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Komunistų teismas- 
tarptautine geda Vilniui
Kaip jau žinome, pastaro- Andejaus Kovalevo padėtį

siomis dienomis Vilniaus
auk ščiausiame teisme vyko 
čia iš Maskvos kalėjiman at
vežto įžymaus kovotojo dėl 
žmogaus teisių ir Amnesty
International nario biologo’ 
Sergejaus A. Kovalevo by
la. Jis buvo kaltinamas už 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos ir kitos pogrindi

lengvinančių rezultatų.
Aukščiausiasis sovietini* • 

"teismas“ Vilniuje S. A. Ko-1 

valevą nuteisė 7 metu* kalė- i
Ii kieto režimo darbo sto

vykloje ir dar 3 metu* ištrė

mimo.

Kai tas sprendimas buvo’
nės spaudos organizavinimąjskelbiamasą Kovalevo nebu

vo teismo salėje. Jis buvo’ 
pašalintas dėl proteto, kad
neleidžiama dalyvauti jo 
dalyvauti teisme ir liudyti. į

Sacharovas tą teismą api-' 
budino kaip teatrinį veiks-’

ir platinimą Sovietijoje. By-* 

la nukelta į Vilnių, matyti,
ir dėl to, kad ji būtų pažiau 
pa lekiama užsienio akinu
ir ausims, ar kad atrodytų, 
tarsi ir lietuviai jai šiai rusų
komunistų reakcijai prita
ria.

Kovalevo ginti į Vilnių 
buvo atvykęs net Nobelio
taikos premfjos laureatas 
aka^. Anrejus Sacharovas ir
dar dvidešimt kitų jo drau
gų, norėjusių teisme liudyti.
bet teismas visus juos attne- 
ir net neįleido į salę. Sacha
rovui pavyko tik pasiųsti 
teisėjui raštelį, kuriame jis
prisipažįsta tuo pat nusikal
tęs, kuo kaltinamas Kovale
vas, bet ir į tai nebuvo atsi
žvelgta.
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Dail. V. Petravičiaus kūrinys—iliustracija

^’čokto^’keaw^«°h0^- Mahometonų šventėj\ Kodėl prez. Fordas 

i žuvo 138 piligrimai ‘ pabūgo
Dar bjauresnę Vilniui iri

lietuviams rėkiamą padarė Praeitą savaitę buvo ma- 
„ , • ' i hometonų didelė šventė. Į
Maskvos TASS agentūra, Mahometo gimtinę Meceąta 
paskelbdama, kad W>1- prOga iš Įvairių kra’ ų su-i 
džiusi teismą salę lietuvių plaukė apie 2 mil. maldinin- 
publika garsiai plojo, pritar- kų. Kilus gaisrui vienoje iš 
dama sprendimui... maldininkams įrengtų sto

vyklų, sudegė 138 žmonės 
Nėra abejonės, kad taip. jr 154 >Ta sužeisti, 

buvo, nes salėje sėdėjo tik,

saugumiečiai ir partijos ak- Pasidavė Olandijoje 
tyvas.

V. Sevrukas baigė 

badavimą

Neabejotina, kad dabar k™™*®

Išrinko naują 

valdybą

Brežnevas
kaltina

Vakarus
Praeitą savaitę Sovietų

Sąjungos komunistų vadas 
Leonidas Brežnevas buvo
atvykęs Į Lenkijos komunis
tų partijos kongresą, kuria
me dalyvavo 1517 at.tovų.
Jį atlydėjo armija enkave
distų, pro kuriuos geležni- 
kelio s otyje net oficialiems
asmenims nelengva buvo 
prie Brežnevo prieiti.

Savo kalboje jis. paliaup- 
sinęs socialistinę bendruo
menę, kuri esanti savanoriš
ka lygių suvereninių ir ne
priklausomų valstybių są
junga, sudaranti vieną šei
mą, kuri gyvenanti pagal 
tarptautinio socializmo prin
cipus, — kaltino Vakarus,

'kad jie nesilaiką Helsinkio 
deklaracijos principų nuo
diją tarp‘autinę^ atmosferą.

vyks bylos prieš tais pačiais i šeši Molukų salų (Indo-

Praeitą trečiadienį Vacio- So. Bostono Lietuvių Pi
ras Sevrukas baigė 5 dienų liečiu d-ja giuodžio 14 d. 
badavimą. Paskutinią. ias išrinko ki‘ų metų vadovybę: 
dvi badavimo dienas jis ”pi-‘ pirm. St. Drevinskas, gavęs
k^VOu-M-°I.UTbT unive,.<2o7±,bal-us <A M’tkT ga™ltuo. kuo akivaizdžiausiai y- 
ritėto biblioteką, kurioje J» .222), vicepirm. D. Averka,. nusjdžj t bolševikai.

Asteit, Vakarus kaltino

dirba, tuo norėdamas at
kreipti ki'ų dėmesį. Dauge
lis studentų ir profesorių 
prieidavo prie jo ir pareikš-

1 davo jam savo pritarimą.
į
j V. Sevrukas badaudamas 
1 protestavo prieš disidentų 

Kelioliką milionų narių! kišimą Sovietų Sąjungoje j 
turinčių AII.-C10 daibo u-jl’^hiatrines ligonines pa- 
nijų centro pirm. George'|fa_’aPas!5s!į>'e9<,“Jaa,"

sekr. A. Matjoška,

kaltinamų , nežiloje) teroristai 12 die- kymą. kur iie sužalojami vi-
hlebovą ir . nų išlaikę savo rankose O- , . J ,___ . . . sam amžiui.

nusikaltimais
Andrejų Tverdochlebovą ir. nų sav„ vz- ka)ų komi etuj paskelbė
■r Va!a"li"? kuris Rodžio uTpasidavė1' slapt« Valstybės departa-
bylo^š 'IU<^lnln^U ^ova ev°j _ mento raštą, kuriame buvo

Badaudamas V. Sevrukas 
ne iojo plakatą, kurio vie
noje pusėje buvo parašasTraukinį pagrobiant žuvo parašyta, kad, jei prez. G..,'Tžmonės, porą jų grobikai k,das priims Rytoją J £°

įdomus dar viena? faktas. ĮjUV0 pa]eię}ę prieg kelia? Solženiciną, tai 
• Sovietų pogrindžio spauda jį dienas, 0 dabar yra išlais- įžeisti sovietai, 
paskelbė Gruzijos rašytojo, vinti paskutiniai to trauki

iZviado Gamsachurdijos raš-' nio 23 keleiviai

tuo bus rntroje — reikalavimas iš
leisti iš psichiatrinės ligoni
nės Leonidą Pliušą, Zinovi-

1 "Dabar me; matome juo- iu Kraševskį ir Mindaugą 
, dą ant balto! Mes nenorėjo-1 Tamonį (Tamonis atsisakė
__ i__________ • __ *• -• __

gavęs1 ĮęUrje nė vieno tos deklara-
230), fin. sekr. A. Druzdis^ijoSPUnk‘oneVJ'k(io-

f403), izd. E. Ketvirtis (358! Lenkijos komunistų va- 
bat.) ma. . V.Ivaską (353).įdas Gerekas 3 valandu ka,. 
Direktores išrinkti: S. Gn-, boje daugiausia lietė ekono.

£.i , r'S. ™i: P '-“r-
Šilali« H Cenas ! tUVU rr *utomlblht* 2 kartua

' i ir spalvotosios televizijos
Kontrolė? komisija: L. P1“m^uvus Pagerinti.

švelni?. A. Keturakis ir J.! T. . o „ . 
Olevičiu* 1 Jls ^ne SovietW Sąjungos

užsienio politiką, puolė Mao 
4 . .... i . Tse-tungą ir pikiuosi "ka-
Australljoje laimėjo i pitalistiniais revanšistais".

liberalai

233 balsus (E. Cibas gavo

tą, kuriame iis dės*o, kad jį Rita teroristu glTipė (Jar ™e lžeisti komisarų ir todėl
.persekioja slaptoji policija.. laikosi užėmusi'Indonezijos! 'eidą žmogui,
Tarp kitko jis mini. kad š. konsulatą Olandijos sostinė-! \als.ybės depai-
m. liepos 4 d. iš Lietuvos į je. Jie ten »uri 25 įkaitus, bet į tamentas vadina, gal ironiš- 
Gruzijos sostinę buvo atvy-i tikima,i ir Juos- >«"«»«• Įgai. labiausiai už visus ra-
kęs saugumo policijo? tar
dytojas S. Maslauskas ir jį 
kartu su kitais ?'kvietęs Ko- i
valevo bylos reikalu. Visi jie, 
a+sisakę atsakinėti į tardy
tojo klausimus. Liepos 10 d.1 
Gamsachurdija buvę? atleis-
ras iš universiteto, kur jisai
dėstęs Ameri kek Pfratūrą;

į v^| ir anglų kalbą. -- Įįsijungti j jo gynybą. Tuo j , *

pat metu 46 Nobelio laurea-: Tai rodo, kad disidentinis- 
tai kreipėsi į Jungtines Tau-'sąjūdis yra apėmęs plačiąją j
tas. protestuodami prie’* So-j Sovietų Saiungos teritoriją, ! 
vietų S-goje niekais verčia--o dar plačiau jos intelektu-į 
mus visus pasirašytus Žmo-

Akademikas A. Sacharovas

Reikia dar pažymėti, kad 
Žmogaus teisėms ginti So
vietų Sąjungoje 3 asmenų 
iniciatyvos grupė paskelbė
atsišaukimą, kurį parėmė 
dar 52 disidentai, pareikš-
dami olidarumą su Kovale- 
vu ir reikalaudami jį išleisti 
į laisvę ir kviesdami visus

! alus.
gaus teisių deklaracijos nuo-į

? ta tus. Deja visos šios pa-j
šaulio humanistų pastangos JAV kongreso bibliote. 
atsitrenkė į kietą raudonųjų ko* knygų lentynos yra 320 
inkvizitorių kaktą be jokių jnylių ilgio. _______ __

Elliot L. Richardam, senato pa
tvirtintas prekybos sekretoria- 

li. Iki šiol jis buvo JAV amha-

I sus nusipelniusiu pasigėrė
jimo", ra omą tame rašte.

įemontuoti Kryžkalnėje pa
statyta raudonajai armijai 
paminklą ir reikalavo pirma 
pastatyti paminklą asmeny 
bės kulto aukoms ir pa
merkti Lietuvos okupaci

ją).

Meany dar kartą pabrė
žė, kad Sovietų Sąjunga de- 
tentę naudoja -avo strategi
nei padėčiai sustiprinti ir su
irutei sukelti kitose valsty-: sakoma pareiškime, 
bėse.

Tas prezidentą nuo Solže- 
nicino baidantis raštas bu
vo pasirašytas Kissingerio į 

Į sekretoriaus Spring ten ir.
• adresuo as gen.

| sadorius Londone.

Scowroftui.' | 
[prezidento patarėjo saugu-1 
•mo reikalams pavaduotojui, 
i Meany nesako, kokiu bū-j 
du tas slaptas raštas pateko .J 

, i jo rankas. i
i

Primintina, kad į JAV-bes 
Solženiciną buvo pakvietę1 

• darbo unijų vadai.

Nebuvo jokios kalbos apie 
potitinį atlydį santykiuose 

Jie dabar sudalys naują su Vakaran apie Var- 
vyriusybę. Darbiečiai buvo su vos pakto kariniu pajėgų 

* pripažinę ir Pabaltijo sovie- mažinimą, apie galimą ar

Ispanijos karalių* sudarė 
nauja kabineto, kuri* "tęs 
Franko milžinišką darbą1M

Rašytojas A. Solženicinas

tinę okupaciją.

E. Gerekas

i pageidaujamą politinės ir 
karinės Pampos atoslūgi ir 
tam tikslui naujus Vakaram 
pasiūlymus, kaip tokiais 
Tr panašiais klausimai1 rūpi
nosi NATO valstybių konfe
rencija.

Gėrikas vėl išrinktas Len
kijos komunistų partijos ge
neraliniu sekretoriumi.

