - vyrui priteistos mokėti su- 
e-a turėjęs palikti savo se- mos neužteks pragvvenimui,

Klausimas

Esu senas

pagalba pavyko gauti erdvų kambarį Hotel zum Blauer ’ nerims bent po $1. Reto. ru.l— ji turės (kreiptis j Wel 
Engei. St. Kairys issisė.ė i jį gruodžio mėn. viduryje. Pa. Į su advokatai ieškos joms fare Dept. finansinės pagal

io, Mai'k! Pačesta-; Rusija nori Ameriką, stip-j Kaip m;nė*a Y’;V-•' V-'?.
,e! j riaušių pasauly demokratiJ Tautos FoRd^s

— O kokia proga as ture., nės santvarkos rėmėją ir ii- Qkirto< sumo- <ra’i buri
čiau tave. tėve, pageibti? ! laikytoją, įstumti į tokiąa'šytos nuo 2"moke^-?^-

— Nugi ar tu nežinai? i pozicijas, iš kurių jai neini-'pajamų
Juk senieji metai atsigulė į - tų išeities, ir dėl to ji turėtą j pernaį n„0 -au-.-0 i 4
giabą ir buvo pakavoti, oi pasiduoti komunistiniam 3 f0^.3. • i ^mu- J Hgoumę vengė eiti. Tad teko jį gydyti ir slaugyti
aš, senas generolas, Vis dar; diktavimui. Amerika .tuos & Kanado5 'Ti0-Ž'rinkii viešbučio kambaryje. Maisto korteliu neužtekdavo. Bet
sveikas, sylingas sulaukiau! komunistų siekius žino ir są. ■ ■ « - '—‘ ' tincios_x—---- t — • , * , ,, .
Naujųjų ir tebesu gyvas ir
ščėslyvas

— Na. aš tuo džiaugiuos 
tėve. ir sveikinu ne vien ta
ve, bet ir tavo bičiulius, ku-' munistinės tironijos. Užtąt 
rie per Keleivį atsiunčia pa.' dabar ir vyksta tas QI-sjs 
ramos tavo tabakui. i pasaulinis karas. Šiandien ______ ,

— Rait, Malk, tu v.erna, pavojingmunaa gąhmo p»- K,_ad, "
apelini. Ir velug to, pasakyk saulinio karo Mum, tėvę. ,jetuviai M b .r*™'
man, ką apie siuos naujus yra vadinamuose Artimuo- , . T.\.. » i1 . _ - . r»i x - ' Riek ir JA v lietuviai kūnemetus šneka znaimus zmo. siuose Rytuose, kur tarpusa- „ .•„ės? . vy nuolatginčijas ir tuTZ aČ"

— O kodėl tau. tėve, taip: ną kartą jau kariavo arą. - 3n’Jb ' .1 ‘ a 1 JU.°
parūpo tų pranašų spėlioji-į bai su po II pasaulinio karp tuo ,r
mai? j įsikūrusia Izraelio valstybe. *

— Maiki, msn rūpi žino. į čia, tėve, ir yra ----- --

jom?
vyko išrūpinti jam. maisto komeles. kaip mū;ų "dėdei“; ppb’kimo. I bos.
(nuo to laiko ir mūsų vaikai va lino jį visuomet dėde). Į Prašau pasakvti, ar tasai.
Pietų valgyli ateidavo pas mus. bet. savo kuklumo vei-1 te^amentą« yra gerus, pad£KIM BRAŽINSKAM 
kiamas. vis labai atsisakinėdavo tai daiyti. jpp<>

1944 m. Kalėdas sutikome drauge.’ Ret po Kalėdų jis 1 j“. nededant
’ vėl sunkiai susirgo gripu, kuris komplikavosi plaučių įde-: P?xardės.

Kanada.
Komumstų sieKI^ zmo ir są. a^ovy^ $14 149. A Au^-‘ turėjau keletą vokiečių ligoniu, duonos kepyklų ir mė., Atsakymas
yo turimą naudoją raIijo; _ ?2 - ‘ «sos parduo:uvių mininku. ir galėdavom iš ju gauti duo.! 5

I bS& nijos - S1.874. JAV S nos ir mėsos. Taigi mes oamokiavom valaus, o mūsų

ų laisvu SSei^n’-'k?:'t-' °T’’ dUk? *'*’’* * nunešdavo juos ligoniui.
, ' * mzacijas ir įgaliotinius, ku., 1

nu yra 36

at=?kvti per j
mano, Mieli tautiečiai,t 't

I Padėkime mūsų broliamsSkaitytojas I Bražinskams, vargstantiems 
j Turkijoje. Atidarykime sa
vo širdis ir pinigines ’

. - , P. Janavičius
Jei testamentą- yra tinka. ’ . ,

mai surašytas ir pasirašvtas,1 Bražinskų adresas: Mul- 
Dėl to vieno teeiler Kampe, Yozgat. Tur-. Buvo daug sunkumų ir dėl kuro stokos. Bet man pa- JT.a £era^- — — ----- .,

5. suaukojo $17. t vvko jo gauti iš savo nacier.tu. tad ir kambario anšildvmo dolerio, kurį. esą, testato-j 3* 
reikalas buvo Palankiai išs-4es:.-. ' riuI tur«ie5 P*Hkh ^;°.sf-|

PIRM1EJI LIETUVIAI

Istoriko Vincento LiulevL 
kius tvirtinimus, nežino, a. čiaus surinktais duomenimis 

