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Simo Kudirkos byla 
vis garsiau atgyja

Vyrą tardė, o žmoną
t

itleido ii darbo
' “Samizdato“ žiniom, 1973 
lm. lapkričio 20 d. techikos 
‘.mokslų kandidatas A. Ras-

Rūta įrodymų. kad jo motin, ,r. (ūm»i Amerikoj..;?«“> (Eeškevičius), Kauno 
• T | m- tituto energet 'kos fizikos-

Atsiranda galimybe S. Kudirkai pralyti Amerikos pilie* | technikos problemų bendra- Į
. u- c . • • i. _ jj ji- • darbis. po 7 valandas truku-t,be.. Semionų u- kontre.manų peram. <1.3.,.. Į riog knį08 <konfkkuc,a le.

Kudirka, kalinai

Hearsto duktė Patricia 
teroristų „žygiuose”

Ji dalyvavo San Franciaco Hibernia banko užpuoli* 

me au kitais vadinamosios "Symbionese armijos“ nariais. 

Teroristu* televizijos kamera nufotografavo. Teroristų 

veikla didėja, ir jai užgniaužti ieškoma naujų būdų.

Jau esame rašę, kad vadi-, spaudos magnato Randol- 
namosios “Symbionese ar- pho Hearsto duktė Patricia, 
mijos“ teroristų pagrobtoji už jos i1'pirkimą tėvams iš

leidus apie $2 milionus, pra-
sttttntrrr-tti rrrrrrrrrrrrrrrrrr ne££ kad nutarusi namo ne-

__----------------  ,, , , ,, grįžt ir įsijungianti į tą va-
vartojo grubius ,k*t0"0 Tarpiau! Intam Institutui Žieme nukako 50 mtų. Tą nu- j. r ^OCUarOVOS KūlOa , dinamą ją “išlaisvinimo ar- 

kaktj Jb paminėjo šauniu banketu kovo .30 <1. Jame tarp kitę lau-! .. ' miją“. Tai buv» neįtikima
ty buvo ir lietuvišky valgių stalas. kurb turėjo didelį pasbekimą. ,>IZ demokratiją i sensacija ir. žinoma, didelis
Kitoje vietoje apie tai rašoma pbėiau. Nuotraukoje is kairės į de
šinę stato šeimininkės Alekrandra Daukantienė-Moriarty. Elena 
Valiukoninė. Adelė Ausiejienė ir Elena žiėkienė. trfiks t a Onos 
lleviėienėe. Nuotrauka St. Urbono

Ilginė literatūra ir Lietuvo I 
Katalikų Bažnyčios Kron: 
kos numeris) buvo KGB pa

for Simas. Mes dabar ap
klausinėjame asmenis, kurie 
buvo ar yra pažįstami 

! Marija Kudirka.“
Šiuos naujus davinius iš

kėlė Kudirkos motinos jau
nystės draugė, kurių tėvai 
kadaise kartu gyveno New 

i Yorko priemies*v Brookly- 
ne ir prieš pirmo ji pasaulini 
karą buvo grįžę į Lietuvą.

Kudirkos reikalu rūpina
si ir senatoriai bei kiti kon- 
gresmanai. Šen. Charles H.

; Percy balandžio 1 d. oficia- 
’ liai pranešė, kad jo rezoliu-
Iciją jau parėmė 21 senato.
I u..., cc i

su reigūnų išvežtas apklausinė 
jimui. Klausinėdami Ratoi. 
nį apie jo 'pažįstamus ir i 
kur gavęs pas jį rastą litera
tūrą, KGB pareigūnai 
kartotinai
grasinimus. Jam grasino ne 
tiktai byla už atsisakym? 
duoti parodymus, bet ir at 
leidimu iš daibo. areštu ir 
ilgų metų kalėjimu. Grasino 
atleisti iš daibo ir jo žmoną 
jeigu ji neatsakys į tardyto
jų klausimus. J

(•alsusis Sovietų S-gos 
mokslininkas ir laisvės sąjū-

l smūgis tėvams, kurie irgi 
netikėjo, kad ji būtų laisva 
valia taip apsisprendusi ar

džio veikėjas akad. Sacharo- tok| pareiįkimą davusi, nors 
vas atsiliepė j Solzenicino. p,.je buvo padėta ir jos
pernai rugsėjo 5 d. paskelb
tą laišką.

Sacharovas nesutinka su

nuotrauka su automatu ran
koje.

Bet vėlesni įvykiaiv.r„ Fūiem,-Ke/cw/o’ ptotūlto-, kai kuriomis Solženidnoį .. _

ji’ pavestų valei. sekr. H.įyaUt. universiteto Kauno fi- joms, rėmėjau ir bel^radarbiams ^‘ovS
me linksmų ir malonių Velykų, ]gau» teisių milžinu, nepa- d., minėtos grupfc teroristai

'Keleivio’ leidėjai ir redakcija .prastu rašytoju, kuris be!u^Puo^ San Francisce Hi- 
• kompromisų, teisingai ir gi-1 bėmia banką. Jie pagrobė 

1 * - kelis tūkstančius dotorių ir
per susišaudymą sunkiai su. 
žeidė porą asmenų. Apiplė-

. ,, ... , , • i J*a pavesiu vaisu seni. n.j w
Kudu:.<ai gelbėti ar bent jo',Kiagin?eriu. ”nedelsiant at-Į Halėje, kur Raškinio žmona 
likimui palengvinti veikla •j(rejp^j sovietų vyriausybės J D. Raškinienė, fizikos - ma-

v I *Ji *1 *SJ Amė IT JbUO VN1KU 11 1CB* I IX
naujų davinių. T» nOįtiįį,Įkad jh paiefctaslmaa. kuriame buvo iškeltas 
žinoma, gerokai suaktuali-j kalėjimo ir grąžintas šei-; klausimas apie Raškinienės 
no A. Rukšėno knyga Day, mai« . atleidimą, nes ji viešai prak-
of Shame“, sukrečiančiai; geto, prezidentas prašo-: tikuoja tikybą ir todėl nega- 
pavaizduojanti Simo Kudir-: mag rezoliuciją perduoti IH tinkamu būdu auklėti stu-

geri* surisi »'

visus

kos pardavimą sovietams. . jr Jungtiniu Tautų Žmogaus denių.
UPI žinių agentūra ir Bos- > Teisių komisijai. j Susirinkimas galutinio nu-

ton Globė Washingtono ko-j Panašaus turinio rezoliu- toarimg ne-uformulavo. 
respondentas Dariuos S. i cija kongrese pasiūlė Robertj
Jhabvala praeitos savaitės P- Hanrahan. Greitu laiku ‘Si/p 
ketvirtadienį paskelbė, kad,bus sušaukta šmerikiečiųl 
esama galimybės S. Kudir- ’ spaudos konferencija ir bus 
kai prašyti JAV pilietybės, t jai pateikti šio klausimo ty-\ U

Mat, yra įrodymu, kad jo • rimo rezultatai, 
motina Marija Kudirkaitė! Nors ir sunku numatvti,
yra gimusi Amerikoje ir bu-' kiek pavyks Simo Kudirkos_______ ______ __
vo pakrikštyto Brooklvne St. Į vargą sušvelninti ir vietojai I ro^įtu”buvo nuteistas mir- 
Marys of the Angels bažny- j nuomonei paveikti sovietų ^€S bausme.
čioje. Ją krikštino kun. V. aklą užsispyrimą, bet vis!
Vamagiris. Vėliau ji buvo,tiek reikia visiems dėti di-: Jis visą laikąxniekur neiš- 
tėvų parvežto į Lietuvą, kur, džiausiąs pastangas, kad šis'eidamas slapstėsi savo tėvų 
jai gimė Simas. {herojiškas kalinys neliktų j namuose. Net nuolatiniai tų

Žinoma, Simas Kudirka pasaulio užmirštas, kad bū-, namų lankytojai nepastebė- 
automatiškai JAV piliety- Padaryta viskas, kas tikįjOt kad juose slepiamas toks 
bės negautų. Ją galėtų at-, galima jam išlaisvinti ar jo į nusikaltėlis.
gauti jo motina, o tada ir kančioms sutrumpinti.
Simas, remdamasis 1940 m.' j Manoma, kad Phillipui
Tautybių įstatymo 205 str. l A. HUTIO jUOUl£]Uie -mirties bausmė jau nebebus 
turėtų teisę į pilietybę. j ’ vykdoma.

Jo motina čia buvo gimus tpūTodū 1
1906 metais. i . .

Šiuo reikalu kongresma-; Chicagoje nuo balandžio 
nas John Rooney kreipėsi į: 9 iki 14 dienos buvo dail.
Valstybės departamentą, ku-į Adomo Varno jubiliejinė 
rio pareigūnai jau ai;- darbų paroda. Joje buvo iš- 
kinosi ir tikrino jo motinos! kabinto apie 60 paveikslų, 
gimimą įrodančius doku-l e Parodos atidarymas buvo 
mentus. J kongresmano pa-Į ir dailininko 95 me‘ū am- 
klausimą buvo gautos toks žiaus sukakties minėjimas, 
administracijos reikalams; kuriame apie dail. A. Varno 
sekretoriaus padėjė jo John į kūrybą kalbėjo iš New Yor- 
M. Thomas pasirašytos at-j k° atvykęs jo buvęs moki- 
sakymas: ' nys dail. Vytautas Jonynas.

. _ .... - * siu«« it*
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Olandijoje suimtas Jocu- 
bus Phillipas, kuris už bend
radarbiavimą su naciais ka-

Kas laimės rinkimus 

Prancūzijoje?

Brazinokų byla

vėl atidėta
Kovo 18 d. Ankaros teis

mas buvo numatęs Prano ir 
Algirdo Bražinskų bylą nag-

liai įsijautęs pavaizdavo 
; liaudies kančias ir komunis-

Pa8iraiė atlyginimų ’tl? valdžios nusikaltimus
i Sacharovas ypač iškelia

minimumo įstatymą Į,afkl*^, Soiženidno vei- 
1 ° kalą “Gulago salynas“, ku-

Prezidentas pasirašė kon-’riame aprašyti sovietu kon
greso priimtą įstatymą, ku-'centracijos lageriai 1918-56
ri? pakelia mažiausia atlygi- metais, 
nimą 36 miHonams darbinin-' Ir Sacharovas ragina so-

Šime dalyvavo bene 6 asme
nys. jų tarpe 3 moterys. Bet 
banko televizijos kamera 
juos nufotografavo, ir paaiš
kėjo, — kad viena tų plėši
kių yra Patricia...

Nežinia, ar ji ten dalyva
vo savanoriškai, ar prievar-

v » > .. . j- ! iki šini mayinu«i»« nriva.;"""1’ j ta. bet faktas, atrodo, tikras,rui susugu?, byla vėl atide-» loll ’ atlvT^Xs bivo $ mo ’ Soviety įjungtose K nuotraukos palėkėjo ir ki
to balandžio ^9 dienai i S? atlyginimas buvo $ neni8iškose respublikose. ti dalyviai. Dabar Kalifomi- 
ta balanaz.o .» menai. Į i.ęo vataidai. o nuo geguže,: Akgd „į.,. «

mcn. jis pakeliama, ik, $2 ko už demokratijų,
nuo sausio 1 (i. i^1 *2-10, laisvų tarpvalstybinį žmonių
ir nuo 1976 m. sausio 1 d.

rinėti i^esmės. bet, prokuro-J kV-

Visiems rūpi, ka Prancū
zijos piliečiai paririnks savo 
prezidentu. Kandidatų yra 
per 20. Svarbiausi deirolis- 
tas Chaban-Delmas. finansų 
ministras Gisvard d’Estoing* 
ir socialistas Mitterrand, ku-; 
ri remia komunistai ir net

; vietų vadus atsisakyti mark
sizmo ideologijos ir vyravi«

(E)

Nuo 1969 ui. Izraelio ministerž 
pirmininkė Goldą Meir, 
Jausdama pakankamai 
savo partijoje, atsistatydino. 
Kas J# paketo, dar nežinoma.

iki 02.30.

Varšuvoje svarbus 

komunistų posėdis

į Judėjimą ir globalinį visų 
{didžiųųjų kraštų bendradar
biavimą.

II
Pirmadienį Sovietų S-gos Į 

delegacija, vadovaujama 
Brežnevo, Kosygino ir kt 
išvyko į Varšuvą, kur susi-

'.Solženicinui ruji jo 

draugų likimas
Sovietų Sąjungoje slaptai 

platinamas Solzenicino pa 
reiškimas, kuriame jis reika-

renka Europos komunistų jauja kdd bepročių ligo- 
valdomų vyriausybių atsto
vai.

jos prokuroras davė įsaky
mą juos suimti.

Savo metu ir generalinis 
šalies prokuroras William 
R. Saxbe buvo pareiškęs, 
kad FBI turi suimti Patrici- 
jos grobikus, nebojant jo
kio pavojaus įkaitui, jeigu 
tik žinoma, kur jie lindi, bet 
dėl to jis buvo kritikuoja
mas. O dabar Kalifornijos 
gen. prokuroras E. Younger 
spaudai pabrėžė, kad grobi
kams neturi būti daroma jo
kių nuolaidų, nes visokie iš- 
pirkimai tik dar labiau pa- 

susi-

ninės būtų paleistos gen.
Grigorenka, ten įkištos už

Ten jie aptars, kaip toliau-dalyvavimą protesto de-< didins jų apetitus ir 
puromos Į laikytis santykiaujant su. monstracijose. Ir gydytojai Įmuksime politiniais moty- 
tatvdino. Vakarais, todėl ta konferen- Griirorenkos nelaiko ligo-iva’s žmonių grobimo epide- 
------ • , _ ® mijos visamecija domina ir vakariečius. iiiu j . krašte. Mes

Minėtą pareiškimą ipasira-1 negalime vieno žmogaus
’šė ir įžymus matematikas! SNUguma laidyti aukočiau už 
Į visų piliečių saugumą. JisĮ Safarevičius, geras Solženi- 
cino draugas.

