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Sovietai prievartavo 
tremtines lietuvaites

Išrinko naują SLA
j
• tarybą
! Kovo mėnesi ST«\ rinko 
i centro Vykdomąją tarvba.

..... ;t-»ab komisija
Tai savo laiške rašo buvęs Sibiro tremtinys kardino jo ’• (Nelė Ba jorienė 1. Elena i

IPrekerienė ir Bronius Bajer-* 
Mindszenty sekretorius Tibor A. Meszaros. Jis labai ge- ^ius) suskaičiavo padubtus 
ros nuomonės apie lietuvius.

Komunistų kalinto ir nu
teisto. o vėliau ilgus metus 
gyvenusio JAV atstovybėje 
Vengrijos kardinolo Mnd- 
szenty lankymosi Kanadoje 
proga “Tėviškės Žiburiai“ 
užmezgė ryšį su jo sekreto
riumi Mons. Tibor A. Me- 
czaros. kalėjusiu Sibiro ver
gų stovyklose. Jis ten buvo gi, sąmojingi, dosnūs. Norė- 
susitikęs ir su tremtiniais lie
tuviais. šiomis dienomis 
Mins. Tibor A. Meszaros pa
rašė “Tėviškės Žiburiams i Para®yti. Gyvenkite viltimi 
laišką, kurį šie laikraštis rš-} Lietuvai ir visiems kitiems.
spausdino savo balandžio 11 i Moru. Tibor A. Meszaros 
dienos laidoje. Jame reiš-i 
kiama ir nepaprastai šviesi 1 Viena, Austrija . 
nuomonė apie Sibiro tremti
nius lietuvius, ir pasakojami 
baisūs atsiminimai, kurie 
turėtų sukrėsti kiekvieną 
tautietį.

mas kaip dangaus ir praga
ro simbolis žmonijos istori
joje. To aš niekad neužmir
šiu.

Susidariau geriausią įspū
dį apie lietuvius. Fiziniu ii 
dvasiniu požiūriu jie yra 
puikūs žmonės — kultūrin

čiau būti ir aš jų eilėse.

Tai tiek tuo tarpu galiv

Vieni už, kiti prieš 
mokesčiu mažinimą

balsus.

Viso labo iš 104 kuopu i' 
55 pavieniu asmenų paduo 
ta 1296 balsai. Taigi teba’
savo mažiau nei 
narių.

25' visi

Varžybų bevelk nebuvo 
Į tarybą išrinkti:

prezidentu Povilas Dar 
gis 1268 balsais, viceprezi
dentu Aleksandras Caplika 
1002 balsais (St. Budvitis iš 
Cambridge tegavo 278 bal
sus), sekretorium Genovai- 
tė Melltūnlenė 1268;balsais 
iždininke >— Eufregfna Mi- 
kužiūtė 1201 balsu, iždogto-

I

I

Karione laukiame hitoltio pavakario, bet vi» dar nesulaukiame

Jau ir jatn perdaug Egiptas bijo

.bijais — Kristina Au-tin1 istorijos klastojilUO i Sovietų 
1891 balsu ir Jozefina Mile-i •
irytė 856 balsais (A. Sukaus-’ Retas pasisakymas prieš 
įkas gavo 599 balsus), gydy- perdėtą Lietuvos istorijos 
Uniu klastoilma vra Antano Bar-

Senatoriai demokratai —j
Kardinolo Mihftazenty Kennedy, Humphrey ir kiti • Jirvbfnriii

sekretorius rašo: žada siOJyti sumažinti "ireKlorių
kesčius, kad tuo būdu susilp-Į r. .
nintu artėiantį ekonomini 'SUVŪZlūVinUU

|toju kvotėju — dr. Danie- '• klastojimą yra Antano Bar 
liūs Degesys 1240 balsų.

“Turėdamas daug sku
baus darbo, kurį galite ge
rai suprasti, rašau šį kartą 
trumpai, tikėdamasis ateity
je parašyti plačiau, jei bus 
proga.

Ne\v York Times bendra
tim bis C. L. Sulzbergeris 
kalbėjosi su Egipto prezi- 

kausko, Lietuvos KP CK (jentu sadatu. kuris tarp kit
sekretoriaus straipsny “Is
torija Ir nūdiena“ (Tarybi 
nio Mok. kovo 1 d.).

I “Būtų labai paprasta ra-
atoslūgi. O prezidento pa-1 Baiandžio 27 d. Chicaco- vadovau-«• i i __ * * si m 5 * i ie oSdžUus Balfo tum“ ^hema .vienas laiko-
tina. kad mokesčių sumazi-Į Tgi bug pirmas jų ?uva. • tarpia juodas, kitas - kaip 

žiavimas po specialaus sei-,nimas dar labiau tpagreRin-'antitezė — baltas.
tų infliaciją. mo Clevelende.

Tačiau

Maskva pamoki senatorių 
Edwardą Kennedj

Brežnevas nepatitkubino priimtu Susitikime su stu

dentais ir profesoriais buvo aprėktas ir išjuoktas. Sovietų 

pareigūnai pokalbį nutraukė ir senatorių “išlydėjo“ iš

| salės, paskelbę, kad jis “blogai jaučiasi“.

Amerikoje jau susidarė John Kennedį nužudė tiktai 
beveik nesulaužytinas pa-' vienas Lee Harvvey Osvvald, 
protys. kad busimasis pre-'ir, sulaukę teigiamo atsaky- 
tendentas į prezidento sostą* mo, klausytojai irgi juokėsi, 
prieš tai turi aplankyti i ne?, jų nuomone, prez. Ken- 
Maskvą, tarytum reikėtų'nedį nužudę konspiratoriai. 
ten gauti priešpaskutinį “pa-j kurie bijojo geresnių JAV 
tepimą". Taigi, kaip maho-į santykių su sovietais, 
metanams privalu bent kart*
gyvenime aplankyti Mekką. Senatorius dar bandė ais- 

kinti, kaip naudinga būtų
Tur būt, tokiais “patepi-'lėkti Sovietijoje užsienie- 

mo“, o ir pasiinformavimo tiams laisvai keliauti po 
tikslaisį kpmunistinio bloko .visą kraštą, nevaržomai 
valstybes buvo išvykęs ir emigruoti ir t.t
šen. Eduardas Keimedv. n

Svarbiausia, jis paklausė 
Jugoslavijoje, Rumunijo-' auditoriją, ar ji nemananti.

je ir kt. jis buvo išlaipintas kad sovietai skiria per daug 
ant raudono kilimo ir priim-jlėšų 8avo biudžete ginklavo 
tas gana mandagiai. Betgi muisi? Ir dar paprašė pakel- 
Maskvoje trupučiuką “ne- ti rankas, kas vienaip ar ki- 
nusisekė“... roano.

Po tokio klausimo salėje 
kilo pasipiktinimo murmė
jimas, ir vienas profesorius,

ko pareiškė, kad Egiptas at
sisako pasikliauti vien so
vietiniais moderniais gink
lais. nes Sovietų S-ga gink- 
4ų ir '-audmenų tiekimą nau
doja kaip “politinę dalbą",
siekia paveikti Egipto politi
ką. O tai Egiptui nepriimti
na.

Tai antausis Brežnevui.
. Šariatas taip pat nepap

rastai iškilmingai ir šiltai
priėmė ir naują JAV amba
sadorių, ta pro°u prikalbė
damas daug šitų žodžių A- 
merikai.

Tiesa, jo sūnelis turėjo 
progos Kremliuje pasėdėti 
caro kėdėje, žmona — pa
skambinti Kremliaus muzie
juje caro pianinu, bet tikra
sis raudonasis caras Brežne
vas net kelias dienas jo ne
priėmė. ir laukdamas tos iš* 
kilmingos valandos turėjo 
žaisti Kremliuje su savo vai
kais sniego gniūžtėmis...

I
Prieš laukiamą pasimatv- 

ma su Brežnevu jam via 
dėlto pavyko išsiderėti, kad 
būtų leista viešai susitikti 

[ir pasikalbėti su studentais 
f ir profesoriais. Deja. lan
kant studentų bendrabučių 
pastatą, tas rajonas buvo 
atitvertas, kad nepageidau
jami asmens Kennedžio ne
sutiktų. o į auditorija, ku
rioje turėjo vvkti poka’bis. 
susirinko irgi tik specialiai 
atrinkti “klausvtojai. dau
giausia senesnio ir vidurinio 
amžiaus, — taigi partijos 
ar saugumo “studentai“.

Čia šen. Kennedy, pagal 
Amerikos paproti, leidosi 
studentu klausinėjamas, pa- 

į sirvžes i visus klausimus at
sakyti. ir oat= pabandė pub
liką klausinėti jos “nuomo
nės.“

Paklaustas apie Water- 
gate bylą. apie kurią sovietų 
spaudoje buvo mažai rašyta,

pasekęs grasindamas kumš- 
čiomis, suriko, kad tai esąs 
provokatoriaus klausimas, 
kad sr, ietų valdžia pati ži
nanti. kiek reikia išleisti ša
lies gynybai.

Pagaliau buvo paskęlbta, 
kad Kennedia “blogai jau
čiasi“, ir susirinkimas užda
rytas. Veltui senatorius dar 
bandė aiškintis, kad jis esąs 
sveikas ir “jaučiasi gerai“. 
Jis buvo vistiek skubiai “iš
lydėtas“ iš salės...

Liko neatsakytas klausi
mas, kodėl rasizmas esąs 
tarptautinio sionizmo ideo
logijos pagrindindinis punk
tas?

Jeigu Kennedis. bandyda
mas Maskvoje kelti tokius 
klausimus, tikrai tikėjosi su
laukti atvirų atsakymų, pa
tvirtintų dar rankų pakėli
mu. ir jeigu jis manė kad jo 
auditoriją sudaro tik laisvai 
susirinkę studentai, tai be
lieka irgi tik nusfiį'psoti rš 
jo amerikoniško naivumo.