Galutinam sustipr.nimu: nutarėme i nuvežti Į sanatoriją pje kalba. šie lietuviai JAV-se buvo
Bad Elster (apie 10 km. nuo Adorfoų Jis išbuvo ten apie nai pirmieji, žinomi kai kuriose

savaitę Pasitaisė ,r smrryejo. _ bus „kt* didcsnė profesijose:
Atvykęs pas mus 1 Adorta. u- nabukė rysius su \ liko 

............ delegatūros
ti. ar šiais naujais metais i giau-ia pasaulio taikai pą. b-nSfn???Jna- - 15 -1T»a‘ .... ... . ......  ------- ’ - • ■ —.«------- . v+ • •
prasidės viso svieto Vaina?,dais. fr mūSD dabarties į°-’"<«> -u -ko bei nsuomemnmka, nuarė is daužomo Berlyno skelti te;ramentui "užginčyti“ (to kyklos retokus ir gydyto.

prezidentas Fordas tą . Id/e!i> — 0. Aivrme ir susitelkti ^uerzburge. contest the will). Tačiau, jei jas 1659-1661 m.
pavojų pripažįsta o kiti pa- V’et?’P?ra f’’ K 'viž'em's St Kairys, grižes iš Bad EIs*er. nutarė tam T>at vvkti testamentas yra tinkamai
šaulio politikos žinovai d

— Tėve. joks žinovas dar' virai baiminasi,, kad naujas 235 jr 11 ’' A ':s
negali pasakyti, ar tikrai, karas taip arĮbų ir izraelitų; ’NeTr^;,- 1-;.v

Ir mūsų dabarties 
Padabna į praėjusias dvi. prezidentas Fordas tą taikąi 
Aš, Marki, dar nenoriu nog-
los smerties. va. kas yra!

visuomenės rei-
'ams.

gali kilti ateinantį pavasa
ri. Jeigu tas karas ten įsi- SLįo^ 

— Nu, tai reiškia, kad; liepsno\, tai, tėve, žinok, 
visi pranašai ir burtininkai Į kad to karo liepsnos lakąs

bus trečiasis pasaulinis ka
ras ir kada.

ir susitelkti Wuerzburge.
St Kairys, grįžęs iš Bad EIs-er. nutarė taip pat vykti testamentas yra tinkamai! M. P. Kasakairikas__pir-

— pas savo giminaitį dr. Tumasonu kuris dirbo kaip gydy. surašytas ir Jei testatorius’masjs ^^^39 Chicdgo. 
' - tojas Windsheime. maždaug 25 km. nuo Wucrzburgo. buvo pilno proto, kai sudarė je 1884 m.

Išvyko, rodos, vasario $-10 d. Kelionė buvo pavojin. sa'° testamentą, jie nie-i

greitai gali persimesti į vi
są pasaulį.

yra dumesni už čebato aulą.
—Ne, tėve i Be visokiu šar

latanu, yra tikrai išsimoks
linusių asmenų, kurių pa. 
šaulio ivkių stebėjimo išva
dos dažnai pasitvirtina ir . . ......
teisingai nusnėla ateiti. Sa-j s&pn* sukąsto abuko. ajjj, .q
kyrime, ar<riu kilmės taikos kad yra tokie merki.

— Ne. tėra, karo niekas 
nenori, bet jis gali iškilti 
prieš visų norą. O tada iš la
bai tdimų atstumų bus pa
leistos atominės bombos, 
kuri os sunaikins ne vien ųš*

siais iš Berlyno lietuviais visuomenininkais.
sesenms.

— Vaitaminut. Maiki, tu 
iau turbūt tyčia mane

ir karo galimybių tvrinėto- 
jas Sir Rcč'ert Thompson 
savo knvgoie ,MTaika nenu
matoma“, jrodo, kad šian
dieninis pasaulis iau 25 me. 
tus gyvena bevvtoančiame 
ITI-jame pasaulin^me kare. 
Jis sako, kad po II pa«’uH, 
nio karo Amerika, pasitikė
dama to karo ir jo Pabaigo
je sudarytomis aliantu su
tartimi’. tuoiau nusiginkla
vo ir nasitraukė namo. 
Tuo tarnu scfdetinė Ruriia 
pasiliko prie savo pagrindi
nio siekio — sugriauti kaoi

vė $15.000. Bet 1<>"4 n? iki Leidimą vykti į Windsheima pavyko gauti iš Adorfo 
Vliko seimo gruodžio "-S d. Nac. Soc. Frauen Verein. Jį patvir.m.o vietinė geležinke- 
dar nebuvo davusi r»į vieno lio komecdantūra. Kovo ra’e ar balandžio pradžioie at

važiavo į Windsheimą Vliko siųstas Justas Petkevičius, 
ir St. Kairys su juo išvyko i Wuonrzberga.

cento!.dini7 Jau map ir taip Djwsji| 4 v
m.m, 1, s**“

Iriu
*3 Į -- •

-3 d nuo 
drugelio svarirn uždavinių 
te’ ka at-risakvti.

Jei visi lietrriai L;e*uvos 
lai svinimo veik’ai vadovau.

• - I s • •p.<

Pranas Bračiulis 1900 m. 
baigė teisės mokslus ir pir
masis advokatavo Chieago-

Pirmasis lietuvis amati.
ninkas batsiuvis) atsirado 

iNew Yorke 1871 m. 
j Pirmasis prekybininkas 

] | iškilo 1875 m. Shenandoah,
• Teismas nutars, kiek bu-‘Pa.