Australija rinks 

parlamentą
Australijos darbiečių vy- 

• riausybė paleido parlamen-
i 1969 a. gniuNKto d-4fc auKlį savo namuose buvo nužudytas Jo- {tą ir paskyrė naujus rinki- 

Gegužės 5 d. rinkimuose., aeph Ysblonskl, Jo žmona ir duktė. Yabkmskis buvo įžymus ang. i gružės 18 d.. Daibie- 
reikia manyti, nė viena? ju’ Itokasię unijos veikėjas, unijos rinkimuose varžęsis su prezidento čiai Hkisi naujus rinkimus 

Seninu buvo Ubai daug; negaus daugumos balsu, tad sėdinėtu Tony Boyle. įvykį attkinant, suseku, kas tą Jaunėti ir turėti daugumą a-
knlbnmn apie miestų fyvsn-1 du daueiausia gavę balsų ge-* eaiHiair.i i_»,aa s- ««a*ir.i biejuose rūmuose. Dabar jie

katalfkų vadovaujama dar
“Atsakau j Jūsų reiškia-1 ®ukak^uvl7’T!kaf - ^ar ’r bo unU^ sąjunga, 

mą susidomėjimą Simo Ku- daibar nenustoja kūręs, 
dirkos motinos Marijos Ku
dirka reikalu.

Mes ištyrėme Angelų Ka
ralienės bažnyčios Brookly- 
ne knygas ir esame paten
kinti autentiškumu Marijos 
Kudirka krikšto metrikos, 
kurios kopiją Jums įteikė 
drauge su laišku Americans

sako, kad reikią istorinio, 
kuris draustų ir tokius įkai
tų isroirkimus.

Patricijos atveju prokuro
ras kaltina ir spauda, kuri 
iš teroristu kriminalinių 
veiksmų padarė kažkokią 
romantišką istorija.

Tenka pažvmėti. kad San 
Francisco mie-te įvyko jau 
visa eilė nužudymu be jokios 
priežasties. Kažkokia juo
džiu grupė tiesiai šaudo bal-

kieno kulka tavęs laukia.
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Pnlapb ubai

Neišgirstas pagalbos 
šauksmas

Garsiajame Harvardo universitete yra leidžiamas 
"Ergo“ savaitraštis. Jis skiriamas Harvaido ir Bostono 
universitetų bei Mass. Technologijos instituto studentam. 
Jo spausdinama 6.000 egz. šito savaitraščio kovo 27 d. 
laidoje išspausdintas labai ilgas rašinys, pavadintas 
"Laiškas iš Sibiro“. Tai devynių Mordovijos specialios 
darbo stovyklos ZCH—385 3—1 politinių kalinių skun
das Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui.

Skundas surašytas 1971 m. giuodžio mėnesį, bet aiš
ku, kad sunkiais keliais jis Tarptautinį Raudonąjį Kryžių 
pasiekė vėliau.

Jį pasirašė 3 lietuviai — Jonas Žilinskas, gimęs 1943 
m., studentas, nuteistas pagal 68 ir 70 straipsnius. 5 me
tams; Simas Kudirka, gimęs 1943 m., žvejų laivo radistas, 
nubaustas pagal 62 str. 10 metų, čia jau 1 metai; A. A. 
Jastmuskas, darbininkas, nubaustas pagal 16 ir 62 str. 
12 metų, čia jau kali 10 metų; 1 armėnas, 1 žydas ir 4 
rusai, visi gimę tarp 1935-1948 metų, panašūs bausmių 
terminai, vienas jų kalbininkas, vienas karininkas, vienas 
Vakarų pasaulio problemų specialistas, vienas darbinin
kas.

Redakcija įvade pastebi, kad skunde minimi seni

T .--y 1 ■ » '^ ■.N»Č» t’r*-‘» »«•' ••»/< -'4%*' •• »!***-•*:tZ•**•«• •« •• •

CELKVB. 30. BOflOR

Amžinai užgest taurusis 
Jonas Kinkoms

Didelis palikimas studentams remti . 

JONAS JASYS, New London, Conn. k

8. m. kovo 18 d. policija rado Joną Kiukonį mirusį 
savo namuose Patersone, N j. Kovo 14 ar 15 d. viena lie
tuvė dar matė jį sveiką vaikščiojant mieste, tad Špėjama,

įvykiai, bet‘juos reikia susieti su tais. kurie neseniai įvyko. Į kad jis mirė kovo 16 ar 17 d.
O neseniai iš Sovietų S-gos ištremtas rašytojas Solženici-» J- Kinkoms gimęs 1894 m. birželio 6 d. Kibyšių km., 
nas. kurio knyga "Gulago salynas“ jau žinoma visuose Merkinės vis.. Alytaus apskr. Jo tėvai Juozapina Vidū- 
žemynuose. Joje pavaizduoti tie žiaurumai, kurie Sovietų
S-goje buvo vykdomi 1918-1956 m. Kai kas gali pagalvo
ti, kad su minėtais metais visa tai ir pasibaigė. Deja, pa
stebi redakcija, taip nėra. Niekas ten nepasikeitė — su-

naitė ir Simonas Krukonis. Tačiau
motinos jis nepažinojo,

nes ji, gimdydama

Nr. 16.1974 m. balandžįp.16

ir iš jo pasijuoks. Išsikalbėjus, kad jo tėvai buvo labai vyklavietei ir "Neprikį Li«- 
religingi. ir paklausus, ar jis negalėtų paaukoti tą vitražą tuvai“ po $500. Kantra L. 
tėvų atminimui, jis sutiko ir paaukojo 600 dol., o vėliau Fondui, Tautos Fondui, i-^- 
šveffČiąrproga aukodavo ir bažnyčiai kasmet — net iki tuvių radijo pogramtžr.J. 
*400 dolerių/

Kai arčiau susibičiuliavome, MontreaKo šaipos Feodui—

ryžausi kelti testamento klausimą.

Tai buvo pats nemaloniausias reikalas. Tačiau Kru
konis atsakė visai ramiai, kad jis turtą paliekąs trims 
miesto ligoninėms (viena iš jų žydų ligoninė). Aš jam 
įrodinėjau, kad geriausia būtų paskirti tik lietuviškiems 
reikalams ir kad lietuviai jo niekada nepamirš.

Jonas su ta mintimi greitai sutiko. Reikėjo tik suras- ( 
ti jam priimtiną lietuvišką reikalą, kuriam jis galėtų pa- j Kaip matome, "Litas“ ne 
aukoti savo palikimą. Lietuvių Fondo tada dar nebuvo, tik ateina pagalbon reikaiin- 
tad buvo keliama visa eilė kitų lietuviškų reikalų — Lie
tuvos laisvinimo (palikimas Altai). Amerikos lietuvių ar
chyvo pastatymas, net perkeliant jį į Patersoną. jo vardo 
stipendijų fondas, jo vardo mokyklos ‘jo gimtajame kai
me, pasikeitus Lietuvos sąlygoms, pastatymas ir kt. Jam 
labiausiai patiko stipendijų fondas. Pasikalbėjimai įvai
riomis progomis tęsėsi eilę metų. Jis sudaryti naujo tes
tamento nesiskubino, manė dar vis spėsiąs, nes gydytojai 
saką, kad jis esąs stiprios sveikatos ir širdies.

Sdbankrotavus mano darbovietei, 1961 m. liepos 4 d. 
išvažiavau į New London, Conn. Man išvykus, šiuo reika
lu ėmė rūpintis vietos LB pirm. Antanas Rugys, kuris ir 
anksčiau, kaip ir kiti vietos veikėjai, ragindavo J. Kruko- 
nį paskubėti.

1962 m. lapkričio 3 d. naujojoje Patersono Lietuvių 
klubo salėje buvo surengtas Krukoniui pagerbti didžiulis * 
balius. Dalyvavo Lietuvos konsulas iš New Yorko ir dau- • gimnazijai ir stipendijai po 
gybė svečių iš New Jersey. New Yorko ir kitur. Po eilės ’ >500, Tautos Fondui 8200 ir 
kalbų ir sveikinimų Knikonis susijaudinęs tik tiek tepa-' P° >100 K.L. Fondui, Rėmu*

>466.80. (Tai šei-ų drviden- 
tai. Ta suma bus naudojama 
Suvalkų trikampio ir vietos 
lietuviams šelpti). > *

Be to, >150 paskirtair 
"World Couneil of Gredit 
Unions“ kooperatiniam ju
dėjimui plėsti.

giems prieinamo kredito, 
bet dosniai remia ir lietuvių 
kultūrinę veiklą.

Kitais metais "litad“'mi
nės savo veiklos 20 metų su
kakti. V

Nedaug atsiliko ir Yarama*
s • *

Nepamiršo kultūrinių rei
kalų ir Toronto kredito koo
peratyvas "Parama“. Jp vi
suotinis susirinkimas buvo 
vasario 24 d. Jis iš pelno-lie
tuvių kultūriniams reika
lams paskyrė >8,000. Iš tos 
sumos teko Maironio mo
kyklai >800. Vasario 16-sios

Joną, mirė. Tėvas surado moterį, ku-isakė: "Aš lietuviškų reikalų niekad neužmiršiu ir visada
4iibnii"^'kd^ni"te joklo paįTndo.'kalinTy'įiygos ’,io8 k““ti8 mirė y08 tik P™*8;,r ?<">« j°» «veti- juos remriuKą pažadėjau dėl stipendijų ištesėsiu“^ , , ^v’aro^dimS?^

spausdinamas1 m08 ranko8> .m8*in° 8vetlm“ klWne- .K,ek, paaugę’> J“ į bwV" kun8 buv° P«*8“>^’ į SL Kairio mn.’ vienMuL 'kios pat baisios ir t.t. Visa tai patvirtina 
kalinių skundas.

turėjo pelnytis duoną, ganydamas svetimas kaimenes, to-1 spaudoje, ir po to jam buvo primenama, kad tą įsiparei-
Redakciia nataria įsidėmėti skundo autorių amžių dėl makykl<» nelankė. Tai buvo našlaičio varganos dienos, gojimą ”jau plačiai žmo Amerikos ir pasaulio lietuviai“ Kanadoje—24335 lietuviai 

ir JnikiaiPradžioje apsigyveno Massachusetts. vėliau kilnojosi Tačiau nuo to praėjo dar septyneri metai. Krukonis!
aa^r laimia mirtie? lAnrT i ivairia« Amerikos vietas, dirbo įvairiausius dai bu?, kol dienas leisdavo akcijų biržos įstaigoje, jo galva buvo už-, Pagal Kanados gyventojų 

Z" Z JL J' 1935 m. ateikėlė į Patersoną. N J. Diibo mėsinėje. Juoda- imta akcijų svyravimais ir jų keitimais, - ‘jis buvo pa- surašymo 1971 m. duomenis
sėm^_tokios dij^ įa^i š^ ^kundą^ darbio gyvenimas jo nepatenkino, todėl jis veržėsi į biznį, Į skendęs tame azarte, buvo baisiai užimtas ir testamentą t?da Kanadoje buvo 24.535

Ergo redakcija verta ameies pagarbos uz to kali- w j r » tesurašė tik 1969 m gruodžio 18 d i Letuviai. iš jų daugiausia
nių skundo išspausdinimą. Juk jį skaitys studentai, kurių ėmė pirkti akcijas. 1970 m 9 d Fondo avasario ba. Ontario provincijoje - 15.
daugelis apie Sovietų S-gą maža, težino arba yra paveikti pradžia buvo labai nesėkminga - net tris kartus vi- Uuje New Yorke J. Knfkonis buvo labai iškilmingai pa- į65’ Kitose provincijose ta- 
komunistų klaidingos informacijos, šis kalimų skundas sai gubankrotavo. 1941 m. jis bandė laimę ketvirtą kartą ’ gerbtas. Testamento vykdytojas dr. Juozas Kazickas pa- «
gali sukelti Juose daug klausimų ir paskatinti pažinti tik- _ nuajpirk0 akcijų už 500 dol. Jam ėmė sektis, o sėkmė' sakė ilgą kalbą, iškeldamas Krukonio nuopelnus lietuvių pn«iu’ Kolumhiioq __ i’ftan
rąją padėt). Jis gali jiem atmerkti akis. traukė į šį biznį tolyn ir gilyn. Akcijų vertė pasiekė UeL tautai, ir įteikė jam gražiai įrėmintą aktą, kuriuo jis pa- Manitabo? — 820 Baskat-

Labai verta n Keleivio skaitytojams su tuo skun- miliono, pusę miliono ir vis augo. Jonas metė darbą keltas į Lietuvių Fondo gaibės komiteto narius (pirmasis chewano__ 475 N. Fkoti-
du, ku,-). kaip minėta, yra pasirasęs n Simas Kudirka, su- narinėje ir ištisas dienas leido akcijų biržos įstaigoje,' garbės narys), o fondo pirm. dr. Ant. Razma įteikė jam jos — 290, Newfoundlando 
srpazinti. sekdamas, ir studijuodamas jų kursą. į fondo išleistą Lietuvos nepriklausomybės medalį, jauni- 1 25. šiaurės vakarų terito-

----------- Su Jonu susipažinau apie 1954-55 mtus Patersono mo atstovai atskubėjo su gražiomis gėlėmis. Kilo didžiau- rijoje —- 15, Princo Edvar-
Skundą pasirašiusieji prašo Raudonąjį Kryžių jų raš- Lietuvių klube. Bekalbėjome ir pasidarėme artimi bičių- sios ovacijos. Krukonis susijaudinęs negalėjo kalbėti. Už do saloje ir Yukone —po 10.

