
„Konspiracines politikos„ Prelatas Krivaitis
I
tarnauja Maskvai

konferencija Pranciškonų leidžiamas 
Darbininkas tokia antrašte 

■ paskelbė žinią ąpie tai, kad
Ją sušaukė Cambridge įkurtas ”Assassination Infor- ^asai io vidury i Sovietų 
’ • * S-goe* atvyksta dvasininkų

mation Bureau“ JAV politiniams atentatams persvarstytu grupė. Juos pakvietė Pašau.
Konferencijos dalyviai įtaria, kad už Kennedžių ir lotų Badyčių Taryba. Jie v a- 

* zines po įvairius JAV mies-
politikų žudikų pečių stovį visai kiti nusikaltėliai, kurių tus ir kalbės, kad Sovietų

.. .... Sąjungoje vra „visiška reli-
teismas sąmoningai *r nesąmoningai esąs neišaiškinąs.- gijos laisvė“

Per dažnai pasikartojau- čių esą galėjusios stovėti ir T e žje bus ir Iietu. 
tieji įžymių JA\ poutikų ; kokio; valdžios agentūros. J vjs , c^vas Krivaitis 
nuzudvmai ar pasikėsinimai l Įtannetojų konferencijai Vilniaus. Anie ii buvo ra. 
i JŲ gyvybę. atentatininkų pasirodė nepatikimi ir šen. 4vta Kataliku Ražnvčioa 
medžioklė ir kai kurios spra- į Edward Kennedy pasileisi- Kromikoie ”Tai žmoous 
gos. likusios tardymo ir teis-! nimai mergelės nuskendimo
mo metu Amerikos visuo-! byloje, be to, konspiracija 
menėje vis žadina abejonę, j buvo įžiūrėta ir Nixono nu. 
ar teisingumo ranka tikrai•vertime.
atkapstė gryną teisybę, ar
čia nėra kan nors nuslėpta,' Washingtono universiteto’ .
ar nėra tikrieji žudynių kai-, prof. Richard Popkin tiesiai, vlUCūffOJC miTC 
tininkai visai kiti, pasislėpę pareiškė, panašūs dpėlioji-1.
už pagautų žudikų pečių? I mai, kurie galėjo atrodyti prof. O. UirmontūS 

’ eryna nesąmonė prieš de-1 
Tokie likę neaiškumai. į šimt metų. dabar jau yra ga-

gandai ir spėliojimai pagun- limvbių ribose ir verti dė
dė ir sensacijų mėgėjus, ir'.mesio. 
rimtus profesorius bei žur-į
nalistus pabandyti privačia! Boston Globė į tos konfe- 
iriciatyvą paieškoti siu nu. rencijos pastangas žvelgia 
sikaltimų „siūlo palo“ Tam. kiek skeptiškai. nes jos da- 

’reiKaiui praeitą savaitgalį Į tvyių įtarinėjimai kartais vi- 
Bostono Universiteto Morse sa* nuslysdavo nuo rimtes-

Kronikoje. „Tai žmogus 
kuris pritapo prie režimo ir 
skelbia, kad Lietuvoje ne
persekiojama religija“, rašo 
Darbininkas.

Susitikinąs Vliko .seimo metu Bostone 1974 m. gruodžio 7-8 d. 
Kairėje Vliko pirmininkas dr. Kęstutis Valiūnas, dešinėje Simas 
Kudirka, seimo atidaryme ir jo bankete taręs žodį.

Sinkevičius išvyko, A. Kabašinsko auka

Sausio 26 d. dūca^jeLukoševičius atvyko Naujienoms 
mirė prof. gen. Stasys Vir
mantas, 87 m. amžiaus. Ve- j Sausio 26 d. iš Lietuvos Neseniai rašėme, kad 
lionis buvo baigęs Maskvos atskrido Jonas Lukoševi- Clevelande gyvenantis Ado- 
geodezijoe institutą, Pirmo- ’ čius, ilgametis Gimtojo mas Kabašinskas ten lei- 
jo didžiojo karo metu buvo Krašto redaktorius, kuris džiamai Dirvai paaukojo 
mobilisuettt į rusų karino-’ perims Moscar*News korės—4600 ir Keleiviui Nau.
menę. Grįžęs į nepriklauso- pondento pareigas ?š į Lie- jienos vasario 1 d. rašo. kad 
mą Lietuvą, netrukus įstojo tuvą grįžtančio Sinkevičiaus. A. Kabašinskas ir joms aL 

auditorijoje’ buvo”suša"ūkta nio pa^i^0 ir imta ieškoti ,į Lietuvos kariuomenę ir, jo- į . ... siuntė $400. Vadinasi, jisai
net speciali „Konspiracinės: konspiracijos ten, kur ’jos. j je eidamas įvairias parei-' . Luko>e\ icius JAV-se lietuviškai spaudai palaiky- 
nolitikos konferenciia“ ku • atr°d°, tikrai negalėtų būti. gas. pakilo iki generolo Jau f™ lankęsis su turistų ti jau paaukojo $1,400.

- ’ laipsnio. Universitete jis ir v.ėlįau savo kelionę
dėstė geodeziją ir topogra.* objektyviai“ aprašęs.

Į Nėra abejonės, kad jis to-
Atovykęs į JAV. S. Dir- kiu Pat „objektyvumu“ in. 

mantas buvo veiklus Lietu- formuos Maskvą ir Vilnių a- 
vių Bendruomenėje, Inžinie- P.ie Ameriką ir čia gyvenan- 

'rių ir architektų sąjungoje, 51US ke’uvius...

rioje dalyvavo, kaip The’ »^ j i t • >•
Boston Globė rašo, ir brili- Išrado labai tlKSllOS 
antinių profesorių, ir liguis-! -
tu įtarinėtoju, o taip pats ir TūketOS
daug publikos. i .................

Pentagono mzimenai ra- 
Toje porą dienų užtinku- do būdą dar tik dilesnėms tį

sioje konferencijoje įvairūs ketoms pagaminti. Paleidus , - -
tyrinėtojai ir privatiniai de- raketą iš 7,800 mylių atstu-!lietuvių profesorių draugi- 
tektyvai iškėlė daug sensa- mo- ji nukris nuo taikinio ne joje ir kitur.
cingu spėliojimu. sensacin- toliau, kaip 700 jardų.

. A. Kabašinskas yra Lie
tuvos kariuomenė? savano
ris, 73 metu amžiaus, ilgai 
tarnavęs Birštono savival
dybėje, atvvkes į JAV dirbo 
papras*us darbus, o dabar 
gyvena iš pensijos.

Pelninga vokiečių

Inžinieriai turi vilčių prekyba

! Atėmė iš Nixono 

•dokumentusgu naujų „davinių“. dėl ku--
rių tikrumo galima ir gero-! _ ____ _ • .. -• -
kai abejoti. raketos taiklumą dar page- nemažai rasfs penodmeje VakaraJ Vokietija pernai i Teisėjas Richey

pardavė prekių daugiau ne. j kad prezrinti. kad ji nukristų ne to- spaudoje.
Vienas tos konferenci. ’ liąu. kaip 10 pėdų nuo tai-’ gu

jos įrodinėtų punktų buvo kinio. fuOSKVa blJO d0MIO8 22
tas. kad prezidentą John F. i _ . I. _ _ .
Kennedy nušovęs ne Lee . T“0! b“s Pietos gamin- Jr PeklUgO rgSUt 
Harvev O.-vald. kuris buvo f1 Parankų iššaunamos ra- 
nuteistas. o kiti. Rašvtoja *?etos, kurios pasieks judan- 
Mae Brussel. 11 metų tą j- dus taikinius, pav., tankus.
vyki tyrinėjusi, tvirtino, kad 
prezidento nužudymo orga
nizavime galėję dalyvauti 
apie 30 ar 40 žmonių, nuo 
Mafijos ligi multimilionie-1 
rių. Įtarimo šešėlis buvo 
mestas ir ant teisėjo Earl :

Popiežiui padarė 
$200 mil. nuostolių

V. Vokietijos krikščionių 
demokratų vadas* Straussas 
lankėsi Kinijoje, kur jis bu
vo labai iškilmingai sutik
tas. Tai nepatiko Maskvai, 

į kuri bijo, kad kitų metų rin-
> kimuose Strausso partija ’ 

Kaip praneša amerikiečių gali laimėti ir Straussas gali 
pauda, Vatikano pinigus tapti kancleriu. O jis yra di.1

Sovietų laivai drumsčia
Portugalijos vandenis

Sovietai prašo Portugaliją savo žvejybos laivams ba. 

zės, kad galėtų geriau sekti NATO laivyną ir siekti kitų 

karinių tikslų. j

Portugalijos diktatūros 
nuveitimas pradžioje Vaka
ruose buvo sukėlęs džiūga
vimų, nes, esą. laimėjusi de
mokratija, nors iš tiesų ten 
dar tebėra kariška valdžia. 
Bet leidus veikti politinėms 
partijoms, iš pogrindžio iš
lindo gana stipri ir discipli
nuota komunistų partija, ku- į 
ri dabar smarkiai iriasi į- 
valdžią. Be to, ir dabartinė ! 
Portugalijos vyriausybė jau| 
rodo didelį palankumą So
vietų Sąjungai, paskubomis 
užmegzdama su ja ir kultū
rinius ir ekonominius ryšius.

Pastaruoju metu Vakarus

Bombos sproginėja 

ir Wasbingtone ,
Didž. Britanijos sostinė 

Londonas kenčia nuo Šiau
rės Airijos teroristų, kurie 
tą terorą žada dar labiau iš
plėsti. Bet dabar atėjo ir 
JAV eilė.

gerokai sukrėtė žinia, kad 
sovietai paprašę Portugaliją 
duoti jų žvejybos laivynui 
bazę Figueira da Foz uoste. 
150 mylių į šiaurę nuo Lisa
bonos.

Kadangi sovietų žvejybos 
laivynas, aprūpintas atitin
kamais įrengimais, verčiasi 
šnipinėjimu, tai jo įsitvirti
nimas Portugalijos vande
nyse, kur ir amerikiečiai tu
ri sff.o karo laivyno bazę, 
yra aiškiai pavojingas NA
TO pajėgų saugumui.

Nors Portugalijos vyriau
sybė tą žinią paneigė, bet 
Vakarų informacijos šalti
niai pakartotinai skelbia, 
kad tokios sovietų intenci
jos yra tikros.

Kas-atsitiktų, jei sovietų 
laivynas įsitvirtintų Portu
galijos vandenyse? Į tuos 
klausimus trumpai atsako 
The Christian Science Mo- 
nitor užsienio politiko: re
daktorius G. Godsell.

Jei sovietams pasisektų į- 
sistiprinti Portugalijos uos- 

bės departamente. Apgadin-! te, tai V akam saunimo sis- 
ti 3 aukštai, bet žmonių au.: temai gi esmė padidėtu nuo 
kų nebuvo, nes sprogimas į- GibraParo ligi Šiaurės At
vyko naktį 2 vai.

Sausio 29 d. sprogo bom
ba ir Washingtono valsty-

nutarė. 
Nixonui nrtiri- 

magnetofonogu jų pirko užsienyje net už; klauso nei
bil. dolerių. Tuo talpu - juostelė , nei kiti jo valdy-

JAV per tą laiką įsivežė mo metu sukaupti dokumen- 
prekių 3 bil. dolerių dau- < tai. Visa ta medžiaga esanti 
giau. negu pardavė. • vai? ybės nuosavybė.

Warren komiteto kuris esa >n\«tuodamas Į Įmones ar de ls Maskvos priešas, tad 
paskubom nripažinęs kaltu P’^damas akcijas ir kitus gal, užmegzti glaudžius ry- 
tik Lee Hatvev Osivaida. o i? blznlus ve«’a™»s tūlas ž,us su raudonąją Kinija.

filmo nuotraukos rodančios. d pats .pasipelnydamas, „.#.4
kad nrez. Kennedy buvęs dar£ ma bremgKa bėga prieš

J5.-6. "f dolerių nuotolių,
penkiais šūviai*, ko Osvval-j
do šautuvu nebuve ra Įima, T_ b. v« ipadaryti Minėta konferen- *-i?a minimas. \r v^" Šiuo metu Sovietu S*go» 
panami. Jimera Kunieren finansų mmntens rsUVoh, m irtW ra«
cna radusi ir daužau nne- imri« užsneni° rei***ū mniKraskaistu tprdvtnjam* ir War- hetUVls M,arcįnkus’. į"? Gromyka lankosi Sirijoje ir

'‘Konspiracinės politikos“- duos ja m kiek mažiau 
gvildentcjai, per pora dienų |a Metelę...
įsibėgėję. įtarė, kad <x . --z-t-- m
dar tikrai aišku, kas nužudė
ir šen. Robert Kennedy, o f Prancūaijos socialistą 
už Martin Lu*her King žu- IT««« orai 
diko ir pasikėsintojo i gub. i srovė, kuri tempė partiją į 
George Wallace gyvybę pe-

Eci-nte. Kadangi ten buvo 
pasižadėies greitu laiku nu
vykti ir Kissingeris, tai Gro
myka pasiskubino užbėgti 
jam už akių.

Gromyka -avo kalbose rei
kalauja. kad Izraelis be są
lygų pasitrauktų iš arabų 
žemių.