J uensberga balandžio ?;wko amerikiečiu ka- į'^ Tamstų žentas turės! Pirmasis pramonininkas 
iiuomenėsiMaisvnwi!5Ba\Texhpl;3’ė;)mo dar Ue;ūvoie!duoti Tamstų dukteriai šei. (spaustuvininkas) yr, bu-
10X1 m uara^ri i mai išlaikyti. Negaliu Tams. ves Tvarauskas 1874 m.m. vaTa?an su.mu \ u.\o rar.:... nu'o užmegzti pir- , • . ... ... •• ,• . • *.tai pasakyti specifiniai, ko- Pirmoji lietuvių taupomo- 

kia ta suma būtų. Sumos dv. ii - skolinamoji bendrovėmieji ryšiai su JAV kariuomenė1 atstovais. Ju skaičiuje 
buvo lietuvis Antanas Vaivada. Jam i: K. Valiūnui tarpi, 
ninkaujar.t. buvo sekvestruotos 3 vi’os. šiek tiek apgriau
tos. bet tinkamos gyventi. Jose Įsikūrė Mikas ir keliolikajančiam Vlikui Paaukotu

permetus bent vienos die^! kitlJ lietuvių visuomenininkų, 
ko* JT S nC3 uždarbi, tai Vilkas gi. į Vl&as antnaujino savo ve:klą. Jam rirminii 

SėTnžS ttv. ?av" TeiW* Bet t«»i pat jo Etikom

normas dar ir gali išccėbė.
ti žmonija nuo visuotinio________________ ____ . ..........................................

gf-Tpėmis. "Revoliucija0 baigėsi 
i liepos 3 d. susitarimu. Sl Kairys atsisakė "dėl šventos ra. 
mvbė?-‘ pirmininkavimo. Vliko mlrmininku buvo išrink.

plėsti. Tikėkime.

irmininkavo St. 
adinamo-

:ėkime. kad Nau-1 ji Wuerzburgo revoliucija. Įvvko no’itiniu partiiu persi- 
jicii metai ir Vilka lėšomis, orientavimas. Taurininkai ir naeio’'^Hstai susiblokavo su

Skaitytojui, New Jersey

dis priklauso nuo žento už- buvo įsteigta 1897 m. Chįca- 
darbio. nuo to, kiek 'jam goję.

ar moinančiam Tautos Fon. krikščioniu demokra: 
dr» bus dosnesni.

Fon^o adrese.*:
5f h Rd.. Ma peth

punktų buvo: atmesti 193s m. konstitucija ir ateityje va-
1 duotis St. Seimo Priimta konsrituci a (1922 m.). Taip pat 
buvo padidinta Miko sudėtis. I ii buvo ivestos ūkininku 

Išlaikyti vieningą vado- Sąjungą (P. Karvelis) ir Ūkininku partija V. Sidzikausl 
vykę ir toliau, kuomet esą- ^35) j
moji tarptautinė padėti. ' į^. ,a:ksa ^1;.^ ?3brėž;: ... KaWo „e> j

fr VKk7uida»£ui »i, .dori.“* -•*tik~s: apriatsų. raįalrytę ir sukri.,

poamaė’yrfįpidmH'silikėju iUmlien mum. bbimi
eiliavo J. NartaA Gausiai fr bfitimų kaip kad. „or, pra- **?' alpimo kelionę. isgjvęnęs
įdomiai iliustravo dail. Zita eityje. rjokias ve’niavas. ašarojo ;r. Pn<* mūru norą. gruzino

kitaip besielgdama, Sovietų Sodeikienė. Kaina $1.60. Steponas Kairys ; Tuebinger.e. mums įsryssun: į JA\ “.

susinaikinimo.
— Vistiek, Maiki, tu jau

pranašauji man pasaulio ea- 
b». Aš turiu anie tai patogi 
vienas nami^vti arba df

talistinę sanb-arka ir ive«ti Pabarti «i, Zacirka. T|i
visame na««iulvie komunis
tine. Ir ji tn savo mni-tatv- 
ma vvkdo ilki pat šios die
nos. be paliovos kumtvdams t 
Įvairiuose kra^hiose ir 
sukilimus, ošti pasilikdama 
tiesioriniai j tas aferas ne- 
įsivnaišiuisi. Ji žarsto kam 
u«ni svetimomis rankomis.

gutbai. Malk!
— Viso gero, tėve!

r

DOVANA JAUSMUI

X*
tas ore’. M. Krunančius. Vienas iš Wuerzburgo protokolo

S
4
€
.<&

FLORIDA — P4YTONA BEACH 

SEASCAPE MOTEL

Kviečiame aplankyti ir apsistoti SEASCAPE MO-. 
TEL ant jūros kranto. Mūsų motelis yra visų Flori
dos Įdomiausių vietų centre. j

Rasite gerą ir nuoėirdą patarnavimą, gražina ir 
švarius kambarius, spalvotą TV, stalo tenisą, 2 
mo baseinus, žiemos metu tildomus.