L. Brežnevas

f
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„Rytu fronte nieko naujo”
t

Taip, kaip ir Erich Maria F.emarąue veikale pavaiz
duotame Pirmojo pasaulinio karo Vakarų fronte, kur per į 
parą-nužengdavo į kapus tūkstančiai ir tūkstančiai likda-Į 
vo be kojų, rankų ar akių. bet laikraščiuose tilpdavo tik I 
trumpa žinutė — "nieko naujo“. Tai kasdieniniai įvykiai, j

Panašiai galėtume rašyti ir apie Sovietų Sąjungą, o j 
taip pat ir okup. Lietuvą, nors žmonės masiniai į kapus Į 
dar neverčiami. Čia "nieko naujo“. jeigu vyksta kratos, 
suėmimai, laisvos spaudos ar religijos persekiojimas, teis
mai, vienas kitas nuvaromas Į kalėjimą ar Sibirą. Juk taip 
buvo ir carų laikais.

Štai, gruodžio 9 d. Vilniuje prasidėjo Amnesty Inter
national sovietinio skyriaus nario Sergejaus A. Kovalevo 
byla, kurioje jis kaltinamas "Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
Kronikos“ ir kitų vadinamųjų "antitarybinių“ leidinių 
platinimu. To paties, kuris padėjo ir Simui Kudirkai pro 
sovietinių biurokratų ir saugumiečių užtvaras išsiveržti į 
laisvę. Mokslininko, humanisto, kovotojo dėl žmogaus 
teisių ir politinių kalinių išgelbėjimo.z

Bet tai "nieko naujo“, nes tokių kaltinamųjų suole 
ne vienas sėdėjo prie§ jį ir dar daugiau sėdės po jo.

Seigejui A. Kovalevui apsigynimui neleista pasi
kviesti savo liudininkų ir pasirinkti sau gynėjo. Jam siū
lytas valdiškas "gynėjas“, tikriau — papildomas kaltinto
jas, kurio jis, kaip kadaise ir Simas Kudirka, atsisakė. J 
tehmo salę suleisti tik komunistų partijos aktyvistai ir 
saugumiečiai.

H. K. Č’urlionio 
literatui*, niai darbat

M. K. Čiurlionis

Tai ilgi "nieko naujo“, nes panaši tvarka būdavo ir 
Stalino laikais. Gal dar "geresnė“, nes tada kartais su nu
teistuoju kartu sušaudydavo ir valdžios paskirtus enkave
distus liudininkus, kad nusikaltimas būtų "tikriau“ 
dytas.

duodu Lietuvai“, lenkiškai jis jau nebegalėjo viešai reikš- voje, o dabar, gyvendamas 
tis. Kanadoje, Toronte,—bend-

Tuo labiau, kad ankstyvesniuose savo pasisakymuo- radarbiauja Nepriklausomo
se apie meno kūrybą Čiurlionis visai aiškiai davė supras- j® Lietuvoje, Tėviškės Žibu
ti, jog tautini? savitumas yra vienas svarbiausių meno dienraštyje Drauge,
bruožų. O tautinis menas yra Europos meno gyvenimo Viraliniame Chicagoje 
sudėtinė dalis, vaidinanti kiekvienos tauto .gyvenime Į^ose‘“i?
dėl j vaidmenį ir tuo pačiu metu prisidedanti pne visuoti- ,.itU(Fe leidiniuose 
no tautų dvasinio pakilimo.

• Kaip jis šiuo atveju galėjo pasielgti? Jis rašė lenki;- 
1 kai. Juk ir visi jo intymūs užrašai buvo padalyti irgi len- 
j kų kalba, čia ir yra iki šių laikų nepastebėta visai asme- 
’ ninė Čiurlionio tragedija. Nepaprastai EAidėtinga Čiurlio- 
» nio asmenybė daugeliu požiūrių nėra pakankamai ištyri
nėta. Dar daug miglotų dėmių randame šio didžiojo dai- 

•lininko gyvenime ir kūryboje. Pirmoje eilėje tai jiečia jo 
literatūrinius darbus.

Žinomas daiktas, kad jeigu jis būtų rašęs lietuviukai 
ir jo kūriniai būtų viešai žinomi plačiajai visuomenei, nė
ra abejonių, kad jis būtų savo kūrybiniais metais nepaly
ginamai daug daugiau parašęs. Lietuvių literatūros isto
rijoje Čiurlionio vardas ne tik nebūtų svetimas, bet ir už
imtų jam prideramą vietą.

Ne kokiam nors Čiurlionio istorijos papildymui, bet 
, jo asmenybės pagrindinio išaiškinimo tikslais turim tyri-

"Tapybai dabar turiu didesnį norą, negu anksčiau,1 la^° <^ar^)US

ir turiu tapti geru, kuo geriausiu tapytoju, tuo pačiu ir 
savo muziką pavarytu ir dar kitų dalykų griebsiuo3. Kad J 
uk būtų sveikatos, tai aš tik — tolyn, tolyn!“

Taip Konstantinas rašė broliui Povilui 1905 m. gegu- ! 
žės 8 d. ' į

Šiame laiške yra keista užuomina. Ir brolis Povilas, ir

(Bus daugiau)

Skulptorius Jokūbas Dagys

Dvigubos sukakties proga 
yra tikrai malonu sveikinti 
iškilųjį lietuvį biržieti dai- 
ininka J. Dagį ir palinkėti 

jam sukurti dar daug meni
niu vertybių ir įnešti jas į 
lietuvių tautos kultūrinį lo
byną.

J. Jasinskas

ALTOS ŽINIOS

Naujoji valdyba

Suvažiavime sudarytoji 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba gruodžio 5 d. posė
dy pa.iskirstė pareigomis. 
Pirmininku vienbalsiai iš
rinktas dr. Kazys Bobelis, 
vicepirmininkai — Teodo
ras Blinstrubas, Povilas Dar- 
gis, dr. Kazys Šidlauskas, 
dr. Vladas Šimaitis ir dr. Jo-

Jokūbas Dagys, gimęs bo Dagio kurmių nuotraukų Adolfas Staš ižd _ Juo. 
visi žinojo, kad Konstantinas aistringai pasuko tapybos 1905 m. gruodžio-mėn. 16d.'dažnai spausdina lietoviški • finansų sek
linkme, kad jis tuo savo gyvenimo laikotarpiu troško pasi- šlepščių kaime, Biržų apy-, laikraščiai bei žurnalai; Sė- __Eugenijus Šmilgyį pr<>

Aleksandras 
atsovas

"griebtis kitu dalykų“? kart? Kaune Li?-'-'Ta sakū.r?;. daugel! Genv‘s"‘6 nariaF—Ah°dC

Čia galima spėti, kad tuo pačiu laiku Konstantinas
su- statulos ir bareljefai, norsi galvojo ir apie savo literatūrinius darbus. Dar gyvendamas ’ku)ptūrikkos kūrybos

j Varšuvoje, jis buvo pradėjęs rašyti ypatingo, tiems lai- kaktį. 
Jaudinanti naujiena yra tik ta, kad S. A. Kovalevo ' kams išskirtinai modernaus stiliaus rašto darbus. Supran-

Štai dail.- 
Jeigu Da

• nestokoja bronzos ir 
marmuro darbų.

net
Kiti dailininkai jo kūrybą ~ Lx„ v !
uh; In KaiP toji kūryba atlieka-

ma? Pats dailininkas apie 
tai pasakoja:

limaitė ir Ofelija Barškelv- 
tė.

Studentai Altoje

remtųsi aka- vai • Šiaurės Amerikos Lietp-
_ . . ________  r.......r__ techni-i "Vakarą — nuo birželio Studentų Sąjunga: pa-

praneša, — Nobelio taikos premijos laureatas jau kelios tino Konstantino literatūrinius bandymus ir laikė juos ver- kos atžvilgiu, tai ar būtų to- pradžios aš gvvenu viloje 5fyre 1 Amei??08 * 
dienos šąla lauke prie Vilniaus teismo nimų, garsiai šauk- tais iš pausdinti. kia išraiškinga ir jautri, ko- arti ežero ir micko ir ten ga- t Va p?? Ofeliją
damas prieė žmogaus pavergėjus, jo natūralių teisių min- Yra žinomas toks Čiurlionio fantastinis kūrinys, pa- kia jna dabar? Daęys moka ie sklypo tašau, kapoju ir ^Vrtaut^žSl’rska
džiotojus ir moderniuosius inkvizitorius. Vilniau- istori- vadinta’’Reknt.va).se.n»n,n ta.ai Vnrinv. h,'»„ P,es 1 ir skulptuoti, nepa- kalu medžius, paversdamas .. .... ___
joje tai bus vienas tragiškiausių faktų, skelbiančių šio
okupacijos laikotarpo neištrinamą gėdą.

vadintas "Rekonvalescento užrašai“. O tasai kūrinys buvo
pradedamas tokiu būdu: "Daktaras paslėpė laikrodukų (5au«e^IOTIblNttffi). Aš“d7to“esu laimiiT- Antanelytę iš Omahos.'
dešines akies voke, kan įąja mirktelėjo ir pasakė man, jog q dail. Mikalojus Ivanaus- gas, nes nieko netrūks+a, Lietuviu ir latvių studentų 
esu visai sveikas ir drąsiai galiu išeiti į gatvę4. Jau šis jęas dar n:'kiau nasisako: niekas galvos nekvaršina ir konferencija Chicagoje, dė- 
pirmas sakinys rodo. koks buvo drąsus savo žodinėje kū- „Skulptoriaus Jokūbo Dagio dar esu pakankamai tvirtas, kodama Amerikos Lietuvių
ryboje Čiurlionis, jo nelaukti vaizdai, jo išraiškingumas, meno d?’bai iau seniai vi-a Užtat galiu visa laiką ka- Tarybai už iniciatyva ir pa-
net daugeliui dešimtmečių praėjus, kai skaitytojai turėjo irašvti i lietuvių nacionalinę riauti *u medžiais ir planuo- ramą, atsiuntė auką 135 dol. 
progos pažinti naujai prasiveržusius į viešumą eksprešio- meno istorija. Jie perdėm ti netolima ateiti. O tolime*-
nistus ir panašius modernistus, daro stebinantį įspūdį. lietuviški savo tautiniu ir nė ateitis iau ne mums be- NAUJI PAŠTO TARIFAI

Užsiliko K. Stabrausko pasakojimas apie bandymą šį nacionaliniu charakteriu;, planuoti...“ ; nUo ^^^0 28 d veiks
aVskulp- nauji paisto tarifai:

uvjr ..cpu„.ę U. J, , atn)<j4 tobal kvai] Q erskaiaus _ Jcvafliau“. SiUip -'■"nKmusomv-į mrvse- — J. uaęys nuo pat
saugumo viršininko, nepareikalavo sudaryti a; ir. tinkama rpnrezentaei-i Biržų pomna^noie mokslo J . ,, * " iA . /.............. . .. . - anasai redaktorius buvęs apstulbintas. ’ Af čia kiaulyste, •T ? - v • - i • tz mai 11 et. už kiekviena un-eteisetapi žmonių persekiojimui ištirti ir su- - J. a.' ’8 Jo k»"*oieiinetii (1919-1927) ir Kauno .. ... ... ..... . » , .

mesdamas ryšio su realybe“ juos į žmogišku-' "balvo- Clevelando ir Danguolę

Ir dėl šios. kaip ir kitų panašių, gėdingos bylos, ku
rios tikslas brutaliai užgniaužti spausdinto ir ištarto žo
džio laisvę, paneigti žmogaus teises, net ir sovietų kons
titucijoj dailyraščiu įrašytas, nutildyti bet kurį politinių 
kalinių balsą ir laisvės 'bei žmoniško elgesio reikalavi
mą, — Sovietų Sąjungoje neįvyko jokių masinių protesto

sovietinio 
komisiją neteisėtąjį 
stabdyti.

"Nieko naujo!“

0 tuo pačiu sovietinių įvykių metu palyginimui pasi- 
skaitykime "Gimtajame Krašte“ A. Sauliaus reportažą 
apie Angelos Davis įkvėptos JAV Nacionalinės sąjungos 
kovai prieš rasistines ir politines represijas konvencijos 
Pittsburghe nutarimus ir čia numatomą veiklą:

"1976 m. liepos 4 d. švenčiant 200 metų jubiliejų, ko
votojai už pilietines teises JAV šiaurės Karolinoje, Rolio 
mieste, surengs masinę demonstraciją“.