SecfeMcKokratą atstovai VHfca stfaae, ęasMHavariaaa 1074 ai. 
graaėiio 7*8 dbaaab Bsatsas. tt kairės j <Miaę — Jarąb Valai. 

Į tia, Riaui čcrkaUtaM ir Jackoa Sonda.

Tai teroristų prote, tas 
dėl žadamos P. Vietnamui ir 
Karribodijai karinės pagal
bos padidinimo.

Bomba sprogo ir prie Ve- 
necuelos atstovybės, kurią 
pakišo Castro priešininkai 
kubiečiai, keršydami už Ve- 

> necuelos užmegztus ryšius 
įsu komunistine Kuba. 
i Kitur dar sprogo bombų, 
kurias -padėjo portorikie- 
čiai, Puerto Rico nepriklau
somybės šalininkai.

Pratęsė amnestiją 

iki kovo mėnesio
Prez. Fordas 

dezertyrams ir
amnestiją

lanto.

Karo atveju iie galėtų už. 
kimšti siaurą Gibraltaro są
siaurį. oro kuri vyk ta Ame
rikos Seštoin laivvno susi
siekimas su Viduržemio jū
ra ir Artimaisiais Rytais.

Sovietai iš savo laivu <raw 
lėtu sekti ir nuklausyti NA
TO komandos Oeira bazės, 
netoli Li«»bono<» našius, o 
ta?n paf komunikacija tarp 
JAV atominiu povandeni
niu laivu Ispaniio' vandenv- 

p-o naiėgų bazės neto
li Madrido.

Sovietai galėtu T stumti 
amerikiečius ir iš Portugali
jos valdomų Azorų salų.

Igiję Portugalijon na’an-
... . kūmo. rusai išreikalautu,

siems nuo karines pnevoles %gd bflt„ nutildvta, r„,io 
atlikimo pratęsė ik, kovo 1 ubprtv ,raP,,iU0.

pa is’ėpu.

dienos, nes iš 136.0C0. ku
rie ta amnestija galėjo pa
sinaudoti, atsiliepė tiktai 
8,516.

Automobilių b-vėst
vėl atleis darbininkų

Šią savaitę automobilių 
bendrovės iš 684,000 savo 
samdinių laikinai ar neribo
tam laikui dar atleis 254. 
000.. Tai vis dėl to. kad la
bai sumažėjo automobilių 
pardavimas, nor? jų kainos 
ir šiek tiek nužemintos.

programą į Rytų Euro
pą.

Žinoma, tai padidintu A- 
meri-kos karo bariu verte Is
panijoje. bet pakeltų ir jų 
nuomos kainą.

O aplamai, sovietų i i ga
lėjimas toie sritvje greičiau, 
šiai visai Portugalija išrau
tų iš NATO sąjungos.

Taigi, sovietu laivynas 
drumsčia ne tik Portugali
jos vandenis, bet ir Vakarų 
strategų ramybę.



LEIVO. sa BOSTOR Nr. 5, 1975 ni. vasario 4 d.

Baime gyvąją, nomirusiųjų ir 
negimnsiąją

kioje liūdnoje padėtyje, kad I 
peštis taiip savęs yra lygu 
norui savižudybę įvykdyti“. I

KADA TAIP PADARYS 
BREŽNEVAS?

Stepiną Kairį prisimindami
Amerikiečiam* apie ' J nėjimas JAV senate įvyks

-. , . j vasario 18 d. Apie tai Ame-
Lietuvo. laisvę 1.^ Uetuvių Tarybai pra.

I ni

Altos iri
jo dešimties metų sukąktiee proga

Nors Sovietų Sąjungoje net po daugelio komunisti- 
aių dešimtmečių dar vis trūksta vieno ar kito kasdieni, 
nio gyvenimo reikmenų ar buto grindų kvadratinio metro, 
bet vieno dalyko nuo pat revoliucijos pradžios tikrai yra 
didžiausias perteklius, kuriuo aprūpintos visos tarybinės 
respublikos.

Tai — baimė !
Daugybė ženklų aiškiausiai rodo, kad dar ir šiandien 

plačiai išskėtusios sparnus baimės šmėklos kaulėti pirštai 
tvirtai laiko suspaudę už gerklės ir liežuvio ne tik eilinį 
tarybinį pilietį, bet ir partijos vadus, mokslininkus, meni
ninkus ir net aukštų ordinų nešiotojus, kad tik jie nepra
sitartų savo atskiros nuomonės ar visiems žinomos teisy
bės,. kuri Kremliaus carams yra nemaloni girdėti. Dėl to J 
sovietinėje spaudoje nerandame nė vieno kritikos žodžio, 
skirto kuriam Politbiuro nariui, partijos sekretoriui ar 
prezidentui, tarsi jie būtų dangiškai neklaidingi ir šventi.

O kaip ten mūsų broliai besigirtų savo “tarybiniu iš
silaisvinimu“. to baimės šikšnosparnio plazdenimas yra 
dar labiau jaučiamas Lietuvoje, negu giynai rusiškose 
respublikose, kurdas su Kremliumi riša dai- ir giminystės 
ryšiai. Dar būtų suprantama, kad tenai bijoma visagalio 
Brežnevo, ar kurio kito visažinio jo vietininko, kuris čia 
pat tave gali pasiekti už čiuprynos. Bet jau daug keisčiau, 
kai bijoma netgi seniai miinsio ar partijos viršūnėje dar 
ir negimusio...

Antai, dar neseniai Vilniuje buvo labai iškilmingai 
paminėta įžymios komunistų veikėjos Katrės Matulaitytės

Dabar daug rašoma a- 
pie centrinės žvalgybos į- 
staigos (ČIA) veiklą. Prezi
dentas Fordas paskyrė net 
komi i ją jai ištirti. Kongre
sas rengiasi tą reikalą aiš
kinti dar atskirai. To tyrimo 
tikslas — kad žvalgy ba ne 
sekiotų laisvų piliečių ir ne4 
kongreso atstovų, ksd ši or
ganizacija neperžengtu ja' 
skirtų uždavinių ir neišvirs- 
tų į sovietinio pavyzdžio 
nepažabojamą “valdžios 
lazdą“.

Didžiausia sensaciją iš to 
">učm Sovietu Sąjungom 
spauda. Ją pasiskaitęs, gali 
manyti kad JAV tikrai vir
to baisia policine valstvbe 
Taip ją informuoja ir Vil
niuje leidžiamos Tiesos ko
rė pondentas New Yorke

Tuo reikalu sausio 8 dieną 
taikliai parašė Chicago Tri 
bune. kalbėdama apie sovie. 
to oficiozo Pravdos svaičio
jimus. Laikraštis klausia:

“Kada mes sulauksime, 
kad tas laikraštis didžiosio
mis antraštėm!' pirmoje ei
lėje pradėtu rašyti apie šni-(dr. Stasio Matulaičio dukters) 75 metų gimimo sukaktis.

Ta proga aukščiausiųjų pareigūnų buvo prikalbėta gra- j pinėjimus ir savu piliečiu 
žiausių šlovinimų, nes to ji komunistų partijai nusipelnė.! sekimus Sovietų Sąjungoj?

Bet — nė žodžio, kad toji nusipelniusi Katriutė buvo Kada partijos vadas Brež- 
pačių komunistų kulka 1938 m. Minske sušaudyta... Taip
kaip gen. Putna. gen. Uborevičius ir ilga eilė kitų, taip

partijos
nevas sudalys komitetą to
kiems kaltinimams

PETR. TARVYDAS

(Tęsinys)

Nejučiomis Steponas Kairys savo atsiminimuose, o 
kartu ir savo gausiuose laiškuose įvairiems asmenims pa
rodo savo būdą.

šiai vaizdelis iš jo vaikystės atsiminimų.
Knygoje “Lietuva budo“ jis pasakoja, kaip jis išgel

bėjo nuo Abraomo peilio šėmą veršiuką. Jam buvo gal 
kokie šešeri metai. Tėvo tvarte staiga atsirado šėmas ver. 
šiukas. Autorius, kai tik pamatė šį gražų veršiuką, tuojau 
jį pasisavino: — Jis bus mano! Ir visi namiškiai neprieš
taraudami su tuo sutiko. Jis dažnai bėgdavo į tvartą, gro
žėjosi ir džiaugėti tuo šėmu veršiuku. Bet vieną nelemtą 
dieną jų kieme atsirado barzdžius Abromas. Abromas 
nuošaliai kažką pasitarė su tėvu. O netrukus jaunuolis 
pamatė, kad šėmojo veršiuko kojos jau suraišiotos vir
vele ir tik lieka Abromui tąveršiuką ant pečių užsimesti 
ir į savo roges nusivilkti. Jauno Stepdko širdis kažką ne
gero ndjautė. Jis išbėgo į kiemą ir pamatė ’šį šiurpų 
vaizdą. Veršiuko gailestis sužadino tokias karštas ašaras 
ir verksmą, kad tėvas grąžino Abromui dv id ešimt ka
peikų ir tuo būdu šėmas veronikas buvo išgelbėtas nuo 
rieznyko peilio.

Šį savo širdies jautrumą jis išlaikė visą savo gyveni- 
Į mą. O mes žinome, kad politikai, nors dažnai mėgsta 

deklamuoti apie savo meilę tautai, savo žmonėms, iš tik
rųjų labai dažnai esti visai abejingi dėl arti jų pasitai
kančių negerovių. Tuo požiūriu Steponas Kairys nebuvo 
būdingas politikierius. !

Pasilikusiuose laiškuose jis pasirodo tradicijų žmo
gum. Savo giminaičiui prof. dr. Jonui Buzinaui iš Vokieti- i

; Kieno galva dėl to už baus- 
1 mę nusiris? Mes lauksime

_  I Jdtcjl VvTYin
Vakarų pasauly tokia brutaliai nugalabinto generolo I D . . ’ klausimus Ch 

ar kurios iškilme Rainutes sukakties proga butų plačiau- Tr}btlne atsakymo dar iIeai 
šiai prisimintos ir visos tragiško galo aplinkybės, ir jų kai- nesulauks. Pravda ir kita 
tininkai, ir net budelių giminės. O ten — nei toji Katriutė.
nei kiti jai lygūs tartumei nebūtų buvę nei sušaudyti, nei 
pakarti, nei užsmaugti ar šautuvo buože užmušti. Jie visi 
— tiktai “asmenybės kulto aukos“ arba “represuoti“...
Reiškia, tarsi šiaip sau, “asmenybė?*“ išsigandusi. Katrės 
ar generolo dūšią ėmė ir išskrido iš kūno...

Visose tose pomirtinio pašlovinimo kalbose mes ne
girdėjome nė žodžio, kas gi toji mistiškoji “asmenybė“?
Nė žodžio — Stalinas! j NEŽINOMI ĮVYKIAI

Toks skrupulingas ir visuotinis nusikaltėlio Stalino ■ į 1
vardo nutylėjimas, minint jo auikų sukaktį, teliudija tik Stasys Kuzminkas gana 
faktą, kad patys komunistai jo net mirusio b i j o...

O taip pat bijo ir gal dar negimusio kurio nors kito 
Krivonosovo. į kurį vieną naktį gali garsiai prakeikta Sta-. politikos apžvalgų. Gruo- 
lino asmenybė įsikūnyti... O ką gi tada darysi? , džio 10 d. laidoje jis sumini

Žinoma, atsarga gėdos nedaro, bet tokia baimė — ■ politinių įvykių,
rodo net ir “ištikimųjų“ partiečių nepaslepiamą silpnybę i Ku!’le ,5. n®?inia; .P ga“ 
ir nepasitikėjimą rytojumi. O ką ’jau bekalbėti apie kitus i lss,Vn • \ i!^ ;
piti^us. neturi„«? kišenėje jokio partijos bilieto, kuris j
vis dėlto siek tiek didina drąsų?.. ! sėkmėmis 1975-76 metais

Šia proga pažymėtina, kad keliami iš kapo ir viešai | ne tjR Rad bus daug, bet jų 
pagerbiami tik “asmenybės“ nužudytieji įžvmūs komu- I skaičius laikui bėgant, pa-

pat nusipelniusių, taip pat sušaudytų ir taip pat dabar 
iš žemės iškastų didžiausiai pagalbai.

_ _ esė senatorius Charles H.
jo- I Pcrcy«

je ir apie teises į laisvę A-l. Altą palaiko artimą įyšį
Lietuvių Taryba ii-

nais. ir, xai tik bus patirta, 
kada Vasario 16 minėjimas 

ks tenai, bus tuoj pain
formuota.