Kainos neaukštos ir visiems prieinamos.
Norintieji smulkesnių informacijų rašykite:

SEASCAPE MOTEL 
A d. A a d r n 1 i s

3321 S. Atlantic Avė.
Da.vtona Betek, Fla. 32018

Telefonas: (MM) 707-1372



Nr. 1, 1975 m. sausio 7 q. KELEIVIS, SO. BOSTON PusUpb psnEtdl

Vietines žinios
LITUANISTINE 

MOKYKLA NAUJOSE 

PATALPOSE

GINTARO* KONCERTAS 

BOSTONE

A. Matjoško* sukakties labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.minėjimas

Šiais metais Bostono skau- Sausio 19 d. 4 vai. popiet Kelione aplink pasauli,
1 tai mini savo veiklos 25 me. Tautinės S-gos namuose yra Juozo Kaributo, kelionių į- 
• tu sukakti. Ta proga Bosto. rengiamas žinomo Bostono spuoziai, p?i., Kama 

- uns moayma, aun šiemet į y ? ^^nej yra visuomenės \eikėjo Antano j P**""?? "į““*
dd T^u^Park įkloję į Tq tautjniu-Matjoškos 60 metų sukak- Paraš€ .Llu^“ Dovydėnas,

la- kilusių riaušių kelis kartus . .. ties minėiimas 7 novelės, 235 psl., karna
tūrinis subatvakaris. nors ir mas vadinamoji "humanis- turėjo ieškoti prieglaudos virric 5 m vn«u —--i*^-;- *• c/‘
nebuvo iš anksto skelbtas, tinį marksizmą“, ar gal pir-’Sv. Petro liet. parapijos mo- K.onceiy8» 5™ į Ja~' 
a,,tro„u ^1, om4i.i ”Uviv^innUiVa- uuuu ;___ —ir.iij.. no 1 d., šeštadieny 7:30

( Bostono Aukit. Litiiymi. 
VACLOVAS SEVRUKAS KULT. SUBATVAKAYJE Mokykla, kuri šiemet

Gruodžio 28 dienos KuL V. Sevrukas, atstovauda-
Dalyviai moka $8.00.

sutraukė tiek bostoniečių, mųjų amžių "krikščionišką- kykloje ir pratęsti Kalėdų 
kad vos jie besutilpo į Tau. jį komunizmą“, manąs, kad • atostogas, ii Bostono Mo
tulių narni/ salę. Tai dėl to, sovietų totalitarizmą ir dės. kyklų Komiteto gavo kitas 
•kad čia pirmą kaitą atsilan- potizmą galinti sunaikinti j patalpas.
kė jau išgarsėjęs Lietuvos tik nuosekli evoliucija, stu-»
disidentas Vaclovas Seviu. miama gausėjančių ir stip-| Nuo šio šeštadienio, sau. 
kas. kurio žodį visi norėjo rėjančių disidentinių jėgų,'»io 11 d.® vai. ryto lituanis. 
išgirsti. bet ne revoliucija ar karas.'tinęs mokyklos pamokos!

V. Sevrukas pradžioje įneštų baisi, neiai-bu. F-trickF. Gavjn 

gana plačiai nupasakojo sa-: Vaclovas Sevrukas dar'cheater St, So.

Daugiau informacijų tei-i 
vai. vakare So Bostono Lie. kia A Keturakis, 61 Tho. 
tuvių Piliečių d-jos III aukš-. mas So. Boston. Ma.
to salėje. 02127, tel. 2G8-6498.

Po koncerto bus vaišės ir j
šokiai. Šokiams gros to pa. 
ties ansamblio orkestras. 

"Gintaras-4 yra Kanados!
Middbi valdžios globojamas lietu

Sckool pastate, 215 Dor J vių toutiniU *>kiU sambūris
Bostone. •Jame V™ 140 80 ke^’ J1S tun 

savo oktetą ir orkestrą. Jovo kelią nuo pat vaikystės
per karo mokyklą ir parti- P { ririškai^eikas ’ Kova dėI Juodu ir baltų' dalyvių dauguma — studen.
nes institucijas 1 komuniz- ? samonineai mokinių maišymo Šo. Bosto., tai. Europoje "Gintaras“ su
ma. palengva i lai-vesnį gal- •Dasjrvje jaunuolis At iki- ne dar 'd5 nesibaigia. Nors J pasisekimu koncertavo Lon.
vojimą Į nukrypimus ,1 So. Bostono aukšt. mokyklą d°?e, InnAnicke, Stuttgai-
liniios , į sovietinio režimo I .. , , vai._»os Thomas Parke šią savaitę: t* *r taip pat dalyvavo Vak.
kritiką, i antitarybinę veiklą 5™?"?®’ numatvta atidarvti hat „į ! Vokietijos televizijos prog.irDae2liau”iitaSvmni!mLąi,leeinin’as nuakėjo ne tik numatyta atidaryti bet televiziios P™«
n pa?2liau i tardymo kame. į p, <?o_ ra garantijos, kad ten vėlram°Je-
ras ir net į psichiatrine ligo. vjetiiOs srityje O dėl dalv 'neįvyks susirėmimų, nes ir I Bostoną atvažiuoja an 
nnp anlfaltmtac J . uolicijai neimanoma nuo to- samblio dalis — 50 dalyviu.

ar slaptai nuteistųjų, dau- l^kiųkiekvieną.pastato J;e beveik visi yra skautai
gybė kitų buvo nubausta ad.| užkampio apsaugoti.
ministraciniu būdu. — iš-

mnę, apkaltintas "tikrojo 
marksizmo ir tiesos ieškoji
mo manija“.