Naujas finansų

sekretorius
Prez. Nixonas finansų

. sekretorium pasitraukusio 
senatorius pripažino. xad tai 15^^ vieton pa?kyrė Wil- 
nemalonios Amerikai ir pre-|jjam? Simoną, buvusį ener- 
dento postui dienos, bet ta gjjos įstaigos direk’orių ir

nieko gero iš tokio sumany
mo neišeitų. Deja, panagaus 

J jį atvyks ir buvęs ilga- ;?chematiškumo reiškinių dar 
mėtis Ralfo pirmininkas .turime. Siekdami visiškai 
Pr®l- J. Končius. si'pranuamų tikslų — paro-

to pirm. Mills, tai prez Nix- j Po suvažiavinl0 pirminį.' (lyti socializmo pranašumus,
J'Jį1.v £e S smar^iai susl"ikė Marija Rudienė išvvksta,^al ^une autoriai pateikia 
durti su kongresu. į į Bostoną dalyvauti Balfo 30 • kapitalizmo laikotar-
_ .................. _ jmetų sukakties minėjime,5 P’?, charakteristiką .jog ne-
S. AirijOJC vis nČTū ! kuris rengiamas balandžio lį^iom skaitytojas gali pra- 

28 dieną. Į dėti abejoti, ar iš viso kapi-
ramybės '' Jtalistinė santvarka yra pra-

Is ten M. Rudienė vyks į. našesnė už feodalinę. Nėra

Kadangi mokesčių suma
žinimo planą remia ir atsto
vų rūmų pirm. Albert ir 

“ komite-

Nuo 1949 m. liepos iki 
1955 m. sausio buvau įvai
riose Sibiro koncentracinėse 
stovyklose. Tarp nuteistųjų! “Ways and Means 
kalinių jose buvo ir daug 
lietuvių. Gerai prisimenu 
Žilinską, buvusį gimnazijos 
kapelioną, puikų kunigiškos
dvasios vyrą. Tuo mtu jis 
galėjo būti 50-60 metų am
žiaus, o gal jaunesnis. Jis 
buvo laimingas ta prasme,
kad mokėjo rusų kalbą ir Praeitą sekmadie^pSiau-• Washingtoną. kur numatyti} jakio reikalo idealizuoti ka- 
dirbo stovykloje, o aš turė- rėš Airijoje buvo nušautas 1Į pasitarimai su amerikiečių, piulistinį Lietuvos laikotar- 
iau dirbti miškuose su kitais i žmogus ir sužeisti 7. Tokiu | šalpos organizacijų atsto- pį. Tačiau lygiai taip pat ne
darbininkais.

Iš kitų civilių su manimi 
buvo Pilka. Petrauskas. Pi
piras, Gilis (Gylys?. Red.), 
šimtai ūkininkų ir darbinin
kų. Jų tarpe buvo ir keletas 
intelektualų. Beveik ištisus 
metus toje stovykloje gyve
no vyrai ir moterys.

būdu per 4 su puse metų ten J vak 
žuvo 1,001 žmogus, ir dari 
nematyti religinių riaušių ‘ fitreikuojū KūliadoS 
galo. '

pi. Tačiau lygiai taip pat 
pagrįsta ir vertinti šį perio
dą nihilistiškai“.

Ku6a paus JAV 

CMtomobiUų

Niekad neužmiršiu 1949 
metų saulėtos vasaros die
nos, kai atvyko apie 200 jau
nų moterų ir mergaičių. Vi
sos buvo lietuvaitės, nuteis-į 
tos 15-25 metams. Toje sto-Į
vykioje man teko gyventi | Izraelio ir Sirijos fronte 

dar apie 10 dienų, o paskui | sunkiųjų ginklų ausišaudy- 
buvau perkeltas į vienų vy-1 mai ris stiprėia, kautynėse 
rų stovyklą. Per tas dienas dalyvauja ir lėktuvai, tik kol
mačiu, kaip niekšiškai so
vietų chuliganai, su sargybi
nių žinia, vedėsi vieną lie
tuvaitę po kitos ir jas nieki
no.

Atvykimas tų jaunu mote- 
iu ir jų nustūmimas į beir 
ro mūsų likimo klaikumą

manyje neišdildo-

Balkau, .ko pasisakymas 
yra įspraustas tarp standar
tinių partinio žargono gro- 

Kadangi sustreikavo Ka-' muliavimų.

paštininkai

na^o^ provincijos
paštininkai tai JAV paštas

(E)

Valstybės depaitamentas nepriima jekių siuntų į tų 
leido trims JAV autamobi-} provinciją. »
lių bendrovių skyriams Ar
gentinoje parduoti Kubai 
automobilių už $150 mil.

J kita? provincijas paštasj 
eina, kaip ir seniau, nors vr»; 
navoiav«, kad streikas gali' 
’šsiplėti.

kaukime kainų 

pakilimo
Pusantrų metų buvo 

varžytas kainų ir atlyginimų 
kėlimas, bet kainos vis vien
kilo. Dabar beveik visų pre
kių kainų kėlimo kontrolė 
panaikinta. Specialistai pra
našauja. kari netrukus paju
sime dar didesnį kainų kili
mą.

su-

GaMys prie New Yorko centrinio pašto au siuntinių krūva.

Kaip pažymi Science Mo-į 
nitor korespondntas Paul,

.... ,Wohl, Sovietijoje Brežnevo.
, Abi nusės laukia at-1 ilovinimas jau lyginaihas su 

vvkstanfo Kisamaeno. kada Lenino. Meno akademijos 
vėl turėtų prasidėti intensy- pandoje 4keinev<K>aveiks- 
vūs pasitarimai rinklu kai- leSvjtff kabė'Mflil'UMlbei.Y- 
bai visiškai nutildyti. Tiki- tokio pM’dydMdT ddnii- 
masi, kad Kissineeris ir šj nuo ja salę ir pieštas to paties 
kartą padarysią. Sadato mi- dailininko, kuris piešdavo karionR Ji* prie* Vd/k"’ p’w’i,n’fe Vak Kwrrpw K ’«
nimą “stebuklą“. Stalino portretus. rt> t""“’*“" Vilkaitb.

kas fronto Unija nejuda iš
J proga ėmė girti JAV spau- 
| dos laisvę. į tai jo klausyto- 
. jai reagavo aiškiu nepritari- 
• mu. pabrėždami kad JAV 
! “reakcionieriška“ spauda 
; tenorint! nuversti prez. Nix- 
oną ir sumauti jo Rytų-Va
karų atlydžio politiką. 

Senatorius buvo paklaus

finansų sekretoriaus pava
duotoją.

Tai 46 m. vyras, kuris, 
prieš ateidamas į finansų 
sekretą: iatą. buvo investa
vimų bankininkas ir sugebė
jo sau uždirbti milionus.

Ar jis taip pat sugebės 
tvarkyti ir krašto reikalus,

tas, ar jis tikįs, kad jo brolį jau kitas klausimas.

f
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Neišgirstas pagalbos 
šauksmas

(Tęsinys)

Tęsiame supažindinimą su sovietų darbo stovyklos 
kalinių skundu Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui, kurį 
pasirašė 9 kaliniai, jų tarpe ir Simas Kudirka.

8tovykoje 3/1 iš 480 kalinių antro laipsnio invalidų 
yra 134, trečio — 108. Jie yra seni ligoti žmonės, kalina
mi 25 metus, stebuklingu būdu gyvi išėję iš Vorkutos. Ma
gadano ir Norilsko pragaro, bet ir jie verčiami sunkiai 
dirbti. Ramiai paliekami tik tie. kurie su ramentais vos 
pajėgia judėti. Neretai žmonės miršta darbo vietoje.

Toliau skunde pabrėžiama, kad laužomas Tarptauti
nės darbo organizacijos 1956 metų nutarimas, kuris įpa
reigoja visas vyriausybes tuoj pana ikinti priverčiamųjų 
dalbų stovyklas, kaip politinio "švietimo“, įtaigosimo ar 
bausmės priemonę tiems, kurie yra «pridšingi esamai poli
tinei, socialinei ar ekonominei sistemai; kurie, gindami 
savo žmogišką garbę ir minties laisvę, yra žiauriai perse
kiojami.

Duodama pavyzdžių. Stačiatikių kun. Sjdivako, kuri? 
dėl savo ramumo, švelnumo, bekompromisinio sąžinės ir 
įsitikinimų gynimo stovykloje darė nepaprastos įtakos 
visiems kaliniams, buvo dažnai laikomas atskirtas vienu
tėje ir pagaliau išvežtas į Vladimiro kalėjimą.

1970 m. liepos mėnesį stovykloje nr. 19 prieš admi
nistracijos sauvaliavimą 18 kalinių paskelbė bado streiką. 
Jie visi buvo sunkiai nubalsti už vengimą eiti į darbą. Ke
turi iš jų išvežti į baisųjį Vladimiro kalėjimą.

Toje pačioje stovykloje tų (pačių metų rugpiūčio 27 d.

linkus ir nuo 1972 m. —Ma
rija Rudienė.