....Anglų kalba tekstą apie 
Lietuvos

siuntinėjo visiems savo sky
riams, kad pagal galimybes 
jį panaudotų amerikiečių 
spaudoje. Taip pat buvo pa
ruošta anglų kalba progra
ma apie Lietuvą ir įrašyta j 
juosteles su Lietuvos himno 
ir kanklių muzikos garsais. 
Programą įrašyti ir padau
ginti padėjo Margučio va
dovas P. Petrutis. Juostelės

}vyl
fon

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gaibė būti Keleivio skai
tytoju, bet negarbė būti sko
lingam. Aš nežinau. k3da 
mano prenumerata baigiasi,

įrailml ii.?unti^to,Tie- b1et.,iau. kad .laikas
torių kolonijoms, kario, »“?!«!"*! Prenumeratos 
rauna rieto, lietuviu proo- kalna “ >au savanoriškaiTn£i£X X I“ .iki.10 d»>- ™aŽiaU-
rtot,-: Brockton (J. Cm. ?18’ klta«» ?“• .at™f 0'.,m®- 
iya), Eert Chicago (A. Vi- kas negah siunt.neti lmkras-
nick), Rasine (V. Kažemė-, uz 7 dol.
būti.). Waterhur,je (A? <>ar tam Ma.kiui
Cuųė), Palm Beach (J. "ndedu Penk,nf- As » my- 
Daugėla), New Jersey (dr.
.1. Stukas), Brocktone (P.
Viščinis).

su

liu.
t Jūsų M. Krauze \

Montreal. Quebec.
Jei kur kitur amerikiečiu! 

radijo stotose būtų gauta] Jeigu daugiau atsirastu 
vietos angliškai programai. tokių savanorių, Keleivio 
apie Lietuvą, kreipkitės i štabui tuoj palengvėtų pini- 
Altos centrą, 2*06 W. 63rd (gmių rūpesčių našta. Ačiū! 
St.. Chicago. IIL 60629. ir
ir bus nusiųsta - paruošti 
juostelė su programa. .. ..

Kel. red.

MIRĖ PIRMOJI GAVUSI 

SENATVĖS PENSIJĄ
jos 1951 metais rašydamas, sako: “Rašau Tau antrą Ve- 

ištirti?; h’kų dieną. Mūsų čia tiek maža beliko, kad nebėra su kuo
kiaušinį sumušk’. _______ _

O kitame laiške, rašytame 1962 metais skaitome:’ kalb^ipk oki^uoU LirtL- ^usio 2 J d Vermonto
“Miela EJiutė, Irutės padedama, daug padirbėjo, kad tos « Į ya^stljoje mirė 101-sius me-
Velykos mums visiems primintų, kaip anais laikais šven- i em?”V /da Fulleraitė.
tęs sutikdavome Lietuvoje.“ {Veprio 16 prasmę aiškinant1

P. Dargio vadovaujamai 
radijo stočiai Altą išsiuntė 
tris anglu kalba nam*štas

teles numeris buvo 000-00-
Buvusieji Amerikos Ue. «>1. ji.buvo ir phmoji pen- 

1 sulinkę. pradėjusi pensiją 
Šimutis, inž.lgauti nuo 1940 "t ekusio

.............. Net 1963 metais, jau būdamas ligonis, tam pačiam J.
kai parašė kad kalbėti a.į^"“a^^bMaZi7kSe^iES’™^ tuvių TŽrH)<į pirmininlMk!pensl* 

cs *i un, aii mėnesio.
mynus ir. žinoma, Tavo tėvelio šeimą vanotis“. "J*'. ,Ji socialinio draudimo į-

Jam visada buvo ir iki galo dienų pasiliko mielas truntp^ kalbas apie Vasa- l s!a!gai įmokėjo apie$22, o
lietuviškom tradicijom sušvelnintas šeimyninis gyveni- jg prasmę ir Amerikos!^ ^°s ^avo $20,940.82. 
mas. Lietuvių Tarybos pastangas]

• • • siekiant laisvės. Šios kalbos
Kol jėgos leido, jis stengėsi rašyti. Jam rūpėjo ne išsiuntinėtos jų prašiusioms 

tik atsiminimai, bet ir kitokios, 'jo manymu, aktualios lietujviškoms radijo progra-l

I

nes. esą, laisviausiame pa
saulyje krašte — Sovietų Są
jungoje — niekas tokiu nie
kingu darbu neužsiima...

JOKUBKA IŠAIŠKINO

nistai, o visi kiti milijonai nekaltų teroro aukų yra šaltai 
nurašyti ir nuo Stalino, ir nuo partijos sąžinės....

K; kiti rašo?
REDAKTORIAUS ATSISVEIKINIMAS

Au tralijos Liet. Bendruo-, stoge“ nebendradarbiauja, 
menės leidžiamos “Mūsų, neutfo, tarsi Bendruomenės 
Pastogės“ redaktorius dr. A. I laikraštis būtų ne jų. Tas 
Mauragis lapkričio 25 d. lai-' pats yra ir su Bendruomene, 
doje paskelbė savo atsisvei. kunigai joje nedalyvauja 
kinimą su skaitytojais. Mat,' Jų pasyvus laikymąsi?
jis redaktoriaus pareigas 
perleidžia Vincui Kazokui,

Bendruomenės atžvilgiu y- 
ra pretekstas dešiniesiems ir

kuris tą laikraštį yra seniau i kairiesiems ekstremistam? 
redagavęs ir pats pasitrau- nepripažinta Bendruomenės
kęs.

A. Mauragis apgailestau-
autoriteto. Garbės teismų, 
niekinti kitų darbą ir au-

ja nepajėgęs “per ketverius ' 
metus užgesinti keriu de-. Mauragis dikoja jam 
gančių aistrų ir destruktyvi, i talkinusiems, bet rašo nega- 
nio dartio. kuią veda įvaarte. |įe užmiršti ir tų, "kurie 
ekstremistai, jie trepsi kojo- man darė kiaulystes, rašė
mis ir kelia dulkes, nuo ku
rių ’jau sunku kvėpuoti ir a- 
kys ima ašaroti“.

O nepasisekę jam to pa
daryti dėl to, kad — “iš 7 
Australijoj gyvenančių ku
nigų nė vienas su “Mūsų Pa-

Vilnies redaktorius S. J.

i dažna?8 Europos Mulite,noa- Iaikku0S€ daŽn“ * Vitoi* Jo
irirvmEi rmaaniinža <*yje nuseno ypatinga meilė Lietuvos sostinei. kas). Brocktone (P. Visci- trūksta dėl to kad ten didėparašo .domių pasaulines „Manag^vilnta.‘« apimtų dMok, laikotarpį iki pir- J- Cm^s). Vatertmnr^^paSXX

mojo karo pradžios... Dėl Vilniaus esu bent kiek pavydus. Betgi komunistinėse šaly-
nes jį savinuos“. Daugėla), tarp pat ir Chiea-1 se >u 50 metų trūk^

Tokią randame Stepono Kairio pastabą viename jo ^L_. "i kasdieninių reikmenų. Va-
laiške. Ir nenuostabu! J^gi įVMus visame jo gyvenime p-asi,’, Fn^nmiii į33.50 met,l žmonės
turėjo išskii-tinos reikšmės. Vilniuje praūžė jo buinioji Barcu?^ * * reikalauja ir maisto, įr dra-
jaunystė. Vilniuje jis ne tik gyveno, bet ir buvo pagautas Lietuvių radijo valandė-Į
didžiulės akcijos, kuri šiame senajame mieste veržliai ies, kurios norėtu šia me. J 1™,!^:
reiškėsi. Brendo tuo metu 1905 metų Rusijos revoliucija, džriga pasinaudoti, prašo- -- . irvv-nt 4 •
Dar būdamas jaunas studentas, jis įsijungė į revoliucinį me kreiptis į Altos centrą, | va}kžxi t „J • 
sąjūdį, kuro ateityje žadėjo jo daugelio troškimų išsipil- 2606 W. 63nd St., Chicago.
dymą. Tačiau jis diibo ir veikė ne Rusfjos revoliucijai, DI. 60629. 
bet Lietuvai ir jos žmonėms, tikėdamas vykstančios revo
liucijos eigoje iškovoti kiek įmanoma daugiau laisvės sa
vo kraštui.

Pradžioje jauną revoliucionierių pagavo slaptojo 
darbo romantika, griežtai konspiratyvus ir pavojingas 
veiksmas. O vėliau prasidėjo viėBŠ mitingai, karštos pra
kalbos ir drąsūs žygiai. Iš visos Lietuvos ateidavo džiugi
nančios žinios, kad čia vienur, čia kitur rusų caro valdžia 
nyksta, žandarai ir čmauninkai išbėgioja. o valsčiuose ir 
miesteliuose sąmoningi lietuviai sudaro savo valdžios or
ganu?. Kairiui tuo daugiau džiaugsmo, kad jis jaučia, jog ’ „kos Lietuviu Tarybai at- 
čia yra ir jo nemenki nuopelnai, nes jis daug dirbo, šiuos Į «tovavo dr. Jonas Genys ir 
įvykius parengdamas. | Edvardas Šumanas.

Ilgesnį laiką gyvendamas, Kairys gerai susipažįsta 
su Vilniumi, jo žmonėmis ir susikūrusiomis visuomeninė
mis organizacijomis. Vilniaus sūkuriuose įsiterpęs, jis 
pilnai jautė kūrybinį džiaugsmą.

O ypač pakilo Vilniaus lietuvių veikėjų nuotaikos, 
kai pagaliau susirinko 1905 metų gruodžio mėn. 4-5 die
nomis Didysis Vilniaus Seimas. Steponas Kairys šio sei
mo parengime buvo vienas iš aktyviausių veikėjų, jis buvo 
jo prezidiume, jis dalyvavo jo nutarimų formulavime ir 
visuose kituose jo daibuose.

Vilniuje susitelkė anų laikų lietuvių šviesuolių didy
sis žiedas. Bet žinome, kad 'jam rūpėjo ne tik viena poli
tika, o kariu ir lietuvių kultūriniai bei meniniai reikalai.
O vėliau Vilnuje susbūrė lietuviai dailininkai, rašytojai 7* jamjnedžiaga, ir ži toma Kairiui, redna manyt, buvo 
ir muzikai. Atsirado Vilniuje ir nuostabusis CiirHonis, k P®»l»o arčiauaa pngludusi prie širdies, 
kuris sustiprino kūrybinius polMsras. Visa tai nepraėjo (Bos daugiau)

didės. Kas žino. kada arabų 
seikai apsispręs savo miliar- 
dines pinigų sumas išimti iš 
stambiųjų Europos bankų ir 
tuo būdu suaidyti Vakarų 
piniginę santvarką? Kas ži
no, kaip pasibaigs Krem
liaus sušauktoji, antrus me
tus besitęsianti, Europos 
saugumo ir bendradarbiavi 
mo konferencija ir kokie 
bus jos rezultatai laisvajam 
pasauliui? Kas žino. kada 
kuri nors teroristu grupė ap
sispręs susprogdinti parla
mento rūmu? Londone arba 
pagrobti kokios noro labai 
svarbios tarptautinės konfe
rencijos dalyvius? Kas ži
no, kieno įsakymu ir kada 
bus užsuktas tekančio į Eu- 
’OH ir JAV žibalo versmių 
’iaupas?’

Etninės grupės JAV 
sukakties minėjime

nieko nereikalautų, tai tada 
būtų net prekių perteklius ir 
Jokubkos teisybė.

MASKVINĖ DAVATKĖLĖ 
IRGI PRAŠNEKOWashingtone, Shoreham j .

viešbuty, sausio 20-22 die-? Kažkokia A. šuplevičienė. 
nomis vyko speciali konfe- paTnačjusi laikraščiuose Si- 
rencija etniniu vmo Kudirkos ir jo šeimos 
lai ir dalyvavimui JAV 200 nuotraukas, Kanados maric- 
m. sukakties minėjime «P- vinių lietuvių laikraštyje 

) tarti. Konferencijoje Ame- ’TJaudies Bake“ rašo, kad 
jie “labai gerai atrodo“-., 
”visai neatrodo, kad jie taip 
vargingai gyvenę“..., ir pats 
“herojus“ (suprask: Kudir
ka. Kel. red.) atrodo svei
kas ir tvirtas“...

Vasario 16 minėjimas

Nepavydėk, raudonoji bo- 
Lietuvos n<$>riklau>omy- bute, Kudirkai bent jau weL 

bės atkūrimo sukakties mi- katos!

Išlaikyti 
vybę ir tolimo,

grasinančius laiškus, skun- JTj*’ tarptautino Padėtie ga-
dė, šmeižė, niekino ir kito- . *?*?*.’ ■j®0“*
kiais būdais ieškojo ir tebe-' uždaviniai vis sun-
ieško priekabiu. Bet šia liūd. Ub,au
na proga ir jiems norėčiau *7**?*’ p "or*
pasiūlyti taiką ir užmiršti. ____
kas buvo negera. Esame to- Steponas Kairys

pro šalį, visa tai giliai atsiliepė Kairio širdyje. Jis Vilnių 
mato savo akimis gal kitokį, negu kas kitan. Gerai su
prantame, ką jam reiškia pasakymas “Manasis Vilnius“. 

Daugelyje laiškų vėl ir vėl minimas Vilnius, mka.
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KELEIVIU £O® BOCTOR Nr. S, 1975 m. vasario 4 d.

Rūtai okupantai, ialin ii Lietuvos!