I Estų tada buvo 18.81*0, o

yra pasirašiusi ir Sovietų S-ga. pasajiujimų apie uevuvos oKupaeiją, trėmimus j oioirų,; jueit to pauKimo dus, naoar nežinoma, nes akcijos t Blogas palto patarnavimai
"Įstatymai, pagal kuriuos mes esame nuteisti kalėti lietuvių žudymą, turto atėmimą, grįžusių į Lietuvą Amen- ( žymiai kritusios, tačiau jis vis tiek bus nemažas. Testą-1 

ar dirbti koncentracijos stovyklose, visiškai yra priešingi kos lietuvių tragišką likimą, pabėgėlių vargus. Pakvies- mentas rastas jo bute ir bus pateiktas teismui patvirtinti. • Skudžiasi JAV spaudos 
Žmogaus teisių deklaracijos sąvokai... Kadangi legali po- tas į Vasario 16-sios minėjimą, jis atėjo su didesne auka Jame paskirta laidotuvėms, jo ir jo žmonos kapų priežiu- ’ 
litinė veikla yra visiškai negalima, mes esame suimti už Amerikos, Lietuvių Tarybai. Aukodamas prašė parašyti
mėginimą veikti nelegaliai, kaip tai daryti verčia mūsų u i "Keleivį“, nes tada į ’ • ; .
sąžinė. Veidmainingai skelbiama žodžio, susirinkimų, tiktai "Keleivį“ prenumeravai‘DiU ii?
demonstracijų laisvė, o mes esame suimti už valdžios for- . i i
mą ir visuomeninę tvarką tariamai šmeižiančius pareiš- . Jo noras buvo įvykdytas, ir nuo tada jis nelenkė nė 
kimus, už dalyvavimą taikingose demonstracijose prieš • v,1.®n?8 Lietuvos Nepriklausomybės šventės ir ateidavo su 

didžiausia auka — iki 100 dol. Susidomėjo ir lietuviško
mis organizacijomis, įstojo į Lietuvių Bendruomenę. į

tą ar kitą valdžios veiksmą.
"Mes, politiniai kaliniai, esame laikomi kartu su kri

minalistais arba siunčiami į psichiatrines ligonines “gy
dyti“. Teismo tardymai vedami grasinant, šantažuojant, 
klastojant liudininkų parodymus. Uždari teismai tik pa
tvirtina iš anksto slaptosios policijos organų nutarimus, 
net su ivisomis rašybos klaidomis. Komunistų advokatų 
kalbos tėra juokingas gynimo vaidinimas. Neteisėtai nu
bausti už tą ar kitą žodį ar veiksmą, kuris nepriimtinas 
partijos politikai, mes esame visiškai atskirti nuo pasau
lio ir praktiškai yra atimtos visos teisės.“

Jie nekaltą Skundęsi įvairioms įstaigoms, bet susi
laukę už tai tik bausmių. Net ir sovietinis Raudonasis Kry. 
žius atsakęs, kad jis negalįs klausinėti, kaip kaliniai lai
komi. Todėl jie dabar ir kreipiąsi į tarptautines organi
zacijas. Ir skunde dėstoma:

"Čia mes trumpai aprašysime savo padėtį. Mes ima
me atsakomybę už tikslų ir teisingą faktų pateikimą. Mes 
žinome, kad už šitą mėginimą susisiekti su viešuma mes 
susilauksime naujų persekiojimų, bet mes ryžtamės, nes 
mūsų sąžinė nebleidžia tylėti.

"Visų pirma sukrečia tai, kad su mumis elgiamasi 
kaip su paprastais kriminalistais, nors esame nubausti 
už grynai politinį žodį ar veiksmą.

"Darbo stovyklose stengiamasi palaužti mūsų valią , .......................................
dvasiniais kankinimais ir fiziškai mus silpninant Visos aua,^eda iš pusiau iškeptos duonos, iš sužiedėjusių ruginių 
sistemos tikslas yra paversti kalinius bedvasiais, bailiais!rai

prenumeratoriai dėl blogo 
• i—wt atro-» z^in .lmxl

rai, kasmetiniam prisiminimui bažnyčioje, paskirtos su-1 pašto patarnavimo. Bet at
kai kurioms lietuviškoms institucijoms, o visa kita' do. kad Kanados pastas

administruoti Lietuvių Fondui, įsteigiant Jono ^°ęa.u ne^ P®“
io stipendijų fondą pagelbėti lietuviams studen- ”””

tams eiti aukštuosius mokslus.
Jonas Krukonis gražiai palaidotas š. m. kovo 23 d.

Patersone, N J., Kalvarijos kapinėse. Tikėkime, kad lie
tuviai ilgai minės jį su meile ir pagarba, o pasinaudoję

vyzdžiui. "Tėviškės Žibu
riai“, iš Toronto išsiųsti ant
radienio vakare. Montroalį 
tepasiekia tik kitą savaitę.

Lietuvių Fondą, buvo išrinktas Lietuvių klubo garbės na- j0 stipendijomis, bus nuoširdūs lietuvių Tautos gyvybės ir 
uiavfe kuHūrog ir šviesesnės ateities kovotojai.

KANADOS NAUJIENOS

riu, ėmė prenumeruoti ir kitus lietuviškus laikraščius.
Jis ėmė remti ne tik Lietuvos laisvinimo, bet ir kitus 

lietuviškus reikalus: lietuvių klubui nupirko didžiules 
Lietuvos ir Amerikos vėliavas (apie 400 dol.), supirko in
dus, šakutes, peilius, duonai ir mėsai pjaustyti mašinas 
(keli šimtai dol.). Patersono bibliotekai nupirko 12 anglų 
kalba knygų apie Lietuvą ir 17 lietuviškų knygų, paauko
jo 110 dol. lietuviškam kryžiui pasaulinėje parodoje sta
tyti. aukomis parėmė "Rūtos“ ansamblį, Madrido lietu
viškąją radijo valandą. Tautos Fondą. Putnamo seseles. 
Balfą, LB Newarko studentų stipendijų fondą ir eilę kitų 
organizacijų ir asmenų. Gyveno jis labai kukliai, pinigų 
nemėtė ir prie savęs labai mažai turėjo, bet viską inves
tuodavo į akcijas. Užtat, kai juodžiai jį kartą apiplėšė ir 
sumušė gatvėje, terado pas jį tik apie 25 dol. Rėdėsi pa
prastai, automobilio neturėjo.

Aukos prašomas lietuviškam reikalui, jie neatsakė. 
Tačiau, kai buvo paprašytas paaukoti spalvotą bmgą— 
vitražą naujai statomai lietuviškai bažnyčiai, jia suabejo
jo ir sakė. kad jo draugai žino. kad jis nėra "bažnytinis“.

Pašalpa Lietuvių savaitei 

Ottawoje

Praeitą kartą rašėme, kad 
Kanados valdžia Lietuvių 
dienai Wkmtpege paskyrė 
>6,000 pašalpos, bet nebuvo 
parašyta, kad, be to. ji pa
skyrė ir >4,420 Lietuvių sa
vaitei Ottawoje, kuri ren
giama gegužės mėnesį.

Pašalpos jaunimo

su apverktinai mažu gabalėliu žuvies ar pras-ir paklusniais gyvuliais, kurie visais atvejais sakytų . . „ „ , . ... - .
"Taip“ ir "Amen“. »108 mžsos. šviežių daržovių mes niekada negavome. Toks

"PUgrindinis "perauklėjimo“ principas — laikyti ka- d^ą lsiką teikiamas nepatennkinamo kiekio ir kokybės 
liniu. a5«n». jie mena pėdžių >7 nuo J*«nin,trtkuma,kaUetrofift.i veiklamltoų^ei..^

lažinėje bado baimėje. Iš oficialiai skirto dienos davinio ka<ą- Mes tampame silpni, sergantys sutvėrimai. , Lietuvių dieną Winnipege $

tam pačiam tikslui >2,000. 
Pažymėtina, kad minėtą

fondą sumanė Toronto alaus 
daiyklos "Carling O’Keefe 
Breweries“, kur dirba įvai
rių tautų žmonės. Nemažai 
ten yra ir lietuvių. Jos 4,000 
darbininkų unijos pirminin
kas yra lietuvis Kazys Kak
nevičius. Paprasto darbinin
ko valandinis uždarbis vra 
>5.72.

Litas paskyrė >4.000 
kultūrinai veiklai

Montrealio kredito ko
operatyvo balansas jau sie
kia beveik puspenkto milio
no dolerių. Kovo 22 d. įvy
kęs visuotinis susirinkimas 
pelno lietuvių kultūrinei 
veiklai paskyrė >3,116.80 ir

Rinks LB tarybų

Balandžio 28 d. bus K. L. 
Bendruomenės tarybos rin
kimai.

GALIMA GAUTI

Keleivio administracijoje 
galima gauti Leono Saka* 
liūno "Sočiai Democracy to 
Tsarist Lithuania, 1893— 
1904“.

>1.00.

£418 kalorijų mes tegauname pusę. Mūsų dienos davinys (Pabaiga kitame numery)

> • • • # • ■ i

"The Carling Commu-, 
nity Arts Foundation“ 4 lie
tuvių vienetam paskyrė $
6,250: Hamiltono mergaičių 
choro "Aidas“ drabužiams 
koncerto Winnipege >1.250,
Toronto šeštadieninei mo
kyklai 25 metų sukaktuvi- t
niam leidiniui $2,000, Lon- »«60 Pabko paskirstyti vai- 

dybai.
Lituanistinei mokyklai pa-

Korektūros klaidos

Praeitame numeryje iš
spausdinto str. "Spaudos 

draudimo sukaktį minint“ 
pirmame sakiny turėjo būti 
skaičiai 1863, 1864. o ne
1963, 1964.

Bostoniečių aukų sąraše 
praleista Br. Paliulio pavar
dė, kuris per dr. P. Kaladę 
Tautos Fondui aukojo >25. 
Praleista ir >5 auka už Ka
lantos atvirukus, kuriuos 
Vliko įgal. A. Januška kartu 
su kitų aukomis pasiuntė

[ 1,000 ir Toronto "Gintarui“įkirta >1,000, "Baltijos“ sto-^Tautos F^>ndui-

•"*a*>**±'-



Puslapis trečias KELEIVIS. 50. BOSTON Nr. 16,1974 m. balandžiais

DETROITO NAUJIENOS

Rusai okupantai, toliu ii Lietuvos!

GELBĖKIM BRAŽINSKUS ROCKEFELLERIO F-DO
! Vytautas Alantas Dirvos PAŠALPA LENKAMS

R. Sukauskas-Saki* atidarė te). Vaidino Z. Arlauskai-! balandžio 5 d. laidoje iš- 
tės - Mikšienės Dramos Mė- ’ spausdino ilgą atsišaukimą 
gėjų sambūryje. Tas samfoū- J j visuomenę ir veiksnius turadvokato kabinetą.

šių metų kovo 24 d. bu- "8 >^ai Prisidėjo prie
vo iškilmingai atidarytas J? J“'h<* >’at"b,u.į:

_ . - 'nimo. Nuo studento laikų iki
Juokingiausia istorija Iš darbo atleistos pedago- ?_ J kabinetas Tas iauna- dabar dalyvauja Detroito 

__ i. Kat0 Kaometas. ias jauna- , . . . nro.._;_SI„«il, Ponttginių mokslų kandidatė B. 
Visi žinome, kad Sovietų, Pupkevieiūtė. pedagogė D. 

Sąjungoje renkant tarybų j Gailiūnaitė, Vilniaus univ. 
atstovus kandidatų tėra tik * vyr. laborantė E. šuliaus-
tiek, kiek jų reikia išrinkti, 
ir kad 'juos iš anksto paren
ka komunistų partija, bet 
pasiūlyti paveda kam kitam.

Tokiai tvarkai esant, ro
dos, nereikėtų jokios rinki
minės agitacijos, nes ir be 
jos bus išrinkti tie. kurie 
partijos vadų numatyti. Bet 
čia irgi vaidinama demokra
tija. — net šaukiami susirin
kimai rinkimų komisijų kan
didatams rinkti, spauda apie 
juos rašo, kaip apie didelius 
įvykius.

Rinkimai j Sovietų S-gos 
aukščiausiąją tarybą bus . 
birželio 16 d., kandidatams j kyklos. 
| rinkimų komisijas pasiūly- j 
ti terminas pasibaigė balan- Į 
džio 1 d.

kaitė, nes kaltinamos pri
klausiusios vienuolynui.

ats advokatas - Rimas Su- Uetu™> Oręanizacijų Cent-
kaiK&as-Sakk lo kabineto 10 velkloJe “ >Ta buvVs net kauskas-feakisk Jo kabineto DJ irminink vadova-
adresas: 2300 We»t Big Vasario išpliktosios 
Beaver Road, Troy, Michi- ^s \a^ri° Se>iolfktosios 
gan 48084; tel. (313) 649-, m,neJimJ» engiant.

1160.

kų kalėjime jau kelintus me
tus sėdinčių Piano ir Algir
do Bražinskų gelbėjimo rei
kalu.

Autorius rašo. kad tuo rei
kalu mūsų organizacijos ne
padarė to, ką turėjo padaly
ti:

š. m. sausio 3 d. Roeke- 
feller Foundation paskyrė! 
Lenkų Mokslo Institutui 
New Yorke 32.000 dolerių.

1973 m. j kunigų semina-Į 
riją priimta 12 kandidatų. 
Tai esąs rekordinis skai
čius.