"Kovotojai už pilietines teises Amerikoje prie SNO 
būstinės Niujorke surengs masinį protesto mitingą "Lais
vę JAV politiniams kaliniams!44

"Amerikiečiai pasipiktinę, kad darbovietėse ir bu
tuose įrenginėjama elektroninė pasiklausymo aparatūra, 
kad atidaromas jų asmeninis paštas, kad į demokratines 
ir pažangias organizacijas pasiunčiami slapti agentai ir 
provokatoriai“.

"gemalus“ dalykas, kaip anų laikų liudininkai sako, ne-įt!)jk!, ir kf„sio! 27-1932) dienu reiškiasi dar!“ 9..ct“ 7“ paj tanfas lr
buvęs išspausdintas. ? dvac’”“ fMū-=n žim’os. 1973 Į savo poetine kūrvba ir me-i ®iuncia11^ 1 Kanadą.

Čiurlionio literatūriniai palinkimai ryškėja ir todėl, j™., TV. 15. n«1. 8-2n>. Gi pa- ninius klanrimiK liečian-Į Oro paštu: laiškas — 17 
kad jis ir jo artimiausias draugas Eugenijus Moravskisi ties dalininke trūkimas, jo i čia pi’blicisrika lietuviškoie * et., atvirukas — 14 et.

, tuo pat metu leisdavę nedideliu skaičiumi dauginamą žur-»ru»si«akvT*>u. — "kurti linu- snaudoie: neoriklausomoie
nalą — "Hoptatanariva“. J dies bei Lietuvos istoriio^Lietuvoie — io paties reda-

Tatp pat ishko. artimų seimų (Valenjor Markev.au- >pir)dl)li(,iii,) fc,..
’ietini«ko« skaudos skaitv- r»ale SaulėtekVie ir Kaune 
tojai, nes skulptoriaus Jokū- leistoje Iliustruotoje Lietu-

ės - Dobračinskos) išsaugotas Čiurlionio jaunų dienų 
yrinis eilėraštis. Ten Konstantinas iš karto parodo lyri
ko temperamentą ir gilesnius kūrybinius polėkius. Nors 
pažodinis eilėraščio vertimas negali būti tolygus sklan
džiai eilėdarai, kuri pilnai perduoda kūrinio visą e /mę, 
bet kadangi spaudoje skelbtas vertimas turi aiškių trū
kumų, tai žemiau duodamas pažodinis vertimas vis tik 
gali parodyti pagrindinius autoriaus troškimus:

"Ei! Nemunu melsvuoju mano valtis plaukia į tolį. 
dangus skaistus, saulė šviečia, o tolumoje lyg kok • skun
das, lyg ir tyli gaida, kažkoks balsas, prislopintas virš 
manosios Lietuvos žemės, ei! — į dangų iškeltas“.

Lyrinė gaida skamba širdį pagaunančiu jautrumu, 
o taip pat greta yra pastanga pasakyti daug daugiau, ne
gu toji švelni nuotaika, kuri pagavo poetą, susižavėjus 
"Nemunu melsvuoju“...

Čiurlionis nuostabiai daibštus, jis išskirtinai kūry
bingas. Jo dinamiškoji dvasia darė stebuklus tapyboje 
ir muzikoje. Bet kodėl gi jis sukliuvo savo literatūriniuos 
darbuos? Kodėl pasiliko taip maža jo raštų?

Čia galima įžvelgti jo asmeninę tragediją. Mes žino
me, kad jis mokslino3 ir brendo visai svetimoje aplinkoj. 
Toji atsarga lietuviškų žodžių, kiek jis buvo įsisavinęs,; 

ir j Soriėtiją, kur šnipų, provokatorių, laiškų atidarinė- • buvo nepaprastai skurdi. Apie kūrybines pastangas lie- 
tojų, elektroninių ir tikrų kremzlinių saugumo ausų yra tuviikoje žodinėje kūryboje tuo tarpu negalima buvo ir 
daugiau, negu piliečiams gyvenamųjų patalpų, — tai jau svajoti. O angažuotis lenkų literatūroje Čiurlioniui buvo 
būtų šis tas "nauja44. visiškai neįmanoma, kai jis pasakė: "Visas savo jėgas ati-

Tai skaitant telieka tik nusišypzoti, nes JAV-se dar 
niekas nesėti kalėjime dėl valdžios veiksmų kritikos, dėl 
savo skirtingos nuomonės viešo reiškimo, dėl bet kokio 
turinio knygų spausdinimo, skaitymo ir platinimo, dėl 
religijos apeigų lankymo ir net dėl priklausymo komunis
tų partijai, kuri čia laisvai varo savo propagandą. O tie 
"politiniai kaliniai44 tėra tik bankų plėšikai, lėktuvų už
grobėjai, bomfoininkai ir panašūs teroristai.

Jeigu toji "Nacionalinė sąjunga44 atkreiptų savo akis

Jokfibo Dagio kūrinys odis)

Užsienin laiškas 18 et., 
atvirukas 12 et., oro paštu 
laiškas iki pusės uncijos 31 
et, atvirukas — 21 et.

Pakeltas ir knygų siunti
mo tarifas iki 31 cento už 
svarą arba jo dalį.

Special delivery — $1.20, 
registruotas laiškas— $1.90.

AR TURITE ŠIUOS

Lituaniotikoo Instituto 
veikalus?

Lituanistikos darbai, III
tomas, 307 p:l.. kaina $8.00. 
Čia rašo apie 20 autorių. Dr. 
Vincas Maciūnas paskelbė 
rašytojos Žemaitės 27 laiš
kus sukomentarais.

Lituanistikos Instituto 
1973 metų suvažiavimo dar
bai, 262 psl., kaina $5.00.

Šioj knygoj yra išspaus- 
' dint03 22 paskaito?, kurios 
buvo skaitytos minėtame 
suvažiavime.
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Okupuotoje Lietuvoje j|
Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

A. VENCLOVOS SŪNUS . iimybės. Deja, nemoku rašy-
B£GA Iš UETUVOS ;xi ”> stalčių“. Ieškau kontak- 

' tų su auditorija ir ieškosiu 
Venc- J’J bet kokiomis aplinkybė- 

' mis. Kitokio darbo, išsky
rus literatūrinj ir kultūrinį, 
nesugebėčiau ir nenorėčiau 
dirbti. Tačiau kultūrinio 
darbo galimybės man kas
kart siaurėja, ir pati mano 
egzistencija šioje šalyje da
rosi beprasmė ir abejotina. 
Prašau leisti man, remiantis 

gimęs Visuotine žmogaus teinu de-

Rašyto’jas Antana 
lova už nuopelnus komunis
tams jų buvo apdovanotas 
visokiomis malonėmis ir or
dinais. Jam, kaip sakoma, 
banke buvo atidaryta ir są
skaita. iš kurios ji; galėjo 
imti pinigus ”pagal nuopel
nus ir pareikalavimą“.

Jo sūnus Tomas
1937 m., nenuėjo savo tėvo; klaraci ja ir veikiančiais įsta-
keliu. Komunistų prisitaikė 
liu jis nepanoro būti. todėl 
pateko jų nemalonėn. Nors 
jis yra yra vienas talentin
giausių šių dienų Lietuvos 
poetų, bet, kaip nepaklus
niam sovietiniam režimui ir 
jų komunistinei religijai, vi
sur į kūrybini darbą durys 
buvo uždarytos. Nepakęsda
mas tokios padėries, jis š. m. 
gegužės 11 d. Lietuvos ko
munistų centro komitetui i- 
teikė pareiškimą, kuriame 
prašoma leisti jam išvvkti iš 
Lietuvos. Štai ka jis tarp 
kitko savo pareiškime rašo:

“Komunistinė ideologija 
man tolima ir, mano many
mu, didele dalimi klaidinga. 
Jos absoliutu- viešpatavi
mas atnešė mūsų šaliai daug 
nelaimių. Informaciniai bar
jerai ir represijos, taikomos 
kitaip manantiems, stumia 
visuomene i stagnacija, o 
šalį į atsilikimą. Mūsų -alv

tymais, išvykti su šeima gy
venti į užsienį“.

Jo pareiškimą išspausdi
no “Lietuvos Kataliku Baž
nyčios Kronika“ nr. 19.

ferencija galėjo pastatyti ir Lietuvos okupacijos nepri
pažinimo klausimą į kritišką padėtį.

, Suvažiavimas pripažįsta, kad šį pavojų pašalino 
I JAV prezidentas Fordą:, pasikvietęs prieš Helsinkio su
važiavimą pabaltiečių delegaciją į Baltuosius Rūmus ir 
jiems oficialiai pareiškęs, kad JAV niekados nėra pri- 
pažinusios Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą ir to nepadarančios nei šį kaitą, nes Helsin-1 
kio aktas yra tik principų deklaravimas, nepaliečiąs JAV I 
nepripažinimo politikom ’ j

Suvažiarimas mano, kad kai kurie principai. įrašyti1 
į Helsinkio Aktą, gali būti sėkmingai panaudoti Lietu
vos laisvinimo byloje, ir prašo Amerikos Lietuvių Tary
bos vadovybę atkreipti į šią galimybę savo dėmesį, pla
nuojant ateinančių metų veiklą.

. 9. Suvažiavimas laiko, kad lietuviškų darbų pasida
linimo principas yra labai svarbus 'jų sėkmingumui, to
dėl pageidauja, kad reikėtų ir dabar darbų pasidalinimo 
laikytis: Amerikos Lietuvių Tarybai rūpintis Lietuvos' 
laisvinimo reikalais, Lietuvių Bendruomenei — lietuviš
ko švietimo ir kultūros reikalais ir Balfui — šalpos reika
lais.

10, Suvažiavimas nuoširdžiai dėkoja mūsų spaudai, 
radijui ir lietuvių televizijai už Amerikos Lietuvių Ta
rybos darbų skelbimą ir paramą.

11. Suvažiavimas dėkoja visiems, kurie jį sveikino, 
ir dėkoja už aukas, kurios buvo šiame suvažiavime Ame
rikos Lietuvių Tarybai įteiktos.

v T 12. Suvažiavimas, išklausęs valdybos ir iždo globėjų
Tokie faktai, aip omo prane§jmus paklausimus ir paaiškinimus, reiškia pasiti-

- .T. Juram pasitraukimas iš! ALJ valdybos nanams uz jų pastangas, o ypač
Lietuvos ar buv. sovietų už- dldziai vertina pirmininko dr. Kazio Bobelio pasišven

timą.
Amerikos Lietuvių Taryba
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Lietuvių skautų vadovų Bebrų ir Lapinų skiltys tarp kitų Gilwellio stovyklos mokykloje 1975 m. 
rugpiūčio 16-23 dienomis dalyvių. Pirmoje eilėje instruktoriai — pirmasis iš dešinės v.s. Česlovas 
Kiliulis ir ketvirtasis vjs. Antanas Saulaitis. Ant roję eilėje iš kairės į dešinę — v .s. A. Stanušis, 
ps. B. Aleksandravičius, v_s. P. Molis, ps. R. Žinąs ir s. Vidugiris. Trečioje eilėje iš kairės į de
šinę — s. S. Miknaitis, s. R. Jakubauskas, v .s. V. Morkūnas, s. K. Matonis, s. R. Fabijonas, ps. G. 
Leškys, ps. V. JasiUlevičius, s. A. Globas ir ps. J. Liubinskas.

Kyla vėliavos į aukštį!

sienio reikalu komisaro Lit- 
vinovo vaikaičio emigraciia 
i Vakarus, juodu šešėliu už
dengia visas tarybinė* pro-' 
pagundos optimistiškąsias' 
giesmes ir skaudžiai liudija j 
tenykščio intelektualo irkū-' 
•ėjo tragediją. •

Mirė Ona Zubovienė
)

Lapkričio 22 d. Kaune I 
mirė beveik 90 metų sulau< 
kusi Ona Zubovienė, Lietu
voje plačiai žinomo visuo-: 
menininko agronomo dr. į 
Vladimiro Zubovo žmona.

Pirmieji lietuviai Bostone
ALGIRDAS BUDRECKIS

Daug stovyklų šiais me
tais jaunimas turėjo. Vienos 
jų jau buvo spaudoje pami
nėtos, kitos ir ne. Šiuo no
rėtųsi prisiminti gal vienin
telę buvusią stovyklą - mo
kyklą — tai Gilwellio. ku
rioje turėjo progos mūsų 
skautų vadovai semtis skau
tiškų žinių, patyrimo.