žiema, o paltuko nėra

o 10 d. Tiesoje ŽL 
tas ilgas vilnietės 
Pažūsienės skun-

Net kokybės ženklas 

nieko

Sovietų Sąjnngs- 
kunkoliuojantis katilas

1 paveikslo. Kaip galima iš. 
spręsti problemą, kurios bu- 

Į vimo nepripažįstama?..“
J. JalinskasI

DAYTON, OHIO 

Simo Kudirkos viešnagė

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

POSĖDŽIAVO VLIKO TARYBA

jau sausis, o dar ne- 
žieminio palto sūnui, 

sykį, ne du ir ne tris su 
užuot ilsėjęsi ir ruo- 

kitos dienos darbams, 
(ėmės po parduotuves“,, 

ji. Ieškojo palto, bet :

Tiesa sausio 17 d. rašo: 
'Temai lapkričio mėnesi

keturiose Vilniaus parduo
tuvėse prekybininkai patik
rino batus, papuoštus koky. 
bės ženklu. Kas dešimta po
ra darė gėdą šiam garbin
gam ženklui“.

Ten rašoma, kad. patikli.
n«ralSrn rasti inus respublikinėje avalynės

au sauris o duktė batu'prekyboS baz6je pUSę milio- 
Raudonojo Spa-

Pažūsienė.
uoja ir kita bėda:

j lio“ fabrike ir "Elnio“ ir P.
Eidukevičiaus susivieniji
muose pagamintų batu, net 
35.7*7 tikrintos avalynės 
gražinta įmonėms, pervesta 
į žemesnę rūšį. Rasta 180.

vaikų vien dėl netiku. 
avalynės pilmtpadžiai. 

lytojai bara mamas ir tė. 
kad šie auna vaikus v 1 t“ "Elnio“ dešimtme-100M 

gaminamais sandalais, 
kas gi belieka daryti? 
priverstas pirkti tą, kas 

O paskui — tai iširo, 
ktsilupo, tai atsiklijavo, 
nutrūko. Prasideda paši

lai su avalynės taisy.

Vadeckas, Tautinio Sąjū
džio nauju tarybos nariu 
paskirtas Algirdas Speraus- 
kąs, jaunosios kartos atsto
vas. gražiai pasireiškęs vi
suomeninėje veikloje. 

Posėdžiui pirmininkavo

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Taiybos 
posėdis įvyko sausio 25 d. 
New Yorke.

Šiame posėdyje svarbiau
sias ir pagrindinis klausimas, 
buvo Vliko finansai. Tuo|

Bostono didmiesty yra lei- kad tie reiškiniai rodo neiš- 
džiama daug periodinių lei- vengiamą tautinį SSSRspro- 
dinių: žurnalų, savaitraščių, girną.
dienraščių. Tarpe dienias- Tačiau Kremlius, tuos 
čių didžiausias ir daugiau, reiškinius žinodamas, kiša 
šia skaitytojų turintis yra savo galvą į smėlį, nepripa.
The Boston Globė, ipenkias žindatnas tokios problemos 
dienas išleidžiamas dviem buvimo. Iš antros pusės, pa- 
pamainom, o šeštadieniais ir sišovęs išaukitinti sovietinę 
sekmadieniais viena laida, išmintį, paremtą ekonomi- 

Jame dažnai paminimas niais pasiekimais, įrodinėja 
lietuvių ii* Lietuvos vardas, absoliutų jam tautybių pa- 
Pavyzdžiua, jis 1970 m. pa-1 lankumą.
baigoje;ir 1971 m.pradžioj.*! Kai šitoks jlodinejima.s 
labai plačiai rase apie Simo' ir(X,o 
Kudirkos išdavimų komu-i^ valdovai d,.a.
mstmiams budeliams, o taip į konižkų pl.iemonių prieš 
?.at R ,a?lai. minejoSimą. ai Į ^uog naciona]istU; jr separa-
jis. islaisvintas įs koncentia-, Ustus To šiandie. pirnucj. u»«pu u,u»ų ne
cijos stovyklos, su ®ąvojei-inin&e go^tijo? koncentra. k?"tnal 'auktas, .S!mas Ku' 
ma atvyko l s{ laisves kras- cijos stovvklose daugiau d,rka: !yd™a!

toiip pusė kalinamiiįu yra I ?era'*™ ko^'° .?ew Yor' 
vadinami "buržuaziniai na- ke Anlcet0 Slmuc,°- 
cionalistai“. Nors tas "bur
žuazinis nacionalizmas“ kol 
kas tepasireiškia tik protes
tų bei peticijų rašymu ir jų 
platinimu...“

Tame Johno Dombergo 
vaizduojamame kunkuliuo.

Penktadienis, sausio 17 
diena; ilgai liks mūsų atmi
nime. Tą dieną buvo didelė 
laimė turėti -avo tarpe Si
mą Kudirką. Mūsų klebonui 
kun. Vaclovui Katarskiui 
vadovaujant, visos Šv. Kry
žiaus parapijos organizaci
jos ir draugijos bendrai su
rengė Simui Kudirkai priė
mimą.

klausimu pranešimus pada. j Juozas Giedraitis, Ūkininkų 
rė tarybos narys Sta?ys Lu- Sąjungos atstovas, sekreto

riavo Vytautas Vaitiekūnas, 
Lietuviu Krikščionių Darbi
ninkų Sąjungos atstovas.

(ELTA)

WATERBURY, CONN.

tą.
Sausio 19 d. šio dienraš

čio sekmadinieninėje laido.
Tai tik vienoie bazėje. O j je buvo ilgas rašinys, pava. 

kiek to broko būtų rasta, jei į dintas "Sovietų Sąjunga — 
būtų patikrintos visos bazės. konkuliuoj<jntib nacionalis

tinis katilas“. Jo autorius

sys, sausio 10 d. drauge su 
Vliko vicepirmininku Jur. 
giu Valaičiu dalyvavęs pa
sitarime su Amerikos Lietu
vių Tarybos įgaliotiniais 
Chicagoje. ir valdybos vice
pirmininkas Aleksandras .... ...
Vakselis 1 Susijungė dvi organizacijos

St Luįy? nupasakojo Vii- 83 metus čia buvoko delegatų ilgai uztruku. įkurtas uetuvi pilieči Po_ 
sius patarimus su Altos at- 'lit}nis 0 met^ _
s ovais įr jų prieitas įsva- Lietuvjų Nepriklausomas

a-t i YoSay Pas!fa,™u! Politinis klubas. Dabar jie 
reikalas ištolo todėl, kad susij ė į Waterburio Lie- 
Altą, per daugel, metų pini-; tuvį klub‘ą ir išsirinko ir. 
girna, rėmus, Wko vykdo-, yaM^ 
mus laisvinimo daibus. 1974. ^j^V išrinktas

Nors mūsų buvo nemažas metai8 Joto®8 l’a" kis, vicepirm. Jonas Gerulis,
būrys, bet Simas kiekvienam! y*”10* neeuteike. Ryšium su • \Villiam šukaitis,
paspaudė ranką ir dėkojo• tuo» taryba apsvarsčiusi i Jonas Grebliūnas
už pastangas jį išlaisvinti., Xhko
Daugumas negalėjo sulai-• ' a^ybai: Iki veiksmų kon. 
kvti džiaugsmo ašarų. Iš ae.! y^rencija ras bendrą tais 

- ’ (finansų) klausimais šutan

Aerodrome susirinkome 
visą valandą anksčiau ir ne. 
kantriai laukėme. Nustatytu 
laiku lėktuvas nusileido, ir 
pirmieji išlipo mūsų taip ne-

Nubaudė už broką

Pagal Sovietų Sąjungoje
John Dombeig, gyvenantis 
Vakarų Vokietijoje. Muen-

veikiantį baudžiamoj stati. <*«??• JisyTa ?£>! Europos 
U, pramonės įmonės direk. :prob'e(mH apeciahstas .r ko
teliu? ir technikinės kontro-!m®? n arvas čia labai
^t^kZSn^’iškb 8>«“ ir Vaizdžiai palei, 

d kia Soviet, Rusijos valdžio-
--------------------------- bbls, neatitinkančią nustaty- > ,esa™V ’val?1
meistrų pamainai p,, standartų _ar technikinių ’r f±

čia dar didesnis var.

ieseniai į ateljė Vilniu- 
^Birmūnų gatvėje, nėriau

sūnaus batus. Nešiau___ ,___________ _______
j tų- standartų ar technikinių . . . , . . . .v..

Wo nenori kalbėti, ne-Į ^lygų produkciją ne vieną tais jrod tų Pa-

• - — 1 -1 • • -“irodromo ilga vilkstinė ma-' . . . . , .janciame katile rvskią ir is-į.. 1 Simą i šv Krv M»tis priemonių laiki-
skirtina vieta užima buvu- .. J. .. 1^ v ’ nam lėšų telkimui bendra.žiaus parauną, kur buvo su. n/^ iesų lėmimui, uenora. 

rengtas jo priėmimas. darbiaujant su Altą ir JAV 
Lietuviu Bendruomene.“

Al. Vakselis. (pradėdamas

ir ižd. Antanas Rodgers. 
Direktoriais išrinkti Ka

zys UrbėaitH, Edmundas 
Šukaitis, Edvardas L. Las- 
kis, Romas Pakalnis. Ksa
veras Rudaitis ir Petras Le
nartas.
Kapinių draugijos valdyba

Ją sudaro pinu. Valteris

Ritą dieną kitai — irgi i kartą arba stambiu mastu, 
Įima. Mat, nudėvėti 
(pagal instrukciją“, to- 

£ operacija kainoraščiuo- 
įumatyta“. 

manote, kaip ta isto-

yra baudžiami laisvės atė
mimu net iki dviejų metų, 
arba vad. pataisos darbais 
atleidimu iš darbo. '

stangas išsilaisvinti iš rusiš. 
kojo komunismo glėbio. Tas 
straipsnis taip pradedamas:

"Sovietų valdovai piešia 
SSSR kaip vieningą skirtin
gų tautybių ir žmonių, ka-

bairei? T Pažūsienė ^esa ęaus*° 12 paskeL daise carų nugalėtų, pa- 
ne Š pėsčių metenĖ,^ W avalynės jungtų ir kolonizuotų, sotie.

- fabriko direktoriai A. Ceka- dintą katilą.
nauskas ir A Žibikas, vyr. Kremliaug 
mž. J. Mikalauskiene ir

ipėsi net į patį "Bato“ 
[o direktorių, kuris į-

sios laisvos Pabaltijo val-- 
tybės. Apie jas. ypač apie 
Lietuvą, rašoma:

"Trijose Pabaltijo respub.
likose, ypač Lietuvoje, vra__ ______ ______ , r__ r. . . , __  -___
buvę kruvinu susirėmimu; jos salėje įvyko spaudos ir .Kuodžio 7-8dienomis Bos.^ ižd. Kazys Urb-
iarp religiniai ir tautiniai į televizijos atstovų pasikal. ^u. šaitis, sekr. Juozapas Svin-
nusiteikusiu iaunuoliu ir po- , bėjimas su Simu. Kadangi .!"u: ®e^mu.1 rV08tj komi-Į kūnas ir nariai — Viktoras 
licijos. kai 20 metų lietuvis! spauda ir televizija ne tik ®J», kūnai pinnimnkavo S. į Stankevičius. Juozas Šim- 
studentas katalikas. protp«- iš Daytono, bet iriš kaimy- "auto Fon-| ^us, Juozas Valkauskas ir
tuodama- prieš oknoaeiia, į ninių miestelių labai domė- dui _1089.11 dol. Toliau pra-; Romas Pakalnis, 
viešai susidegino 1972 m. Įjosi, tai konferencija užsi- nešėjas ^supažindino tarybą j
gegužės mėnesį... tęsė ilgiau nei dvi valandas. S1 Litnuanian National

Lietuva. T atri5a ir Estiia o \ j, . E°'“dad?“-fac ’ ~Taat<*
vra savotiškoje - voatin- . Sop intų valandų ipararpi- Fondu.—kurs nuo s m. pra- 

jos salėje prasidėjo Kttdir- dzros eme veikta. Inkorno- 
ko' pagerbima. Lietuvių su. moto Tautos Fondo Tarybą

Dvyliktą (valandą pas v. „ ........... .......................
Kviečius buvo paruošti pie- savo^ pranešimą, pasidziau-j zambįauskas, vicepirm. Sta
tūs, o antra valandą parapi- £e lV„°įnislovas Lukais fin. sekr.

____ ____________ __ ..j_  i- PTUodzin 7-8 dienomis Rns.',

Antanas Dzimidaa

goję kategorijoje, 1918-40
^pataisyti. Ir štai ?rieSa Į’“8’,kaiP did^ul?|Sos, o^Tmetair^vtete! va.ži®™ ne‘’f » tolimųjų (Board of Direetore) suda-

n^u^aSte PO^blZ^toJl “n-' . gggk p ‘ vj^ lurnbus ir Springfield šei- pirmininkas. Petras Minkū-

i“ — pne puspadžiuJT giancią į šviesią komumsta-!® < užirožti rusu ir ki ™nmkcb, vadovaujamos naa. dr. Bromus Nemickas,
vncos nu----------- : tamloma uzeozb raw m to^ ir Aleksandras Vakselis ir Jur.

ekonSe heS-! Aldon<* Ryan’ Parw>’8 la- Vah,itis “ nariat Tau-
eRonumine negemo- , _ ____________ *_ „..i,__________________ 4.

propaganda

Ijavo nestorų guminį neatitinkančios nę ateit,.
Po poros dienu pa- šutytų stan artų ir techm- Sovietų Rusija su 15 ta-

“V*15?68. riamai autonominių respub- 
210.597 rubhus ,r kad tuo „k 15^^ p£pa. 