Jis nupasakojo ir savo
tautinį apsisprendimą. —iš 
surusėjusios lietuviškos kil.! 
mės šeimos grįžimą į lietu.) 
vybę ir pasiryžimą dirbti sa
vo tautos naudai.

{Ansambliui vadovauja Ka- 
! rasiejai.

mesti iš darbo, pasmerkti su.! Nauja* Lietuvių Fondo 

sirmkimuose ir pan.
Subatvakario svečias bu-, 

vo ir žinomas rusų disiden-| Kun. Albinas F. Janiūnas, 
tas Bostono Universiteto; anksčiau į Lietuvių Fondą

minkštais viršeliais 
kietais — $4-00.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radi jo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 tt- 
iocijkIu ir iš Rottee FM, 
101.7 mc*. veikia eekmadie- 
niau ano 1 ild j £0 vaL die
ną. BmtBodama: VšttaaMų

ro-

Komitetas

Dovanojo Keleivį

....Stasys Samulis, gyv. So. 
Bostone, užsakė Keleivį sa 
vo pažįstamai. Jis yra 86 m. 
amžiaus ir dėl kankinančio 
reumato labai sunkiai tegali ’ 
vaikščioti.

PARENGIMU

KALENDORIUS

Sausio 18 d. šaulių s-gos 
Martyno Jankaus kuopos 
banketas National Cafe pa
talpose Brocktone.

manas, parašė Jose Eustasio 
Rivera, vertė P. Gaučys, 355 
5sl., kaina $6.00.

PARDUODAMA VASARVIETt

Tilltono apylinkėj, N. H„ prie 
SŪver ežero, parduodama va
sarvietė už $22,500.

Teirautis tel. 1—603*286*8354 
bet kuriuo laiku.

(3)

GRAŽŪS ATVIRUKAI

Turime ribotą kiekį dail. 
Vytauto Igno pieštų atviru
kų. Jų komplektas (12 ketu
rių rūšių su vokais)—$3.50.

Labai tinka ir

r komentarai, araaika, dai
ra Ir Magdutėa paauki

Bksnlo reikalai* kreiptis | 
Baltie Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Bresd- 
wsy, So. Bostone. Telefo- 
nas AN 8-0489. Tm 
***«»• ♦»

Ifaiau ir hutas
ritBU4 i* lauko ir viduj*. 
Lipdau poptstiu* ir iau*s«i

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudojo tik

JONAS dTARINSkAtf 
tt* Savte M Ava.

T«L CO S-S8M

H

VT . . i.. i Vasario 1 d. So. Bostono' ..NePra'«?kitereto: progos Uetuvi pi, d.jos 
S! ansambli pamatyti Bosto. | progra atliksJ Toronį,,
ne'T* . . . . 1 "Gintaro“ ansamblis Bosto.)

Koncertui vietos nume.
ruotos. BSlietai iš anksto -•! no -kautijos 25 metų sukak.

čiai paminėti.
__________________ ____ nrof. Aleksandras Jeseninas, įmokėjęs 50 dol., dabar SSPSIJjlfpl i

ties mastymu išryškėjo at Š Volpina s, poeto Jesenino sū. švenčių metu įnešė dar 50 • • — — — — —------- -
sakant j gausius pub.il

dUa konstatuoti.

šis subatvakaris buvo vie. ir dėkoja už auką Lietu-1 P. Ona Laugalienė iš Ha..Jlmas’

Daugiau dalykų ir jo pa

kos (paklausimus.
Jo žiniomis, slaptai lei

džiama "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika“, patei
kianti daug tikrų režimo 
vykdomo lietuvių persekio
jimo faktą, yra labai plačiai 
pasklidusi ir yra remiama 
visų disidentų. Jis pabrėžė 
ir būtinumą visų Sovietijos 
tautu disidentams glaudžiai 
bendradarbiauti, nes tokia 
jungtinė antirežiminė jėga 
vra daug reikšminee-nė. 
Dabar toksai bendradarbia
vimas jau ir vykstąs.

nas idomiaun’ų renginių no 
neužmirštamo Simo Kudir. 
kos ansibnkvmo Bostone.

Nau’iu Kult. Mibatvakarru 
pirmininku išrinktas inž. 
Edmundas Oibas.

Bostone viešėjo 

akt Henrika* Kačinskas

Kalėdų švenčių dienomis 
Bostone buvojo akt Henri
kas Kačinskas, viešėdamas 
savo brolio komp. Jeronimo

vių Fondui.
Vajau* Komitetą*

Tai bent seneli*!

"GARSO BANGU

PROGRAMA 

ši radijo programa trane*

draudimo agentūra
Atseka įvairių rišlų

* liuo jama penktadieniai* iš 
Vasario 16 d. So. Bostono stoties WBUR 90.9 FM 

banga nuo 8:00 iki 8:30 v.

» • •

• • •
■ miltono. Ontario, jau kelin., v o o .
ti metai ne tik pMi Drenų- , K”™ į ,.So: .Boa‘<Jno 
meruoja Keleivį, bet drauge Pobeeu, d-joa III a.
užprenumeruoja jį ir aavo 2 J? ?J° i'"’
-A___ J “ ir dailiojo žodžio koncertas.sunums.
šiais metai?, atnaujinda.

toja? Charles Yurick iš East Ta a--S’ Lietuviu Piliečių d-jos salė-G^envilie. Pa., 1975 m. skautą ir skaučių tradici.