* Nuo š. m. rugpiūčio 16 iki 
23 dienos aukštuose kalnuo- 

I se Nevv Hampshire suskridę

kiečių skautų vadovybės giau apie mūsų skautišką-
kursuose dalyvauti su savu 
vienetu. Ledai buvo pralauž
ti. ir mūsų organizacija pa
galiau iš vienos pusės pripa
žinta. Į mokyklą suskrido iš 
įvairių vietovių vadovai: 13 
vadovų iš Amerikos ir 1 iš 
Kanados ir, pasiskirstę į dvi 
skiltis, pradėjo darbą. Nuo 
ankstyvo ryto su lietuviška 
daina skubėjo į pamokas,
užsiėmimus, iškylas ir kt. 

j 14 lietuvių ir 21 amerikiečių; Dainavome lietuviškai, kė- tarėjais 
j skautų vadovai į Gilwellio lėmė vėliavas Ameriko? ir s. 
mokyklą nuo 6 vai. ryto iki

-vėlyvos nakties per aštuo-
Bostono Kultūros Klube 1975 m. lapkričio 1 d. skaityta : nias dienas gilinosi į jauni 

•mo problemas, aiškinosi su 
| prityrusiais pedagogais į- 
į vairiais skautiškais klausi-

paskaita

(Tęsinys)

Bostono laikraščiai
imais. Bandė surasti naujus 
‘kelius, vadovaujantis nau- 
: jais principais.

Jau keleri metai, kai buvoKaip jau minėjau, JJostono lietuviai buvo gana kui- . au . 
jfe man užkirsta platesnės iri Velionės sūnus architektas turingi ir raštingu Užtat visai natūralu, kad Bostone ga- j
viešos literatūrinės, moksli-; vra vedes dail. M. K. Čiur- na anksti atsirastų spausdintas lietuviškas žodis.. Pirmas ./• ultuviu vipneta 
nės, kultūrinės veiklos ga-' lionio dukterį Danutę. laikraštis buvo “Bostono Lietuviszkas Laikrasztis“, kuris ^į vienų ar kitų priežasčių

ėjo 1895 metais nuo lapkričio 1 d. ligi gruodžio 27 d. Is nebuvo įmanoma tai pada- 
viso išleista 7 numeriai. 1895 m. sudarę bendrovę, laikraš- ryti. Tiktai šiais metais buvo 
lį pradėjo leisti Mykolas Norkūnas su A. Zdanavičium, gautas kvietimas iš 

; Redaktoriumi buvo kun. Juozas Žėbrys, kuris vienas vi-,
sus numerius ir prirašydavo. Zdanavičiui su skaitytojų:Altos nutarimai

Lietuvos, tautinę ir valsty
binę. Ir taip džiugu buvo 
mums. lietuviams, kai šalia 
Amerikos ir Gilwellio vėlia
vų vėjo pučiama siūbavo 
tautinė ir raudona su baltu 
Vyčiu ir Gedimino stulpais 
vėliavos. Bri^ pakeliant 
mūsų vėliavas, vienas iš mū
siškių vadovų paaiškindavę 
amerikiečiams, kokios tos 
vėliavos ir ka jo? reiškia 
mums, lietuviams.

Kada turėjome nors mi- 
j j nutę laiko, amerikiečiai 

ameri-' stengėsi iš mūsų patirti dau-

! adresais iš Bostono dingus, M. Norkūnas pardavė spaus-' socialistinę liniją. Michelsono “Maikio pasikalbėjimų 
Amerikos Lietuvių Tarybos trisdešimt penktasis su- » tuvę kun. Zėbriui, kuris ją iškėlė į Wateibury, Conn. Ir su Tėvu“ feljetonai labai patiko skaitytojams. Tiražas 

davimas, įvykęs 1975 m. lapkričio mėn. 22 dieną Pick- ten nuo igtjg m vasario 27 d. pradėjo leisti “Rytą“. gi eit kilo nuo tūkstantinės iki keliolikos tūkstatūkstančių eg-

lietuvišką veikimą ir apie 
Lietuvą. Daug ko išmokome 
mokykloje, bet ir išmokino
me kitus, praturtinome jų 
žinojimą. Tikimės, kad tas 
ryšys padės mūsų ‘jaunimui 
daugiau įsijungti į sekančias 
Gilwellio mokyklas.

Pagaliau— pa;kutinis va
karas. Mokyklos vadovas 
Mr. Andy Anderson su pa- 

v.s. Antanu Saulai
čių ir v.s. Česlovu Kiliuliu 
Gilwellio tikštėje perskaito 
baigusiųjų pavardes ir spau
džiama kairioji, linkint vi
siems baigusiems, grįžus at
gal į savo vienetu?, tęsti 
praktinę dalį ir baigti per 
metus laiko pilnąjį kursą.

Laikas praslinko greitai, 
nors pavargę, bet kupini 
naujų idėjų leidžiame pas
kutinį kartą vėliavas ir, pa
spaudę vieni kitiems kairią
ją. skirstomės į namus.

Bebras

kio akto punktus.
4. Tarptautiniame forume 

bus stengiamasi kelti Sovie-
Congress viešbuty, 520 So. Michigan Avė., Chicago, Ilk, Antras Bostono laikraštis buvo savaitraštis “Kelei- zempliorių. “Keleivis“ buvo padidintas iki 8 puslapių. Įsi-; ^ų Sąjungoj vykdomus oku- 
priėmė šias rezoliucijas: vis“. 1905 m. vasario 9 d. Antanas Žvingilas pradėjo leisti gyta naujos spaustuvei mašinos. 1917 m. Keleivis pasi-

1. SuvažaaA Inas , įveikina prezidentą Geraldą R. ”Keleivį“. Iki 1906 m. pradžios laikraštį redagavo M. statė savo spaustuvei namus už $45,000. Pats Michelsonas 
Fordą ir širdingai jam dėkoja už Lietuvos reikalų supra- ’ Paltanavičius, kuris, iš jo pasitraukęs, pats pradėjo leisti parašė daug knygučių socialistinėm temom, kurias išpla-
timą, už lietuvių atstovų priėmimą ir pakartotinį užtik
rinimą, kad JAV nepripažino ir nepripažins Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

2. Suvažiavimas sveikina rusų okupantų pavergtus 
ir ištremtus Lietuvos brolius ir seseris, aukštai vertina 
jų ryžtą išsilaikyti, linki jiems tolimesnės ištvermės ko
voje dėl tautos laisvės ir žada visų Amerikos lietuvių 
įmanomą paramą.

3. Suvažiavimas širdingai dėkoja kongresmanui Ed
vardui Dervvinskiui už pasiūlymą rezoliucijos, kuri įpa
reigoja JAV vyriausybę niekada nepripažinti Btltijos 
valstybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos — įjungimo į 
Sovietų Sąjungą, už tos įezoliucijos pravedimą užsienio 
reikalų komitete ir už pastangas ją pravesti kongrese. 
Suvažiavimas laiko kongresmaną E. Dervvinskį lietuvių 
draugu ir Lietuvos teisių gynėju.

4. Suvažiavimas nuoširdžiai dėkoja laikraštininkui 
Billiui Andersonui už artimą bendradarbiavimą su Ame
rikos Lietuvių Taryba. už paskelbimą eilės straipsnių, 
išryškinančių Lietuvos okupacijos pripažinimo ptvojus 
ir iškeliančių sunkią Lietuvos padėtį okupacijoje.

5. Suvažiavimas sveikina visus Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos narius ir linki tuo pačiu ryžtu ir toliau 
ginti Lietuvos reikalus

6. Suvažiavimas sveikina Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą — pavergtosios lietuvių tautos atsto
vybę ir laisvojo pasaulio lietuvių vadovą Lietuvos laisvės 
atstatymo kovoje, linki jam ištvermės ir našių rezultatų 
visuose Lietuvos laisvinimo darbuose.

7. Suvažitvimas didžiai vertina JAV lietuvių pagal
bą Amerikos Lietuvių Taiybos darbams, kviečia labiau 
įsijungti į jos veiklą, prašo gausiau aukoti Lietuvos lais
vinimo kovai vesti, skirti Vasario 16 d. aukas Amerikos 
Lietuvių Tarybai, siekti, kad bet koks jėgų ir lėšų skaldy
mas būtų sustabdytas.

8. Suvažiavimas randa, kad šiais metais Helsinky 
užsibaigusi Europos Sausumo ir Bendradarbiavimo Kon-

Amerikos Lietuvį“. Jo redaguotas “Keleivis“ buvo tau- (tindavo Socialistų Sąjungos kuopos. Nuo 1912 m. Michel- 
tiškai katalikiškas. Vėliau trumpai jį redagavo Jonas sonas pradėjo dar kasmet leisti “Keleivio kalendorių“. 
Smelstorius. P. Bukšnaitis paštu ir New Yorko. paskui į Kai 1886 metais pasirodė “Vienybė Lietuvninkų“, 
Antanas Antonovas. 1907 m. gale redaktorium buvo pa- savo populiarumu didelis buvo ir redaktoriaus Domlnin- 
kviestas Stasys Michalkevičius - Michelsonas. Neturėda- ' ko Bačkausko sukurtas Taradaikos tipas. Čia į jo lūpas
mas iš “Keleivio* 
m. nebeleisti.

Pasikvietęs spaustuvininką Jurgį Gegužį, Michelso
nas atpirko iš Žvingilo spaustuvę. Pradėdamas redaguoti 
“Keleivį“, Michelsonas iš karto davė laikraščiui aiškiai

Antanas žvingilas, 1905 m. va
sario 9 d. įsteigęs Keleivį, vėliau 
jį perleidęs S. Michelsonui ir 
Stasiui Gegužiui, miręs 1955 m. 
gruodžio 29 d. Jewett City, NJ.

Stasys Michelsonas, nuo 1907 
m. iki 1915 m. vidurio redagavęs 
Keleivį, skaitytoją labai mėgia
mą Maikio su tėvu pasikalbėji
mą autorius, miręs 1973 m. 
rugsėjo 24 d. Miltone, Mass.

pelno, Žvingilas nusprendė ’jo nuo 1909' buvo dedami įvy kių ir asmenų įvertinimai, kai kada 
šlykštūs. Taradaiką ir jo žmoną Baltruvienę liaudis pa
mėgo ir godžiai gaudė pasiskaityti. Šitokį žurnalizmo tipą 
vėliau nevienas mū ų laikraštis pamėgdžiojo. Populia
riausi tapo Miko Paltanavičiaus sukurti “Keleivyje“ Mai
kio ir Tėvo tipai, kuriuos išvystė “Keleivio“ redaktorius 
Michelsonas. Tėvas buvo vaizduojamas visokių senovės 
prietarų gerbėja*., o Maikis gynė modernių laikų pažangą. 

(Bus daugiau)

ALTOS LAISVINIMO VEIKLOS GAIRES
Amerikos Lietuvių Tary- ei ja bus įpareigojimas vi- 

’oos suvažiavime pirminin- soms JAV ateities vyriausy- 
kas d r. Kazys Bobelis nu- bėms.
brėžė penkis veiklos etapus, 
kuriais Altą veikė ir toliau 
veiks, siekdama Lietuvai 
laisvė1:

1. Užsitikrinti, kad JAV 
vyriausybė nepripažins Lie
tuvos inkorporavimo į So
vietų Sąjungą. Tuo tikslu 
gautas prezidento Fordo už
tikrinimas, dabar daromos 

‘pastangos Atstovų Rūmuo- 
. se pravesti atitinkamą rezo
liuciją (ji jau priimta. Kel. 
red.). o no to, talkinant se
natoriui Percy, bus siekiama 
tokią pat rezoliuciją praves
ti senate. Kongre-n rezoliu-

2. Buvo siekiama, kad 
Helsinkio susitarimas nepa
keistų Baltfjos valstybių pa
dėties ir neįteisintų Sovietų 
Sąjungos kla ta ir prievarta 
vykdytų inkorporacijos pa
stangų.