įbudu fabrikui buvo padanr- an^ ka,b keturiais'

atsikli javo. Ir vėl pas 
Šįkart "profilak-

r«np ir
nija. bai puikias vaišes. Vakaro tos Fondui duotos aukos at-

KOKS SKIRTUMAS

"Vakaruose daibininkai 
turi teisę streikuoti, laisvai 
derėtis dėl atlyginimų ir 
remti vieną ar kitą politinę 
partiją.

Tuo tarpu sovietų prof. 
sąjungos remia tik užsienio 
darbininkų streikus, nieka
da nesidera dėl atlyginimų,
niekada nereikalauja socia- 

Kas paaukoja ne mažiau! linių ar ekonominių pageri-
Į programą bei spaudos kon- leidžiamos nuo mokesčiu.

............. ...................... . . Qnnnn . Lietuvos problemą Krem- /elencfją tvarkė Petras ™ ... , -................... ..
ir padus pradėjo ta ai^Įau.neJ , molių grupiniais dialektais; bus stengiasi .užtiisuoti, per. žjaukas. o anglu kalbon ver. kaip 25 dol. per metu’, ’jeijnimų. Jeigu kartais streikai

materialines žalo-. -r nej ioq tautinių; sekiodamas katalikų Bažnv- j dr. Šarūnas Lazdinis. -pageidauja, gauna per me-j ar sukilimai įvyksta, tai
Kaltinamieji teisinosi ga- grupiu. daugiausia carų eks.!®a kuri yra atlikusi didelį; Į tus lietuviu aiba anglų kai- "profesinės sąjungos“ pade.

mo ‘ vai dm pn i TJAtirvnft i<Rt.nriirui Cpn konsulas Anicetas Ha rmlimiai ir VoniiAmonoi

* prikalė, kad net vinvs

A. Sodeikos sukaktis vę blogą žaliavą, kaltino 
_ .. ... . o , . prekybos organizaciją, bet
Baritonui Aųtanui Sodei- teismas nusprendė buv. di- 

kai wuao 23 d. sukako ^įrektorių A. Žibiką nubausti 
metai anaiaus.^ Dainininko !iygtjnai 2 metais laisvės at
kasėtą jis pradėjo JAV-se ėmimu, o kitus taip pat lyg- katilas nuolat verda savo
į. ų-1?1* . i J.®118 .tinai po 1 metus laisvės 21- rasine įtampa, pastangomis 
Birutėje pirmą kartą jis pa- ėmimį * ik
eSrodė dainuodamas Vaidi-
lą. Nepriklausomos Lietuvos ’ 
operoje dainavo nuo pirmo- 
jo spektaklio iki 1950 m.
Nuo 1945 m. dėstė Kauno KT v , .... 
konservatorijoje, o vėliau-Jį* Y°rke lel^?la™as r?-

SOL2ENICINAS APIE 

PABALTI EČIUS

Vilniaus, kur ir šiandien te- 
beprofesoriauja.

Įdomi smulkmena. A. So
deikos aktoriaus kelio pra
džia buvo 1905 m., kada, 
būdamas penkiolikametis 
Antanukas, Jurbarke sta
tant Amerika pirtyje kome
diją. jis suvaidino piemenu
ko vaidmenį.

P. Galaunei 85 metai

Sausio 25 d. sukako 85 
metai amžiaus įžymiajam 
Uetuvos meno istorikui ir 
muziejininkui Pauliui Ga.

sų kalba dienraštis "Novoje 
Russkoje Slovo“ išspausdi
no Solženicino atsakymus į 
klausimus spaudos konfe
rencijoje 1974 m. gruodžio 
12 d. Paryžiuje.

Taip kitų klausimų buvo 
ir toks: "Kodėl jis taip šiltai 
atsiliepia apie pabaltie- 
čius?“

Atsakymas buvo trum
pas:

"Dėl to, kad aš su jais ge
rai susipažinau kalėjimuo
se. Ten aš juos pamilau.“

| klausimą, kodėl jis labai 
gerai rašo apie estus ir lie

Anicetas 
Simutis sajvo kalboje labai 
gražiai apibūdino Simą Ku
dirką.

Simas kalbėjo trumpai a. 
pie savo ir kitų kalinių per
gyvenimus ir atsalkinėjo į 
klausimus.

Daytono ir Springfieldo 
miestų merai įteikė Simui 
savo miestų raktus.

Kadangi buvo sužinota, 
kad Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis mini savo 
konsularinės tarnybos 40 
metų sukaktį, tai jam palin
kėta ilgiausių metų, ir Masi. 
lionienė įteikė didžiulį tor
tą-

Phsibaigus vaišėms, sve
čiai buvo apnakvydinti dr. 
Druktenio šeimoje. Anksti 
šeštadienį Drukteniai ir Gu. 
daitienė suruošė savo na
muose Iškilminėms pusry
čius. Po pusryčiu branirir 
svečiai nemažo būrio Day
tono lietuvių buvo išlydėti 
į aerodromą. Greitai bėgo 
minutės, ir atėio laikas atsi
sveikinti. Dar ilgai stovėjom 
ir sekėm lėktuvą, kol jis iš-' 
nyko mums iš akiu

Nors Simas viešėjo pas 
mus labai trumpai, bet mū- 

širdyse jis pasiliks visa
da.

Laimute Markevičiūtė- 
Ahrarado

pansijos pavergtų ir koloni-- vaidmenį Lietuvos istoriio-j Gen. konsulas 
—x------- j-j-—«je ir simbolizuoja lietuvišką Voizuotų, yra didžiausias ir pla

tautiškuma. Pogrindinė "L. 
Katalikų Bažnyčios Kroni-

Ši'tas tautybių tirpinimo ka“ Vra leidžiama nuo 1972 
metu. Slaptosios policijos 
pastangos, kratos ir itaria- 

?-sivaduoti. Tą procesą ste-^muju suėmimai iki šiol ne-

čiausias daugiatautis kraš
tas pasaulyje.

binčių tarpe yra nuomonė,

džių apie estus pateko ir į 
knygas.

Kai kas gal mano. sako

paie^ė jos sunaikinti, 
dešimtasis tos Kronikos

leidinvs. pasiekęs Vakan’3. 
oarižymi ne tiek religiniu, 
kiek politiniu ir tautiniu 
charakteriu... Tame jame e-

ju ypatingas dalyvavimas 
revoliucijoje, kada čeką ir 
Kremliau?, gyųyba rėmėsi 
tik latvių durtuvais. Bet tie 
latviai, su kuriais jis sėdė. 
jęs kalėjimuose, dėl to visiš
kai nekalti. Jie taip pat pik. 
tai kalbėję apie tą latvių da
lyvavimą svetimoje revoliu
cijoje. Jo nuomone, kiekvie
na tauta turi pati rasti, kas 
buvo bloga jos praeityje, ir 
apie tai pati viešai pasaky
ti, o ne kitu

Ta pačia proga Solženi- 
Solženicinas taip atsakė: (cinas pasisakė, kad demo. 

Koncentracijos stovyklo-1 kratijai, kaip ji Vakaruose
fi* __ - .n.j 15.'^ lietuviai buvę drąsiausi.' suprantama, dabar Rusija

ja rupu | ją gįkakliausiai kovoję, todėl yra mažiau pa-iruošusi, ne-

Solženicinas. kad ant jo san- i sančių rašiniu yra prane«i- 
tykių su latviais šešėlį meta mas dudentus, nu*eis-

launei. Jis gyvena Kaune, tuvius, o ne apie latvius.

tus nuo 2 iki 6 metu kalėji
mo už pogrindžio organiza
vimą kovoti nrieš rus£:k«rii 
šovinizmą ir lietuvių kultū
rine diskriminaciją...

Ankstesni sovietizaciiai 
pasipriešinimai Pabaltijo 
respublikose buvo sukelti li. 
teratūros ir meno slooinimo 
ir užmačių 100.000 lietuvių 
kaimiečių • žemdirbių prie
varta įjungti į centralizuo
tus "agro towns“ — kolū
kius...“

Savo rašinį John Dom- 
berg baigia:

"Apie to didžiojo skirtin. 
gu tautybių Sovietu Saiun

da policijai ir kariuomenei 
juos numalšinti“.

Taip kalbėjo tarptautinėj 
darbo unijų konferencijoje 
buvęs Britanijos ministras 
Walker.

MŪSŲ LAIKRAŠČIŲ 

SUKAKTYS

Šiemet sukanka 25 metai 
žusnalam? Laiškai Lietu
viams. Eglutei (vasario 23 
<d., sukaktį minės birželio 
1 d.) ir Kariui (lapkričio 

įvyko ir personalinių pakei- mėnesį).
timų: Vliko valdybos nariui 60 metų — Darbininkui 
Antanui Razgaičiui B vai. (rugsėjo 19 d.), 
dybos pasitraukus, nauju ios 70 metų — Keleiviui (va- 
nariu. dr. Valiūnui pasiū- sario 9 d., minės balandžio 
liūs, buvo patvirtintas Algis 27 d.).

ba Eltos biuletenius.
Tautos Fondo adresas:
84-14 56th Rd., Maspeth, 

N.Y. 11378.
Dr. Kęstutis Valiūnas, 

Vliko pirmininkas, painfor
mavo tarybą, kad šiemet 
Vasario 16 priėmimą New 
Yoiike ruošia Lietuvos gene-' 
ralinis konsulas, Vlikas ir 
Lietuvos Lai vės Komitetas. 
Be to, valdyba jau paruošė 
1975 m. Vliko sąmatos pro
jektą ir 1974 m. apyskaitą.

Siame tarybos posėdyje

goije rūgimo esima Maskvon
•r t-j a ».«"Z. iie kėlę ypatingą pasigėrė- gu buvo 1917 metais, kad, žurnalistas yra taip išsireiš-O, ĮMOK evapM I .. « . . .. 4~._x.--_ _ •

PRANEŠIMAS 

Lietuvis A a t o i L. M a u r a c a s 

atidarė

SUNLAND REALTY

4511 — 4th St., Ne. St. Peteraburg, Fla. 33704, 
teL 527.00M

A. Maaragaa yra buvasioe Aataaiaos Kairytės - Maura- 
Bėaus. Jta amlouiai ir sąžiaiagai pataraaos kiek- 
Metaviui, kuris nori pirkti ar parduoti

jaaąjį turtą.

Leninas

, jimą. Su estais jis turėjęs prie demokratijos Rusfjoje(kęs:
(daugiau asmeniškų pažin- reikia eiti atsargiai ir pa-' 'Tartija ir vyriausybė ne. 
j čių, todėl ir daugiau jo įspfl- lengva ' Uistengia parodyti tikrojo



A LOTO. sa BOSTON

DETROITO NAUJIENOS
Clocas ruošiasi Vasario 16f galėtumėte pasakyti apie tą 

I ir aną rašytoją, ar prisipa- 
Jauno advokato Rimo Su.! žįstate prie romantiku, ar

kausko - Šakio vadovauja. prie realistų? Ir taip toliau, j
mas Detroito Lietu iu Or
ganizacijų Centras intensy
viai ruošiasi Nepri klauso my.* dinate?
bės Dienos minėjimui, 'kuris 
šįmet įvyks kaip tik vasario

ir taip toliau.,. O, ponia A- 
lantiene, kokią gi rolę .v ai

V. Alantas atsakė į visus 
jam duotus klausimus. At.

16-'ją. Minimos dienos ryte'??kė į klausimą poniai A 
prie Detroito miesto rotušės lantienei abu pamainomis, 
bus iškelta mūsų trispalvė Ji, pasirodo, besanti pirmo, 
vėliava (8 vai.). Tai atliks! ji kritikė ir paskutinė ko-
Švyturio jūrų '.- šulių kuopos 
vyrai. Visose trijose lietuvių

rektorė. Korektūros klaidi 
sakė, randanti, net kai keli

parapijų bažnyčioje (Dievo vyrai po kelius kartus parik. 
Apvaizdos, šv. Antano ir šv. Į liną. Tai esą jai didžiausia.7 
Petro) iškilmingos pamal. moralinis atlyginimas... 
dės .prasidės 10:80 va1. Tose! Kiek plačiau pokalbį su

Alantais esu aprašęs Nau 
jienų š. m. sausio 10 d. lai. 
doje. čia visko nebekarto 

Dievo Apvaizdos KuWi-i Tik praminsiu. kad, kair 
niame centre ir pra idės 3' autorius pareiškė, 15 metu 
vai. po pietų, čia na >rir. ’ine! ™ sytas Šventarams dabar 
kalbą pasakys Alte s ir I BĮ jau užbaigtas ir i®«?untinė 
vadovaujančiu or-.-nu na- P*’ platintojams. Net neži- 
rys. Marvlardo umvpv’teto n»u. kokia karna pirmojo.

c Convc 1972 metais pasirodžiusio 
G,n r.,v 400 puslapiu tomo. Antra-is

dalyvaus ir organizacijų at
stovai su vėliavomis. 

Minėjimo iškilmės IV-A

?„®profesorius dr. Jom 
• Amerikiečiu kalbėt
kongresmanas Manu n I seh tomas. išleistas 1974-iu tm-
iš Ann Arboro. Men*n° pro. 
gramą atliks G. Gobierė® 
vadovaujamas tautiniu ro- 
kių ansamblis šilainė ir tu. 