R. Sukauskas-Sakis gimė •;.

T x . 4. ... "Labai gerai, kad žmo-
i P® ^okl° Pa\n.4?utinisko | nes laiškus raišo, bet nieko . 

a . tik keliais sakiniais supa- neg,r(iėti, kad laiškus rašy- s’

1973 m. gegužės 19 d. ti
kintieji jaunuoliai iš Šiaulių 
į vadinamą "Kryžių kalną1
ant savo pečių nunešę kry- Teises studija-
zių. Uz tai M. Jurevičius E. vo Universitv of Det^u tei- 
M Mautas ir B. Ivanovas ke-Į gjų mokykloje. Studijas sėk- 
lis kartus buvę šiurkščiai ap-. mingai baigė 1970 m. gegu-
klausinėjami. B. Ivanovas 
pašalintas iš muzikos mo-

io4c — t imu žindinimo aišku, kad Rimas1945 m. Vokietijoje. J Ame- , lpm?va: na-
riką ir Detroitą tėvų buvo,bukauMtas gali lengvai pa- 
atvežtas kūdikio amžiuje. I tarnauU net angliškai nemo. 
Vidurinį mokslą baigė Wes-
tern High School. Humani
tarinių mokslų bakalauro į

kantiems. Džiugu Detroito 
priemiestyje tokio advokato 
sulaukus.

laipsnį įgijo VVayne State

žės 2 d. ir gavo teisių dakta
ro laipsnį. Tų pačių 1970 m. 
gale išlaikė advokatui reika
lingus egzaminus ir buvo 

Ordinai tebeplaukia • priimtas į Michigano advo-'

D. Petronienė* dainų ir arijų

vakaras

Dainavimo studijas jau 
kelerius metus tęsianti, nere
tai su viena kita daina lietu
viškai publikai pasirodanti 
Danutė Petronienė š. m. ge
gužės 3 d. rengia savo pir

"Tiesa“ vis dar tebespaus-Į Bar). Prieš kabinetą atida-1 vaifa
Katalikų kronikos žinios <lina įvairiais ordinais ir me- » rydamas dirbo kito advoka-l H .7

daliais apdovanotų sąrašus., to įstaigoje. į topnei sm i------- -i—«_ * ° * I cios salėjeLietuvoje leidžiama L. K. 
Bažnyčios Kronika nr. 8 ra
to:

Bostonas
šeimoje šešiolika vaikų

Tekia šeima yra Emilijos 
ir Roberto Dilių, gyvenan-

Tai yra "pradinė“ suma, ku-. g jų Brocktone. Jiems šešio- 
ri leis Ui lenkų kultūrinei- Į jjktasis tvaikas gimė balan- 
mokslinei institucijai prade- džio 4 d. Dabar jie turi 10 
ti savo ateinančių trijų me- mergaičių ir 6 berniukus, 
tų veiklą, kuriai Rockefeller Vyriausias Robertas ir dvi 
Foundation iš viso skiria jo seseiys jau lanko kolegi- 
500 tūkstančių dolerių. f ją. Vaikai gerai mokosi, 

New Yorko lenkų kalba į gauna stipendijas, laisvu lai-

ty ir mūsų organizacijos bei 
kultūrinės institucijos. Nie
ko negirdėti, kad savo orga
nizacijos vardu laiškus ra
šytų PLB, ALB, ALTa. Ra
šytojų Draugija, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjunga. Litua
nistinis Institutas, Profeso
rių Draugija, įvairios mote- 
į-ų organizacijos, skautų ir 
ateitininkų organizacijos, 
kunigų organizacija, dakta
rų, inžinierių draugijos, is
torikų draugija, Ralfas, tau
tininkų. frontininkų, krikš
čionių demokratų, liaudiniu

laikra'tis "Tydzien Polski“ 
sausio 26-27 laidoje 

pranešdamas aukščiau mi
nėtą žinią, rašo, kad ši auka 
gali reikšti "pradžią galo“ 
abejingo lenkų oiganizacijų

•ku uždarbiauia.
Tėvas dirba kompiuterių 

firmoj ir dar Jordan Marsh 
bendrovėje. Po kelias valan
das dirba ir motina, nes to
kiai dideliai šeimai išmai-

tiaktavimo. Lenkų Mokslo rejkja jr nemažai pini- 
Institutas, kuns buvo įkur
tas 1924 m., kreipiasi į yi-» pabertas Dilys yra veik- 
sus savoi tautiečius, prasyda- jus Vyčių organizacijos na
mas prisidėti savo darbam J Jo motina dabaltinė
prie instituto sėkmingos į Vadelienė gyvena So Boa-

tone ir vra uoli Lietuvių 
Darbininkų d-jos narė.

veiklos.
Ar nevertėtų mūsų lietu-’

viškoms mokslo instituci-l 
joms atkreipti į tai dėmesį?

(E)
Mūsų padėka

katu sąjungą (Michigan dainų »' a,'ijū vakarą, i kų organizacijos ir t.t. ir t.t.

Tokio komunistiškų škaplie- ! 
rių švaistymo dar iki šiol nė- f
ra buvę.

ir Stalino laikais
Sovietų Sąjungos Moldavijos autonominėje respub- ; 

likoje yra daug koncentracinių stovyklų politiniams k kri
minaliniams kaliniams laikyti. Jose yra ir daug lietuvių. į 
Patikimomis žiniomis, savo skaičiumi lietuviai tose sto- * 
vykiose užima trečią vietą: pirmoji tenka rusams, po jų 
eina ukrainiečiai ir pagaliau lietuviai.

Vienoje Stovykloje. Potmos, buvo kalinamas Simas . 
Kudirka, Vytautas Bastys ir daug kitų. Klimato atžvilgiu 
ši stovykla esanti pakenčiamesnė, palyginus su Rusijos 
šiaurėje arba Sibire esančiomis stovyklomis. Kadangi 
šioje stovykloje buvę daug neramumų ir net kruvinų susi
rėmimų tarp politinių ir juos terorizuojančių kriminalinių 
kalinių, tai vyriausioji stovyklų vadovybė nutarė dalį ka
linių perkelti į Permės apgaidą šiaurinėje Rusijos dalyje. 
Perkėlimo sumetimai buvę tokie: kalinių išsklaidymas, 
informacijos iš šalies nukirtimas, jau susidariusių arti
mesnių ryšių tarp kalinių sutrikdymas.

Vakaras įvyks St. Chris
(Sakau, gerai, kad rašo pa-

Nuoširdžiai dėkojam Jur
giui Laurinaičiui iš Brockto- 

... . ...... jno- Mass- už knygy-
Visiems keleivieciams Ve-. nuj paaukotas knygas.

Keleivio redakcija

LA19KAS REDAKCIJAI

“pisk,.palų' *>ažn7j^|^^1j^7ra^ytų*ir'areani-'1^'"* pr°^ 7'™ •>alinlt'ti'

Rimas Sukautas nčra^nebe>o.. M ko.eC’
koks šiaudinis lietuviukas, 

i tik pagal pavardę. Jis baigė 
Į lituanistinę mokyklą, Šilai- 
• nėję šoko tautinius šokius 
' (kurį laiką buvo net 
, kėjas. arba šokdavo 
! scenose lietuviško baleto nu 
1 menus su Danute Miškiny-

KELEIVIO RĖMĖJAI

j Lietuvių Fondą 

J. Vailionį* įrašyta*
binVn i vvfnu mū. i’.vunJ »; nnasmos: Daiannzio hblokų | lytus nuo Gi and Ki- tyvo vardlL Mes visi tunme d mann sfinu T„O7fl ištiko
ver. Pradžia 8 vai. vak. Pa- turėti galvo’ie kad Brazius-'- J? n -UI?U įU z<t ? tlkB kvietimus salima irauti nas v V Kanoje, . .nrazins- sndies smūgis. Nuvezeme j|‘ 
kuetrmus galima gauti pas kų byloje artinasi lemiamas ; veteranu ligonine We*<tl 
solistę arba prie jejimo. . momentas ir kad mes neat- Roxbu.v i

sološo- D-Petroniene kvie- liksime savo tautinės narei-, Diena buvo balsi Auto-' ir buvo nalaidotas Chelnis-
lietuvių^!a pub lką Kau'į^’ ku» galėdami ir i-’ mobiliai slinko vėžio žings-’ford kapinėse. Velionio bi-
leto nu-.k 'manydami nepnsidėsim prie Įnju Kiek jų buvo sudužusių čiuliai ir artimieji sudėjo

• jos sėkmingo sprendimo.“ Įj28-me kely! J100 dolerių ir jį įrašė į Lie-
I V. Alantas ragina visus' Sūnaus neigime labai jau* tuvių Fondą, 
rašyti Turkijos vyriausybei dina mus, senius. Jeigu jo) Aukojo: Selma ir Juoza^ 

, ir prašyti amnestuoti Bra- padėtis pagerės, parašysiu petružiai Ona ir Stmm. 
Po $2: M. Pledus, Mas- zinskus į-yšium su Ataturko daugiau žinių. , • nas Valkavičiai $25 Marija

Plh’^’Y« \;-StOŽiu™ Dot‘ ikAUlt°S Tu,’k‘j°s re»P«W>k°s J. Kruinska. ’ ir Jurgis Jurėnai $20. Aldo-
roit, Mi., F. Mituza, Bloom- 50 m. gyvavimo sukaktimi. 1974.IV.9. - - - — - --
field, Conn. i

CANTON, MASS.

1974 m. kovo 20 d. Dra- 
t eute mirė Juozas Vailionis

Alfonsas Nakas

Chicago.Altos Centras.
III., — $25.

J. Kazragis. St. Cathari
nes, Ont., — $13.

I Visiems aukojusiems ta- 
I riame nuoširdų ačiū.

P° $10: J. Savulionis. iš! Keleivio edminietrecije 
įami. Fla., ir M. Manomai-;

Mirė Ona Davienė

EUROPOS MOTERŲ 

AMŽIUS TRUMPĖJA

na Lalis ir Birutė ir Kazys 
Bačanskai — po $10.

LF Bostono Vajaus Komi
tetas velionio žmonai Onai

. »ir artimiesiems reiškia nuo-
Balandžio 1 d. Nonvoodo , EU,1OP°S moterys gyven-' širdžių užuojautą, o aukoto- 

i ligoninėje po ilgos ligos mi- davo ilgiau negu vyrai. Da-Įjamsuž aukas Lietuvių Fon- 
' rė Ona Uždavinienė-Davis. ,ar amžiaus skirtumasI duj nuoširdų ačiū. 
Prieš aštuoneris metus tą Jma nykį- Pūma pnezastis.j
pat dieną mirė ir jos vyras kad V1S daugiau moterų ro-1 Vajau. Komitetas

I StejKmas Uždavinys-Davis. ko« 0 antra kad daugelis į 
V .D,tAnderson; De| Jį rengia Pabaltiečių krikš-5 Palaidota balandžio 4 d. ^re^a na^4 ru^s dar dir-
Ra b'1 ' [Lf' SC<?nna’ i fioniU dudentų draugija nuo !West Rosbuiy šv. Juozapo

aS8, , balandžio 26 d. iki gegužės, kapinėse. 1 ai Praneba r^aulio s

Miami__ ___ «. .
tis, So: Boston, Mass. j VOKIETIJA

R. Veltas, Milton, Ma., $8.
E. Jansonas, Osterville,

Mass.. — $7.

1972 m. liepos 9 d. trimis vagonais po 165 kalinius Mass

Jaunimo - studentų ir meno 

darbuotojų suvažiavimas
5 -r j-jjj-jjjj

vietotf ten telpančių 70-75 žmonių buvo išgabenta apie f Po $3: G. Stukas, Hamil- 
500 žmonių. Prieš pakraunant į vagonus, kaliniai ištisą Jon-Ont, E. Jankus, Toron- 
dieną buvę kepinami saulės kaitroje, neduodant jiems, J?’ J1 " M y pltlb:
nei stiklo vandens. Prieš-paleidžiant traukinį, v^onai iš. į.y P .Y® “ tema:
oro buvo apipilti vandeniu ir saulės kaitroje pavirto tik-; tag Rochester N.Y W
romia garo pirtimis. Įžlioba, Jamaica, N.Y.. J.Į Jame bus pakaitos: kun.

Keturias dienas riedėjo traukinys su kaliniais į šiau-J Toleikis, Brooklyn. N.Y., J.| B. Liubino__"Menas bibli-
rę. Per visą tą laiką tarp kalinių ir karinės traukinio pa-' Mikalavage, Flushing. N.Y.,{ jos šviesoje“, dr. J. Gri- 
lydos ėjo atkaklios kovos dėl vandens, kurio kaliniams P. Lakavičius, Rochester, N.{niaus — "Religinis motyvas 
dalino tik po vieną puodelį per parą. Tuo taupu jų maisto '•» M. Kriščiūnas, iš Hot. lietuvių literatūroje“ ir R.

Springs. Ark.. M. Kupris, iš Lampsaitytės— "Muzikos ir
Mountsville, W. Va., V. Kli-.religijos sąryšis“.
bas. Arlington, Vt., R. Saba- .I Meninę programą 

džio 27 d. atliks R. 
saitytė. M. Pense

davinys susidėjo iš duonos, silkės, druskos ir 30 gr. cuk
raus. Iš vagono išleisdavo tik vieną įkartą parai. Venti
liacijos vagonuose nebuvo jokios. Žmonės alpo. Medicinos 
pagalbos nebuvo jokios. Mažiausios nuolaidos (vandens 
lašo, oro) iš traukinio palydovų galima buvo atsiekti tik 
bendru riksmu ir triukšmu, pravažiuojant pro apgyven
tas vietas.