Balfo centro įstaiga ilgą 
laiką buvo New Yorke. o da-

Iki šiol žmonėms dar ne- ka, A. Žilinskas. L. Šimutis, bat-yra Chicagoje. 
pavyko sukurti žemėje tokio J. Bacevičius. N. Rastenis. I . ....
gyvenimo kuriame nebūtų dr. S. Tamošaiti?, J. Smai-I a n® neįmanoma ia.-kai 
didesnį ar mažesnį vargą lis. J. Tuinila, kun. J. Balkūr Jčiųoti Balfo didelių darbų, ' ~ 
vargstančių žmonių, bet nas, P. Mileris, E. Samienė. kurių atlikta nepaprastai; dabar, bus iu ir rytoj, 
taip pat iki šiol netiūko ir E. Paužai ienė, S. Gegužis ir
tokių, kurie, kartais ir savo, T. Matas, 
reikalus pamigę, pluša ki- Nemanykite Rad B#,fo

Baliui 30 meta šių šmeižtų Balfo adresu. 
Baltas yra padėjęs tūks

tančiams lietuvių, vargstan-
• r?., n*’.:.., t

a''A
T* X • •

Ia #3

tiems padėdami. steigimas vyko taip papras
tai, kaip čia apra' yta. ToliYpač daug valgo atneša 

karai. Antrasis pasaulinis gražu taip nebuvo, 
karas dešimtis tūkstančiui .
lietuvių išmetė iš jų nuolati-Į,. V,8M P»™ relkėJ°. pu«a 
nių gyvenamųjų vietų. Jie.p®*1 n*ma*4 tarpsroyinę ne- 
viską palikę, atsidūrė sveti-. santalką, kol visi. išskyrus 
mame krašte. Didelis vargas, komunistus, galėjo >u?ė»t.
orislėgė ir tuo*, kurie pasi
liko Lietuvoje, o ypač 
lemtuosius į Sibirą.

13-

prie vieno stalo ir pradėt' 
dirbti bendrą šalinis darbą

Kai tik Lietuvą užplūdo 
okupantas, Amerikos lietu
viai, išskyrus komunistus, 
susibūrė kovai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo, 
įsteigdami Amerikos Lietu
vių Tarybą (Altą), kuri ir 
šiandien tebeveikia.

Be savo pagrindinio dar
bo. Altą įpradijo rūpintis ii 
dėl karo vargan patekusiais 
tautiečiais, jų įkurdinimu ir 
parama. Tam reikalui buvo 
sukurtas Bendrasis Ameri-

Dar sunkiau buvo Balfui 
įsipilietinti. gauti Karo pa
šalpos kontrolės tarybos pri
pažinimą. Jam tada vado- 
vavo lietuvių sumanymui 
labai priešinęsis buvęs JAV 
ambasadorius Maskvoje Da
vis. Jis ir dalis kitų narių 
siūlė dirbti su Sovietų Rusi
jos fondu, nes, girdi, Lietu
va yra "įsijungus“ į Sovietų 
Sąjungą ir jos fondas 
aprūpins ir Lietuvos žmo
nes.

į kalėjimą buvo išvežti Romanovas 2 metams ir Chrom-
zovas 3 metams. Paskutinysis už tai, kad atsisakė atidūoti | kos Lietuvių Fondas (Bal- 
pas jį rastą rankraštį ir religinio turinio knygelę. Darbo fas), kurio steigiamasis susi- 
atovykldje yra uždrausta turėti, skaityti ir kitam duoti bet i rinkimas įvyko 1944 m. ko- 
k<*kį religinio pobūdžio dalyką, nors tai prieštarauja Žmo-1 y° 25 d. Chicagoje. Jis buvo 
gaus teisių deklaracijai, kurią via pasirašiusi ir Sovietų inkorporuotas TMinois vals- 
Sąjunga. j v . j ’ tijoje 1944 m balandžio j

Minėtas Romanovas buvo nubaustas už piktą stovyk- l?. <?i?Pa?r !a?
los tvarkos ardym, - j stovyklos krautuvę nuėjo atskirai, oflc,aha »ftelgl-
užuot stojęs į eilę su kitais; dėvėjo šliures; atsikėlė 3 mi
nutes vėliau ir pan.

Kartą įvairių tautų 14 kalinių paskelbė bado streiką, 
reikalaudami panaikinti draudimą skaityti religinio turi- Končius, vicepirm. A. Olis 
nio knygas ir kitas žiaurias bausmes. O ko jie susilaukė? ’kun* Albavičius ir V. Ko-,

į jo pirmąją valdybą bu- 
i,o išrinkti: pirm. kun. J.

įvairiausių naujų bausmių. Vienas ligonis pasodintas į ka 
Įėjimą, jam sumažintas maisto davinys, uždrausti pasima
tymai su žmona ir sūnumi. Antras neteko teisės šio to nu
sipirkti krautuvėje ir Lt. - !

Medicinos pagalba tapo fizinio, dvasinio ir protinio 1 
slopinimo priemonė. Susirgimo rimtumo laipsnį sprendžia 
administracija. Ne gydytojai, bet administracija nuspren
džia, kiek sergančių atleisti nuo darbo ir kiek sunkiai ser- i 
gančių perkelti į pagrindinę ligoninę.

1969 m. pagrindinėje ligoninėje vienas kalinys per- i 
sipiovė riešų venas, protestuodamas prieš ligoninės atsi- j 
sakymą jį gydyti. Tais pačiais metais proto liga sergantis 
Lenkauskas pasikorė, iš klinikos sugrąžintas į stovyklą į 
nr. 17.

1967 m. taip pat pinto liga sergantis Žitkevičius, grą
žintas iš klinikos į stovyklą nr. 11, buvo nušautas, vaikš
čiodamas uždraustoje zonoje.

Labai dažnai ligoninėse nėra pačių reikalingiausių 
vaistų, net kasyklose nėra pirmosios pagalbos personalo 
ir vaistų. Gydytojai nustatinėja klaidingas ligų diagnozes 
dėl savo apsileidimo, nežinojimo ar vykdydami jiems duo
tus įsakymus.

”Mes galėtume suminėti daug daugiau tragiškų įvy
kių. bet mūsų tamsiai padėčiai pavaizduoti pakaks ir tų“, 
rašoma tame skunde: “Suminėtieji pavyzdžiai yra politi
nės stovyklos kasdieninio gyvenimo būdingiausi. Visa tai 
vyksta civilizuotoje valstybėje, kuri skelbia esanti huma
niškiausia ir teisingiausia“.

”Mes žinome, kad, ir mūsų kalėjimo terminui pasi
baigus. mes tesidžiaugsime ribota laisve. Mes nuolat bū
sime KGB (Saugumo policijos, — K. r.) priežiūroje. Ne
galėsime keliauti, gyventi ir dirbti ten. kur norėsime“.

Savo žodžiams patvirtinti duodamas pavyzdys. An- 
ton Navasardian (armėnas, — K.r.), gimęs 1950 m., nu
baustas už savo tėvynės nepriklausomybės skelbimą, iš 
stovyklos 3/1 buvo paleistas 1971 m. liepos 10 d. Netru
kus jis iš policijos gavo šitokius įsakymus; negali lankytis 
Erivane (Armėnijos sostinėj, — K.r.), iš namų išeiti 9 vai. 
vak.. susitikti ir kalbėtis su policijos rašte išvardintais as
menimis.

"Mus ypač slegia žinojimas, kad ir mūsų šeimos bei 
giminės yra persekiojami. Jie dažnai atleidžiami iš daibo.

kratėsi ir buvo kai 
kad skyrių reikėsią 
Nuo to išgelbėjo A. Anhnu-^ 
lionis. Dirbdamas skyriuje, 

‘jis net 4 metus aktyviai vei
kė ir Balfo centro direktori- 
ate.

Antanas Andriulionis yra 
vienas tų žmonių, kurie savo 
tautiečių labui ir tėvynės 
šviesesnei ateičiai negaili 
nei savo laiko, nei stambes** 
nes aukos, kurie niekad ne
pritrūksta energijos ir neme
džioja tuščios garbės. Jis ir 
šiuo metu, kada pusę valdy
bos užpuolė ligos, prisiėmė 
beveik visą Balfo 30 metų 
sukakties minėjimo naštą.

Minėjimas ruošiamas at
einantį sekmadienį, balan
džio 28 d. So. Bostono Lie
tuviu Piliečiu d-jos salėje. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Jo 
menine programą atliks iš 
New Yorko atvykęs vUoee 

atvykti1 ^mer^tos B«tuvią kolonijom 
•e gerai pažįstamas ir lau
kiamas aktorius -humoristas

• r*

v»V*O

daug. O jie yra tokie reik - ‘ Tri.-deš;mties metu veik 
mingi, kad dėl jų negali nu-! 1° sukakties proga mes linki- 
rimti ir Lietuvos okupantas, me Balfo 'veikėjams taip pat 
kurio diriguojama -pauda Į ištvermingai ir sėkmingai 
neiš veria neprišnekėjusi ir j dirbti ir ateityje, kol Lietu- 
niekuo nepagrįstų šlykščiau- va vėl atgaus laisvę.

Bostono Ketuviai ir Baltes

Antanas
skyriaus

Andriulionis, 
yįrmininkas.

Daug pastangų bivo pa
dėta, kol dauguma to- kont-

j-*“*.-''’*

Po Balfo steigiamojo su
sirinkimo įvairiose lietuvių

inas Bal'rušūnas ir Andrius 
' Keturakis.
I Per 30 metų skyrius cent- 
į mi yra sutelkęs apie $50,000 

■ ir per 100.000 svarų drabu- 
Ižių. parūpinęs nemažai ga- 
I rantijų norintiems 
jį JAV-bes.

To padaryti negalėjo keli 
asmeny?, viena valdyba. Tai 
didelio būrio artimui jautrių 
žmonių nuopelnas. Maža čia 
būtų vietos jiems visiems

• suminėti. Bet vis dėlto nega
lima čia šiąja proga ne-

• paminėti vieno asmens — 
Balfo tai dabartinio Balfo $ky-

| riaus pirmininko Antano 
Andriulionio.

Jis į Balfo veiklą įsijungė 
nuo pat atvykimo į Bostoną 
ir pirmininkauja jau dviem

ras lietuvių fondas.

Daug kenkė ir lietuviai 
komunistai savo šmeižtais ir 
skundais valdžios įstaigose.’

steigimas. Bostono lietuviai j atvejais net kelioliką metų. 
iŠ seno nebuvo paskutinieji, J Svarbu pažymėti ir tai. kad 
“ «Ioirin. j|s pji mininko naštą pasiė

mė ir tuo metu, kada visi jos
o dažnai ir pirmieji įvairio
se veiklos srityse. Neatsili-

VITALIS ŽUKAUSKAS.