— Cha cha cha-a-a-a! j katalikas ir kovotojai prieš dęntų vyru oktetas Vakaro 
Maiki, vaikeli mano, ar tu ; tuomet Lietuvą pavergusią garsai, .kurio vadovas yra 
žinai, kodėl aš dabar toks caristinę Rusiją. Šiemet ir Rimas Kasputis.

k i' n irlinksmas? Ar tu žinai?
— Nesu tikras, bet spėju,

tėve.
— Nu, tai ir apznaimink 

visiem-, ką mislini.
— Aš manau, tėve, kad tu 

džiaugiesi, kad šio mėnesio

le. turis virš 600 puslapių, 
kainuoja 9 dolerius. Abu to
mai kietais viršeliai®, su gra
žiu Telesforo Valiaus ap
lanku. Šventaragis, Mindau
go laiku romanas, dabar 

. laukia skaitytojo.I
Alfonsas Nakasjo jubitiejus bus iškilmingai Minėjimo metu 

švenčiamas. kiekvienais meta* ', bus ren-j
— Tai reiškia, su vyskupų karnos aukos Amerikos I h»_:

Valančium ir mudu beveik tuvių Tarybai. Auku ’;nki- 
giminės... mui vadovauja Fbbie+a

— Nukalbėjai į laukus, Paurazienė. Asmenys, kurie Sausio 26 d. Philadelphi-? 
tėve. Nei aš, nei to negalime minėjime dalvvanri negalės, joje užbaigtos visą savaitę1 

9 dieną nesenstančiam Ke-Įsu tuo Beturiu tautos stou- aukas gali pasir HF, Paura, trukusios JAV teniso profe- 
leiviui sukanka 70 metų. ! mi ir lygintai. Mes galime jį gfepės gfb^^u: T var? o„;n. sionalų pirmenybės uždaro-1 

— Rait! Viemai atspėjai,,tiktai pagerbti už jft atlik- ®y Avė.. se patalpose, kurios sutrau-

VITAS GERULAITIS — 
JAV TENISO ŽVAIGŽDE

Maiki! Aš buvau pamišti-1 tus darbus Uettivai.* Vasario fc<sin1ik*ntf Vva
nęs, kad jau tu būsi užmir-į —Bet, Maiki, įneš ilgi ne tik viena .Ti Vet-i.
šęs, todėl ir atbėgau primin-j iš kelmo spirti? viui turi būti c,v«v-bn®nė
ti. — Dėl to ir mūsų jubibe- ri^a® rpi?o-ir°® ir tautino®

—• Juk mes apie tai jau 'jus bus minimas, kad esame šventes. Ji reiškm n« in'L’vi- 
seniau kalbėjome. šio to verti. Nora aplamai a- do. o tauto® "v/rio ir Įa;--

— Nu, tai, matyt, mano pie jubiliejus vienas mūsų ve. Ją turėtume M vri 
pomietis nuo gyvatinės už-; rašytoja yra pasakęs: kartu. Dab" aukime Vasario
temo. Mano amžiuje, Maiki,! Visiems, visiems sueina ju- šešioliktosie minėjkne visi. 
užmiršti nėra griekas. A’š! " biliejų?: kas tiktai galime,
aną rytą, skubėdamas pa ? j Ir meilėj surigUudusiems
Zacirką riemens graužulio’ .po du,
numarinti, buvau pro duris Ir kai širdy išsibaigia afie. 
išėjęs tik su apatinėm kel-j jus,

kė žymiuosius pasaulio teni
se žaidikus, jš viso 84.

Pirmąją vietą iškovojo 33 
metų amerikietis Riessen, 
gaudamas $15.000, o antrą 
prizą nugriebė 20 metų jau
nuolis Vitas Gerulaitis, lai
mėjęs $7,000.

Gerulaitis nugalėjo Okke- 
rį 4-6, 74, M. (Okkeris 
1974 m. Skelbtas dešimtuo

Pas Aianl us Šventaragio 

proga

Xr. 5. 1975 m. vasario 4

nėm. Gerai, kad gaspadinė 
iš kiemo atgal sušaukė. Bet 
šito jūhilieji£o tai aš nega
bu užmiršti. Sakau, pasi-mano nei opią aJivjlJ, n« 
džiaukime kartu su visais; pie širdies kūrenimą. • Kas 
Keleivio skaitytojais. Nors Į gi pila į inžiąą d$hdžįrėlą, 
pirmieji mudviejų draugai j jeigu ten išsfbaigt' benzi- 
ir šlovitojai gal jau seniai; nas? Jis, matyt, nė laŠhlio 
guli aukštielninki po varna- ; savo gyvenime nėra Ubstęs. 
lėšom, bet dar ir šiandien y- 
ra tokių, kūne gyvatlvri ir 
visiškai nepasenę, ka’»pi ir 
mudu.

— Gal ir teisingai sakai, 
tėve: mudu. kaip ir Keleivis, 
dar vis nesenstame bent jau 
dvasia, nors tau diegliai nu. 
garą ir sulenkė per tiek me
tų.

— Sy, Maiki. tai, kol gali
me. pasidžiaukime bent tuo

Ir tenka ją kūrent limonadų, 
— Stop, Maiki i Tas tavo 

dainuSrininkas sieko neiš-

jeigu mano, kad Midi gali
ma atgaivinti Mtaonkdu. 
Jeigu jis, Maikii Wų«u- 
nratlyva-, tūrėtų užgie
doti senoviškai.' '*/

Išgėriau
Man širdelė 
Susimilk, ddr ipflM,
Dar gersiu dešimtą..:
— Matau, tėve. kad to 

jau nuo vieno ar dvie'ių tau
reliu kvailioji. o būtu ste.

biliejumi. kuri mums ruošia. Įbuklas. jeigu tu dar išmin
— Ne biliejumi, bet jubi

liejumi. kuri mums ruošia. 
Ar sunranti. tėve?

— Šiur, Maiki, suprantu. 
Aš nesu toks durnas, kaip 
tau atrodau.

— Aš. tėve. tavo® kvailiu 
ir nelaikau. Tu tiktai už®i- 
snvres žemaitis, tavo ka’ba 
pilna visokiu nelietuvišku 
žodžiu ir tave vis reikia tai
kyti.

— Ne. Maiki. a*T esu už 
tave VVr<*cni?. fjų tyri būti 
mano teisvbė. Mano šnekta 
kalbėio nats vvskimas Va-

ju pasauly). Toliau Gėralai-.......................... .......................... _................................................. ............................................
. tis sudorojo garsų meksikie- Akimirkos iš Bostono Baltijos ir Žalgirio skautu tuaty sukaktuvinė^ sueigos 1974 m. gruodžio 14 
tį Remirez 6-3. 6-0 ir amen-

Pereitu (1974) metu šito- Gerken 7-5, *-3.»P»s- 
džio 29 ‘ <1. LŽK Detroito baigminėse aust^ietj Alex-
ikjnaus pnm. ^Baigminis Žalgirio tunto skauty. Paeiajapaiioj — ekaulinia kai

ihfpasikallbė' imą iieuos ir 5.000 žiūrovu. Po penkių se- «■» šai»a» ■žpuėia .ukakluvinio pyrago 25 žvakeles. žymMias 25

Vytauto Alantu namuose.
Proga — istorinio romano

! tų labai kietos ir permainin
gos kovo?. Riessen Įveikė! 

Šventaragio antrojo tomo iš- Gerulaitį 7-6, 5-7, 6-2,1
eidimas. Alantu pakalbinri n , ... , . ...
attfo. 'be minėto Pelenio,' Y'1? Ge™l«a<, laimeji- 
A’f. Žiedas Ant. Orinio,. ">« Pi®?181 aprašom, pašau-
AMs Za,paranka® ir šių žo
džių autorius. Be to. buvo ir , . . . , v..’
toto reporteris K. Šratam-!*?1 P"1"®"3"“-..
kas.

tingai kalbėtum nuo tayo 
apdainuotos dėšniftos.

— Žinoma, tu tai stebuk 
lais netiki, dėl to šitaip i 
•neki.

— Ne. tėve, mano nuomo
ne. stebuklų nėra. Arba jie 
rodosi tik tam, kuris jais la
bai tiki.

— Vaitaiminut. Maik! O 
va, paveizėk ir į Ęeleivi s jis 
savo čienios nepadidino, 
nors Amerikoje net cukrus 
b’nrta karto paferantro. Tr ta 
Keleivis vis (ter 
Ar tai ne sftęfeukbs?

d. So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos salėje. Viršuje — dalis skautų ir skaučių paukštyčių įžo
džio metu. žemiau — Neringos draugovės, draugininke Valentina Čepienė užriša kaklaraišėūauapu* 
joms paukštytėms Cintijai Uodges, Baliai Ivaškai tei ir Aušrai Vidugirytei. Dar žemiau — dalis 

fil. Dalia Sodeikienė ir s.v. vyr. skl. Vin- 
etų skautu veiklą.

Boskono Baltijos ir Žalgirio tuntai
lio spaudoje, kurioje nu. Bostone skautai pradėjo kinta paukštytės ir vilkiu-1 Laužui pasibsrius. abu 
skamba ir Lietuvos vardas, kurtis 1949 metų rudenį. Į kai, davę jaun. skautės ir tununinkai iškilmingai už

I tėvas buvo Lietuvos teniso 
j meisteris.

Po šio turnyro Vitas žur-Dauguma klausimų krito
a t V. Alanto rah n>. Kodėl į na^gtamg parefnežino-
tiAdod Birn,7;,,a -" ips- Philadelphiioie vr?nodas puslapių skaičių® ”-
Ūks vardas? Kodėl

t

b’ejuose tomi’<'-'°9 Kiek 
k \vcru iki ‘-iol ištpidnte? Ka. 
dn ir kaip rašote? Kokio n*. 
eJries nlanai9 Ak. dar 
galvojate apie krit;kus. ka

kad kiekvienas skaitytojas

šventė savo 25 metų jubilie^L. Bacevičius, kuns buvo skautai ir svečiai.
apdovanotas Gyvybės gel- Dalyvi*

ripk lietuvių. — iš tautiečiu 
dvVni iis gavęs daug meiliu 

Į la’’škelių. 1

SENIAUSIA GYDYTOJA
Į Tokia yra prof. dr. Van
da Tumėnienė, kuriai sau 
šio 8 d. sukako 95 metai

JU-
Nuotaixa buvo pakili, ir 

So. Bostono Lietuvių Pilie-
čių d-jos salėje buvo gausu, paskautininko laipsnį, 
svečių ir tėvelių. 1 Jubiliejaus proga žodžiu

šiuo metu Baltijos tunto1 sveikino kun. A. Baltrašū-

bėjimo kryžiumi, s.v. vyr. 
skl. Ant. Kulbis. pakeltas i ŠOKIŲ VADOVŲ KURSAI

p:tetų 7doleriųpronumera- ..L < dar hrmt HoV nridė, na buvo_ ĮZyntaUSIOJl VaikųU 3 dar bent kiek pridės pa. 
g.d savo išgales, kad laik- 
ttftis galėtų ir toliau eiti. 
Ii, skaitytojai, ma’vt, pajun-

bgų gydytoja, universitete 
vaikų klinikos vedėja. įstei 
gė valstybinę vaikų ligoni
ne, o taip pat savo vaikųta pareigą Keleivi šitaip sa-,

vo laisvu noru i .aremti; ’ Ji buvo ir uoli visuom

Lietuvių Taurinių šokių 
Institutas praneša, kad 1975

tuntininkė yra pa. fil. Dalia'na^ Ant. Gustaiti^ dr. j.. nj-rugpiūčio b-24 dienomis 
Sodeikienė ir Žalgirio tun- Gimbutas, Ą. Matjoėka ir; ?5,n*vo^\ l°190 -Austin 
to tuntininkas yra s-v. v. skl.' Č. Kiliulis. Buvo perskaityta ?<L. Manchester. Mich. 481 
Vincas šnipas. Savo paski.; ir visa eilė sveikinimų, gau.! lyyks tautinių^šokiu mo
juose isakymuo-e abu tuų->tų raštu. i '1?.^ ".va°ovil •'^1^8ai;.
tininkai pasveikino skautes p0 sueigos buvo tridici. i .K^kyienam veikiančiam 
ir skautus sidabrinio jubi- :Bįt laužas, kurį iškilmingai v:.«neĮul. atstovauja ne dau. 
liejaus proga, linkėdami uždegė skautai ir skautės,
ir toliau dinbti. vadovaujant atnešdami 25 simbolines ^*kia
tis skautišku idealu — Die-1 žvakes, varinvanjant ps. A. ®’ Ila^°5 1 ad:esu- 
vui. Tėvynei ir Artimui. Y- į Dabrilaitei.
pač buvo pabrėžta, kad šie i Taip dainų ir šūkių įterp-1%4> - i _______ •_____ 1___ • V___’ _ •visuomem-................... . . . . ...