15 d. švęs savo am-

Ilgametis Keleivio skaity. Kovo 9 d. So. Bostono

knvw» "Saulės šermenvs“ ir 
šiauš 95 metų sukaktį. Ta i Mainui su t6vu ma.sausiov •

Kreiptis

BRONIS KONTRIM 
SM Broadvay 

9a. Bariam, Mana. 02127 
TaL AN S-17S1

SAV aitrastis

Nepriklauso

LIETUVA
a

Rusijos disidentai tvirtai
remią .lietuvių laisvės pa-Į ,-r Elenos Kačinskų šeimoje, 
stangas ir jų būsimą laisvą. 7>a nroca maloniu susitilri- 
apsisprendimą.

Aplamai, Sovietų Sąjun
gos di-identuose pastebimos 
kelios kryptys. Vieni ju yraian^į "įastoMai 
vadinamieji konstituciniu- į \tow Ynrkp 
k»i“. kurie kol kas reikatau.'

Ta proga malonių susitiki 
mo valandėlių jis praleido 
ir su savo senais bičiuliais. 

Šiuo metu Henrikas Ka- 
gyvena

proga jis atnaujino savo 
Keleivio prenumeratą ir dar 
pridėjo Maikiui su tėvu pus. 
padžiams, kad netektų žie
mą basiems per pusnynus 
klampoti.

Dgiaueių ir sveikati-ngiau. 
šių metų Charliui Yurickui!

nė Kaziuko mugė.
9 9 9

Kovo 21 d. 8 vai. vak. N. 
Anglijos Pabaltiečių d-jos 
koncertas Longv Scbool of 

' Music, Edward Pickman 
; Hali, 1 Follen St., Cambrid- 
•ge.

• • •

Auko* Šešioliktos

dr. inž. Jonas Kuodis
, Švenčių proga Vasario 16 , , i

visokiu laisvių, tikrovėje re- STEPONO KAIRIO ATSI- gimnazijai paremti aukojo: PaIiaJ; Kymantas Ivaš- 
‘ “—.......................... 1 LB Bostono apylinkės vai- K0S

ja tik konstitucijos vykdy- I
mo. kurioje yra {prirašyta) I

žimo visiškai netolerociamu. į MINIMU PIRMASIS TO-
Bet kiečiausi disidentai 

^a religininkai ir naciona
listai. nes šie turi savo tvir
tus ir vertingu? idealus, už 
kuriuos pasiryžę kovoti, 
kentėti ir net mirti.

Ačiū O. laugalienei už 
toki dideli dėmesį lietuviš
kam raštui.

Auko* Simo Kudirkos 

Fondui
( 1975 m. balandžio 13 d.

Per LB Bostono apygardą»3 vai. po pietų So. Bostono 
aukojo: !Lietuviu Piliečiu d-jos III a.‘

Antanas Bartašiūnas $5, j salėje I aisvės Varpo pava- 
—— '^arinis *koncertas.

• • •

"LIETUVA BUDO* dZba ir S- Griežė-Jurgelevi- ,,,
JAU ^PARDUOTAS, BET «us — po $26. !
ANTROJO TOMO—"TAU, A. SUpulionis, V. Levec. Paragink 
LIETUVA“ DAR YRA NE- Į».iS«d, ir J. Vembrė-. Jo

A. Puskepalaitis — $5. metams $7.00.

MAS

Balandžio 27 d. So. Bosto
no Lietuvių ^Piliečių d-jos 
salėje Keleivio 70 metų su.'

M«MM«MUSM kakties minėjimas.

biforareoja ssaHyiojus apu w*»uftetu* Ir . . . .
|TTkh5l <k<,a
apie vinės afišų visaomeahihM b** aehBrHMa* M*esi*»e*. 
Jame rasite {dėmių skaitytojų taukų rijrtų. kariame N^bia- 
M aMpmdų paMinakymų Ir aeom«mf
svnrMa problema.
'NEPRIKLAUSOMA L’.BPŪVA“ yra
eirijon lalkrattta, ieškąs aaajų bendradarbių M Milų, rb 
suomei atrinu kiekvieno nuomonei, kurta kutais Ir Aria ui 
Mprtalaanomų Udtuva.

Metinė prenumerata JAVme SS.SS 
Ad runas t

7722 George Street, LaSafle-MontreaL <•*. Ooebee, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

DIDELIS KIEKIS. 
Kaina $2.06.

.. .......................... .
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI, šveicarijoa Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa-; 
katamiems ir sau. JIB 8 oa. 14 mvaiėių vartojimui. Jfi- 
•y irf—kymu* siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49tk Ava. Cicere, IR SSSM. Jtt 
Atstovrta, 2498 Daugall RR, Wtada*r, 12, Ont, Gana*.; 
JIB sfcvrim: 7 Stuttgart 5S, Dutaburgaratr. 7-lė, W.; 
Gcnaanv. Vaistinė**: J A J, 25S7 W. ėttb St. Cbicaga; 
Mth Avė. & 14th St., Cicere, 1840 W. 47th SL, CMeagR 
DM N. Mihraakee Are, 1147 N. Aahtaad Ava, CMggl 
k kitur._____________________ 1

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS
382 Wu*t Broadvray, So. B se tafta 

KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 
registruoti optikai

sitis
PILNĄ AKIU APTARNAVIMĄ 

įakaitaat:
• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RBCEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LfUŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LfMUB
• KATARAKTO LUBIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS RMfKMENlS 

Būtimi atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
užkalbėti liet sv likai !