į minėjimą iš Chieeąouat- 
vyks ir tars žodį Balfo cent
ro valdybos pirmininkė 
MARIJA RUDIENĖ. -i

Susirinkime visi, kuriij šir
dyse dar neužgeso artimo 
meilės kibirkštėlė. Pasi
džiaukime Balfo nuveiktais 
darbais, o savo gausiu daly
vavimu sustiprinsime Balfo 
veikėjų pastangas ir jo iždą. 
Be to. atsigaivinsime ir akt. 
V. Žukausko linksmu žo
džiu.

J. V-gas į
ko jie ir šalpos organizavi- 

• me.
Visa tai buvo įveikta, tik | Balfo paruošiamuos :uo«e 

Balfo įsteigimas ir veiklos [darbuose labai aktyviai da- 
išplėfc’mas buvo užtęstas. Ityvavo adv. Fortūnatas Ba-

Balfo pirmininku Hgus ’ zfdiimTbu1, Kai paskutiniuoju laiku džiugesiu gaudžianti "Pfttf*
Prezidiume, bu-- iįetuviu meniniai vienetai iš-, kėlimas“ ir visad už lietu-

GAIDELIO CHORAS
Jakubėno ir Šimkaus kantatų koncerte -

ličienė. sekr. Nora Gugienė,; metus buvo kun. Juozas yQ j$rjn'įta8
ižd. dr. A. Žimontas; direk- Končius, nuo 1964 m. ro
toriais: F. Bagočius, J. Lauč* dens — kun. Vaclovas Mar-

Fortūnatas Bagočius

1

vo išrinktas ir Į pirmąją. . .. ^ vienas kįtQ ^.j^kos širdies tverianti Sta- 
Balfo tarybą. Toje taryboje JJ tenka ^džjaugti sio Šimkaus kantata "Atsi
buvo ,r bostonietis Jonas Brocktono Šv. Kazimiero pa’ sveikinimas su Tėvyne“.

rapi jos klebonu kun. Petro j _ . . _. ■
Šakaliu, kuris, matydamas’ . Tai vienas pačių popuna-

Tuinila.
| 1944 m. rugsėjo 7 d. Mu --------- ---------, .—v-------- e 1 . 1
nicipal salėje So. Bostone: kultūrinį užsnūdimą Bosto- namnų Šimkaus Iš
buvo sušauktas lietuvių su-į no apylinkėje, pasikvietė "am: kur tik
sirinkimas. kuris nutarė čia komp. Julių Gaidelį vado- tų, visadJeanta

luti parapijos chorui. ,r
graudentoju. Liaudišku pa-

Stebint Brocktono šv. Ka- prastumu ir nuoširdumu per-
.. . ..... -.miero porap. choro vėliau- sunkti ir jokių gražbyltš-
išnnkti šie asmenys: inrm.l^j vejk]ą p^kį^ aki. kų mandravimų nepngoiti

•,»k>7’av,c'u’. vaizdus faktas, kad jo daž- yyį- Ą. Baranausko žodžiai 
j ’ a azys Kalinauska?. nėjantis muzikinių vertybių kažkaip prilipo pne 3in> 

ižd. dr. Antanas Kapočius, nstpiUmjm Bostono lietuviu kaus imlios aukstaitiskos 
kiti nariai - adv. Juozas vi,Tlubiau naikina širdies ir kūrybPkai ifefver-
Cunys, Pianas Razvadaus- Bo<?#ono jr Brocktono geog- ilgesingos, .gaivališkai
kas. Jadvyga Tumavičienė, rafjnj atskirumą Beje rei- ftūoširdžios muzikos srove.

Namakris Kazvs Mereškevi Komp. j. uameiis, ruojan^o iš tėvynės,STona^SaSS 'r 3° ta'P jautrus atsisveikinimai

svs Mockus Aleksandras! Pat ^ar tik visai neseniai savo šeima ir namiškiaia. At-

steigti Balfo skyrių. Tai bu
vo 17-tasis skyrius, 

į pirmąją valdybą buvo

1

Visų Mordovijos dahbo stovyklų kaliniai po minėtos 
deklaracijos pasirašymo sukaktie? paskelbė 3 dienų strei
ką. Stovyklos nr. 3/1 34 kaliniai dalyvavo tame streike. 
Jie iškėlė Jungtinių Tautų vėliavą su simboliškais gedulo 
kutais. ,

"Mes esame priversti griebtis bet kokios priemonės 
tinkamai tarptautinei organizacijai pasiekti“.

"Mes šaukiamės pagalbos, mes prašome, kad mūsų 
liudijimas būtų (pateiktas tarptautinės organizacijos dė
mesiui“

Tais žodžiais baigiamas skundas.
Po žodžių "neteisėtai nubausti“ yra jam praeitame 

numeryje minėtų 9 kalinių parašai.
• • •

Ivaška, Stasys Michelsonas.'nuo Bostono ratpivšę“. Tad seit. tai tas liūdnas epizo- 
. . . dabar savo

Kaip matome, pirmojon
Balfo skyriaus vadovybėn 
buvo išrinkti visų srovių to 
meto įžymiausieji veikėjai.

Iki šiol Bostono Balfo 
skyriui, be dr. P. Jakimavi
čiaus, yra vadovavę: adv.
Kazys Kalinauskas, Pranas 
Razvadauskas, Jonas Roma
nas, Kotryna Namaksienė,
Antanas Matjoška. Pranas 
Mučinskas ir dabar vado
vauja Antanas Andriulionis.
na jKXUS%TmėJ1^a'dJona«ikonCertU'«-kuri -jU 7TVI
yra^ Aazys simenas, jonasĮra< gegužes men. 4 d. So.! ai{h,ni„TnM ir .• irK1 
Tttlhikonis ir Bronius Ute- Bortono LMmb| PilUžig j f jLV
-(»• Sa-jo, III

nių pajėgų, kokios yra Dai-
Kon* v o Aiun o i ė TO Galt o

pasirodymais das, tūkstančiais kartų atsi- 
Bostono televizijoje ir jame. kartodavęs netolimoj mūsų 

! rengiamomis koncertų vieš- [ praeityje.
nagėmis to choras eisią-! Tž aplekiančiam
biau ląnkiuoja ir P>P>lieb-t broleliui, turėdamas voką- 
na kaip. sakytumėm. di-||jaj nelengvą partij, kanta- 
dziojo Bostono metropolijos , • atg^a’ujį b,,
integralus kukunnis padali- ^3, gu j d,a.
nys* logą įsipina seselė — sblistė

Savo meilę nenužeminto j sopranas, motina, o taip pat 
lyeio Bostono kultūrinėms (kiti namiškiai bei kaimynai, 
tradicijom? Gaidelio choras kuriems subtiliai atstovaują
žada pademonstruoti nauju keturbalsis mišrus chorai
užmoju didesnio n>*«toi kantatos emocinis

IT| Jta rengia I. | fiinrlSiai amKvn

gegužės
i

Balfo centro direktoriais 
yra buvę: Antanas Andriu
lionis. Fortūnatas Bagočius, 
Jonas Jankauskas, Jonas 

uakąs. AnUyiap Knei- 
Lušys. Margare- 

ta 1 fMtahefeenienė, Jackus

7 vai. vakare.
šiame pavasariniame xon-'va Mongirdaitė-Richandson 

certe choras, be visos pjmės ir staaya Liepaa<
Įdomiu dainų, kūnų trys! muz}kmio me-
bus athktos su solo partijo- no myiitoju lūkesčių, 
mis (Etanas, Gnnkus ir Ra-1 Solistams ir chorui akom- 

„d.T. S92: ^r±L.n.etJZ,:PO"“«Jtytontis jaunaa pi.-

Jie yra administracijos baudžiami, apie juos skleidžiami j Perskaitę tą rinrndą, atsiminkime, kad jame aprašytų 
provokatoriški gandai. Bet mes, ir kažkokioje padėty bū- j stovyklų ir šiandien Sovietų Sąjungoje yra ldbai daug ir 
darni, neleisime savęs paversti kvailais, paklusniais gyvu-' jų kalinių sąlygos mažai kuo skiriasi.
liais. nors administracfja to ir labai norėtų. Mes norime Atsiminkime ir tai. kad tų vargšų, jų tarpe ir Smo, . ___ ___________________ . . t t_____ _
atkreipti Jungtinių Tautų dėmesį į faktą, kad Sovietų Są- Kudirkos, pagalbos šauksmas jokių tarptautinių organi-į Sonda, Jonas Tuinila, Jus-, autentiškas lietuviškas kan-'^g^ seilius Cibas, 
junga, būdama Jungtinių Tautų narė, nevykdo Tarpiau- žarijų nebuvo viešai svarstytas, viešai skelbtas, matyt, bi- tinas Vaičaitis ir Petras Vis-! ta tas: tai naujoji VI. Jaku-Į
tinės žmogaus teisių deklaracijos, kurią ji yra pasirašius“, jantis’sovietų vergų dabotojų toli siekiančio* botago. Įčinis. Dabar yra kun. Anta-Į b®no velykinio atgimimo 1 v. v.
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Okupuotoje Lietuvoje
i, šalin iš Lietum!

Komunistinio inkvizitoriaus klausimai

Paryžiuje išeinąs mėnesi-1 Kam patarnauja to? anke- 
nis laikraštis "Catacombes“ tos, klausia laikraštis. Be a- 
1974 m. vasario-kovo laido-' bėjo, ateistinei propagandai 
je tilpo Lietuvą liečiantis; sustiprinti ir šnipinėjimui

Šaunūs mažos kolonijos 
veikėjai

skyrelis, pavadintas “Prienų 
mokykla Lietuvoje“ Jame 
aprašoma, kaip 1973 m. va
sario mėnesį aštuonerių me
tų mokyklos moksleiviams 
buvo liepta užpildyti tokioj 
turinio anketas: '

1) Dėl kokių priežasčių 
gerbi tą ar kitą asmenį? (Už 
jo uolumą darbe, dorą. pri
sirišimą prie kolektyvizmo, 
išorinį grožį, kultūringumą, 
talentus, religingumą.