— Ne, Maiki. laisvu noru ninkė, dalyvavusi įvairiose jubiliejiniai metai turi pa-;ti pasirodymai buvo labai 
keliauja. Į dar man nei vienas f rentas draugijose. Daug rašė spau- žymėti skautų tobulėjimu • gerai paruošti ir įdomūs, čia 
i? Ar tailnegrąžino skolos, laisvu no- doje ir atskiruose leidiniuo- ir skautiškos dvasios stiprė- matėme vilkiukų "Autobu. 

lančiau®kas. o tu 1iet,r i5kfli ne šventosdtfšoą apMreiėki.' ru dar niekad ir aš nesu pri. se savo proferijos ir kitais1 J’^u. Baigdami padėkojo są“. paukštyčiu ”Wepintą

Jadvyga Matulaitienė 
188 Logan Street 
Brooklyn. N. Y. 11206

skpitvri ir rašvti i«mokai tik 
iš kažkokiu pisoriu.

— Vvskimas Valančius, 
tėve. buvo labai geTas rašy
tojas, tikras lietuvis, tikras

masf
— Tėve, tai tik naties Ęe-' 

leivio nucmefeig. .
ki savo skaitytojų gera Šir- totojų laisv as noras 
dind ir vaHa, manydamas, yra stebuklas.

ir Nuo 1950 m. dr. Vanda Kejinės sueigos metu buvo skaučių "Skautės dar už 25 
Tumėnienė gyvena JAV-se. sveikinimai. Buvo pasvei-įmetų“.

Argi sunku tūtų

vieną naują Keleivio 
OMVatorių? O juk kiekvie. 
nas naujas prenumeratorius 
stiprina laikraitj.

I l’
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Vietines žinios
padėki 

Ulevičiaus šeimai
kurio valdybą sudaro dr. 
P. Bizinkauskas. L. Senu- 
tienė, S. Gofensienė ir S. 

Vasario 16 d. So. Bostono Jančauskienė, gana gražiai 
veikia.

PARENGIMŲ 

KALENDŲ KIUS
Ką tik gavome

Šventaragis, II
manas, iparašė

tomas.ro.
VytautasČekius prašoma šių ti ne . . .. , .

(bankui, kaip buvo rašyta. Lietuvių Piliečių d-jos saieje • —\T . - metu kuni- Alantas, 613 psl., minkšti 
bet juos įteikti Stasiui Ore- Altos sparnas Uetuvos vikiai kaina $8.00.

1 vinim* AntanniMatinškai nePi'ikIausomybesatstatymo&,isalPalKOIPupistll,Pav®rK-
.A x . Ji . ”5“?’ . . u maijuaKdį t . (Uj sukakties minė tGJe Lietuvoje buvo sunnk- Nestera, romanas, parašėKomitetas kun sudarė A.. Visiems dalyvavusiems arba;draugijos baro tamau- 8Ultaktlea m,ne- t ie ,50 auk

Keturakis. A. Andriulionis, mano brangios Motinos a.a. tojui. jimas. - — --------------
H. Čepas ir Br. Kruopis, Onos Blakutienės šermeny-
sausio 19 d. surengė mano se, laidojime, pareiškusiems Šoko moterų bankete 
60 metų amžiaus sukakties užuojautą, prisidėjusiems 
gražų minėjimą. i aukomis Lietimų Fondui,

Aš dėkoju už tai komite-! Balfui ir Vasario 16

Mano padėka Padėka

Sausio 22 d. Onos 
kienės vadovaujamas tauti

Kovo 2 c So. Bostono ta *Pie r30 ”L™ Baž-
! Lietuvių Poliečių d-jos III a. nv^os Kronikos“. Visuome

Vacys Kavaliauskas, 221 
psl., kaina $4.50.

Medinis dievas, 11 apsa-v. Lietuvių Foliecių d-jos III a. 7 »«««»*-» Medinis dievas, 11 apsa-
salėje Minkų radijo dainų ne raginama ir siais metais kym^ paražž Mingė-

IvsC. ir dailiojo žodžio koncertas. ^vo aukomis ,emti Lietuvo- j 246 psj kaina $5 00 
Kovo 9 d. So. Bostono’K persekiojamą Bažnyčią, F

As dėkoju uz tai komite- Baltai ir Vasario 16 ginma- «enes vauovaujamas vauu- — - piečiu d • įteikiant jas būrelio valdy- Paguoda, Bronio Railos
*E*3SL*±5£ -nariam, j'šgareėjushj akimiricų II da.

sveikinusiems, apdovanoju-j ir už gėles reiškiu nuosir- vo Mas?, moterų konferen-pe skautų ir skaučių 
siems, minėjime dalyvavuJ džią padėką. įcijos programoje. Re jo. į neLKaznį*o muge.

Ypač gili padėka prikišu- dainavo sol. Daiva Mongir-į *o*o 21 d » vai. vak. 
so dr. A. Krisiukėnui už ilgų daitė, kuriai akompana o į Anglijos Pabaltiecių d-jos 
metų medicinišką globą ir dr. Vytenis Vasyliūnas, šo-^°ncertas Longy School of 
šermenų metu perskaitytus ko ukrainiečiu giupė, dai-.JJusic, Edwai^ PlckKman 
Šv. Rašto pastiprinimo žo- na:vo latvių oktetas ir ame-1 HaI1» 1 roiien&t., camona-

siems.
Jūsų parodytas nuoširdu

mas mane dar labiau paska
tino ir toliau veikti paveik
tos Tėvynės laisvei atgauti 
ir lietuvybei puodeli šiame 
krašte.

Jums dėkingas
Antanas Matjoška

Gražiu pavyzdžiai

Ilgametis Keleivio skai
tytojas Adomas Kabasins- 
kas iš CHevelando. atnau
jindamas prenumeratą, už
sakė metams Keleivį ir savo 
kaimynui Jonui Baranaus
kui tame pat Clevelande.

Simas Sakys iš Londono. 
Ont.. užprenumeravo me
tams Keleivį savo kaimynui 
Petrui Kuosai, taip pat iš 
Londono. Ontario.

Ačiū abiem už paramą.

Buvusi boetonietė —
Miami Įdubo

, džius. Taip pat ir p. Krisiu- rikiečių vyrų choras. 
I kėnienei už šv. Rašto nag- 
jrinėjimą telefonu, — kas 
senatvės ir ligos prislėgtai 
Motinai suteikė daug gražių 
prošvaisčių.

Irena Manomaitienė

Auka vietoje gėlių

išAntanas škudzinskas 
Dorchesterio, Mass.. vietoje 
gėlių per velionės Onos Bla
kutienės šermenis aukoje 
Keleiviui $5.00.

Ačiū A. škudzinskui u; 
prasmingą auką.

Auka

;ge.

Naujo* choro valdybos 

planai

Lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovauja
mas nenuilstančio komp. 
Juliaus Gaidelio, yra tapęs: 1975 m. balandžio 13 d.

3 vai. po pietų So. Bostono i institucija, be kurios, atro-
. Lietuvių Piliečių d-jos III a. Į do- nebebūtų Įmanoma gy- 
: salėje Laisvės Varpo nava- venti. Choras yra jau daug 

O - Ae J J n 1 arinis koncertas. Į kaitų koncertavęs Brockto-
Sausio 25-26 d.d. Bostono Balandžio 27 d. So. Bosto-1 ne» Bostone, Providence, R. 

Prudential dangoraižy įvy- no Lietuvių Piliečių d-jos i L y»*a pasirodęs keletą kar- 
ko Pillsbury atminimo šach- ca]ėje Keleivio 70 metų su.pV televizijoje ir nesuskaito- 
matų turnyras, sutraukęs a. kakti es minėjimas. mą skaičių kartų atlikęs

Gegužės 4 d. Jordan Hali programą vietos organizaci-i 
mažojoje salėje Vasyliūno '/M parengimuose. Be to. sa-l

A. Leonavičius pirmas 

Šachmatų turnyre

pie 200 dalyvių. Pinną vietą t 
pasidalijo trise: John Gur
do, Mass. ir N. Anglijos 
čempionas, Le lie I eaw iš 
Singapūro ir Paus Brands, 
meistras iš New Yorko. Jie 
visi surinko po 31 £» taško iš 
keturių galimų.

Rezervinėje grupėje pui
kiai sukovojo bostonietis'

trio koncertas.

BROCKTON, MASS. 

Nauja LB valdyba

lis. Be kitų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką Ir Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl., kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

GRĄŽOS ATVIRUKAI

Turime ribotą kieki dail. 
Vytauto Igno pieštų atviru
kų. Jų komplektas (12 ketu
rių rūšių su vokais)—$340.

Labai tinka ir kalėdiniam 
sveikinimam.

> vaime aišku, kas sekmadie-Į 
; nį gieda parapijos bažny- j 
čioje per 10 valandos lietu- 

' viskas mišias.
• Senajai valdybai, kurios 
labai aktyviu pirmininku

"GARSO BANGŲ* 

PROGRAMA

ši radijo 
liuojama penktadieniais iš

Bostono priemiesty gyve
nusi, Bostone, ypač sandą- 
riečių moterų taipe. džūg. 
veikusi, o dabar Floridoje 
gyvenanti Jadvyga Jankie- 

(KederiaĮčĮUĮij 
avimi Lietuvių klubo 
mininkė.

Sveikiname ir linkime 
sėkmės. V

Stasė Šmitienė vietoi gė
lių ant Onos Blakutienės ir 
Jono Simctkaičio kapu Bal
tai paaukojo $20. Nuoširdus 
ačiū!

Balta skyriaus valdyba 

Skautų dėmesiui

u, paukštyčių ir vil
kiukų sueigos.

Vasario 15 d. — tuntų su- 
: eiga. o po jos — darbo suei
gos.

Laiškas A. Kiurui

So. Bostono Lietuviu Pi
liečių draugijoje vra iš Lie- į

Didėja nedarbas
Gruodžio mėnesį Mass. 

tuvos laiška? A. Kiurui. ad-' valstijoje bedarbių jau bu- 
resuotas 24 Telegraph St., ' vo 9.9%, o visame krašte jų 
So. Boston. Mass. vra 7.1c

buvo Vyt. Eikinas, pasitrau-į WBUR 90.9 FM
kus. choras išsirinko naują banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
1975 metams valdybą šios vakaro.
sudėties: Juozas Balkaus-'
kas — pirmininkas, Jarūna*---------------------------------------
Banaitienė — sekretorė ir

Amerikos Lietuvių Bend-
.... — ...................ruomenės Brocktono apylin-
Algirdas Leonavičius. ,vei- k& metiniame susirinkime, 
kęs visus savo varaovus 4-0. {vykusiame sausio 26 d. šv.

- v aa j—i* • ■ Kazimiero lietuviu parapi-
Mire v. Markeiioms , mokyklos salėje, buvo

Sausio 30 d. Veteranų Ii- išrinkta rtauja valdyba: 
goninėje numirė 44 metų pirm. Eligijus Sužiedėlis, vi- dininkas. <
amžiau® Vytautas Markelio-. cenirm. Povilas Jančau ka<5. Naujoji valdyba savo dar., 
nis, palikes liūdinčius žmo- sekr. Stasys Eiva, ižd. A^iis botvarkėje turi numačiusi' 
ną, du vaikus, motiną, dvi Alksninis ir narvs Mikas Verbų sekmadienį, kovo 23 
seseris ir du brolius su šei- K H mas. Kandidatai — J. diena, surengti religinės 
momis. . Račkauskas. B. Meižienė ir muzikos koncertą šv. Kazi-

' I. Eivienė. miero lietuvių parapijos
ralaiV.otaSj * komisiion iš- bažnyčioje, sutiko atlikti

Viktoras Brandtneris — iž-

Vasario 3 d.
Fore: Hills kapinėse.

*A9UGį FROGXAįjL«

tieniauiufc Lietuvių Radijo 
rrograma Naujoj Anglijoj 
a tfoaea WL1N, 1860 M- 
ttttiiLų ir iš stoties FM, 
101.7 mcu veikia aekmadie* 
niau Alio 1 iki J .30 vaL die* 
aą. Varduodama: Vėliausių 
paSauiiiiių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
iai Ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptu | 
Jlaltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 tt. Broad
vray, So. Bostone. Telefo
nas AN 8*0489. Ten gauna- 
t»ae *r KeieMs.

baisu ir Taisau

JOM.IS CTAIUNSKAa 
S2B Sarte Hm Ava.

T< CO

DU AUDIMO AGENTCRA 
Atiteka įvairią riklią

Araiptte sena ašį
BRONIS KONTRIM 

bM Beaadway 
Bartom, Mam. 02127

Tat AN 8-1701

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
laforaiMja Muuiytojub apK waaaIhiiiM fr Hrtavtiki 
įvykius, d«da oaug ir įdoiuią nuotrauką Ir atvirai 
apie visut aakoą visooui«Bteiv M kuiltrlniua 
4SUM rasite Įdomią skaitytoją teliką okyrią, kuriamo lanka-

Ir ...............

rinkti Roma* Bielkevičuis meninę programa Vasario; 
Antnna« .Turkš*as ir Ebbie-’l^ minėjime Brocktone va-, 
ta Ribokienė. ' 23 d. ir jau uoliai ruo

Vakario 16 minėjimas, ku.i šiasi pavasariniam 
ri rengia Brocktone Altos h]i, kurio

i skyrius ir L. Bendruomenė, i vipta dar nenustatyta. ‘ 
.. . . j iwks vasario 23 d. salėie po: Vasario 23 d. choras buvo

Gavome žinią, kad sun- Į Bendruomenė* a.i kviečiam pasirodvti Cam-
jvaldvba ir šiai<bridue Gbamber of Com- 

metais.kakpirpraeitvie. pa.Įmerce renkamame festkva- 
lvje. bet dėl datų supuolimo 
buvo priverstas atsisakyti. ■

Kovo 23 d. religiniame1 
koncerte, be minėto choro,* 
programoj dalyvaus ir mum i' 
gerai pažįstami solistai Dai-‘ 
va Mongirdaitė - Richard- . 
son, Stasys Liepas ir Bene-' 
diktas Povilavičius. I

Naujoji choro valdyba z 
kviečia Brocktono, Bostono j 
ir apylinkių lietuvius savo 
balsais įsijungti j chorą ir j 
padalyti jį. anot klebono*, 
kun. P. šakalio, geriausiu i 
choru ne tik Naujojoje Ang-| 
Ii joje, bet ir visoje Ameri-1 
koje.