Liepos 13 d. traukinys atvyko į Čukovskaja stotį, 
kur kaliniai buvo paskirstyti po 250 žmonių į dvi stovyk
las — Kučino ir Vsesviatskdje. šiose abiejose stovyklose 
režimas buvo žymiai griežtesnis: jos vadinamos "specjal- 
■oje ispravitielno-trudov’oje učreždenje“ — speciali pa

liauškas. Naugatuck, Conn.,, 
A. Maceyna, Southhington. 
Conn., L. Bazėkas, Nauga
tuck. Conn.. J. Jasinskas,

1 d. Annabergo pilyje - rū-j Velionė buvo kilusi iš 
muose, Bonn — Bad Godes-' Merkinės, ilgus metus gyve- 
befg. Suvažiavimo pagrindi- no Brightone. o nuo 1933 m. 
„a -Religija ir me-. Cantone. Ji buvo sena Ke-

niiridštytė. B. Spies
Chicago, iii., M. Subačius, Sen.k.^:
Kingston. Pa., A. Ceberaus- 
kas, Phila.. Pa.. J. Stankus, 
Hot Springs, Ark., V. Ger-

j leivio skaitytoja.

praneša rasauuo svei
katos organizacija (WH0). 
Toks pakitimas ypač pašte-' 
bimas tarp 45-55 metų am
žiaus moterų Danijoje, Ang
lijoje, Wales ir Olandijoje. 

Šitą pranešimą sudarė)
Į Paliko liūdintys sūnus‘ Londono prof. Bernardas

balan- 
Lamn- 

- Sima- 
Gailiū-

landžio 28 d. — vyrų kvin
tetas Baltija, S. Baltušienės 
vadovaujama tautinių šokių

mant, Gulfport. Fla.. T. Vil-'gruP* ir kt 
kas, So. Boston, Mass., St.! Balandžio 29 d. suvažia-

taisos daribo įstaiga. Toms stovykloms taikomos SSSR’ Liepas, Dorchester. Mass.,’rimo dalyviai vyks pasivaži-
vidaus reikalų ministerijos įsakymas nr. 20. Pagal tą įsa 
kymą kaliniams neleidžiama turėti jokio laisvalaikio, ne
leidžiama iš šalies arba stovyklos krautuvėse pirkti mėsos, 
sviesto, cukraus. Pasimatymas su giminėmis leidžiamas 
tik administracijos pareigūnams dalyvaujant. Lankytojai 
labai nuodugniai krečiami, dažnai net nuogai išrengiami 
prieš ir po pasimatymo. Bet jie turi pasirašyti, kad sutinka 
būti krečiami. Draudžiama susitikti su kaliniais kitos sto
vyklos, kad ir netoli esančios.

J. Mačionis. Verdun. Que. nėti Rheinu.

Stanislovas ir duktė Stefani
ja, abu gyvena Cantone.

Jiems reiškiame gilią už
uojautą.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Vlikui lėšas telkiančiam 
Tautos Fondui aukojo:

Ona Kovachevskienė (iš 
Bronx, N.Y.) — $30.

Po $25: Martynas Brakas, 
K. ir A. špakauskai (iš Phi
la.. Pa.) ir Viktorija čeče- 
tienė (N.Y.).

ŠVELNI ŽIEMA 

VABZDŽIAMS

bnkfc ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knyrą

TLRORO IK VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir

Benjaminas, pasiremdamas 
1950-1970 metų statistikos 
daviniais.

Pagal minėtą profesorių, 
vyrų trumpesnio amžiaus
priežaatyz yra įtampa nutu- Knyg0, _
kimas. rūkymas ir fizines, centai, 
mankštos stoka. Dar padeda 
tą amžių sutrumpinti širdies Į 
ligos ir plaučių vėžys. Tos
pačios priežastys ima vis la-f "KARALIAI IR BULVĖS**
biau lemti ir 
žiaus ilgumą.

moterų am-

T.H.

Juos iškviesdavo po vieną, KGB reikalavo vykdyti įsaky
mą. Atsisakantiems surakindavo rankas grandinėmis, 
vertė ant šėmės, kirpo barzdas ir grasino kkarceriu iki 15 
dienų. Vartojo ir kitas kankinimo priemones. Tokiais kan
kinimais bado streikas buvo palaužtas.

I Stovyklos maistas labai blogas: dažniausiai kopūs-
Kadangi šis įsakymas esąs priešingas RSFSR patai- apipuvusiomis bulvėmis, apipuvusi žuvis ir pan.

sos daribo kodeksui, tai apie 60 kalinių pasirašė ir proku- j „j. - 1
ronri įteikė protestą, paskelbdami bado streiką. Tarpe (Santrauka laiško, išspausdinto žurnale
pratęstą pasirašiusiųjų minimas Kudirka ir Šilinškas. Toeev“ Nr. 2. 1.74).
Po keturių badavimo dienų kalinius pradėta terorizuoti (ELTA)

Paukščių stebėtojai sako, 
kad Vokietijos pietvaka
riuose ir Liuksenburge šilta 
žiema labai padidino vabz
džių skaičių. Jau 1973 metų 
vasarą buvo pastebėta, kad 
vabzdžiais mintantys paukš
čiai yra gerokai aptingę, nes 
švelni 1972 metų žiema ir 

, vabzdžių perteklius juos nu- 
• tukino. Atrodo, kad ir šią 
'vasarą žmones labiau var
gins uodai, musės ir kirmė
lės.

Tai LIUDO DOVYDĖNO
210 puslapių knyga. Joja 
yra 24 pasakos, kurias go
džiai skaitys jaunimas ir se- 

Kovojo su priošlaikinhi nimas. Ji susilaukė ir puikių 
senėjimu didelės reikšmės spaudos įvertinimų. Taigi 
turi šakota veikla, linksma, paskubėkite įsigyti Kelevy. 
džiaugsminga nuotaika. Kaina $4*50.

JD

GERIAUSIA DOVANA —TAI JIB VAISTAI GALVOS;
ODOS PLAUKŲ PRIE2ICKAI. Šveicarijos Patentų Ina-; 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa-; 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. IS savaičių vartojimui. Ju-: 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, IIL 60656. JIB; 
Atstovybė, 2498 Dsugall Rd„ Windsor, 12, Ont., Canada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 56, Duisburgerstr. 7-16, W.; 
Germany. Vaistinėse: J A J, 2557 W. 69tk St. CMcago; 
5666 W. 16th St„ Cicero; 4754 S. Wood SL, CMcago; 
2923 N. Mibraukee Ave^ 1147 N. Ashland Ave^ CMcago 
Ir kitur. . _________ i
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’asikalbejimas 
Maikio su Tiru

Amerikos Lietuvių Tarybos
______„______ ma išaugindavo kasmet nor- rikos, kurioje veikė tarp lie-

! ’ maliai 60 tūkstančių bušelių tuvių, ir ragina praeivį jo
Lietuvių gyvenimo baruose svogūnų. Tačiau praėjusio darbą tęsti. Deja. kažkodėl

GLENN, MICH.

žinios
Paskaitininkų biuras teisių laužymą Lietuvoje.

Tais pačiafc'klausimais at-

rudens svogūnų derlius te
siekė tik 35 tūkstančius bu- 

Ši vietovė yra graži ir pa- šelių, todėl jų kainos par- 
traukliai prisiglaudusi prie; duotuvėse dabar yra gana 
rytinio Michigano ežero. aukštos.
kranto. Aplinkumoje nėra i

pasižvalgius

* South lhn.cn ir Fenn-
Amerikos Lietuviu Tarv. ,iunJ’'n#a‘ i/$Sifchllma- pramonės tad oras švarus, ville miestelių maisto prek.v-

. * ® i *_____ • j _i_» • hncn vv*.i nuv/bivinuiumi Iiba įsteigė paskaithrnku biu- nas R. P. Hanrahan. Paties I švarūs ir dviejų upokšnių
rą, kuris jau turi 32 ka’bėto- V. Semaškos laišką apie o- 
jus. Biuro tikslą- - J.lcis'i kupaeinę priespaudą Lietu- 
informaeijas apie I ietuvą, voje išspausdino The Miami 
ypač jos teises į laisvę ir kt. News.

Kalbėtoju sąiašas iteikta<Į 
didžiųjų Chicagos la'kraš- į 
čių redakcijoms, televizi- j 
jos ir radijo stotims, išriun-’i 
tinėtas Chicagos universite-j
tams, kolegijoms ir aukšte?-, atsjuntė Altos pirmininkui 
nioaioms mokykloms bei;(lr. K. Bobeliui laišką, ku- 
’varbiaurioms

Solženicinui rūpina 

garbės pilietybę

Senatorius Jesse Helms

vandenys, kuriais jie turtina 
vieną iš Didžiųjų Ežerų — 
Michigano ežerą. Vietovė 
palyginti skystai apgyventa, 
tačiau joje lietuvių yra ne 
taip jau mažai, nors ir ne vi
si pastoviai čia gyvena. Tai
gi nors ir trumpai prie jų 
stabtelėkime:

* V. Zyzas dabar jau pen
sijoje ir savo 40 akrų farmo- 
je teaugina tik daržą ir tvar-organizaei-i t-įrbmp rašo kad visi ameri- • . . . • , - »joms. Jau atsiranda ir pa-į kiečiai turi kovoti prieš ko-! Jo Z!no"a.

reikalavimu ka’bėti.
Altą ragina savo skyrius, 

o kur jų nėra, ir kitas orga
nizacijas organizuo'i pana
šius biuras.

Virginija dirba pastoviaimunizmą, kur tik gali atsta- f" £
lt « • • , • ^U,*osiand Loan Assn.

ings

bose yra pardavinėjami n 
pagarsėję Michigano And
riulio gamybos lietuvišk’ 
sūriai, kuriu kokybė pasta- 
moju laiku buvo labai nu
kritusi ir jie buvo beveik 
praradę pirkėjus. Dabar jv 
gamyba žymiai pagerinta ii 
beveik prilygsta buvusiom 
Vinco Andriulio gamintien' 
sūriam.

* Glenn ir South Haver 
vietoves lietuviai iš Chicago' 
dažnai aplanko: vasalą ji 
daug čia va aro’,a, o ruden* 
atvyksta i .Miegan anskri

paminkle tėra tik vardas, 
pavardė ir gimimo data.

Ta proga buvo aptarta ir 
daugiau reikalų, tarp kitko 
ir draugijos leidinio, kuris 
jau spausdinamas, margu
čių parodėlės, kuri rengia
ma balandžio 27 d., ir kt 

J.VBcs

-IETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Turime Lietuvos žemėta- 

»ų — už centų, už $2.50

DIEVO KARALYSTES UBUOS 

DIEVAS 1B PROTAS 

Tęsinys Nr 6

ties miškus pagrybaifi. Su
sisiekimas greitkeliais 94 ii 
196 yra gana patogus, i, 
nuotolis nuo f'hieagos tiktai 
apie 120 mvliu.

šiuo kartu tiek vietos kro
nikos. Pavasariui atėjus, bus 
daugiau.

Joti Įjos Jonas 

NEW YORK. N.Y.

dabar yra neteisėto ir nemo
ralaus komunistinio režimo 

Į priespaudoje. Jis taip pat 
į praneša, kad yra pasiūlęs re- 
izoliuciją suteikti JAV gar- 
j bės piliečio teises ištremtam
į >Wtojui SMžnicinui. nelauktoji mirtis pastojo

Šen. Helms taip pat aUĮkelią Pįlaido!as Ftlnnvil!c 
Amerikos Metin ių Taiy-'islu".te _ ongressional Re-1 miestelio kailinėse. Likusi 

bos centro valdyba lialan-'J!0'.^s.™t J®'Jtur 13sPa“?<'in‘: žmona Gertrūda, kovodama 
džio2d.savobū t nėje( hi-i‘?.fJrl8 k'‘y“?a‘0™Pa- su ligomis, namuose šcimi- 
cagoje buvo sukaukusi posė-'T'“!^08 razohtlcijos^tekstas '„Ūkauja. Sūnus Petras ga- 

dahvavo T. "I aprašymas Solzem- vo nublo«a darbą South Ha-

Altą ruoiiasi veiksnių 

konferencijai ir lietuvių 

kongresui

— Maiki. žadėjai man pa-1 dekoratyvinių vyšnių 
sakyti, kaip mai šakoti ing 
Washingtoną protestuoti dėl
tabaką brangumo. __ ____  ___ __

— Tėve. aš to nežadėjau, j laikas, ir labai daug žmonių J kas. E. Vilimaite. T. Kuzio 
Aš tik sakiau, kad kitą kar-1 suvažiuoja tų vyšnių pažiū- „ė. E. Smilgvs. K. Staniūnas, 
tą galėsime pasikalbėti apie rėti. Gal kartais koks vetera-!į Blinstrubienė ir kun. J.

džių. Tos vyšnios pavasarį' dį, kuriame 
labai gražiai žydi- Kaip tr<ĮBiinrtrabas, 
dabar yra jų pate žydėjimo^,., j. Valaiti

Washingtoną.
— Tai pa-akok, Maiki. a

* J. Kromelis. buvęs biz
nierius Chicagoje, čia Įsigi
jo puikioje vietoje 14 akrų 
nuosavybę su namais, juos 
pertvarkė, perdirbo ir ruošė
si naujus biznius užvesti, bet

ir
labai gražiai žydi- Kaip tik! Blinstrubas, kun. A. “ašys,į?"'.’ įftmmų . Priespaudos ven miestelyje ir yra paten- 

■ 1 - alaili . j sk(,,,faktu Rusijoje. kintas.
I

Padėkojo Lietuvos laisvės r * Jomantas, įsigijęs 6(1 
akru ūki. augino vištas, par- 

Į davinėjo jų kiaušinius, sėjo 
Altos pirm. drš K. Bobe- kylius. kukurūzus ir pui-nas kokį me^i ir užkliudė, Prunskis. 1‘n-čdi piavedėvi-

bet jokio tų vySnių rovimo ir cepirm. T. BlinrtruL-a-. Pir- ,. —~y T.L kiai „vveno n,,;., n,.e,
pie Washingtoną. Ar tu mis- laužymo nebuvo. mininkas .ir. K. I'obelis dėl padėkos laiškus *'a! «"?""• l,tl1.nescn a
lini, kad dabar būtą gerai _ Maikij jei dabar ten#i dukters sunki,,-. liy„s „ega- visiems senato ,r atstovų rą- '
visiems pypkoriams sueiti į i vyšnios žydi ir daug žmonių dalyvauti. T. Blinstru- 
tą miestą, kur valdžia visus SUVažiuo ja jų žiūrėti, tai gal be s pranešė anie ko o 23 d. 
zdkonus leidžia ir praisus pats laikas daryti ir protes- New Yorke ivyl u-i Lietuvos
nu-tato? (jgĮ tabako brangumo, ltd^vinimo darbo konferen-

— Tėve. ne visi įstatymai Galėtum žmogus vyšnių žie- c,..°s paruošiamą jį pasitari-
yra leidžiami Washingtone, dus į pypkę kišti ir dėl pro-
nes kiekviena valstija, ar, testo juos vietoj tabako ra- C(‘nJro va-lyba nuo-
kaip tu sakai, steitas, leidžia kyti. širdžiai pri aria
savo įstatymus ir uždeda: _ Tėve. iš tavo protesto
savo mokesčius 
savo mokkesčius

^vairioms
įvairioms

mų nariams, kurie savo kai- pasišaukė mirties ąnyelas. 
bose kongrese gynė Lietu- velionis^ ilsisi netoli Michi- 
vos laimę ir priminė prie- kan0 c^e,"o .esančiuose ka- 
spaudą dkupacijoje.