2) Ką galvoji apie suau
gusius, kurie lanko bažny
čias? (Pozityviai, negaty
viai, niekad apie tai negal
vojai).

3) Ką galvoji apie drau
gus, kurie lanko bažnyčias? 
(Pozityviai, negatyviai, nie
kad apie tai negalvojai).

4) Ar sutinki su tikinčių
jų nuomone, kad tikyba,

(Žinios paimtos iš italų 
kalba Elta-Press Nr. 9, 1973 
m. ragsėjo numery paskelb
tos Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kronikos).

Apdovanojo meno 

darbuotojus

Liaudies artisto garbės

Vilkas ir Parlamentaru 
konferencija

Tarptautinė parlamentarų konferencija šiemet vyko 
.Bukarešte, Rumunijoje, balandžio 15-20 dienomis.t; .... .

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas susisiekė j! 
su tos konferencijos JAV delegacija ir pateikė jai me-, 
džiagos apie sovietinę Lietuvos okupaciją. Vliko pirminin
kas dr. K. J. Valiūnas tos delegacijos pirmininkui sena
toriui John Sparkmanui pasiuntė tokio turinio įaštą:

I “Gerbiamas Senatoriau,

Balandžio 15-20 d.d. Bukarešte, Rumunijoje, vyks
tančios Tarptautinės parlamentarų konferencijos dai be
tvarkėje žmogaus teisių klausimas užims svarbią vietą. 
Todėl mus labai padrąsina tai, kad JAV delegacijos į tą 
konferenciją pirmininku esate paskirtas kaip tik Jūs, ge
rai žinomas savo pastangomis ginti visur žmogaus teises.

vardas suteiktas: filharmo-j 
nijos vyr. režisieriui Vladui) Lietuva šiandien yra žiauriausio žmogaus teisių na- 
Bartuševičiui, operos solis-., žeidimo auka. Neturėdama legalių priemonių protestui 
tui Edvardui Kaniaiyai. sty- pareikšti savo krašte, lietuvių tauta viltingai žiūri į neko- 
g*™? . p° Pjfmajam munistinio pasaulio, ypač JAV. atstovus, tikėdamasi kad 
smuikininkui Eugenijui Bau- jje fekelu .jog byJą tarptautiniame forume, tokiu bū-
Budrtdėiui ’ aktorei Irenai'du dietoj ‘5d» Mes tikimės, kati
Garasimaviėifttei, filhaimo- tos vllt>’s bu8 pateisintos.
nijos solistui Leonidui Mu-| .................... . .
raškai, operos koncersmeis- • Cia trumpai suminimi žmogaus teisių pažeidimai Lie- 
terei Žanetai Noreikienei. tuvoje:

Nashua. N.H.. lietuvių įžymieji veikėjai: Kazys Grauslys ir Vy
tautas Sirvydas.'

| ALTa. Apie juos spiečiasi 
! visi tų organizacijų bendra- 
į darbiai. Jų sutarimas su vi
gais lietuvių kilmės gyven- 
J tojais ir diplomatiškumas 
. santykiuose su kitataučiais 
atveria visas duris, kurios

• kitose kolonijose yra už- 
j sklęstos. Užtat kai po tokio
pavyzdingo minėjimo iš to- 
kios mažos kolonijos Ralfas 
gauna 500. o Altą — 100 do
lerių. — nuopelnai skirtini

* organizatoriams G rausliui ir 
« Sirvydui, kui ie. su visais pui- 
1 kiai sutardami, sugeba į-

I vykdyti pelningą rinkliavą, 
neišskiriant. Sirvydo žo
džiais. nei "kolektų kaše- 
lės“. nei “Pkaščių“ apsimo
kėjimo.

K. Da.

I Ar skaitytos?

Su prabėgusiu vasario mė- Lietuvą užprašytas prelegen*
nešiu per lietuvių kolonijas 
nuskambėjo 16-sios minėji
mai. Vienur jie buvo gausūs j 
ir iškilmingi, kitur iškilmin
gi ir ne taip gausūs, o dar ki
tur — maži ir nuoširdūs. Di
delėse lietuvių kolonijose

tas sutraukia gausų 
mišrios publikos.

filhannonfjos orkestro ?o-j | tokie b" panašus minėjimai
listui Juozui Slankauskui.f 1. Religinis persekiojimas, kruopščiai dokumentuo-1 ruošiami organizacijų, ku- 
konservatorijos docentei Zi- tas Lietu-vos pogrindyje išeinančioje “Lietuvos Katalikų nos pajėgia klausytojus su- 

’.tai Steipulienei. filharmoni- Bažnyčios Kronikoje“, kurios devynios laidos išėjo nuo
rSrdu8?P(SuUnkum° dalinai!Jos estra^inio ansamblio : 1971m. Suėmimų, teismų parodijų, kalinimų banga nu- z,nonJas.
remtus: louunau, aaiinai!,.^. . .. . ’ U .Reikalai sunkėja ten. kur

i lietuvių maža. Smulkios Besutinku. nesutinku).
5) Kurie tėvai ragina sa

vo vaikus eiti į bažnyčią?
ginai Tamošaitienei.

. . Nusipelniusio meno veikė-
Ką galvoji apie tokį nu-ista- j0 garbės vardas suteiktas 
tymą? (Pozityviai, negaty- docentui Vincentui Gečui,

listei Nijolei Ščiukaitei ir .siaučia Lietuvą šiandien, Skelbia Kronika, 
konservatorijos docentei Re- •

Tokia pradžia visus 
mina. še. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. Bucevi- 
čius. kaip ir visuomet tokia 
proga, plačiai atveria baž-'

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak- 

Įjūrj i tualiais klausimais, parašė 
l Bronys Raila, 351 psl.. kai- 
i na $5.00.

Napobonu. Baltija. Am- 
rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl.. įrišta, kaina $6.00.

viai, niekad apie tai negal
vojai).

6) Mokyklose mokoma, 
kad malda, tikėjimas į Die
vą, prieštarauja mokslui. 
KoKfa tavo nuomonė? (Su
tinku, dalinai sutinku, nesu
tinku).
. 7) Ar tavo šeimoje šven

čiamos religinės šventės? 
(Taip. ne).

8) Ar yra tavo gyvenamo
je vietoje šventųjų paveiks
lų? (Taip, ne).

9) Ar tavo šeimoje yra į- 
prasta persižegnoti prieš 
valgį? (Taip, ne).

10) Ar tavo šeimoje yra į- 
protis melstis? (Taip, ne).

11) Ar vartojate plotkeles 
per Kūčias? (Taip. ne).

12) Ar kunigas kada ap-

docentei Sofijai Veiverytei- 
Liugailienei ir filharmonijos 
meno vadovui Žigaičiui.

2. Tautinis ^persekiojimas, t. y. žiauriausios priemo
nės, kurių imamasi prieš tuos lietuvius, kurie protestuoja 
prieš beatodairinę jų kralšto rusifikaciją ir reikalauja ap
sisprendimo teisės. Jungtinių Tautų chartos jiems garan
tuotos. Tebesitęsianti sovietų okupacija Lietuvoje yra aiš
kus Ribbentropo - Molotovo pakto (1939) rezultatas ir

Amerikos lietuvių istorija,
nv«rir','^ipij.»«ię"n,k;įireda^\o drJ,\n ^učas> 639 
jin.,.'liukams o vaišingos, P»>- ’<»"• $10-00- 

telkti į savas padorias ir vi-! klebonijos duris lietuvių kil-( Chicagos istorija, parašė 
patalpas. I nuėsto grietinėlei ii j Aleksas Ambrozė, 664 pri-.

rinktiniams svečiams. * gausiai iliustruota, kai- 
! na kietais viršeliais $10, 

Programos sudarymas yra minkštais — $8. 
sunki našta mažai kolonijai.. . .... . .. ..
Mėgindami nuo Bostono iki' Amerikos lietuvių politika, 
New Yorko ir žinodami, kad Pa**ase dr. K. . įdiauskas. į- 
ju kasa labai maža. (iraus- va^J* dr 1. Grigaičio, kai

na $1.50.
Lietuvis vargonininkas įl

apsi lankęs e i vi joje, parašė Juozas Žile
vičius. knyga gausiai iliust
ruota, 304 psl., kaina $5.60.

Melagingas Mikasės laii”

tuvių kolonijos ne didėja, 
bet su kiekvienais metais 
sensta ir merdi. Visoje Ame
rikoje lietuvių salos su šim
tu. dviem ai trimis -imtais. jys ^jmnįas apsi-toja ties 
šeimų dažnai apsiriboja klu-; įun y Valavičium. kuris 
bine ar senumų ateiviu nuo- nvseniai buvo

Garbės raštais apdovano- tiesioginis tarptautinės teisės pažeidimas. Uetuvos inlkor- šinliiais tiklais .prieš 70 j Uetuvoje Kiek jo įa|ba b£ 
ti: Sovetską ja Litva red. na- pora vimas J Sovietų Sąjungą todėl ir nebuvo JAV bei d au- metu įsteigta draugystės“ i vo wraMa tįtĄ jį 
rys Rcdžinaklas Borovko- gelio kitų valstybių pripažintas. Savo okupacijos metu veikla. Ir kai atanka tokia. fekti NeįileiiS(la 
vas,
dir
Bučelis. 
mentika 
Imbi
sėjas Vytautas Kibartas. me
dicinos inst. dėstytoja Elena 
Norvaišienė, gyd. Česlovas 
Norvaiša, filharmonijos ka
merinio orkestro artistas 
Petras Radzevičius, Ivanas „
Semakas. Tiesos redaikto- Salesite padaryti žmogaus teisių atMatymui Leituvoje“. 
riaus pavaduotojas Domas « . -• -* u . i • • . • ,išninkąs ir televizijos - radi-,, ,sl° ™^Jtuvo pndeh.tok‘: Jmeda,.: a> R,,bl?en’
jo komiteto vvr. redaktorius' trojio-Molotovo 1939 m. rugpiucio 23 ir rugsėjo 28 d. slap- 
Leonardas Valaitis. j protokolai su parašų faksimile; b) 1974 kovo 26 The

Nusipelniusio kultūros vei-’ New York Times straipsnis, kad sovietai iš Lietuvos neiš- 
kėjo garbės vardas suteik-' leidžia vykti į Ameriką ne tik Lietuvos, bet ir Amerikos

buvo e- 
Nesileisdamas i jo-

Čia jungiama ddkumentų atranka hukščiau išvardin
tiems punktams paremti.