3. Po Helsinkio konferen
cijos bus stengiamasi pa
naudoti mums naudingus 
aktą pasirašiusių valstybių, 
taigi ir Sovietų Sąjungos, į- 
sipareigojimus — pagerbti į 
pagrindines žmogaus lai -

puotoje Lietuvoje persekio
jimus tautinėje, religinėje, 
politinėje srityse, žmogaus 
teisių ir laisvių varžymą, 
vykdomą rusifikacfją ir ne
leidimą lietuvių tautai pasi
naudoti laisvo apsisprendi
mo teise. Taip pat bus kelia
mi kiti Sovietų Sąjungos įsi
pareigojimų laužymai.

5. Galutinis uždavinys — 
riekti Lietuvos nepriklauso
mybės ir pilnos laisvės.

Suvažiavimo metu dr. F. 
Kaunas pasiūlė, kad, artė
jančių Taikos švenčių pro
ga. atsistatydintų suskilusių 
Liet. Bendruomenių abiejų 
šalių valdybos, būtu sudary
ta neutrali komisija, kuri 
pravestų naujus bendrus 
rinkimus ir naujai išrinkta 
valdyba skilimo vietose bū
tų visų priimta. Suvažiavi
mas tam pritarė ir pavedė 
Altos pirmininkui tuo reika
lu imtis iniciatyvos.

ALT Informacija

Geri žodynai
lietuvių-anglą kalbų 

(lynas, redagavo Karean- 
naitė ir ŠlapoberskS. apie 
27.n<M) fndžių 511 pal., kai
na $8.00.

Anglų-iietuvių kalbų žo-
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Lietuviai $ tautų frante ja
j Lapkričio 30 d. Our Lady 

Mount Carmel Recreation

HARTFORD, CONN. »

Lietuvių klubas paminėjo 

savo 65 metų sukaktį

Teisės patarimai
LOS ANGELES, CAL. K

— Oha! Phū! Pazvalyk,; —Per šventes, Maiki, ne-'sumanymą karštai rėmiau
aiki, ėia nors kiek atsipūs-; reikia daug apie save misly- Tai davė $300 pelno. TadsMaiki 

ti...

. .. , - , . Lapkričio 15 d. Lietuvių
centre buvo Ra ų, lenkų, sve- xiubas paminėjo savo veik- 
dų. vietnamiečiųprancūzų, -„og 65 *met sįkaktj 
airių ir ispanų festivalis, ku- * *
riame dalyvavo ir lietuviai.
Jį aplankė per 5,000 asme
nų.

Lietuviai jame pasirodė 
labai puikiai dainomis ir šo
kiais, kuriems vadovavo 
jaunasis Edvardas Meilus ir 
Zigmas Snarskis. Publika 
nesigailėjo jiems plojimų.

Lietuvių stalas buvo ap
gultas. Ant jo stovėjo eglu
tė, papuošta lietuviškais pa
puošalais. Buvo 12 lietuviš
kų patiekalų. Jie per vien? 
valandą buvo išpirkti.

Mačiau prie jo daug lie
tuviško jaunimo.

šia proga prisimenu lietu
vių šventę miesto auditori
joje 1960 metais. Ją aplankė 
per 3,000 akmenų. Dėl lėšv 
stokos jau norėta nuo jos at
sisakyti. Padėtį išgelbėjo J 
Glavickas ir J. Šalaviejus. 

j pasiūlydami loterijon išleis- 
1 ti kelis kalakutus. Ir as tą

,da
• ti. Tada reikia širdį kitiems f lėšų atsirado ir iš kitų šalti-

O kurgi tu tuos pakie- I*'““"- kaiP klu?n°. į“™- 
atidaryti ir pasakyti: Well- 
com! Kas šiandien manoj Tokias šventes 
tas ir jūsų! j rengti kasmet.

J Tokias šventes reikėtų
— Nagi, tai dovanos! Ar 

tu nežinai, kad už keleto!
dienų bus Kalėdos? Taigi, geresnj0 savo draugams Vienoj Šeimos tragedija i įsijungus

šalia scenos iš abiejų pu
sių buvo padėtos gėlių puok
štės, o scenos gilumoje dide
lėm raidėm parašas: ”1910- 
1975“.

Prieš sceną buvo stalas, 
prie kurio • usėdo klubo va
dovybė ir garbės svečiai.

Renginį pradėjo direkto- 
ių tarpbos pirm. Antanas 

Mazalas. primindamas klu- 
*)o nuveiktus darbus ir ‘jo 
•eikime Harfordo lietuviam. 
Kun. V. Bitinui sukalbėjus 
maldą, renginiui vadovauti 
buvo pakviestas adv. Leonas 
Mazotas (žinomo pedagogo 
b* rašytojo Prano Mašioto 
sūnėnas).

Uggesnę kalbą Da akė 
valdv'bcs vicepirm. Liongi
nas Rajeckas. Pasak jį, bu
vę džiu 'iu laikų ir ne ma
žiau sur.’dų. Jau buvę norin
čių klubj namus parduoti. 
Pagalbos šauktasi per Tėvy
nės Garsi) radiją. Atsirado 
geradariu, kurie, tą šauks
mą išgirdė, atėjo pagalbon 
savo pinigine ir rankų dar
bu. Ynač daug gelbs^įs Pra
nas Špakauskas.

Klausimas

reikia ta proga 
savo frentą apščėslyvinti. 
Tokia jau šioje kontrėje yra 
staila.

Išteka R. Kilmonyte ų

... t «z . u i . i Los Angeles Harold Exaj>kyti I KeMvte dnttyuj, klurim. UM. miner 2 d. rafcjį
reikalais. Us klausimai turi MU bendre
informacinio pobūdžio. Klansimuo ir ai* 
sakymas spausdinsime šiame skyriuje.
Lailke rsUUa pai«mčti, kad esate Keleivio 

skaitytojam

siųsti tiesiog 4Hs

Advokatė dr. M. Sveikauskienč sutiko aUa-

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey ai La*. 
Boston Five Building 

1895 Centre Street 
W. Boabury, Mass. 02132

I
Atstkymas

kad filmų aktorė Rūta Kifc 
monytė vasario 14 d. ištieki 
už Texaso restoranų tinklo 
vadovo Websterio Lowe8.j>

Dalias Fort Worth vietoj 
vėje jie jau nusipirkę ištai
gingus namus.

BEDFORD, NJi.

Giedanti

čia gyvena Daugėlų ęgi- 
ma. Kazys Daugėla yra iijjtt- 
nierius, Stasė Daugėlienė — 
dainininkė, o duktė Rūta =—■ 
mokytoja, bet jie visi trys• • A • • 1. V

Aš dirbu plieno ftbrike. Jei darbdavys arba jo 
Pradėjau dirbti 1961 metais draudimo kampanija gali iš-
ir per 15 metų tepraleidau vengti mokėjimų, jie tai ir____  ,
vieną ar dvi dienas per me- padarys. Tik labai ir labai dalyvauja vietiniame b; 
tus. 1966 m. rugpiūčio mė-: aiškiais atvejai?, kur suma tiniame chore: tėvai 
ne«į, keldamas ”štangą“,lyra nedidelė ir atsakomybė 
pajutau skausmą nugaroje, j neaibejotina, darbdavys a’ba 
Kadangi skausmas nebuvo • jo draudimo kompanija ne-

aštrus aš niekam Ikels «inču dėl mokė3imo- 
perdaug astrus, as menam i.., ir tokiu atveju kuriuo 
apie tai nesakiau ir baigiau
darbą 4 vai., kaip visuomet.
Naktį man pradėjo labiau
skaudėti, bet iš ryto buvo 
vėl geriau, ir aš nuėjau į 
darbą. Tai buvo penktadie
nį.

Mano sesuo, kuri gyvena 
greta mūsų, paprašė mane 
padėti svainiui namus dažy
ti. Nors nugarą man dar vis 
skaudėjo, bet pagalvojau, 
kad sunku atsisakyti: svai-

mokėjimai yra ”padaromi 
draudimo kompanija labai 
nuosekliai seka reikalą ir. 
jei randa priežastį tiem mo
kėjimams nutraukti, ji krei
piasi į ta ištaigą, kuri tvarko 
industrinius akcidentus. pra
šydama leisti mokėjimus 
nutraukti

o duktė groja vargonais.

Daugely šeima gražiai at
stovauja lietuviams ir kito
mis progomis.

V.

BROCKTON, MASS. 

Aukos Jaunimo kongresui

Brocktonui buvo skilia 
sutelkti Jaunimo kongresui 

Į $800. LB apylinkės valdyba 
..... , , i surinko ir pasiuntė $802.
”Workmen » compensa-; viso labo aukojo 84 atski- 

.įon yia mokama tik tada,, n- a;menys ;r organizacijas, 
kai jrodoma, kad industrinis Po $50 auk •„ „ Batisi^lr 
akcidentas buvo tiesiog!-, F Janonig NfJ _ $3# j,a

pnezastis daAminko g25 - LKMS 15 kuopa, 8w.... nis man visada padeda, kai 
Klubą,? pradėjęs stiprėti; raan yra reikalinga pagalba.

. r -studentams. Jie j Tad visą šeštadienį mudu
i dabar tup savo kambarį,» gu SVainiu dažėme namus

- O kas pagal tavo galvą'. pienas jminų Tam-i ku'l mažiai sutvarkę. j fr skaud-. j me atitikti įstatymo reikala-i ŠTaėdėfei, A. A."£*3t&
yra dar geresnio, ne^i ai "UJ Dar kalbėjo pirm. Stasys' neperdaugiausia. Sekmadie-j v-mus (ansing outof andm į ir p Simkos. p0 $lg _ Vy,
čia nupirkau?

— Betgi tu galėjai nors

padovanoti tokią proga.

negu as
Na, o ką tu čia turi prisi

pirkęs?
— Jei nori pažiūrėti, taj 

meldžiu.
— O! Kaklaraištis, ba- nupirkti po gerą lietuvišką m. amžiaus, 

lams \alyti šepetys, molinis (knygą

i
ne” pnezastis darbininko 
nepajėgumo dirbti. Ta prie
žastis privalo būti ne tiktai 
faktiška, bet ir teisine pras-

Kazimiero parapijos choras, 
J. Kairys ir Sandaros Įdu
bas. Po $20 — S. Eiva. E. V.

1 EnTŠcT n ^ėjal'Z, di^ ir dl' * -P^eut). t ėių J Rėdėte
ra Minukienė, kuriai už au- jau elektrinį Šildytuvą prie;Tal “ra tal“.'7^vJaiir J.K. Yakavonytė.

Kiti aukojo mažesnes tu* 
mas. > .

puodas, cementinė šventojoj m ™ -v • i -i Na’ 0 g™°džio 6 d- ^tą 
Tu, Maiki, visą laiką 290 greitkelyje prie Graft.i-«. tetulėlė, naktiniai marški-'..,“7 m J 290 greitkelyje pne G

niai, pantapliai,mwaraipa-i^k^bl Xriu "Sas
m skiyro rmtnočnc 1 -aiKra .cius, Kūnų menas ras‘ae gražaus 6 nedisikasyti grėblys, petnešos,}?.“*14 rastas gražaus 6 pėdų vyro

kelnių diržas, Four Rosesl lavonas. Tai buvo Tamkų
gyva
varinė
vėl gyvatinė... Tėve, tu visai 
pakvaišai, arba tave biznie
riai ir pasipinigautojai visai 
apmulkino...

nių diržas, Four Rosesl V “ ~ lavonas. lai nuvo įamKųra inės bonka, ir vėl gy- ” ė ¥s,peL. Sfzt ?* vyriausias sūnus Danielius,
inė, ir vėl gyvatinė, ir dar * ?kalto? ^ekas! Net ir, 21 metų amžiaus, 

mokėdamas tada negali nie-i

Į {teisinių kliūčių. Žinau, kad!
Bilietų platinimu ypač pa-! Mano darbas yra sunkus > Tamsta neapsieisi be teisiš-j 

sižymėjo Vincentas Juralis, ir reikalauja gan didelės fi-.kos pagalbos, todėl patariu’ 
jų išplatinęs net už $510. i zinės jėgos. Po keleto valan- nedelsiant paimti advokatą,!