Madkaid (W«tfare)
26S-SS06 NMIeare

Master Charge prttmaam

Ką tik gavome

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos 1935-1940 me
tų kalbos ir pareiškimai. 
Sudarė Leonas Sabaliūnas, 
spaudai paruošė Vincas Ras
tenis, 350 psl.. kieti virše
liai, kaina $10. ft

Lietuvių kalbos žodyną* 
mokyklai ir namams, reda
gavo Antanas Klimas ir Sta
sys Barzdukas, iliustruotas, 
kiekvieno žodžio reikšmė 
paaiškinama sakiniu. Tai 
leidinys, kurio jau seniai rei. 
kėjo mū-ų lituanistinėms 
mokykloms ir šeimoms, ku
rių vaikai jau menkai kalba 
lietuviškai. Kietais virše
liais, kaina $6.

Mano žodynas, Richard 
Scarry. daugiau nei 1.400 
spalvotų paveikslų iš įvai
riausiu sričių ir kiekvienas 
jų turi lietuvišką ir anglišką 

vadinimą. Knygą didelio 
formato, stipriai įriškta ir

jo daugiau kaip AMPTYMIS MIUONUS dotartų

SLA

gyvybfi* apdraudą fcflpsje 
M, raSUSmERUmAS

SLA— jau turi
kapitalą, tad jo

Mo $1W.BS Ai $1C.OWM

ktabųtataaugUų

APDRAUDA

U» $130039 
I

•67 W**41Stb Strert, NovYeri, R.Y. 1SSSI
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Vietines žinios
Jie nebijo šalčio

Rn^tnnp1 ---------- 7-------  ... Bostone yra būrys vyrų,Bostone prenumeratą, pensininkas kurfe ir žiemą per Naujuo.

Minėta draugija turi aipie mer, Ont., su savo trimis» Pavyzdingas pensininkas

1,300 narių. Vadinamųjų dukromis ir sūnumi švenčių j Atnaujindamas Keleivio
"dipukų“ yra gal pora šim-proga svečiavosi Bostone --------------- ------ .*_.*_i.„™
tų, o draugijos vadovybėje ■ pas Bacevičius ir Merkius Vincentas Narkevičius

___________ I
iš 15 narių "dipukų-* tėra 5j (Ona Merkienė jiems dėdie- Cambridge, Mass., ne tiktai ®us metus maudosi jūroje.

I

LAIŠKAS REDAKCIJAI

į Mielas Redaktoriau.
Prašyčiau pridėtą šimtinę

nė). Stasys su Antanu Baceri pridėjo penkinę Maikio tė-l 
vičium buvo išvykę į jūrą ir į vo puepadžiams, bet dar iri! 
pasigavo apie porą šimtųį dešimtinę Ulevičiaus nelai. t! 
ungurių. i mės ištiktai šeimai paremti.

I Tai reto pavyzdingumo

Tą darė ir šiemet. Vandens 
temperatūra buvo 37 laips
nių. Tarp šalčio nebijančių
buvo ir 88 metų amžiaus 
Caruso iš E. Weymouth.

DAUGIAU ŠILIMOS
; perduoti Lietuvių Fondo at-! Merkiai užsakė Olekams pensininkas. Ačiū jam už *1 MAŽIAU IŠLAIDŲ
. stovui. Tai manę ir žmonos! Keleivi. 
, vardu papildomas įnašas.
Gal ir ilgiau tą sumą kau.,...

• piau, bet ji susitaupė leng.j įį 
Į vai. Kiekvieną kartą, kai'p 
užsuku kur nors išgerti ka- 

,vos puoduką. — tiek pat į.!
I metu ir savojon "Fondo ka.! 
son“. Ir, ypač cukraus kai-i 17

d. atvyks i Bosto®, . "ai Pakilus, nepajutau, kaip] *
Toronto "Gintaro“ sambūris, kuris vasario 1 . t--- -----T . „ . _
ir atliks meninę programą Bostono skautijos 25 mėty sukakties • 1 UZSipi^ e mano pa. į

. ... ...... .. c „ , ... • «... x. pildomas jnasas.minėjime. Minėjimas ruošiamas So. Bostono Lietuvių Piliečių :
d-jos salėje i Geriausios sėkmės Nau.

juose metuose.

Lyg "dipukai“ būtų kalti

Jūsų
K. Daugėla

; Taigi, padėtis baisi. Tik Ln o T. . •
, i i i P.S. Priedą-: $100 — Liet.’korespondente nesako, kas .

Kttžkokia Pandelietė Vii Jtikrai kaMas o , 
gruodžio 21 d rašo kad R d „vhš minėtai & Bos- 

So. Bostono Lietuvių Pilie- }
čių draugija turi didelį ne.i tono draugijai vadovauja,'

ny

smagumą vienas narys
šaudo kitą narį. Per trumpą 
laiką buvę net du tokie įvy. 
kiai.

dipukai — Lietuvos vaduo.j

Fondui,
Fondui, $10 — Kelei
vio prenumerata.