Iš anksto dėkojame už visus žygius, kuriuos Tamsta

kran- sau ant pečių tą orya-, je ijetuviu svečiu iš užjū-i šimutis, 498 psl., kaina $10. 
imzacme šventes rengimo jrio j0 Godžia is. — ašaros, Milfordo gatvės elegijos, 
nas ą. Jei kolonijoje yra ke-. su kurįomis jie mus priima didelį susidomėjimą sukėlęs

■ 1 o,yanizat.°riai- — O’ineji- jr išleidžia, yra užtikrini- poeto Jono Aisčio straipsnių 
mas įvyks, jd ne toie ko- mas ,kiMj meji vjenj nie-Į rinkinys, 
loniioie lietuviško veikimo! kuoTne| neišsižadėsime. 'sėliais*—$3.75.

Kaina minkštais
l kibirk<Lis neatgaivinamai į 
! užges. ;

į Kritusieji ui laisvu II to-
mas. parašė Vladas Ramo
jus. 195 psl., kaina $5.00.

Kad Ji būtų gyva. Emili- 
rin- 

00
kul-

Linksmąją Įb egiamos da-
. .. .. ,. 'Ii suorganizavo Grausliobashiia. \ew Hampshne. (juktė Ju,f> su #avo jr kitų

tas filharmonijos dirėkto-į piliečių; c) š. m. kovo 22 d. Vliko plačiai išsiuntinėtas
lanko jūsų naimus? (Taip, riaus pavaduotojui Pinchu-| Press Release — Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos i'.“V 'J*’“’yv' kaip ir iš kitur pakviesti ap- do iki Skvirecko), parašė 
ne). ... . Mendelsonui ir nusipel-’Nr. 8 santrauka, kur surašytos visos kunigų ir civilių as- W y'i ™<*ami menininkai. [Stasys Yla. 345 psL, kaiia

13) Ar tiki į Dievą? niusio mokytojo garbės vnr- menų kratos, įvykdytos 1973 m. lapkričio 20 d.
das — Čiurlionio vidurinėsj

Regina Rūta Žymantaitė buvo Vliko įgaliota šiuos 
raštus asmeniškai įteikti JAV delegacijos pirmininkui ir 
nariams. Jai pavyko asmeniškai aplankyti šiuos delega
cijos narius: senatorius John Sparkman, Hugh Scott, Wil- 
liam V. Roth. ’jr., Joseph M. Montoya, Roman L. Hruska,
Griffin, Robert T. Stratfford ir kongresininką Wayne

s i mh '•eun.?Ką aihui kaj gajj būtj lvgiai idemūs.’ turo* istorijoje (Nuo Mažvy- ' ' !iai • V-- kai'’ir K k«“';Pal<viv«i ap. do iki SkrirVcko). parjė

tauta. Sirvydą..

(Taip. ne, abejoju).
14) Kada buvai bažnyčio- 'meno mokyklos dėstytojui 

je paskutinį kartą? (prieš 5, Tadui šernui.
4, 3, 2. 1 metus).

15) Ar priėjai prie pirmo
sios komunijos? (Taip. ne).

16) Kas tave paruošė prie 
pirmosios komunijos? (Šei-

“Lietuvos“ ansamblis 

koncertuoja Sibire

Ansamblis “Lietuva“ ko-ma. tetos, dėdės, bažnyčios vo išvyko koncertuoti Ta?P P?1 H^bc-rt Bui kc,
tarnai, kunigai). po Sovietijį. Jau lankėsi Edward J('hn Bredemas Brock Adams Dėtu-

17) Ar tau patinka ateis- j Minske. Vitebske. Novopo-
tiniai pefenekesiai, knygos?; Jocke. Toliau keliauja i Va- 
(Taip. ne, nesusidūriau su karų Sibirą ir duos 27 kon- 
tuo). ~ jcertus Kemerove, Tomske,

18) Bažnyčia moko geib-iBamaule, Krasnojarske. No- 
ti tėvus ir nedaryti bloga, vosibirske. Omske ir Sverd-*
Ką apie tai galvoji? (Sutin
ku, nesutinku, nežinau).

19) Gamtos įstatymai yra 
pastovite, taigi stebuklai ne
įmanomi. (Sutinku, nesutin
ku, nežinau).

20) Ar tavo tėvai yra ti
kintieji? (Tikintieji, neti
kintieji. indiferentai).

21) Kodėl vaikščioji į 
bažnyčią? (Tėvų įtikintas 
ar ragintas, man įdomu).

Pabraukus atsakymus, an- dienomis 
ketą reikėjo pasirašyti irati-'berniukų

lovske. Su 70 artistų išvyko 
ir jų vadovas Pranas Bud
rius.

Berniukų choras Taline

Edward Denvinski, John Brademas. Brock Adams pata
rėjus.

Senatoriui Sparkman ir kongresininkui Dei winskiui 
įteikė knygą “USSR-German Aggression Again?t Lithua
nia“ ir Lietuvių Kunigų Vienybės neseniai išleistą anglų 
kalba “Chronicle of the Lithuanian Catholic Church Nr.
5“

(ELTA)

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

Okup. Lietuvos Profesinių 
s-gų Kult. rūmų berniukų 
choras “Varpelis“ balan
džio gale koncertavo Tali-j 
ne, Estijos sodinėje, kur pa-’ 
vasario moksleivių atostogų ’• TERORO 

buvo Pabaltijo
choru sąskrydis. IMPERIJA SOVIETŲ

IK VERGIJOS

duoti ją padiktavusiam mo- Chorui vadovauja Donatas 
kytojui. Jakubonis, RUSIJA

Į l«uia» ^irvyu**. |
! šitos ir kitų švenčių cere-» ikSmA. — zh. ti »B., jų lietuviški minėlimai j mOT1ijų meisteris Sirvydas- (dramos veikaIai _ ?uKjį 
tikrai apmn ,ų. o gal n ' i*ai j pensininkas — programai !jr kjjj žvakidė ” a 
užsibaigtų. Daug kas. ypač; visuomet vadovauja ?klan-( Živilė. Pabudimas
mažesnės lietuvių kolonijos, džiai. Nevengdamas anek-Įva;zZii« 
calėtu pasimokyti iš Grauš- d<Hų, jįs Raitais mėgina; pst. kai"a jG OO 
ho ir šitvydo, kaip tokie mi- klausytoją įtikimi, kad lie-.klausytoją įtikint 
nėjimai organizuojami. Pa- tuvių kilmė siekia Adomą ir į
mėginkim sutrauktai atpa
sakoti jų suruoštą šių metų 
Vasario 16-sios minėjimą.

Ievą. 
rimtai.

o kita 
pusiau

Kalėdų
Vienas

440

S«iakSa1i"KARAL>A' 1R BULVES“ 

! nSnaat^" “ ' Tai LlliDO DOVYDĖNO
nmgai atsvę 
ją, o po to. kaip Įprasta, grį
žus namo ginčytis ir nesutik
ti tarpusavy iki kitų metų

Jau nu° sausio pradžios 
vietos laikraščiai pradeda 
rašyti apie darbščius lietuvių 
kilmės amatininkus, žymius Į tos pačios šventės 
profesionalus ir padorius ei-1
linius piliečius, nuo praeito! Grauslys ir Sirvydas 
šimtmečio besilaikančius i kartu Nashua BALFas
Nashua apylinkėje. Kad vi-J
si žinotų, iš kur jie atsiradę.! 
pridedama maža Lietuvos Į
istorijos santraukėlė. Miesto' 
bibliotekoje atsiranda gau-; 
šiai suaukotų lietuviškų ir į 

tos vergų stovyklos, kuriose [angliškų knygų rinkinys, iš?
kentėjo ir žuvo mūsų! bibliotekos tai nairtoja Į 

.parašo platesnę studijėlę!
broliai, seserys, giminės ir -Lietuvos istorijos tema. Gin-į 

'taro. medžio drožiniu, dro-l 
draugai. Knygos kaina — bju jr "etnografinė pa-i
75 centsL .-oda"" ir <ii paskaita api<

Joje smulkiai aprašyti 
bolševikinio teroro sistema i

vra
ir

210 puslapių knyga. Joje 
yra 24 pasakos, kurias go
džiai skaitys jaunimas ir se
nimas. Ji susilaukė ir puikių 
spaudos įvertinimų. Taigi 
paskubėkite įsigyti Kelevy. 
Kaina $4.50.

GERIAUSIA DOVANA — TAI J1B VAISTAI GALVOS
______  ODOS PLAUKŲ rRlEžIŪKAl. Svekarųes Patentų ln»-

■ tftuto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pe- 
I žįstamiems ir sau. JIB S or. 16 savaičių vartojimui. Jū- 
I sų užsakymus siųsti su |6.ih> apmokėjimu — JIB LABO-

----- ■ RATORY. 1437 So. 4Sth Are. Cicero. IIL S0630. JIB;
■ Atstovybė, 2496 Daugai! R<L Windsor. 12. Ont„ Casada. 
I JIB skyrius: 7 Stuttgart 30. Duisburgerstr. 7-10, W.