Pažymėtinas i: Edvardo, dų darbo pajutau, kad nu- kuris pasirūpins Tamstos; ». T ... o. . 
Mazoto įnašas klubui: jis; garą man vis laibiau ir labiau'reikalais; jis susisieks su • 1Ji®se zaI™ 47
nuolatinis jo finansų tvar- pradeda skaudėt, kad sunku Tamstos daktarai? ir ves; 1 ®k?S.vKama

.pasidaro pasilenkti. Nuėjau. Tamsto’ reikalą, pasitarda-Į wV
pas foremaną ir pasakiau,'mas su Tamstos daktarais; ivcl’’»r<>oWyii,N.x. 11

ATSIUNTĖ PAMINĖT) ; 

Lithuanian cookery, pik

I
. . . | T,^uvęs P.™; *L’, kad man nugarą skauda,

ko įskaityti, nes po poros} Ūko 3 jauno? našlaitės,' Thomas atsiuntė sveikinimą’ Sako ar susjžeideP Sakau Serkų gyvatinės jau visos viena jų jau ištekėjusi pas4”- 1 ketvirttdienį lyg išnarinau
llitarosekyse usimnišo. j . x i r ’ • f v įhn , stuburkaulį, pa kui man bu-

— Ka? Artai blogi pre-! ~ Tai tokiems.k”Pį Dar mirė Antanas Domei- ko miešto majoras"1 George 
žentai. Pusę savo mėnesinės u! ° kuitunng. žirnines tik kaj 6° m.( Vincas skralsltis. «. ”"«'k pas klinikos daktarą.

n.Hni.n v.H irk knyKas Ir dovanoja. istefanija Valeckienė, Pet-

tais klausimais, kurie yra 
mediciniško pobūdžio.

NAUJI PILIEČIAI

Pasaulio lietuvių kat 

žinynas, 102 psl., kaina įįh 
pažymėta. Išleido Lietitf|i| 
Romos katalikų kunigų 
junga (213 So. 4th

pensijos paklojau, kad tik 
mano frentai būtų patenkin
ti ir pašėnavoti!

—Pusę tavo pen rijos išvi- 
lioj'o biznieriai už beverčius 
daiktu?. Tokie, kaip tu, vi
sas kratuviu lentynas priei? 
šventes ištuština. O ar taL 
nėra padoriu . bet lengvati
kiu žmonių apgaudinėji
mas?

— Nau-a, Maiki! Jeigu tu 
savo frantams per šventes 
nenupirksi iokio prezento, 
tai ir pats iš iu nieko negau
si. Po šveičiu jie nenorės ’ 
tave nė žiūrėti. O dabar už 
tas sveikas, už šitą šepetį ir 
svak«a ma^e puse metu tie 
fantai vaiši"' nas Zacirka. 
O už šita "aktine šlebe ma
no a-arpadinė per švente* 
ppjpą rrpri no nosimi visa 
riebu šojjpri O ii? du kartu 
daugiau k?>5tuoia. ne<ru ši
tie marškiniai. Atv'p <rwaf.i.' 
ne tai aš nenoriu ?r kalbėti.

ioimi nenadovanosiu 
tai i savo sveikatą su
naudosiu.

— Už tiek pinigų galėjai 
pats sau naudingų ir reika
lingų daly ku nusipirkti. Juk 
tavorpaties batai jau visiškai 
suplyšę ir net kojos piršta? 
iš jų išlindęs.

— Maiki, ir tavo mokslin-• rcnėlė Misiukevičienė ir An
tanas šalaševičius.čiai per Kalėdas jokio dru- 

ko neįkerta. Anava. pernai
mudu su Zacirka pirmą Ka-. ..................-
ledu dieną nutarėme pada- P1 'glaudusioje žemėje! 
ryti vizitą pas mūsų parapi
jos zakristijoną, kuriam bu
vau pagal tavo pa+arimą už
sakęs prezento Keleivi. Nu,

Athausen. Savo kalbom jis 
palinkėjo klubui ir lietu
viams geros sėkmės.

Ilsėkitės ramiai šioje Jus

Sveikinu

Artėjančių Kalėdų ir Nau- 
ir kas? Radome am tos ga-| ’juių Metų proga sveikinu 
zietos galva paguldžiusi ir
prie stalo mieganti... Matvti, 
iokio raš*o negalėjo rkaitv-

Keleivio redakcijos ir admi
nistracijos narius, bendra- 
d: rbius, skaitytojus ir savo 

ti. ir visas Brezentas nuėio’bičiulius, linkėdamas jiems
per nieką. O Zac^kos pado
vanotos pp”ė bonko« Sben- 
iev buvo išberta. Reiškia 
širdis jo loską priėmė, o ma
no ne...

— Tėve, pasiimk savo 
prekes ir eik. man galvos 
tokiomis kalbomis nekvar- 
šinęs!

— OI rait. Aš galiu eiti. 
bet tu, matau, jau užmiršai 
visus gerus tradišenu*. Gut 
bai!

ĮSIGYKITE

malonių švenčių ir laimingų 
1176 metų.

J. Krasinek**

SENIAUSIAS TEISĖJAS

Dabar dažnai nusiskun- 
d: iama, kad kai kurie teisė
ja ' yra tiek nusenę, jog nesu- 
vekia nė kuriais metais jie 
g; .vena, o sprendžia kraštui 
gy vybinius klausimus.

Bet seniausias teisėjas yi'a 
buvęs Albert R. AIxander.

Meninei programai atlik
ti buvo pakviestas Bostono 
sek tetas, kuriam vadovau
ja komp. Julius Gaidelis. 
Sekstetas padainavo 8 dai
nas, ir jo solistas Norbertas 
Lingertaitis — Kur bakūžė 
samanota ir Grįžimas iš So- 
rento. Rita Slaveckaitė dar 
solo padainavo J. Stankūno 
Minutės ir Humoreska.

Po to buvo vaišės, o vėliau 
majoras traukė bilietą au
tomobiliui laimėki. Tas lai
minga is buvo 8702. kuri 
buvo įsigijęs John Karpins- 
ki iš Wethersfield, Conn.

Pajamos iš to ”biznio“ 
sustiprins klubo kasą. Jį su
galvojo naujasis klubo pirm. 
S. Baltauskas.

Jonas Bernotas

STEPONO KAIRIO ATSI

Pernai JAV pilietybę ga- D°oklyn, N.Y. 11211). 
Daktaras davė vaistų nuojvo 131,655 asmeny.. Jų tar-j Dainava 1955-1976, AŪ(

skausmo ir liepė keletą die- ?! *2*“*’’*. Kub°1S?"V,° i * ““ Da™v«’ 
nų neateiti į darbą. Keletą! 18 V 74?’ J?S lel*"ys'„1975
dienų pabuvus namie, IaT: ’&T.“:.
niau, kad iš proto išeisiu. 
Visa nugara pasidarė ne
lanksti ir labai skausminga. 
Negalėjau nei pasilenkti, 
nei sėdėti, nei gulėti. Nuėjau
pas daktarą. Tas nuziuntė į 5 
ligoninę X-ray padaryti. 
X-rays nerodė jokio įlūži-J 
mo, bet daktarai sakė. kadi! 
nugarkaulio žiedai yra ne
tvarkoje, nes muskulai tem
pta nervą. Trumpai sakant, 
aš likau invalidu ir jau il
giau kaip šešis mėnesius ne
dirbu.

Taiwano — 8.501, Vokieti
jos — 6,002 ir pan.

•1

gausiai iliustruota, 
nepažymėta.

Mano fabrikas atsisako 
man mokėti. Sako, nežino
me. kur susižeidei, greičiau-1 
siti tai įvyko namie. Jei bū
tum darbe susižeidęs, kar 
nors būtų apie tai painfor
muotas, kam noite botum 
pasiskundęs.

Kas man dabar daryti?

1976 METŲ PAVASARIO 
EKSKURSUOS IUETUVA

tt
Bostono, Montrealio ir New Yorko 

iivyksta BALANDŽIO 15 d.—grįža BALANDŽIO 23 d.

Kaina 2648.00
GEGUŽIS 20 d. — grįžta GEGUZfiS 28 d.

Kaina 8728.00
Pris iię grupių salinia jungtis ir ii kitę miestą su papilde* 

mu mokesčiu.

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVRLUOKITB1

Vasaros čkskuraijos į LIETUVĄ prasideda GEGUŽIS 28. 
Registracijos priimamos dabar.
Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

yimS 1859 m laąkriėio 8 d *«NIMV PIRMASIS TO. Turtjąu šiokį tokį dr«idi- 
PlatoburJe i ?roa MAS "LIETUVA BUDO“ mą, pagal kurį gavau iešių

”71 JONAI IŠTIK A” i įiLin ".Ji™ JAU IŠPARDUOTAS. BET mėnesių patalpą. Dabar pa-
ZURNALISTIKĄ Į įtraukęs, u teisėjo pi^eigų ANTrOJOTomO—" f AU, Išbaigė. Neturiu tt ko gy-

”7iirnali«»ikni.“ rato •«» LIETUVA“ DAR YRA NE- ’venti.Žurnalistikoje ra»o JO damas 105 metų ir 8 "><ne- DIDELIS KIEKIS. i Keleivio skaitytoju
’žymių mūsų spaudos dar- šių amžiaus. Jis mirė 1966 # i
buotojų. Kaina $6.00. m. kovo 30 d. $2.00. Michigan.

' Srath Boston, Masu. 02127
283 Wsst Broaduray, PJ).Box 118

Tdefoaas: (817) 288-8784

Savininkai Aldona Adomoniai 

Air fares subjeet to changes and govemament approval.
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Vietines žinios Ramovėnų padėka

Sandaros susirinkimas 2 Teisėjas valdys mokyklą
i

. -A. L. Tautinės Sandaros 
7-tos kuopos narių susirinki* 
mas šaukiamas ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 21 d., 
2 vat popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos pa* 
talpose. « *
....Be kitų svarbių klausimų, 
darbotvarkėje yra 1976 m. 
valdybos rinkimai.
. .Vi* i nariai kviečiami da* 
lyvauti.
. Darbotvarkę baigus, bus 
kuklios vaišės.

Pirm. A. Čaplikas 

Sekr. B. Bajerčius

Padėka

Reiškiame gilią ir nuošir
džią padėką p.p. Martino* 
niams, Džiubinskams, Vla
dui ir Broniui Bajerčiams ir 
Juozui Valickui už užuojau
tos pareiškimus, paguodą 
mūių sunkiuoju metu ir už 
paskutinį patarnavimą ve
lionei mūsų mylimai žmonai 
ir motinai.
Povilas Arturas Janavičius 

ir duktė

Gruodžio 9 d. teisėjo 
Garrity atleista visa So. 
Bostono vidurinės mokyklos 
administracija ir mokyklai 
vadovauti įgaliotas buvęs 
Gavin mokyklos direktorius 
J. McDonough.

Teisėjo nuomone, admi
nistracija nevykdžiusi integ- 
acijos.

Iš gyventojų išrinkto Mo
kyklų komiteto kompetenci
jos atimta teisė rūpintis mo
kyklų integracija, ir tos pa
reigos pavestos vienam ak
meniui — mokyklų direkto
rei Marion Fahey.

Dėl tokio potvarkio pro
testuoja įvairios organizaci
jos ir asmenys, kurie priva
lomą mokinių /vežiojimą ne
laiko geriausia ir vienintele 
mokyklų integracijos prie
mone. Sis prievartinis vežio
jimas iki šiol dar labiau pa 
didino rasinę neapykanta, 
numuTė mokslo lygį ir ištuš-

1
' L.K.V. s-gos Ramovė Bos- 
: tono skyrius jaučia pareigą 
j padėkoti visiems, kurie pri
sidėjo prie sėkmingo Lietu- 

4M3S kariuomenės atkūrimo 
157 metų sukakties paminė-
Ii
jimo. i

i»
Dėkojame Šv. Petro para

pijos klebonui kun. A. Balt-J 
rušūnui už pamaldas ir in-’ 
vokaciją; rašytojui St. Sant-Į 
varui už gražiai pasakytą} 
turihingą kalbą; Keleivio 
redaktoriui J. Sondai už mū
sų šventės garsinimą; St. 
Dariaus posto vadui Ka- 
rinskui už vėliavų įnešimo 
(.vaikymą; šauliams, skau
tams ir vyčiams už dalyva-į 
vimą su vėliavomis; Hart
fordo moterų choro vedėjui 
J. Petkaičiui, choro solistei! 
I. Petkai tienei ir choristams i 
už meninės programos atli-Į 
kimą; A. Baikienei, J. Ba-i 
jerčienei, O. Bartasiūnienei, į 
O. Andriulionienei. šidlau -! 
kienei, O. Merkienei. 0. Vi-’ 
lėniškienei, A. šimėnienei. s 
L. Jasinskienei. M. Plevo- 
kienei, V. Vaičjurgienei, E. > 
Jakutienei, St. Šmitienei. • 

. Kontautienei, Tumienei irĮ

Sveikiname savo draugus ir pažįstamus ir linkime

jiems malonių Kalėdų ir laimingų 1976 metų.