Kanados Olekai Bostone
i-

tojai“... "Mes keli pažangie.' Lietuvos operos solisto; 
ji draugijai priklausome, Petro Olekos giminaičiai 
bet veikti ten negalime“. Stasys ir Ona Olekai iš Ayl-

COSMOS PARCELS Senas parvirsta ir negir-

£XPRESS CORP.
144 Milbury SL

WORCEST£R, MASS.
Tat SW 8-2868

yra yienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii tVorcet-

tario j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, pataruau* 
greitai ir sąžiningai, 

sueina greitai is
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau* 
šių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai Žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

dosnumą!

SOUTH BOSIONC LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL FOPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

f <
JUM NĖRElKfiS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Už nosies ne tik jaučius
vedžioja.

Flood Sųuare 
Hardware Co.

N. J. ALEKNA 
S2S EAST DROABUA? 
gnu T? 8GS7O«. H A SS. 

FELEKONAS A*4 8-4148 
Bonjamin Mcor« Dalai 

Pvpterv* 3ianon>>
Stiklas Laagama 

Vla^Us reikmenys namam 
Bciknunys plnrcbariaaia 
Visokia dalfeta*

Telefoną*: AN 8-2806
|Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

Peter Maksvytis
CmM&Brfte 

«• Church Street 
M. Milton, Kasa.

Atlieku ______________
to ir projokta-ino darban U 
ka ir vionje, gyvensimi namo ir 
Mūrio pastatų, pa~al Jtta« mua- 
larbnz,. taokita rtaadoe 0d 9 va
landų vakaro.

Tefcfoaas: 698-8875

ol»TP & DIN IS 
OMETRISTAS

; Valandos:
f nuo 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mase

TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOM1TRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryta iki 6 vakaro 
TreČiad.enisis—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriansias žmogaus drangas
Moooeoeoeeeooooooeooooi

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai raistus, išpildoma gydytojų re 

eeptus ir tarime visus gatavus vaistus.

Jei reik vs-rtų — eikit į lietuviškų vatetteų,
Sav. Emanuri L. Rosengard. B. S., Reg. Pharm.

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

Tristanas AN 8-M28
Mus 9 vaL ryto iki 8 vai. v„ išskyrus Šventadienini tr eekm.

M 8 T 011 CO.. Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Masa 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

S k ambink ite

1268•4662

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

TAI ATSAKYMAS J 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

I

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST, QUINCY 

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

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

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Neirtas Centre, Mase. 02159 

Tet* 332-2645 
•Maoasoooo^aooooooooooee*********

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
gauti Lietuvos

lienm .
jų plokštelę. Kaina $8.00. 

Paštu
rtjjiiiirtiitsirrrritt ................... .................................................................. *

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brocktoa, Maas. 02402. TsL 586-7208

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvray, South Boston, Masa 02127

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

“M

AYEAR290^7^Ayear tertn tteporft 
cmificaies-$100Q minimno

AYEAR

2S4-ywttffli 
apavi siooo minimam

6.8116'^
1-2K-yaar term depodt 
certifieate $1000i

AYEAR

AYEAR

9OdavnoSeS 
$500 minimam

AYEAR

The Fedrai ngubtions Sffectlng th'rie new sstfngi 
csrtificates silow premature vithdrsvvalt on įsvingi 
certificatt fundi provided rate of internt on smount 
withdrswn is reducid M the psnbook riti (5X%s ytar) 
andSOdiytinivrestisforfeited. ___

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9080

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 

dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuorius metus

šio banko direktorių taryboje yra 

adv. J. Grigalua.

Reikale au tarnautojais gultas susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Aaaeta) yra virš 8274,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Mass. 01604
Tet. 798-3347

iš Worcesterio riua-
čiam įvairius siuntinius į Įdėta 
vą ir Utm Rusijos valdomus 
plotai! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap* 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tiaša gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai ie* 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už- 
sakyti jų gamybos prekes, čia 
oumokėrita pinigus, o gimtais 
ten vietoje galės pasirinkti iš
sakytas preksa

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyventai 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sųsiuiagaL Atsilankę įriti-
Ktarita. Vedėjas A. Schyrinskl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO 1 LIETUVĄ 
b

Pristatymas greitas b , 
garantuotas

Prekės parduodamos nuio*

Galiina užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.

N au j as vedėjas 
Atidalyta darbo diianmb 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vsi* vak.

o šeštadieniab 
nuo 8 vaL ryto iki lyd. p.p.
Kitomis valandt 

susitarimą
389 W.

Sot Boston, 
TeL

nagai

Trans-Atlantic Travel
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA 

{STAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, 
ar į bet kuri ^^4 pasaulio kontinentą, prulc; 
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuos 
se, Bermudoj, aplankyt gimines L i 1 
ar juos pasikviesti į svečius, 
šiai ir greičiausiai patarnaus TRANS - A 
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 
bilietai (International aad Domestic 
išrašomi belaukiant—b 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar į 

kės tiems siuntimams (skarytes, 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Btraliją
atosto*

[aribuo.
uvoj 

, geriau- 
-ANT1C
t a v g 

’ Tiekets)
o k i •

rkant prs- 
įvairiu

Globė Parcel Servimjnc.
Rublių certifikatus, automobilius,_____
vus ir kitus rusiškų p.ekių užsakymus 
giminėms tik per

Trans-AtlanticT
(PODAROGIFTS INC.

.Darbo valandoa: — — — — 

šeštadieaiab

393 West Broad 
So. Boston, Mase. 
Telefonas:
▼M skyrių vedėja

——......—...................... r"~~rrrjfijjjjjjj

s šaldyto. 
ųskite savo

<