Buvo taip pat ir puikūs sodo 
utmui. kuriuos Dievas buvo pu. 
iekęs savo tobulam žmoniikam 
atvėrimui! Iš tikrųjų nėra nie- 
io neprotinga manyti, kad Die
vas, sutvėręs žmogų, suteikė 
jam tinkamą gyvenimo vietą 
Kam bereikia lengvai manyti 
apie tokią apyuuką, kuri pasa
koja mums tokius dalykus, ko
kius kiekvienas turi pripažinti 
logiškais ten buvusiose aplinky
bėse?

Bet yra dalykų, liečiančių 
Dievo apsiėjimą su žmogumi, 
kuriuose Jis neteisingai kaltina
mas. Pavyzdys: Jis nesakė mū-

Prisimincme Vincą Kaivelį Į , Pi.™ie*iems
((i -al jeigu jie mėgins būti paten

kinti Edene per kokį laiką, tai 
paskui Jis paims juos i dangų! 
ir Biblijos aprašymas «nesako, 
kad Jis sutvėrė baisėtiną bedug
nę gelmę, pripildytą ugnies ir iš
tirpusios sieros, ir paskui pri
veisė ją nesudeginamų velnių ir 
pasakė Adoniui ir levai, kad jei 
jiedu neklausys Jo, tai bus j- 
mesti | uną baisią vietą, kame 
jie bus stebuklingai apsaugoja- 
mi nuo sunaikinimo, kad velniai 
galėtų kankinti juos per am
žius !

Pirma Mozės Knyga parodo, 
kad Dievas sutvėrė žmogiškus 
sutvėrimus, kad gyventų tiesiog 
šičia ant žemės, o ne danguje 
arba skaistykloje (šveistainė. 
je). Jiems buvo įsakyta klausy
ti sutvertojo įstatymo bei dau
gintis ir pripildyti žemę. Nieko 
nebuvo sakyta Adomui ir levai 

Prieš penkerius metus ba- apie prisirengimą nueiti į dan- 
landžio 6 d. mirė
pocialdemck? atų

*

puose. Paliktoji jo žmona 
įgyvena ūkyje. Sūnus dirba 
;Allegan miestelyje ir pade- 
įda savo motinai tvarky'i ū- 
t kį. Jų viena ištekėjusi duktė 
'gyvena Chicagoje.

* Janulaitis netoli Michi
gano ežero turi 37 akrus ir

Laisvės prispaustajai 

Lietuvai!

JAV atstovų ramų narys 
R. N. Giaimo kovo pafoaigo-

numatytai 
darbo ’knnferen 

posėdy aptarė jo
lietuviu._ ... Norėdami sugrįžti prie po- 

sąjudzio. grindinių faktų, įshuizdnokiaie.eko nebus. Skoningam ' ; ' _ je kongrese pasakė kalbą, ? lU11aK.u.s u poeiahb nu <ratų sąjūdžio, grindinių faktų, įshuizdnokime,
•Otelui reikia didelės dau- P3™0®1*1”*1;0:41 l,.z , in. .„.įmindama* TUtnvn* n? Juose namus- Vūeta mėgsta- J i,.tuviu Darbininkų d-jos ir kad visa įvyko tikrai taip, kaip
otesiui renua araeies nau- kuriuos vykdant Altą aktv- primindamas Lietuvos ne-; m o irorltrifi vucnn/Infn  fni* c«T A Vinooa DclSilkvlA PinTloic MoZeS KUV-

nieko 
pi riuos vykdant Aitą akty- l,r™inda™“ Lielu*“8. "p' ma vadinti vasarviete— far- 

1US- priklausomybes atkuumą, parkas tinkamiausiat m i^- • PaI« asįal i gybės žmonių, otėvM nega- “ai daliau" ' .............' pi iklaueomybės atkūrimą, m,
e m«ke«-m. yra gana auk. ,Hum d ^ukti. '’t^'^ Ub„vo .,.„val.c.v. kibartinę priespaudą oku- ma’

U Washingtonas uždeda tik; „„fatiim tabako,.- *a P N' ■1l>s\ąi;y * ' ■ ’ „.

veikėjas Vincas pasakyta Pirmoje Molė. Kny- 
, i- i- - goję, ir kad Dievas reiškė tikraiKabelis. Jis ir savo santau-

federalinius mokesčius. Il
tie rūkalų mokesčiai nėra 
tokie dideli, kaip ”steitų“.

— Tai kodėl visi važiuo
ja protestuoti į Washingto- 
ną? Sako, neseniai buvo ten 
suvažiavę buvę Vietname 
kareiviai ir norėjo ten par
davinėti obuolius, o vyšnių 
medžius išrauti. Tik aš neži. 
nau, kodėl jiems reikia va
žiuoti ten obuoliu pardavi
nėti ir kodėl reikia vyšnias 
rauti?

Nebent -pr^ytum tabako ti įaiTJ(Jšiamicji darbai Ir Pajoję, kartodamas Siino J^nl°Vmnnlm«eneSni° dm' 
kompanijų,, kad suvežtų vu jąv lietuviu kongreso, ku- 
sus pypkorius. įvyks Chicagoje. Pick-

Maiki, dae gut aidėja. Congress viešbutyje, rugsė- 
O gal jo? mums uz dyką ta- jo 28-29 dienomis. Dieną 
bako duotų? ’ prj<£ tai ten pat ivyks ir A1_

£ . ir tO3 suvažiavimas.
— Tai pasakyk man. Mai-. 

ki, kaip tas tyashingtono1

SLA uolu.--
plis. Jis ir saxo santau- jjs sakė. Prie ko tad toks

p- - te-’amentu paliko Ame- lengvai suprantamas išaiškini-
rii os 1 ietuviu Socialdemo- n?ts privestų? Jo prasmė būtų 
... „• v..,,- Vn.Vn tekia: Kad žmonijos šeima, iŠ! ’.at” r '?' * . T?’.° palengvo daugindamos pagal
I-ieluvių Bai’nninkų d-jai. Į dieviškąjį įsakymą, butų greit 

Balandžio 7 d. New Yor- patarusi, kad pradiniai patiek- 
ko Lietuvi ] Darbininkų ^do namai buvo per mži

metu, bet nuolat gyvenai d-jos nariai su pakviestais> pra(tėti kelti jo sienas. 
Chicagoje. svečiais su-iiinko Vinco’ Aplenkdami tad visokius

* Dambrauskas savo far-, Kalvelio mirties sukakties • "slaptingus“ aiškinimus, tuojau 
1 moję augino minkąs, bet da-i pamint ti. Tarp kitų svečių j £]^n^^tiidir.?2ta būtų 

Jau išėjo išspaudos ang-1 ^al sveikata sunegalavusi į:lJvo ir kun. Petras Dagys,, sitęsęs iki pripildymo viso* 
Lietuvos'ir gydosi South Haven mies-

iz i .ziaus žmonėms.Kudirkoj žodžius: Rus jūs . R R wj sR,
as nelaikau, save, tevyne , >rlrįbose luri gf).ai Jv:a,.};įt„5
Į^v31?,8' • • e t "• namus, čia dirtia ir poilsiauti- k.ad ‘f.'P ’'g?' Pn«-paudą ir Į,toss.
Vonoiano,.., Lietuvai ateis J -kenčiančiai 
laisvė“.

miestas atrodo.
— Tėve, Washingtonas 

yra gražus miestas: gatvės 
plačios, apsodintos eilėmis 
medžių, namai ir visokie 
valstybinių įstaigų pastatai 
labai gražūs. Washingtone 
neleidžia statyti tokių auką.
tų namų kaip New Yorke. rf ? Altos~škyiiu vadovvbės
Ten namas negali būti aukš- Detroito Altos‘pirm. Anta-

n: s Sukauskas gavo iš kong-
rcio aitstovo J. D. Dingell
la šiką, dėkojantį už
,pj remiantį pastanga
vinti Simą Kudirką.

Miami Altos pirm. V. Se-
n- v • • -j -a • Traška gavo tuo pačiu klau-tint. dėl savo surtkios bu.-. ta, „ viso sundaiytų apie 1.aJtus B ?e'natorių L.

t,eS‘ , l3’2°O;*i2’^5Went,>,*J- 2? Chiles, E. Gumey. Pažymėk
Oko jiemstiuksta. i apie 342.009 yra valdmin- tjba )(ad Sen. Ourney pasi- 

—„Jie negauna darbo, ■ kai, kuriems ižmokama dau- fcda ir toliau ryžtingai dėti
pensijos yra mažos, o kai pau nei penki Mironai dole- sta ka(, į,,-,, ats.at 
kunems iš jų ir tų pensijų nu algų per vienerius metus, 
tvarkingai neišmoka. , Advokatai, žurnalistai, įvai-

— Nu, ar tai jiems paža-1 rios centrinės organizacijos 
dėjo tą padėtį pagerinti? • suteikia daibo įvairiems

— Jiems žadėjo pensijų smecialiMams. Laibai daug
mokėjimą sutvarkyti, o ki- žmonių samdo telefonų 
tus skundus patikrinti. Po kompanija. Vidutiaia šeimos 
to jie išsiskirstė. uždarbis yra labai aukštas—

— O kodėl jie norėjo iš- anie $16,000 per metas, 
rauti vyšnių medžius? Miestas buvo įkurtas 1790

— Tėve, girdėjai, bet, 
matyti, nesupratai. Per de
presiją buvę pirmojo pasau
linio karo veteranai, neturė
dami darbo, pardavinėjo o-1 tesnis kaip gatvės platumas, 
buodius, tai dabar Vietna- * Pačiame mieste yra tik 745, 
mo veteranai nešėsi krep- 000 gyventojų, bet už upės 
šius obuolių, norėdami pa-! Virginijos ir Marylamdo 
rodyti, kad laikas jiems yra' valstijose gyvena daug žmo- 
toks blogas, kaip per depre-1 nių, kurie dirba mieste. Jei 
siją, ir jie važiavo protes-Hr tuos žmones pridėtume,

Palaiko ryšiu* su kongreso

nariais

Su JAV senatoi 
stovų rūmų nariais glau
džius ryšiui palaiko ne tik 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
et atras, bet taip pat ir įvai-

Leidžiama slaptoji Kronika

liškioii vertimai
... i KatMiku Baž„yėios"'KroM:Peli? >V™e- Z.mona tvaC 
'?» ir,at- kos 5 ir’6 numerio, o pilna ko ak, ,r rūpinas, vyro sve,- 
- kata. Galimas daiktas, kad

jie savo ūkį parduos ir kelsis 
gyventi kur nors į šiltesnes 
krašto vietoves.

• Griškaičių šeima dar

Įgalime pamatyti, kad tasai pa- 
nu-

sitęsęs iki pripildymo visos že- 
velionio V. Kalvelio labai i mės tobulais žmoniškais sutvė- 

bičiulis. Jo kalba a-l pati. iemė, žmogausgeras
pie Vincą Kalveli buvo iš
klausyta su dideliu dėmesiu.

Kun. P. Dagys, apibūdi
nę? V. Kalvelio asmenį ir jo 
veiklą, pažymėjo, kad jis 
nepriklausė jokiai bažny
čiai, kad seniau trikie asme-

lietuvi&tfji laida jau spau
doje.

Knyga tflMs apie 300 psl.
Tai dokumentinė knyga, kur
konkrečiais faktais pavaiz-.^.vena chįcagOj-e p,je 
duojama žiauri okupacine Qjenn g0if0 iauko įsigijo 4.nvS uaunv-uo 
pnespauda. Ją leidžia L. K. aknJS žemės su geru gyvena- pravardžiuojami, vadinami 
Religines Šalpos Rėmėjų', muf)ju namu Vietą dabar (nedorėliais/palaidūnais ir 

naujieji šeimininkai pertvar-i k?ain. Kun. P. Dagio žo-
raštą, muoju namu.

s išlais- v^r* va’dyba, 6825 So. Tai-. nniliiPii įpimi

te i suverenumo teisės Lietu
vi 3 žmonėms, ir pasižada 
pi atestuoti priež Sovietų Są- 
jt ngos vykdomą žmogaus

- Ww W W v

tuvių, kurie daugiausia dir
ba valdžios įstaigose.