Scholastika ir Vytautas Stelmokai

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname savo 

draugus ir paįstamus ir linkime jiems visokeriopos

sėkmės.

Avon, Mass.

Nora ir Aleksandras Griauzdės

VAKARONĖ IR ŠAUNUS DVIEJŲ PAGERBIMAS

Mūsų brangiam nariui

Staiga mirė Algis Makaitis RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
Ji stoties WLYN, 1360 ki-
oeiklų ir iš stoties FM,

5 d. jis 1101*7 mc” veikia sekmadie-
e, Ma. į nūus nuo 1 iki J .30 vai. die-

Apie tai plačiau para'rsimėĮoą. Perduodama: Vėliausių
kitame laikraščio numeryje.'Pasaulinių žinių santrauka

j r komentarai, muzika, dai-
...... . Los ir Magdutės pasaka.

įvyksta į Jaunimo kongresą*

j ~ ... ,_ , . T ! Biznio reikalais kreiptis I
Gruodžio 1> d. į Jaunimo į g2pįc jncrjgt3 gėlių ir dova- 

kongresą Pietą Ameruojej >>Tautuvę. Rn8 r. Rm.d- 
is Bostono išskrenda siej - ~

Georgijuje gruodžio 11 d. 
ištaiga mirė buvęs ižvmus 
. bostonietis kap. Algis Ma- 
I kailis, vos baigęs 30 metu 
'amžiaus. Gruodžio 16 
laidojamas Nonvoode

*0.
502 E. Broad- 

Bostons. Telefo-rinkti atstovai: NijolėvWg9. Ten 
kaitė. Rima Potasiute ir Da-! 
liūs \ asvs. Be jų. dar vyksta 
Vilija Eikinaitė. Daiva Vei-j 
taitė ir Gintaras Karosas.

------ - o . ... . , Praeitą šeštadienį, gruo- Abiem sukaktuvininkėm
ino miesto valdybos kiše-| t”?’ - ®*rJa®,unui’ džio 13 d., Lietuvių Moterų klubo valdyba įteikė po pui-

nes. į* Lendraiciui ir Ant. Stanu-; Federacfjos klubas kią gėlių puokštę ir po dova-
Senatoriai Brooke ir Ken- ‘!On."!1 ™-v.aka:. Tautinės namuose w-

nedy palaiko tei-ėją. ™ A- Ba^enei Į rengž pneškalėd.nę vakaro-
' Z Padeje-oms H Ruch, \. amžia£

K. Vasiliauskienei. A. San- /' į . naeerbtos 
t*eckaitei. Pet. Baikienei -- * proga pagertuos

"GARSO BANGŲ“
j PROGRAMA
2
} ši -adijo programa trans*
‘ liuojama sekmadieniais iš, 
stoties WBUR 90.9 FMį 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v.i 
popiet.

Gruodžio 21 d. — Kūčios1 
Lietuvoje. — papročiai, val
giai.

ir

ALGIUI MAKAIČIUI

mirus, jo žmonai Reginai, tėvams, seserims Skirmai ir 

Nijolei ir broliui Kęstučiui reiškiame giliausią užuo

jautą.

Santaros-Šviesos Bostono skyrius

f.-.

Australijoje

GINTARIUI KALVAIČIUI

mirus, jo motinai PAULINAI KALVAITIENEI ir sū

nui RAMONUI reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū

dime.

Kazimiera. Kęstutis, Jūratė ir Kastytis Kalėdos 

Kolumbija.

Dalau ir Taisau
Namus iš lauko tr viduje.
YJpdau popierius ir taisau 

visto ą, ka pataisyti reikia.
Naudoji) tik geriausią

medžiaga
JON IS STARINSKAS 

220 Sarta Hill Ava. 
I>/rchaater, Maaa.
TeL CO S-5S.M

PK AI DIMO AGENTO RA 
AtHelta įvairių rūiių 

draudimus
Kreipti? aena adre*a:

BRONIS KONTRIM 
J»9S Bmadway

So. Boaton. Mass. 02127 
TH. AN 8-1761

PARDIODAMAS 

I karakulionėlę, o Al. Gustaitienei —
su linkėjimais ir dramos „ .... , ... . teirautissambūrio vardu gelių. ku-*. ,. _ . . . ~: landomis.nas Įteikė jo nanai M. Gi-, 
neitienė ir J. Jašinskas.

Adv. Z. šalnienė savo pa-į .
lėkos žodį plačiau paįvairi-’ 
no įdomiais praeitie? laikų; 
ir darbų atsiminimais, ra-* 
tindama lietuvius nesiriboti! 
tik savo tautiečių rateliais,! 
o veržtis ir į amerikiečių!
'arpą, keliant Lietuvos var
dą.

Meninėje programoje akt.
A. Gustaitiene išraiškingai 
paskaitė porą H. Nagio ir D.
Mitkutės kalėdinių eilėraš
čių ir šiltai priimtą St. Zo-

paltas 15\16 didžio. 
Keleivyje darini va-

(4S)
, * v . - . . dvi įžymios bostoniškėe mo-Jšerelienei uz patarnavima. f advokatė ZuzanaRuaJkaU^ aČf° la?n!enė^^ AleS 
, pasakytą eilėn**,. j m Gustaitienė

■ . v^€m® i Apie adv. Zuzaną šalnie-
s^ai Į minėjimą atsilankiu-j nę kalbėjo adv. dr. Marija 

Šveikauskienė, iškeldama 
.-ukaktuvininkės (o taip pat 
ir jos velionio vyro) rimri 
profesinį pa-iruoSmą. drau
giškumą ir sėkmingą ilgi* 
metų veiklą lietuvių ir ame< 
rikiečių tarpe.

Akt Aleksandros Gustai 
lienės čia atliktus reikšmin 
gus lietuviškojo teatro sri 
ties darbus savo žodyje iš
ryškino Bostono Lietuvių 
Dramos Sambūrio vedera 
nas Jurgis Jašinskas. pa
reikšdamas ir pageidavimą 
kad sambūris vėl atgytų fr 
eivijos lietuvybės labui.

Šia proga Al. Gustaitiene' 
gražų sveikinimą atsiuntė ir 
"Lietuvių Dienų*4 leidėjas 
Antanas Skirius ir jų redak
torius poetas Bernardas 
Brazdžionis, kuriame tarp 
kitko rašoma;

"Kultūros kūrėjai ir jot 
puoselėtojai yra dldžiaus 
mūsų tautinės gyvybės pa< 
laikytojai išeivijoje. Dramo 
teatras yra viena įtakin

siems.
Vladas Bajerčius,

Skyriaus pirmininkas

L Nenortienės paroda 

Chicagoje

Inos Nenortienės emalio 
'kūrinių paroda gruodžio 5 
-13 dienomis buvo atidary
ta Jaunime Centre.

Ieško Lietuvos Žinių

Praeitą savaitę mus ap
lankė Jonas Narbutas iš Ka
nados, užsisakė Keleivį ir 
prašė paskelbti, kad jam rei
kalingos Lietuvos Žinios, 
leistos Kaune nepriklauso
mybės metais.

i
I Pranešti prašoma Kelei- 
.viui arba pačiam J. Narbu
tui, 1983 St., Germain Blvd., 
Ville St. Laurent, Hue, H4L 
3S9, Cahada.

Skautų vyčių šokiai

Gruodžio 26 d. 8 vai. vak. kultūros šakų Jūs,
Tautinės Sąjungos namuose a*tc’re režisiere Alek- 
So. Bostone, Mass., rengia- ?an<*ra Gustaitiene, scenot 
mi skautų vyčių Dariaus bū- darbą pradėjusi Nepriklau- 
relio šokiai. i somoje Lietuvoje ir ilgw

{metus vadovavusi Bostono
Kviečiama jaunimas ir scenos mėgėjų teatrui, mfl- 

jaunos širdies subrendėliai. ; sų teatro ištorijoje palikote
įėjimas — auka $3.00.' ' neiedildomus pėdsakus.**

Savanoriui kūrėjui

POVILUI A. JANAVIČIUI,

jo žmonai JULIJAI mirus, reiškiame gilią užuo
jautą.

Savanorių kūrėją Bostono skyrius

Dvi taikliaoaios ir prasmingiausios dovanos 
tiems, kurie kUsviaa skaito aagHikai nei Hetuviiksi:

ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai, ketnrl U> 
asai jaa iilefeti; kaina >20.00 nž tomą.

LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. Antanaa Kn
isa, kaina M.00.

O noriatiema sa Lietsva susipažinti saaugosinas — 
gyvas aidas ii netoliam praeities:

PASAKYTA • PABAiYTA, Astano Smetonas kai- 
bą rinkinys, kaiaa >10.00.

Užsakymas s^pti: Lictavią Enciklopedija, 395 West 
r, P. O. Boa 95, South Bootoa, Mase. 92127. 

(•17) 2M.7730, vakarais («17) 282-27M.

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Balys Sruoga mūsų atsi-į Steponas Kolupaila, para- 
minimuose, spaudai paruoJšė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 ’ zas Danys, 464 psl.. daug 
psl.. daug iliu-tracijų. Kny. iliustracijų, kieti viršeliai, 
goje rašo apie 70 asmenų. • x i na $12.00.
Kaina SIO.OO. i Amerikos Lietuvių Taryba,

c i- . „ ;30 metų Lietuvos laisvės ko.Saules šermenys, naujau- .
’oarsko novelę "Palaima-, o ^ias Antano Gustaičio saty-į Leonardas šimutis ri-me*?
solistas Benediktas Povilą- rinių ir humoristinių eilėraš- ? lnn ,' ‘. hMHi&uto oeneunuas ruMia ..3.,. .fliustracijų. oOO psl., kaina
v’icius. akomponuojant mu- C1M rinkinis- su dailininko
dkui Juliai Gaideliui. su Viktoro Vizginios satyrinė-p Rauįonojo aAlio wara, 
gražiu pasisekimu padaina- mĮ5 spalvotomis įliustracijo-• narašė Fdvndac
ro keturis lietuvių kompozi- mis. didelio formato^ drobės cinK,sj^ , k\_
.onų kūrimus. ursenai. Aa.na $i.00.

Sveikinimo žodį dar tarė Pėdos mirties zonoje
na $6.00.

Palikimas, poeto Fausto
ne-

. _____  JO už-
. Elenos Juciūtės atsiminimai. ra;aį Įvairiais klausimais ir 

nepaprastai 544 psl. Kaina $10. tkt > 31'g puslapių knyga, ku-
TAU, LIETUVA, Stepo- Irią snaudai paruošė Stasys 

no Kairio, 480 ^1., kai* į Santvaras. Kaina $6.00. 
na $2.00. ! Pataisyta parašyta. Anta-

1 GANA TO JUNGO, Kip»'no Smetonos kalbos ir pa
iro Bielinio atsiminimai, 492 reiškimai 1935-1940 metais, 

\ akaronei šauniai vado-; psl.. kainn $5.00. sudarė Leonas Sabaliūnai
tavo energinga ir šmaikšti! DIENOJANT, Kipro B10 * snaudai paruošė Vincas 
klubo pirmininkė Aleksand-j dnio, 464 psl.. kaina....$2.0c Rastenis. 350 psl., kaina $10 
ra Moriarty, padedama kitų: PENKTIEJI METAI, Kip t Dialogas ru kraštu, Aki 
valdybos narių, o programai i ro Bielinio, 592 puslapiai, mirksnių kronikos, ar.trs
— Elena Vasyliūnienė. j Kaina ........................ $2 0C knvga, parašė Bronvs Raila,

I šį pirmąjį tekios rūšies’ PASKUTINIS POSĖDIS Kaina $7.00.
L.M.F. ldiM>o renginį prisi-: Juozo Audėno atsiminimai i Paguodr. akimirkų kro-
rinko pilnutėlė salė tikrai ( 227 psl., kaina...........  $4.00 nikos 4, I dali*, parsšė Bro-
nuosnios publikos. Tad telie-: ATSIMINIMAI, parašė Juo ’r.ys Raila. 428 p<L. kaina 
ik tik padėkoti Ui tą kultu-j zas Liūdžius, 246 pusią , minkštais viršeliais S5.00,

ir LB Bostono apylinkės pir- Sibiro katorgininkės ir so. Kiršos iki šiol niekur 
mininkas Antanas Matjoš- vietinių kalėjimų kankinės, spausdinti eilėraščiai. i« 
ha. Elenos Juciūtės atsiminimai.