■ Germany. Vaistinėse: J A J. 2337 W. 69th St. Chicage; 
JD 5000 W. 16th St- Cicero: 4754 S. Wood St- Chtongo;

2923 N. Milwaukee Avė- 1147 N. Ashland Avė- Chicage 
ir kitur.

J
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ST. PETERSBURG, FLA.

Lietuviai visos Floridos 

šventėje

Balandžio 6 d. St. Peters- 
bui'ge įvyko Floridos šven-’ 
tė - paradas. Jame dalyvavo j 
26 orkestrai, 40 auto, fat-Į 
formų su įvairiomis g; upė
mis ir 35 kitokios žygiudto- 
jų grupės. Pirmąkart šiame 
•mierte dalyvavo ir Ii aviai 
su dviem platformomis: pir
ma vaizdavo I ’etuvą su pili 
mi, Vyčio ženklu, trobele 
Vargo mokykla (verpėja — 
Ida Valauskienė), lietuvišku 
kryžiumi. Ant jos sėdeio ke- 
Hos lietuvaitė-' tautiniais 
drabužiais. Antra platfor
ma — Simas Kudirka sovie
tu kalėjime (ji vaizdavo 
veiklus studentas R. Kačins
kas). Lietuviu platformos 
atkreipė ypatingą žiūrovu 
dėmesį.

Lietuvius į Ši pasirodymą 
išjudino, visą dai lią oreani- 
zavo, išgavo reikiamus auto- 
vežimius — daug Fetuvių vi
suomenei nu-i pelniusi ir tu
rinti geru 'pažinčių aukštose 
amerikiečių sferose Viktori-

Advskstė dr. M. šveikauskieeė sutiko atsa
kyti | Keleiviu skaitytojų klauaiaa 
reikalais. Tie klausiesai turi būti 
iaferauu-inio pobūdžio. Klausimos ir at
sakymas epeesdinsime šiame skyriuj*. 
Laiške r*-'kia paūmėti, kad eaate Keleivio 
skaitytojus.

siusti t

Klausimas

Dr. M. ftvetkau'tknM. Aitorsey ei f«a». 
Boaton Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. 02132

Atsakymas

Mūsų duktė mirė prieš 5 į Apskritai kalbant. Tams- 
metus, palikdama vieną dūk- tų advokatas tiksliai pain- 
relę. Mes kitu vaikų neturi- formavo. Vaiko tėvai, mo- 
me, ir mūsų duktė buvo vie-1 tina arba tėvas. vienam iš jų 
nintelė mūsų paguoda. Jai mirus, yra "natūralūs“ vai- 
mirus, būtume iš proto išė-iko globėjai. Teismas retai 
ję.‘jei ne ta mūsų brangioji i atima vaiko globą iš tėvo, 
dukraitė. I kai miršta vaiko motina.

I Retkarčiais galima įrodyti.
Mūsų dilktė prieš mūsų kad natūralusis vaiko globė- 

norą ir maldavimu? buvo iš
tekėjusi už amerikono, kuris 
vis^ savo gyvenimą pralei-

jas, pav.. to.as nėra "tinka 
mas“ asmuo (unfit) vaiką 
globoti, arba. kad jis gyve- 

džia kariuomenėje (career.na tokiose sąlygose, kurios 
serviceman). Jie važinėjosi J nėra tinkamos vaikui augin- 
po visą Ameriką, kur jį siun- ti, arba, kad tėvas buvo vai 
tė. ten mūsų duktė su juo
važiavo. Mūsų santykiai su

— Tėve. tai kaip tavo rei-1 — Tai kokia ta pasaka?
'kalai? Jeigu šitaip apie tabaką ir
- Malki, reika,ai prasti: kalba- toi turiu ži'

Snapso niekas nefuftdija, o nolb
tabakaa brangus nortjau akį _ Tįv to-
marsavojim, an Wash,ng- H y^j^po pMauli be- 
tono sušaukti, ale tu mane r
atkalbi.

ja Jakobsenienė. Ji taip pat’žentu visuomet buvo neko- 
iškvdetė Baltimorės - Wa-’kie. Kol duktė buvo gyva, 
shingtono tautinių šokių mes stengėmės kiek galėda- 
grupę, gražiai paįvairinusią mi žentui įtikti, nes nenore-Į 
lietuvių pasirodymą kelių jome, keri duktė nuo mūsų 
valandų eitynėse. Gražų visai atsitrauktų. Davėme 
platformų apipavidalinimą jiems pinigų, padėjome, kuo 
atbko mūsų veiklusis daili- galėdami. Kai gimė dukrai- 
ninkas A. Rūk-b b\ Jam tai- tė, duktė pas mus gyveno il-

ką visai "apleidęs“ — aban 
doned — juo nesirūpino ir 
neprisidėjo prie jo išlaiky
mo, nors finansiniai pajė
gus ir galėjo vaiką išlaikyti.

KELEIVIO RĖMĖJAI
«

Pof 1.00 aukojo: A. Be-j 
niušis, Danver. Mass., J. 
Girdvainis, Clinton, Ind.. A. 
Glodenis, Cleveland, Ohio, 
A. Škurizinskas, Dorchester, 
Mass.. B. Stein. Cleveland, 
Obio, O. Dudonienė. Wor- 
cester, Mass.. J. Sakevičius 
Scranton, Pa., J. Talalas. 
Chicago, III., K. Dulkys. 
Prince George, B. C.. J. Ro- 
gers. Norwood. -Manitoba, 
P. Leimanas. Lawndale. Ct. 
V. Kaupas, Coneord, N. H.

P. Motiejūnas, Cleveland 
Ohio, — 50 centų.

Visiems aukotojams nuo 
širdus ačiū.

Keleivio administracija

NAUJOS DOVANOS 

JAUNIESIEMS

Ką tik gavome nedideli 
kiekį JAV LB Švietimo Ta
rybos išleistų vaikams skai
tinių.

Vyresniesiems— Julės 
Švabaitės - Gylienės knyga 
"Gabriuko užrašai. Kaina 
$3.00.

Mažiesiems — spalvotais 
paveikslais Jono Minelgos 
eiliuotos pasakėlės "Kiškio 
Pyragai“. Kaina $3.50.

DIEVO KARALYSTES ŽINIOS 

DIEVAS IR PROTAS 

Tęsinys Nr. 7

ROMANAI
Abraomas ir sūnus, pre

mijuotas ron anas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psl. 
kaina $4.50,

Sunkiausiu keliu, romą
nas, parašė Jurgis Gliaudą. 
251 psl., kieti viršeliai, kai 
laida, parašė J. Gliaudą. 406 
na $5.00.

Kiauros rieškučios, romą
nas, parašė Antanas Mustei

I kis. 259 psl.. kaina $4.50. 
Tokiais atvejais teismas! Birutė Kemėžaitė, SU- 

gali nutarti pavesti vaiko’ DIEV! AS IŠEINU..., 294 
globą kitiems, ipav., vaiko'psl.. kaina $4.50. 
seneliams. ’ D. Nendrė, AIDAS TARPI

Pabandykite įsivaizduoti to- 
iulą žmonijos padermę, laisvą 
iuo visokio saumylumo, ligų ir 
nirties ! Argi tai neatitiktų 
dekvinam, kiekvienoje vietoje? 
Bet kus gali pasakyti: kam eik
voti laikę mąstant apie ką nors, 
kas, jei ir kadaise buvo galimy- 
oė, dingo amžinai?

Bet ar tokia galimybė yra am
žinai žuvusi?

Skyrius III

Faktai Ir siektikystė
Lalui aišku, kad, norint tei

singai protauti apie Dievą, pir. 
miausia reikia išblaškyti susida
riusias prietarų ūkanas, dėl ku
rių daugelis nustojo tikšti j Jj 
ir į Knygą, kuri vadinama Jo 
Tiesos žodžiu. Tai nelengva |- 
vykdyti, bet turime vilties, kad 
šis gvildenimas suteiks daug pa
galbos ta linkme.

žinoma, ne visi yra galutinai 
nutarę, ar priimti Bibliją kaip 

apie žmo-

. . .DANGORAIŽIŲ, romansą 
principas, Į 365 pr1 . kaina $5Svarbiausias

iuo teismas vadovaujasi. Atlaidų pavėsyje, romą*
iV n norma (u/olfarol I_____ _________r»________ a , ,i .

yakModamna ir miruriufo'.1':"0 St.^ku«. Kačinskas ir giau nei pusmeti, žinoma. k
žmonių sielas berankioda- m<* jokių pinigų iž jų neė.'

- * - ' mėme. riziaūeėmė^ savo
To? pačios dienos vakarą dukterim ir dukraite. 

Baltimorės - VVashingtono

yra vaiko gerovė(welfare)J naa> paraVpOvilaV Abelkis, ±*nt±teią ir likimą tačiau 
Nėra nustatytos formule?, ir 457 psl. kaina $4.00. wad ia mą.
niekas negali iš anksto ga-i Vytautas Alantas, 5VEN. . - _
rantuoti teismo sprendimo.|TARAGIS, istorini,

Tamstų aplinkybėm teis-' „"’kitafo viSeliata ilr,
r . V.J i— • «-» '!•"'T** .1”' Jimunc j iiivb Iivauiuuiv, nvmio U“ t . ® zl*' kad mer- ( Dailininko žmona, romą- taringas. Koks tad yra Bibliją* .