— Maiki. o ar jie man ne-

man Avė., Chicago, III. 606 
29.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Naujųjų metų istorija, —-
Birutės Pūkelevičiūtės ro
manas. laimėjęs "Draugo“ 
premiją, 182 psl.. kaina $ 
4.50, išleido Lietuviškos 
Knygos klubas, 4545 W. 63 
St., Chicago. III. 60629.

TESTAMENTAI
įsigykite teisininke P. šulo 

perengtą leidinį "Kaip s»> 
’ daromi teotamentai“. Tai la

ko: apsodina medeliais, krū
mais, gėlėmis. Pavasario, 
vasaros ir net rudens laiku 
viskas čia labai patrauklia1* 
atrodo.

* Grinvaldu iauna šeim? *- *<
nusipirko 40 akių ūkį, susi
dedanti iš obelų ir kriaušiu 
sodo. Praeitais metais čia 
buvo labai blogas vaisių der
lius, nes pavasaris buvo šal

in. z .
džiais, blogu žmonių visur 
pasitaiko, bet ne toks buvo 
V. Kalvelis. Tai buvo švie
si asmenybė, veikli, dosni 
visiem* geriems darbams.

Velionis kartą kun. P. Da- 
g'ui prasitaręs, kad miręs 
nore ų būti sudegintas ir 
kad pelenai būtu iš lėktuvo 
išbarstvti ant A.tlanto van

paveldėta“, būtų pridariusi 
dideliu vaisingu, gaivinančiu ir 
puikiu sodu.

Dieviškasis įsakymas buvo
“pripildyti“ žemę, ne perpildyti. 
Iš tikrųjų dieviška išmintis ir 
gulybė sugebės sustabdyti toles
nį žmonijos veisimąsi, kai pa
kankamas skaičius bus gimęs ir 
žemė bus tinkamai pripfldyta.

Ar butų buvę kas nors nepro
tinga ar klaidinga su tokios rū. 
sies programa ? Ar nėra tai pro
tinga ir tiki ui tai, ko mes galime 
laukti iš išmintingo ir meilingo 
Sutvėrėjo? Bet norint įsivaiz
duoti visų tų dalykų gražumą, 
pirma reikia išmesti iš savo 
minčių baisinguosius kentėjimų 
ir vargo paveikslus, kokie dabar 
visur pasirodo. Nupuolusio žmo
gaus saumylumas įvedė į pasau
lį visus tuos kentėjimus. Tokie 
kentėjimai būtų buvę nežinomi, 
jei žmogus būtų pasilikęs san
taikoje su savo Sutvertoju.

Nes ir mirtis būtu buvus ne
žinoma žmonijos padermei. Mū
sų laikų mokslas pripažįsta, kad 
gyvos celės gali atsinaujinti ir 
tobulose aplinkybėse gyvuot per 
amžius. Mirtis atėjo kaipo nuo
dėmės pasekmė; su mirtimi gi 
atėjo kentėjimai, ligos ir siel
vartai.

denyno. Kun. P. Dagys jam 
tas. lietingas ir vėlyvas. Ge-j pelenu urną palai-
gūžės 16-17 dienomis čia 1 rh,.ras°s Tautinėse ka- 
buvusios stiprios šalnos nu- P’PČ? n,, paMM.vti pa- 
šaldė vaismedžių žiedus. irini’n < a- V. Ra velis paklau- 
vaisių derliaus beveik nebu- sfs- uuyykę<= , Chicagą. tau- 
vo. Todėl vaisiai ir Chicago.; tl.nė?e. kapmėse pasinnkęs 
je yra labai brangūs. Ne tik ?,e{3 ir užsakęs

i vaisiai, bet ir daržovės silp- Ktimme turėję būti įrašyta, Lithmalra BMe

Sprint Vaiky, HL M3|Į 
(Skelbimu)

. .A -- A.
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BOSTONO ŽINIOS

Jau metai, kai netekome darbščios skautininkės ir motinos! 

s. VIDOS KAROSAITĖS KLE1N1ENĖS.

Vakar tėviškė — šiandien DĖMESIO !
i

Nauja ekakursija^

Kas nori gegužės 16 die
ną važiuoti j Lietuvą, turėtų 
tuoj pat kreiptis į Trana-At- 
lantic Travel Service, 393 
W. Broadvray. So. Boston

muziejus
PARENGIMŲ

KALENDORIUj

DOVANA JAUNIMUI

«ŠP
*

dovavo Bostono Kalti* 
jos tuntui, darbavosi 
Tėvu komitete, buvo

viena iš pirmųujų skau
čių židinio vadovių ir 
pasišventusi ir nepa

prastai pareiginga li
tuanistinės mokyklos 
mokytoja, kuria su di

deliu dėkingumu atsi
mins jos mokiniu* ir jų 
tetai.

Veionė buvo skaučių 
paukštyčių drauginiu 
k«'». dvi kadencijas va*

Užjos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos naiandžio 21 d. 
10 vai. ryto šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje. So. Bos
tone.
Maloniai kviečiame visus kartu su mumis pasimelsti už. jos 
vilą. židinietės

I I

Buvo šaunu* pokyli*

Tokia tema šį šeštadieni,’ 
balandžio 20 d., Kultūrinia
me subatvakary kalbės dr. 
Jurgis Gimbutas, šia pa
skaita. papildyta skaidrėm.

1 prelegentas pavaizduos Lie
tuvoje ir kitur Europoje e- 
samus ir kuriamus Lauko 
muziejus senovinių pastatu 
pavyzdžiams išsaugoti ir 
praeities gyvenimo būdui 
palodyti.

Kult. subatvaKaris bus. 
kaip visada. Tautinės S-gos 
namuo.-e So. Bostone. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visi ma
gniai kviečiami atsilankyti.

šokėjų rugiapiūtė

Hamiltone* Bostone 

Hamiltono lietuvių dra

Parka* anapus gatvės,—

! premijuota apysaka jauni- 
; mui, parašė Danutė Brazytė- 
! Bindokienė, 156 psl.. kaina 
’ — $3.60.

JOHN'S HARDWARE

398 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 268-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)

•«*****»**** ■- >****«•»»«*»#»»»#»»♦#

RADUO PROGRAMA

Balandžio 28 d. So. Bosto-į
no Lietuvių Pi’., draugijos’
IH aukšto salėje Balfo va-

! karas, kurio nrogramą at-
-r i o-te/iliks akt. Vitalis Žukauskas. Mau. MltT. Tel. 2M-8764.Į Gegužfs 4 (| go

Lietuvių Piliečių d-jos 111 
aukšto salėje Brocktono 
lietuvių še. Kazimiero para
pijos choro koncertas.

Gegužės 5 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
II aukšto salėje Sandaros 
moterų klubo banketas naš
lių karalienei pagerbti.

Gegužės 12 d. So. Bosto
no Lietuvių Jiliečių d-jos III 
aukšto salėje Hamiltono te
atro "Aukuro" vaidinimas. 
Rengia I.B apylinkės valdy
ba ir skautai vyčiai.

Gegužės 19 d. Tautinės 
S-gos namuose komp. Jau- 
liaus Gaidelio mokinių kon
certas.

Perėmė laikraščiu*

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jos valdyba po >25 pasky
rė 4 laikraščiams: Keleiviui, 
Draugui, Darbininkui ir Dir
vai.

Operavo J. šlcudzinskienę

N. Engand Medical Cent- 
e Jadvygai Škudzin-kienei 

padaryta operacija.
Linkime ligonei greičiau 

pasveikti.

Atitaisoma klaida

Keleivio balandžio. 2 d 
laidoje paskelbtajame lai
mėjusių pinigines premijas 
Lietuvių radijo talentų po
pietėje kovo 24 d. nepami
nėta Vida Bederytė, kur: 
laimėjo premiją už skambi
nimą pianinu.

BALTIC REALTY & 

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadvray

So. Boston, Mass. 02127
Seniausia Lietuvių Rūdiji jej 268-6030

Programa Naujoj Anglijoj , Draudžia mimus ir automobL 
i stoties WLYN, 1360 kl- .liūs nuo vrsokią nelaimių.
neikiu ir tt Stoties FM, i Naujas auto draudimą įstaty- 

__n.: , _ . mas yra komplikuotas. Dntus-101.7 mc». veikia seknia'tie- cjamj m,-,Su agentūroje, gausite
(tais nuo 1 iki .1 -30 vai. die- visas informacijas bei patarimą,
ia. Perduodama: Vėliausiu , kaip geriausiai apdrausti.
kaulinių žinių santrauk. -><*7 Problemą neturime Ir 

j s„ malnnrmu draudžiame stu-
F komentarai, muzika, dai- denių ar studenčių automohi- 
ios ir Magdutčs pasaka. t lira*.

Biznio reikalais kreipus ,
Baltic Florista gėlių ir dova 
tų krautuvę, 602 E. Broad
tvay, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8*0489. Ten gauna 
nas ir KeUdvia

Bostono Lietuvių Tauti
nių šokių sambūriui artina
si tikra rugiapiūtė:

Balandžio 20 d. jis šoks 
N. Anglijos liaudies šventė
je Natieke. Tai jau 30-ji 
V. entė. ir sambūris visose y- 
ra dalyvavęs.

Balandžio 22 d. jis daly
vaus So. Bostono bibliote
kos ruošiamoje Lietuvių 
dienoje.

Balandžio 24 d. jis pirmą! 
kaitą pakviestas šokti Em-I

Tarptautinio Instituto ko
vo 30 d. ruoštas 50 metų su
kakties banketas šiemet bu- vyk* į Bostoną gegužė* 12 d. 
vo didingesnis negu kasme- 3 vai. popiet ir So. Bostono 
tiniai. Statler-Hilton viešbu- Lietuvių Piliečių d-jo* III a. 
čio visos antrojo aukšto sa- salėje vaidins Vytauto Alan- 
lės buvo pilnutėlės pokylio to 3 veiksmų komediją "Šia- 
dalyvių. Vienoje salėje visą pu* uždangos“, 
laiką vyko kabaretinė prog- ..Bostono ir apylinkė* lie-Į 
rama. Oficialioji programa tuviai kviečiami gausiai da- 
didžio’joje salėje pradėta su- lyvauti ir pasigėrėti svečių 
pažindinimu su instituo va- vaidinimu.
Savybe. Massachusetts vab- ’ Bilietu* geriau įsigyti ii
ti jos sekretorių’ supažindi- anksto, ne* jų gali pritrūkti, j t eranu ligoninėje gulinti 
no su kitų valstybių kon<u-; Vaininimą rengia JAV L. Į Keleivio bendiadarbio J. 
Jais ir jų žmonomis, kurie Bendruomenė* apylinkė ir j Krasinsko sūnų Juozą. Jam 
buvo įsirikiavę scenoje. Se- skautai vyčiai.
niau jų tarpe buriavo ir Lie-! .............................
tuvos garbės konsulas Anta-į _ Kriminalistai siaučia ir j 
nas šalna... Meninę progra-^ So. Bostone |
mą atliko kelios tautybė? sa-j j
vo tautiniais šokiais, muzi-Į Nelabai seniai čia buvo; 
ka ir dainomis. Lietuvių šių rami. saugi ir maloni Bosto-

mos teatras "Aukure*“ at-

manuf’io mergaičių kolegi-! šau. 
ioje. kurioje profesoriauja i 
dr. Pranas Šveikauskas.

Sambūriui jau iltriau nei Į 
i 30 metu vadovauja Ona I-j 
i Vaškienė.

Aplankėme J. Krasinską

Balandžio 10 d. kartu su 
A. Čapliku W. Roxburv ve-

' palinkėjome greitai grįž 
’ namo.
i A. Andriulionis

Religinis koncertas

Balandžio 7 d. 2:30 vai. 
metų programoje nebuvo. . no miesto dalis, bet šiandien popiet šv. Petro lietuvių pa-

Stalus su savo tautiniai? jau daug kas pakito. Teisy- 
skanumynais turėjo kelioli- bč, čia dar vis nėra taip blo
ką tautinių grupių. Lietuvių-ga. kaip kitur, bet įvairių

lapijos bažnyčioje So. Bos
tone Įvyko religinės muzi
kos koncertas. Jo programą

moterų paruoštas stalas bu. kriminalinių nusikaltimų tai atliko Berklee Muziko? ko
vo pats gražiausias, tad jo? jau pakanka, 
ir savo kepsnius pirmiau-ia* štai ką Bo.-tono

kgijos choras, varinių ir 
Herald' ^tygu instrumentų ansamb-

išpardavė. Visos pajamos te- American dienraščiui papa-į Astor Singers ‘kvartetas.
I • A • - . _ \ ,___ _ !• A 1 IT A •ko institutui. Bostono biznie-Į varP°nM solistas d r. Vytenis 

I Vasvliūnas. sol. Benediktas
į šakojo So

Tortus, pyragus, Žagarė-1 rius Edmundas Ketvirtis: 
liūs ir kitokius kepsniu? bei Iš jo brangenybių krautu-! Povilavičius. Ansambliams 
d e šias su kopūstais ir juoda vės jaunuolis pagrobė laik- ’ dirigavo komp. Jeronimas 
rugine duona aukojo: And- rodį ir pabėgo. Didelius lan-
riulionienė, Ausiejienė. Dau- gus chuliganai išmušė naujo 
kantienė-Moriarty. Lendrai- Rczengardų namo. Ellis bal- 
tienė, Liutlkonienė, Murins- du krautuvės ir Mike resto- 
kienė, Ulevičienė, Valiuko- rano.
nienė, Žickienė ir Žižn:aus-( Apiplėšė Murphy brange-

nvbiu krautuvę, padaryda-
Stalą ruošė Lietuvių Mo- mi nuostolių >9.000. Pro sto- 

terų Federacijos Bostono gą vagys įsilaužė į Kay krau- 
klubas. kuriam vadovauja tuvę ir išnešė prekių kelių 
Elena Valiukonienė. tūkstančių dolerių vertės.

i Dėl to teisingai E. Ketvir
tis sako, kad ir So. Bostono

Sakoma, kad paršiukas gyventojai turi teisę reika-

Kačinskas.
Be Mozarto, Bacho, Wag- 

nerio, Moniuškos ir kt. kūri
nių, buvo atliktos ir komp. 
Jeronimo Kačinsko mišios.