Po to buvo 
gausios ir geros moterų klu
bo valdybos ir narių paruos
tos vaišės, ir vakaronė už
baigta kalėdinėmis giesmė
mis.

ringai praleistą vakarą.
J. Vanagas

Čiurlioniu pradėjo, 
juo ir

piai. kaina...........$3.00 ; Kietais — $5.50.
Sukilimas Lietuvos sure- Paguoda, Bronio Railos 

renumui atstatyti, doknmen. išgarsėjusių akimirkų II da
rinė apžvalga, parašė buv. i iis. Be kitu dalyku, čia telpa 
Lietuvos r.^panra-tas pa- ’I domios studijos apie poetus 
siuntinys ir įgaliotas minis- Lecmą Skabeiką ir Joną Ais. 

, teris Vokietijoje Kazys tį. Knyga 374 psl.. kaina
Kultūros klubas šių metų, Škirpa, 583 psl.. iliustruota, kaip ir Į dalies •—minkštais 

antro* pusėn susirinkimu?'įrišta, kaina $15.00. viršeliais $5. kietais $5.50.
pradėjo Mykolo Drungosj LIETUVOS ISTORIJA į Paęuoda. Bronio Railos 
paskaita apie M. K. Čiurlio-’VI-ji laida, parašė dr. Van- ',.>’*mirk?n,’ų ITI dalis, 387 
nį (Saulius Cibas tada pa-Ida Daugirdaitė-Sruogienė. t>sl* kain*. minkytais virše- 
skambino kelia Čiurlionio' 414 psl.. daug paveikslu, ke liais $6.50. kietais — $7.25. 
kūriniu*) ir juos baigė gruo-j Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta Chkagov istorija, narašė
džio 12 d. Elenoj Vasyliū-; Kaina ......................   $6. Aleksa* Ambrozė. 664 psl..
nienėe įžangos žodžiu apie* Amerikos lietuvių istorija., gausiai iliustruota, kai- 
Čiurlionį ir Izidoriaus Vasv- redagavo dr. A. Kučas, 639 na kietah viršeliais $10, 
liūno sudarytu kvartetu (jis p«L. kaina SIO.OO. į mir kitais — $8.
pats, prof. Alf red Maleson, Lietuviu išeivija Amerikoj, $5.00.
Linda Nichols ir Herbert parašė Stasys Michelsonas,1 Kad Ji būtų gyva. Emili- 
Wilke), kuris atliko čiurlio- gausiai iliustruota. 500 psl.,1 jos čekienės straipsniu rin- 
nio kvartetą C moli. kaina $4.00. * kinys, 216 psl.. kaina $5.00
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Vietinės žinios
E. Juciūtei įteikta 

Kipro Bielinio premija

! ir jaunieji scenos talkinto- Mokinių vežiojimui $55 mit J Davė naujų sksitytojų

• kai, muziko Dariaus Lapins- j
i ’ i

Betty Nestland ii Nor-*. ., , i Mass. seimelio nario Flyn woo(jo Kalėdų proga užpre-
i. įžymus socialdemokratų!ko va:lorauJaml- ' ^nnktais duomenimis pn- Keleivi A. Yanu

te"i Antano Rūko ”Mano tautos ‘ lhri Clevelande, Ohio.

OMO******************************************''***************  ********

AUKOJO BALFUI l M. Dranga išvyko į Chicagų

» \ ciAVjuo tupias uivuru^ ---- -
I tamentu paliko $3,000 už į istoriją“, 
i geriausią knygą apie I.ietu-i

Adv. Zuzana Šatoienė 
$50.

J. ir A. Starinskai

į voje vykdytą ir vykdomą 
Į Veiklus jaunosiom kartos''genocidą (tautos naikini- 
i atstovas Mykolas Dranga iš-iTokia knyga piipazin- 
’vyko j Chicaga savo tėvų irį^a. Alenos Juciūtės Pėdos 

$30. j draugų aplankyti. Grįš po įmirties zonoje .

, mui per pirmuosius metus 
! išleista $21,645,495. o ka-

E. Juc’ūtč buvo atsivežu-•^an8j šiais metais vežioja
ma dar daugiau mokinių

si Sibiru kalinių rankdarbių 
parodėle, kuria visi labai 
domėjosi.

tai ir išlaidos bus didesnės. 
Jo nuomone, per dvejus me-“ 
tus bus išleista $55 milionai.

švenčių.

Auka gimnazijai

Povilas A. Janavičius vie
toje gėlių prie savo mirusios 
žmonos karsto Vasario 16

Ačiū gerb. B. Nestland. gimnazijai paaukojo $15.

Po $25: .J. Venckus (žmo- 
no a‘minimui) ir Sandaros
Moterų Klubas. Grįžęs žada atsidėti tiktai

m • a ai i • . studijoms — nori kuo grei-
T. ir Č. Aleksoniai $12. ~au gaUįj filosofijos dakta-
Po $10: E. Cibas. J. ir O. ro laipsnį Haivardo univer- 

Gimiai, A. Kropienė. A. sitete.
Mažiulis, K. ir O. Merkiai.

J. Kapočius — $6.
Po $5: R. Petronienė ir V. j

Bakšys.
Visiems aukotojams nuo

širdžiausiai dėkojame.
Ta proga visiems lietu

viams linkime linksmų lalė- 
dų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų.

Adomoniai į Floridų

Aldona ir Jonas Adomo-

i Ta premija jai buvo įteik
ta gruodžio 6 d. Chicagoje.

Įteikimo iškilmes Jaunimo 
Centre pradėjo Juozas Sko- 
•ubska;. Programai vado
vauti buvo pakviesta Emili
ja Pakštaitė. Pagrindinę kal
bą pasakė prof. Mečys Mac
kevičius. Dar kalbėjo E. Ju-f

niai gruodžio 21 d. išskren- ciūtės kaimynė ir mokslo
da į Floridą ten švenčių pra
leisti.

Vėl giedos televizijoje

draugė mok. Stasė Peterso-1 
nienė. Buvo paskaityta iš-' 
traukų iš premijuotos kny-‘
gos. A. Pužauskas perskaitė 

. premijos įteikimo aktą, o 
Arkivyskupas Medeiros.testamento vykdytojas P. 

pakvietė komp. J. Gaidelio’Venclova Įteikė E. Juciūtei 
Auku laukiame ir iš tu, 'adovaujamą Biocktono lie-! 53,000 čekį.

kurie dar neturėto nro.™ iu ’tUvlU ParaPUos chor5> ?iedo- į
įteikti J P a JU i ti gruodžio 25 d. 9:15 ryto i Juciūtei taus padėkos žo-
1 . 'mišias, kurios bus transliuo-1. dį, Jonas Kelečius, Stasė

Balfo skyriau* valdyba jamos 7 kanalo. Kielaitė, Laima Rastenytė

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 

(BURNER)
Siūlomas naujas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9.5 O vertės
• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostonų

SOUTH B0STCNC UETUVIŲ PLUECiŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA:

PENKTADIENIAIS nuo 3 vai. iki 10 vai. vak. 
ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
Picų užsisakyti galima ir tel. 268-1055. Tada atėjus
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS

K
i|

h
-JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS I
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACEŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadienis 
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ii kt 1 

Atsilankykite ii būsite maloniai nustebint*.
S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

Trans-Atlantic Travel Service
COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St. 
JVORCESTER, MASS. 

ToL SW 5*2858
yra yieainteJė oficiali įstai
ga Worcestery. mui siunčia 
Mantinius tiesiog ii VVorces-
Mrio j Lietuvų ir lutas Rusi- 
jds valdomas sritis. Čia kai*

lietuviškai, patartum* 
greitai ir sųžinmgai. 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima ganti įvairiau, 
•ką importuotų ir vietini 
gamybos medžiagų ir kitų 
daibtų, tinkamų Lietuvoje,

ii žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsią ir negir- Už cuiet ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDEL1ENES DAINŲ 
į vedžioja. ' žmogau*—be ydos.

M**f********»********************* PLOKŠTELE

Flood Sųuare 
Hardware Co.

K. i. AUBkMA 
*» KAST BBOAP<VA* 
8OUT» SCS7GN. M \SS. 
TELEFONAS AM 8-414*

Bcnjamin llcor* Dsiat 
PopMron 8iaaom>

•tikim “
VfarAte nikneaya

Rcikmenya pltuntoriama 
Vfcokfe ceteilM daikte!

Peter Maksvytis
Csraaatar & BzSdsr
49. Church 8treot 

M. Miksa, Mum.

ko ir vMnje, gyvenama namą ir] 
Mario putoto, pagal JM« raiks*| 
Isvim*. Įsukite vioodu iki t v»>| 
Įsais vakaro.

Telefonas; 698-M75

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

|! ) 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

SOUiU***** ****** *****************

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde*

Paltu

.Naudokitės musų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių
ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

,w***************»********************************************** '

. Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakamio

(PtDINIS 
OPTOMSTR1STAS

Valandos:
nūn 9 tai ryto iki S vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Maas

**********************************
TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OFTOM KTRISTfi 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY

Laisves Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC B WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Brockton, Mass. 02402. TeL 680-7200
SOUTH BOSTON. MASS.
*******************************’*******************************************<*i**********e»**i**<******»***

Knyga yra geriausias žmogaus draugasj
mooooooooooeooooooooooooooooMeaoeooosooooeeooooof

ga The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
I teptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistų — eikit i Uetnviikų vaistiaų 
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

• 384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tstafomm AN 8-M2P

Mos P vaL ryte iki 8 vaL vw ttakyrus šventadienius Ir sekm.

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

Skambinkite 268-2500

N & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ito

268-4662
t1 M UHIBUL Į Ji mn

290t7^Sf

p**~—-"*w*08a**'* anOfirnaaS*

k v* "•< ' UrnsMStM

681^6^*2i _ vaHmrtmaeuadt

AVIMI

AVIMI

54^5^
Tha Federal

GBTuTictto Tunai provtOBO «ui» av ivuorcii on «fnoun< 
«HMrswn b rvduosd ttf tfnpenteok rau (Bl&aymd

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio Iki 
penktadienio nuo 10:30 vaL ryto iki 
5:30 vai. vakaro. 8E8TADIBNIA15 — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo Įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galiam susi
kalbėti ir Uetuvtfkai 

Turtas (Assets) yra viri 8274,000,080

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norinti* 
vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 
gimines ilgesniam laikui. R

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

Globė Parcel Service, Ine.

RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms galite užsakyti tiktai iki 1975 
m. GRUODŽIO 20 d.

Trans-AtlanticTradingCo
l Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

393 West Broaduray, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01804 

TsL 7983347
Tiesiai iš Worcesterio sten

ėtam įvairios siuntinius į Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotis! Siuntiniai sudaromi il 
vietinės gamybos ncdiiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami 
alų. Turime vietoje įvairių via

ffrokių iŠ kilų kraštų vfcai te* 
nuaria kainomis. Bo te, siunčia 
mo smiotų, pinigas ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. čia 
sunokMto pinigus, o giminės 
ton vištoje galėt pasirinkti iš
sakytas prskss.

Taipogi tarpistakanjams psr 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimtam Bs pas save | svečias 
•r amįattariam apsigyvcaimuL

tai ir m<tariagaL AtnHaakų įriti- 
kMU Vedėjas A. SdtyrtauU

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP* 

AND
TRAVEL 1NFORMAT10N
(VAIRIAUSIAI DOVANAI

18 BOSTONO | LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Pristatymas greitas Ir 
garantiotas

Galima užsisakyti rublių

šaldytuvus ar 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto 3ri 2 vaL gdp. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.
389 W. BvosMhray 

Su Boston, Mass. 88121 
ToL 2694088

s • * -•