Apgailestautina tačiau, 
kad šv. Kazimiero parapi
jiečiai neįvertina choro mil
žiniškų pastangų, taip ne
gausiai atsilankydami į čia 
kiekvieną sekmadienį 10 
vai. gildamas lietuviškas 
pamaldas. PJ*

PALM BEACH, FLA. 

Sunkiai serga A. Paklys

koncer-' 
tikrius laikas nei

visų dirbančiųjų, .kiai serga ilgametis Kelei- 
'vio skaitytojas Antanas

Bertaaa Ltetavią Bendruomenės aąyHakės pinateialnri
• * ,

ANtANH MATJOšKAI. jo žmonai JUZEI ir šeimai,

ĮPakšys.
» Mes linkime mielam An
tanui Pakšiui veikiai 
sveikti.

NEW YORK, N.Y 

Vaayliūnų koncertas

reno^s ta? įproKrai pritaikyta 
anglu kalba 25 minučių pro- 

Pa" | mama. kuri bm perduoda 
: ma nėr abi radijo stotis.

Tikslus nrogramu laika<• 
bus pramotas vėlinu, ka’ 
bw- galutinai susitarta 
radijo stotimis.

c v

rNE»lUKLAUSOMA Lili RTV A“ yra dinamiška, mtoą ik 
tivljoo laikraštla, teškąs naują bendradarMą bei idėją, vi
suomet atviras kiekviena naamuns^ kuria kovais ir dirba ui 
aeprikhnm»mą IJetnva.

Metinė prenumerata JAVme 88.M 
A d r asas t

7722 Georgo Street, LaSeBs-Mentreal, 898, Raeboe. CANADA

VBRONIKAI P.š^LEVELAND 

mirus, reiškiame gilią užuojautą^

Bostono apylinkės valdyba

MOMOMw*M«MiM«M<MOMOM»Mosaasaasafasaaaaaa

Va-yliūnų koncertas Car- 
’ negie Recital Hali vasario 
19 d. prasidės 5:15 vai., o ne

Religinės šalpos bū

Praeitą rudeni Brocktonr 
:30 vai., kaip buvo anks- įsisteigęs Lietuvių Religinėj

čiau rašyta. Šalbos Rėmėjų 88 būrelis

SOUTH BOSTONO

SLA

BIRIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEZICKAI. šveicarijm 
tikute garantuoti. Geriausia dovana jūsų 
šĮatemtema ir sau. JIB 8 oe. 16 aavaičią 
su atsakymus siųsti su 86.00 apmokėjimu
RATORY, 1437 So. 4Mk Avė. Ckcuru, HL 
AtetevyM,24M Daugall Rd„ Wtežam, IX 
MB skyrius: 7 Stuttgart 50, DutekunolB, 

ratettešoe: J A J. 2557 W.«NŽflL 
Ava A l«tb St., Cicero, 1640 W.
N. MReuukee Are, 1147 N. 

te kitur.
saaaaenaaaassaMe«Mv«sNiM«sMmvmwnmMneaM*aaaaaaN«M*

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS

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

registruoti aptikai 
ai A 1 e

PILNĄ AKIU APTARNAVIMĄ 
Įskaitaat:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PAROPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘAIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LŲAIUS
• KATARAKTO LUBIUS
• KLAUSOS APARATUS te KITUS REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
tesikalbėti lietuviškai!

Medicaid (Welfare)
268-8800

DAR VIENOS MOTERS
VERTINGA DOVANA

Knygų rinkoje pasirodė dar 
viena atsiminimų knyga —

Pėdos mirties nonoje.
Tai dabar Bostone gyve

nančios Elenos Jueeeičiūtės 
sovietų katorgoje praleistų 
metų (1949-1956) prisifhi. 
nimai.
Kaina 10 dolerių.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

kate SRrrraiS MIUONUS dolerią

m $10040 Iki 010.00040 
Al 

Md
te

VAIKAMBir jau tema tetai pigią TERM 
tik 0840

> T

tomas.ro


Vietines žinios
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

57-J1 SUKAKTIS

Bostone ji bus minima šitaip: 

Penktadienį, vasario 14 d. 12 vai. dieno* Lie
tuvos vėliavos pakėlimas prie miesto savivaldybė* rūmų.

Sekmadienį, vasario 16 d. 10 vai. ryto (pamal
dos Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje. Giedos soli*. 
ta* Benedikta* Povilavičiu*.

Tą pačią dieną 3 vai. popiet So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos 111 aukšto salėje iškilminga* susirinki*
ma*.

Jame kalbės įžymus pedagogas ANTANAS MASIO
NIS iš New Jersey.

Meninę programą atlik* Onos Ivaškienės vadovau
jama* Bostono Tautinių Šokių Sambūris (3 grupės) ir 
komp. Juliau* Gaidelio vedamas Bostono Lituanistinės 
Mokyklos choras. Įvado žodį tars Vytenis S e n u t a.

Minėjime bus renkamo* aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalam*. *

Bostono ir apylinkė* lietuviai kviečiami sukaktie* 
minėjimo renginiuose gausiai dalyvauti ir dosniai aukoti.

Organizacijos prašomos bažnyčioje ir susirinkime 
dalyvauti su vėliavomis.

Minėjimą rengia Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius.

COSMOS PARCELS Sena* parvirsta ir negir-

KELEIVIS, Sa BOSTOR Nr. 5, 1975 m. vasario 4 d.

V. Rastonytė pirmoji ii 1300

Eugenijos ir Vytauto Ras. 
tonių, gyv. Wrenthame. dūk" į 
relė Vilija, 12 metų, 7-joj 
skyriaus mokinė. The Pro-i 
vidence Journal paskelbto-] 
se kalėdinių piešinių varžy.l 
bose laimėjo pirmąją vietą, j

Varžybose dalyvavo apie; 
1,300 vaikų, ne vyresnių' 
kaip 12 metų amžiaus

Vilijos piešinys buvo iš-1
spausdintas minėto laikraš
čio sekmadienio priedo Rho- 
de Islander pirmajame pus
lapy. Be to. ji gavo nešioja
mą radiją.

Vilija pidšia jau nuo 4 
metų amžiaus. Jos piešinių 
vra buvę vaikų laikraštėlyje 
Eglutėje.

Sėkmės Vilijai ir ateityje.
Vilija Rastonytė

Pataisoms klaidą

Praeitam numery iispaus.' 
dintoje Marthos Simokat;
padėkoje dėl korektoriaus 
klaidos tarp suminėtų velio- i
nio Jono Simokaičio šeimos1 
narių išleistas sūnus End- 
rius su šeima. i

Ūž klaidą atsiprašome.

V. Balčiūnienė dainuoja 

Detroite

Solistė Violeta Balčiūnie-Į 

nė vasario 8 d. atliks ateiti
ninkų ruošiamo koncerto- 
baliaus programą. Jai tenai 
akompanuos dr. Vytenis M. 
Vasyliūnas.

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ"
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

”5"*!

SOUTH BOS1ONC LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

4

I

LIETUVIŠKA UŽKANDINE fl
KI O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

LIETUVIŠKI PIETOS

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBEI

£XPRESS CORP. 

144 Miibury SL 

WORCESTER, MASS. 

Tat SW 8*2868

yra yieninteJė oficiali į*t»L 
ga Worcestery, sūri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

Oerk* | Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnao- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir

galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikiienė

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogau* — be ydos.

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

Sa-aiaU* JS. J. ALCaNA 
ttS EAST BROA»WA> 
8OUTW MASS.
I’ELEFONAS kei 8-4141

Banja-nm Mcor« Datai 
Pvpiero* SianoiMi

St5kta» Laagama
Fla^tda reiknen?* namam 

Beiicmecya plunbariama 
Viaolria

Peter Maksvytis
Carsester & BsSdor
d Church Street 

«. MUtoa, Maaa.
Atlieku_______________ ____
to ir projektavimo darbo* tt___
ko Ir vlonie, gyvenami) namu tr. 
Mario pastatą, parai Jdsą reiks-] 
tariau^ šaukite visados Sa t vo-1 
landq vakaro.

Telefonas: 008-8075

Telefoną*: AN 8-2806 1

\Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pašakarmo

otrF S DINIS 
OMETR1SVAS

Valandos:
na" 9 vat ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mas*

»»**«»*w****. *********************

A. J. NAMAKSY i
Insurance

321 Country Club Rd. : 
Neurton Centre, Mase. 02159

Tet 332-2645 
ooeoooeoieoe^oeiooeeeeeoeoee********

'•ooooeooeoMoo^oooooooeooooeoeooM

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E.Rodd
(RUDOKlUTt) 

0PT0METRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6- vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

•eeveooeeooeoeooooevooooooooeeeoee

Kayga yra gerinsiąs žmogaus drangas
tooooooeoooaooooooooaoeeoeoooof

1$ The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame Ūktai vantas, išpildomo gydytoją rs 

esptus ir turima visus gatavus vaistus.

Jei rsfik vaistą — eikit i totoriške vatotiaą 
8sv. Emanuei L Rosengard, B. SL, Beg. Pharm.

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

MeTsnas AN 84686
Nūs 9 vsL ryte Iki 8 vai. vw Mskyras švestadieaias tr tekat

mooooaooooooaooooooooom meesP

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadtvay So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
Q Automatinis, ipilimas
□ Patogios mokljimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

E. KARDELIENĖS DAINŲ , 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos opo> 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina 98.00.

Paštu
jjj-jffrrr" ——............................

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadioatete 11-12 vaL 

AM 1,436 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL Brocktoa, Mas*. 62402. ToL 586*7266 

***e**e*e***t**e*****e«e#*e*e»eeeeveweweeeee»eeieieeieveveeieuuieeieeeuieuu»

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
480 West Broaduray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

1% AYEAR

effectfre
rateon 4-year temt deposit 

CCrtificates-SIOOO Uti

AYEAR

2’A4-ye»r temt 
ttepotit S1000 mlnknuu

6.8116^ AYEAR

l-2&-v«ar lenu duodi 
c«ni(ieatBS1000(

AYEAR5.4^5^-rtjulir oocouflt

Ths Federal ragutattons iffeeting th'tšs new satino 
csrtificatss dlow pramature withdraw*H on ssvingi 
certifieste fundj provided rate of intermt on emount 
witMrawn b radueed to the peubook rate (514% e year) 
andMdaysintarestiaforfeited. _____ ______

* » * • • • * i ■tt

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9000

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:36 vaL ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi ano įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikte jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yn virš 8274,000,000

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

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

Trans-Atlantic Travel Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu visur 

ir visais kelionių reikalais, keliaudami grupiniai
ar pavieniui!
Taip pat rengiame eilę EKSKURSIJŲ Į LIETUVĄ, 

kurių pirmoji

išvyksta KOVO 27 d. ir grįžta BALANDŽIO 4 .

Iš BOSTONO ir NEW YORKO kaina

tik 690 dolerių
šiai grupei DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS, 

i NESI VĖLUOKITE!

Vasaros ekskursijos į Lietuvą prasideda GEGUŽĖS
j mėnesį.
^Registracijas priimame dabar.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 
tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS savo

giminėms užsakykyte tiktai per

Trans-AtlanticTradingCo

393 We*t Broadtvay, P.OJL 116 
So. Boston, Mas*. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja AMoaa Adomonis

(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worceeter, Mas*. 01604 
Tet 798-3347

TMai iš Worceaterio atša
liam įvairios stastiaius j Ltetu 
vą ir kitos Rssijoo valdomos 
pistos! Siuntiniai sudaromi M

avo, Btaisto ir 
nią. Tūriam vietojo įvairią via 
tinės gamybas ir impsrtsotą 
prekią M kitą kraštą riesi še- 
BMorie baisomis. Be ta, eiaaėte 
ma suristą, pinigas ir gsBta aš- 
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite piaigua, a 
ten vištoje galis pasirinkti

tam tikros įstaigas atsikviesti

tai Ir sąMalagai. AtaOaaką įriti- 
Vedėjas A. SchyriasU

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAI

IŠ BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kitus Rosi joa

garantuotus

Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, antnomliilina. 
šaldytuvus ir pan.

Nauja* vedėjas 
Atidaryta darbo

o
8

Kitomis

289 W. Broaduray 
Šou Boston, Moto. 02127

ToL

•<V‘ o-v:;