Gaila, kad šį kartą publi
kos buvo kiek mažiau, negu 
ankstesniuose šios rūšie? 
koncertuose.

Dėkoja

esąs nelaimingiausias gyvis: lauti iš valdžios geresnės jų 
turi motiną, bet ji — kiaulė, turto ir jų pačių apsaugos.

Uolų visuomenininką inž. 
Antaną škudzinską. išvyku
sį į Floridą poilsio, ištiko 
stiprus širdies smūgis. Jį į- 
veikęs ir sugrįžęs į savo na
mus Dorehertery, jis atsiun
tė šitokį laiškelį:
Didžiai Gerbiamas 
p. Redaktoriau,

Nuoširdžiai dėkoju Jums 
už paguodos žodžius ir lin
kėjimus greit pasveikti Ke
leivyje mano sunkios ligos 
metu Floridoje.

Dėkui Dievui j«u esu sa- j 
vuose nameliuose, nors bu-Į 
vo sunku palikti gražią ir j 
saulėtą Floridą.

BALFAS MALONIAI KVIEČIA

Maloniai kviečiame atsilankyti į Bostono BALFo 
skyriaus trisdešimties metų

MINĖJIMĄ,
kuris įvyks š. m. balandžio mėn. 28 d., sekmadienį.

Minėjimo programa:
7:30 vai. ryto — mišios š\\ Petro lietuvių parapijos

bažnyčioje, So. Bostone, Mass.
3:00 vai. po pietų — Amerikos Lietuvių Piliečių d-jos

III aukšto salėje, 368 W. Broadvuy, So. Bostone, kalbės 
MARIJA RUDIENĖ, Balfo Centro valdybos primi- 
ninkė iš Chicagos;
aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS iš New Yorko at-1 bendradarbius šv. Velykų 
liks meninę programą. . P™£a ir linkiu linksmų ir

Vaišės. Šokiai. įėjimas—$3.00, moksleiviams—-veltui i džiaugsmingų švenčių!
Bostono BALFo Skyriau*

Sukakties Minėjimo Komisija

Dar kartą tariu nuoširdų j 
ačiū ir sveikinu Jus ir jūsų

Su nuoširdžia pagarba
Antanas Škudzinską*

GARSO BANGŲ*4

PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FMUž klaidu labai afipra., Un<, nuo 8:00 iki 8:30 vai.

Valentina Mmkienė ! vakaro.

baiau ir Taisau
Chamus U įsuko ir viduje.
Lipdau popierius ir ut>*au 

'laką. ką pataisyti rviaia.
Naudoju tik gorinusią 

medfisfrą.
JONAS STARINSNA-m 

220 Sav ta Ilill Ava 
Dorchester, Mara
Tei. C0

I Taip pat atliekame namų pir- 
, kimo ir pardavimo patarnavi- 
{mus.

Todėl, jeigu norėtumėte par- 
! duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
turtą, prašome paskanmbinti

telefonu 268-6030

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūftią 

draudimus
Kreipta senu adresu:

BKONIS KONTRIM 
h>8 Broadvray 

S»». ItoPtim. Mara. 02127 
Tel. AN 8-1701

aAVAli RAšTIS

Kepriklausoma

LIETUVA
Išformuoja akaiiyiojii** aptr paša ulinius ir lietuvišk u, įsius 
įvykius, deda dauz ir įdomią ncotrairku ir n t virai pasisaks 
apie vkiu; mūsą visuomeninius liet kuitūrinins klassimus. 
Jame rakite įdomią >li»itvtoją laišku skyrią. kuriame taukia
me abipusią pasisakymą ir nnomonią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
rNF*»RIKI.AUSDMA MF.n VA“ vra dinamttkn* m«są ta
ri v i jos laikraštis, ieškąs nauju liendndarbią bei Idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirbs ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAVmvo M.M 

Adresas:
7722 f^orpe Street. MSalIe.MnntreaL 890. (juebee. CANADA

CI A SUSIVIENIJIMAS 
SLA LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—Jau M Mėly tarnauja lietuvių visuomenei ir ttmoki- 

jo daugiau kaip SEPTINIS JllLfONVS dolerių 
Beriama.

SLA—didžiausia Ketuvią fratsrnaltnė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir Ilgoje patalpą, kuri yra 
pilt, nea,SUSIVIENIJIMAS -deėko pelnu, o teikia 
patarnavimus aavitarprnėa pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria ra pora mttouu dstarią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gaU gauti įvairią klastą Fethadugtaustas 
apdraudcs nuo >100.00 iki liv.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ba. 
demuent lararaoee, kad jaunuolis gautą pinigus 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 1ERM 
apdraudą: už >1,000.00 apdr&udos tik >8.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCTDENTALf APDRAUDA naudinga visokiu 
amžiaus asmenim*. rekomenduojama Ketuvtahą 
klabą Ir drasglją nariams. Ui >1,000.00 akcidenta- 
Ha apdraudos mokestis >2.00 j matus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių koloniją. Kreipkitis 
• kuopą veikėjus, ir tie plačiau paaiildns apie 
SusMeal jhuo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
paraiyalts:

Mtkssalsa AManes ef America
M7 West 30tfc Street. Nėr Verk, N-T. 1M0I

i »
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Vietines žinios
VISI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI

Įvairios sukaktys {vairiai atžymimos. Lietuvių radijo 
tarnybos 40 metu. o Laisv ės Varpo 20 metų sukakčių at- 
žymėjimui atnaujintas Jaunimo skyrius Laisvės Varpo 
programoje, siekiama suorganizuoti pastovią litera tūlos 
valandėlę ir rengiamas koncertas šūkiu: "Pažinkime ir 
remkime savo talentus“. Tas koncertas j vyks ateinantį 
sekmadienį, balandžio 21 d. 3 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečiojo adkšto salėje. Tai bus 29 
iš eilės Laisvės Varpo kultūrinis renginys.

Koncerto programą atliks sol. BIRUTĖ O. ALEKSAI'
TĖ. Tai naudas, jaunas talentas, šiame krašte dar negir
dėtas. Baigusi Varšuvos konservatoriją Lenkijoje, ji, ar- 
timųjųų kviečiama, atvyko į Bostono konservatoriją pasi
tobulinti dainavimo mene. Turėdama malonaus tembro,
gerai išlavintą balsą, ji paruošė koncertui įdomią ir įvairią 
programą, kurios pirmoje dalyje bus pasaulinių komjKi- 
zitorių kūriniai, o antrojoje — ištraukos iš lietuviškų ope
rų ii* kitos lietuvių sukultos dainos. Solistei akompanuos 
dr. Vytenis M. Vasyliūnas.

Kaip visi Laisv ės Vaipo renginiai, taip lygiai šis kon
certas prasidės punktualiai 3 vai. po pietų. Todėl visi pra- 
šomi iš anksto taip susitvarkyti, kad laiku galėtų būti sa
lėje. Koncertas vyks. klausytojams sėdint prie staliukų,

kuliuos galima išsisakyti iš anksto pas M. Subatį. Neužsi-1 Svarbu* pranešimas 
sakiusieji staliukų bus sodinami ten, kur bus vietų. |

Po koncerto bus šokiai, kuriems gros latvių orkest-’ ?.°- Bostono Lietuvių Pi
ras. Taip pat veiks lietuviškų valgių ir įvairių gėrimų ba- bec,ų<o-jo» mėnesinis susi- 
1>ag * rinkimas įvyks balandžio lo

‘ ..... . . , . . .. . ! d. 8 vai. vak. Jame bus išda-
Visi kviečiami ir laukiami koncerte, kunuo atžymi- u 1973 anVckaita

ma dviguba reikšmingo darbo sukaktis. Savo atsilanky-iv r ..xl • • ...... . r i Kviečiu nanusgausiai darnu bent morališkai paremsime jaunąją dainininkę, o taip lyvauti 
pat parodysime įvertinimą lietuvių radijo tarnybos, kuri j Antanai Matioika
stiprina ir ugdo gyvąją lietuvybę. I sekretorius *

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG (DOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 0*288$

yra yismintsli oficiali jau*- 
I

iš Wnr<

Senas parvirsta ir negir-

Vlood Sųuare 
Bardicare Co.

N. I. ALBUMĄ 
KAST rBOAJ>WA? 

snUT» SCS7ON, MASU. 
TELEFONAS AN S-414S

teajamia Mrore Dalai

tarto į Lietuvą ir kitas Rusi 
jas valdomas sritie. Čia kak

Stiklas
Vlaokla r»iiwk»j»

Baiamanjra pltnabariaaa 
Vtablria eairttea daiktai

graliai jf Aptingai.
nueina greitai ir

tvarkingai.
Čia galima gauti įvairiau 

olų importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Svildienė

Telefonas: AN 8-2804 ,

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Paiakarnio

įpeni n ig 
OPTOMETR1STAS

Valandos:
nūn 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mana

Lietuvių diena So. Bostono 

viešojoje bibliotekoje

Viešoji biblioteka, kuri y- i 
ra greta Keleivio įstaigos’ 
(646 E. Broadway. So. Bos-į 
tone), ateinantį pirmadienį,* 
balandžio 22 d. 7:15 vai. v. 
rengia Lietuvių dieną. ’

Programoje: MIT filoso
fijos instruktorius Mykolas 
Drunga rodys spalvotas Lie- į 
tuvos vaizdų skaidres ir šoks 
Onos Ivaškienės vadovauja- i 
mas tautinių šokių sambūris.‘

I
Bibliotdkos vadovybė ma

loniai kviečia visus atsilan
kyti.

Įėjimas be mokesčio.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

SOUTH BOSIONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

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

/
Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VAD3VYBŽ

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO. JEIGU (RENGSITE

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 l&SIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

Ui nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Peter Maksvytis
CrnUitldta 
49 Cburcb Brist 
8. Miksa, Mum

NotmI medžio beUkc. o E. KARDELIENCS DAINŲ 
imocra. — b. ydm. ......... PLOKŠTELE

Keleivio Uminiitracijoje 
galima gauti Lietuvos ope*

loooooooooooo^oooooooooooooooeoooo

A. J. N AM AUSY
Reni Esteto A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neirtos Centrą, Mase. 02168

TeL $32-2845
vooeoeoooooeoooooooooeooooooeeo

jų plokštei* Kaina $8.00. 
Paltu

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcestor, Mass. 01004 
Tet. 798-3347

Tiesiai ii Worcssteris sies- 
šiam Įvairias siuntinius | Lieta 
vų ir kitas Rusijos vsHsmas 
pietus! Kinetiniai sėdami B

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

TEL. AN 8-2184

Dr. Amelia E. Rndd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTB

Sekmadieniab 11-12 vaL

AM 1,430 KC B WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur SL, Brockton, .Masu. 02402. TaL 580-7200

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
uaoaaaaeaaaoeaaaeoeaoaoeeooeeoooeoeooaosne

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai valetas, išpildoma gydytojų n 

suptos ir turime visus gatavus vaistus.

Jd mik vaistų — eikit į lietuviškų vafettoų.
Bav. Emaauel L. Roeengard, B. S^ Reg. Pharm.

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

IMsfsam AN 8-0020
Mus 9 vaL ryto ftl 8 vaL v, išskyrus šventadienius Ir šokau

lp| & T OIL CO., Ine.
841 E Broaduray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S kambink itu

268- 4662

-i a a- —2-

ava maiste ir prsmouin gami
nių. Turime vietoje Įvairių via 
tinis gamybas Ir importuotų 
prekių B kitų kraštų vieni to- 
musais kainomis. Bs to, stačia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokMts pinigas, e giminia 
ten vietoje galis pasirinkti už*

Taipogi torpiaiakaujaass per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimiavs Ba pas save | svečias 
ar auobiiaiam spaigyveaimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai Ir sąžiningai. Atoilaakų įriti- 
alastto. Vedėjas A. Schyrinski

1$ BOSTONO 1 LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

garaataotau

užsisakyti 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo

• vaL ryto iki 5 vai*
o

8

telefc
380 W. Broaduray 

So. Boston, Mass. 02127 
Tet 2684006

South Boston Savings Bank 5 Trans-Atlantic Travd Service
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

480 West Broaduray, South Boston, Mase. 02127

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vaL 
po piet*

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vaL ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienos.

už nemažesnių^ kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Ii tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
8.27% pelno)

už visus kilus indėiii

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudiaum 

Bankas veikia 109-tuosius metus. -

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir UetuviškaL Tartas (Amata) yra

virš $274,000,000
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DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŽKA TURIZMO 

{STAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

■ Darbo valandos: — — — — — 9—6 «
Ketvirtadieniais 9—8 F
Šeštadieniais uždaryta

393 West Broaduray 
So. Boston, Maas. 02127 
Telefonas: 266*0704 
Visų skyrių vedėja
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