— Maiki, už tai aš turiu burkai bendrUs šokins bei dainas ir ga ji buvo susirgusi. Duktė.Tlmrtomta kol”iiT T“’ JuozaH Tintais, K^Sintrprkuii ir žmo-
daug frentų! Jei visi frentai galvojo, o kas bus, kai jo muf^ pensinjn)<lls visi gėrė- su Vyru jr kūdikiu tuo metu! bu“.su.Tamstomis, oi Ji y- kaina $5.00. .niški spėliojimai?

m«nia mirs? Juk niekas jos inai n'p t;v in lin;v;.lk. vaut;^o ra visai jaunute, nes jos te-; Andriog Vataclcae NE- Jame pasakyta, kad po to..

— Žinoma, tėve. kari at- mas. dažnai atsilankydavo 
kalbu, nes iš to niekas neiš
eis. Protestams suorganizuo

laidotuvėse. Ten jis matė,
kad žmonės susirinkę aPy®r" žokėjai davė mums gražų Deja, mūsų laimė ilgai ne- 

....................... ., kta mirusiji^suseaę per ser- aųarą — ja^aj menj;,kaj sitęsė. Po dviejų metų mūsų
kia pinigų išlaidoms, o tėvas menis pavalgo, kartais P®* t pagoję (>jię tautinių šokiu, duktė susirgo ir numirė. Iki .
netun nei vieno, nei kito. tyą o kartota kunigas su ko- Po pr(>gl amos jie įtiaukė į 'šiol mes nežinome, kokia Ii- jnutarti. mer” 

dvla nasmilko. Velnias Da- v 'i.. - ... , _ .. .__ ___ ,___ . ..Jaaitei butu naudingiau na-

ti reikia organizacijos ir rei-

gere- su vyru
sueitų į stolyčią. tai būtų mama nursr uun meniu} jos josj ne ju pil;kjaĮs tauti- gyveno kitoje valstijoje, ir 
didelis kraudas, o kad visi ’Jever*c9« .nie™ nekeis jai niais šokiai/, bet ir jų lietu- mes tesužinojome apie jos 
pypkes užrūkytų, tai fogę ,r 5’*™.?,e8,P,r vi’ka dvasia, li< tuvių kalba ligą, kai jau buvo per vėlu
Užtrauktų ant viso Washtag- rv!t0 (v*!ir pasišventimu, nutiaukiant ir niekuo nebegalima buvo 
tono. Senatoriai, kongres- , 1 \oK1<? šėmos, Kan J> nuo mokslo porą dienų (šo- jai padėti.
monai ir visokia načalstva 1 uzaufPn§ žmonės pagerb ų kėjai daugiausia studentai.

kraštą.

galėtų pasivendzinti.
— Tėve, tai tik tau taip 

atrodo. Tavo draugai gali 
būti dideli pypkoriai, bet jų 
dauguma jau susenę pensi
ninkai, o seni žmonės — ne
paslankūs ir neištvermingi.

velnio močiutę.. Jis trikią mokiniai ir mokytojai) ir ke- Per visą tą baisųųjį laiką 
sėklą surado ir, močiutei i,-aujant ta{p tojj j mums atrodė, kad žentas y-
mirus, pasėjo ją ant na-1 .... ra prieš mus nusikaltęs, kam®nt na-
ba^-minkės užpakalio. Ir išau- i 
go tabakas. Tada velnias I 
padalino tabaką žmonėms.1 
Ir tie žmonės, kurie tabaką! 
kramto, — velnio močiutei f 

Jie parūgoja, pasiskundžia kelia šermenis, kurie jj uos- ’ 
ir išsiskirsto, o protestams*
kelti, griežtiems reikalavi
mams statyti ir politikie
riam grasinti jie neturi ener
gijos. Na, o pinigų išleisti 
kelionei į Washingtoną jie 
irgi nenorės, dėl to, tėve. aš

V. K.

BROCTON, MASS. 

Ii Sandaros veiklos

V^clu. NE.
••J™ SX±!:rlr ”•
careei servicemen turi sa- 42g nsl. kaina 14.00. I Bet ar tai tiesa? 

vo seimas ir vaikus, ir vai-Į As. . . . _„_i I Tuip, tasai senovės laikais
. - džia sudaro tiems vaikams! • . *’ F- ”, žmonijos padermės protėviams

| vežiojo sergančią žmoną po Datenkia(. qaivras lankvti JUOta? romar,as’ ParaŠ€ Va-įduotas pareiškimas šiandien pą- 
; visą Ameriką, ko nesikreipė P<1 v b,a‘ . ygas -.,an y1! cys Kavaliūnas, 234 psl., tvirtintas bilionais kapų ir nuo- 

erą, ei mokyklas ir tuo pačiu metu kį. į00 f lat mirštančių pasauliu, nes visa
gyventi su savo tėvais. J n ’ mpii e tdi tai paliudiju rimtai tiesą, kuri

1 1 ElkE TRI- huVO aiškiai paskelbta Edene
Jei teismas Tamstų atve-Į K*“PY'2,9 psl'kalna b“V°

į mus p;

Kokį mėneri prieš dukters įI •-a* ji *a i LciMinas i amsiu awc*i o rnKiekvienais metais San- mlrtlzentas rtukr.ait5|ju ir nutartų palikti mergai., 3'',°
daros24 k”"l>a "‘"«ia mira'i ?aS S -T1’?*!” P''iim-i t? P** Tamstas, Ui toli įU' 

aP™* ?• 0 ,kuPe 2^- -' siw« l«e. i lama. šiemet >r P"**** - »P»e-; žu nereikštu, kad Ui yra į
tai smrlko velnio močiutės..,. ... ..... ,•...... _______ _ meme. Dukteriai mirus, dūk- __ , mZ ttai smrlko velnio 
laidotuvėse.

— Kad tave pasaliai. Mai
ki! Viskas dar būtų nieko.

tau ir nepatariu protesto or-’ale kad tabakas augtų ant
ganizuoti. Nebent tiik taba
ko kompanijos visiems tavo 
draugams kelionę apmokė
tų, bet jos nesutiks tai daly
ti.

— Tai ką tu man, Maiki. 
patari?

— Tėve, geriausia būtų 
nerūkyti.

— Ar tu pasiutai, ar tave

velnio močiutės , užpakalio, 
tai jau yra visiems pvpko^ 
riams insultas, ir tu Žiūrėk, 
kad už tokią Šnekta negau
tum per marmužą. Ne. Mai
ki, dėd tabako tai aš neso- 
glasnas nei su tavim, nei su 
tuo pasaką sugalvojusiu ta
vo daktaru ir Šaūkiu tave j 
disputą.

— Gerai, tėve, galėsime 
velnią? ajisėdo, kad tokias? pasiginčyti, bet jau kitą sa-

toks pagerbimas įvyks gegu- meme. Dukteriai mirus, dūk- nuo]atinjs reikalas. Tėvas, 
rartė bnvoviM mugųpoguo-įt^j teWų savo yaiko at-vfl.j 
da. Ji atrodo, kaip jos ma- ju je|- j-g tinkamas 
ma, kai a maža buvo. ir;a?muJ0 (fit peįon)> kuriy 
mums primine tuos la,inin-įniekas „ ,janl nunei^ 
gus laikus, kai augo musų Į J &
pačių dukrelė

žės 26 d. 1 vai. Sandaros 
svetainėje, 30 Intervale St.

Bus pietūs • u atitinkama 
piograma. Pagerbimas ren
giamas tik kuopos nariams. 
Kaip visuomet, pagerbime 
bi 3 paskaitytos visos kuopos 
ir. rusių narių pavardės.

Knygos 

jaunimui

Nemanau, kad turėtumėte 
imti daugiau advokatų. Jei 
Tamstų advokatas ras reiĮsivaizduokite mūsų liū

desį ir nusiminimą, kai žen-j kaj0 pasjtarti su kitu advo- 
ta? mums pneškelis mene- katu apje tai- praneg# gj.

Kuopas nariams primena- S.1US.P,'aI\e^’ 7^ J_1S vel v®- noma, jei neturite pasitikė- 
ira, kad 1974 metų noriojda ,’.r J,s ia I"™? no"*
ir įkelti galima sumokėti ^' ?.a9i?mti .!?T0 <Wkre>?:

d linkui Jonui Pašakarniui|',f,»ve?,os.Pov.,?«.Amarl-
k'dkvienų diena ir ketvirta-',a! ,gn J,s,s nezl™a k'ir, 

bet s| kartą mergaite naslai-ėkvieną 
d'eniais nuo 6 vai. iki 10 ,al 
v: karo Sandaros klube.

vaitę. ę
— Okey. Tai neužmiršk, 

kad kRą nedėlią bus dispu
tas apie tabaką. Ir aš tau 
įrodysiu, kad tabako plan- 
tas yra ne velnio, o žmonių

herezijas šneki! Kaip gi aš 
galiu nustoti rūkyti?

— Labai paprastai, tėve.
Jeigu tik norėtum, tai ir ga
lėtum. Daug žmonių rūkė, o 
paskui nustojo. O kalbant a- 
pie tą velnią. — tai velnias į malonumui sutvertas ir gar- 
apsėda tuos. kurie rūko, o į šių žmonių pašlcsrintas. 
ne tuos, kurie nertfco.. j _ Gen|i Uu

— Ką tu. Maiki. dabar: rodysiu, kad jia yra svaigi- 
tauzini? Kaip tai velnias ga-j nantis ir žalingas augalas ir 
Ii apsėsti tuos. kurie rūko? j geriau būtų žmonėms jo vi

— O taip, tėve, yra pagal į sai nevartoti.

Vasario mėn. mirė Mari 
jr Lingienė ir Katrina Bra- 
vimė. o balandžio 15 d. —1 
ilgametė Sandaros narė Ro
žė Milauskienė. palikusi nu-

tė bus su svetima moterim, 
pamote.

Nubėgome pas vietini ad
vokatą ir prašėme gelbėti. 
Jis sako pabandysiąs, bet 
vilčių daug nėra. Mes turi
me pinigų, ir nesvarbu, kiek 
tai kainuotų.liūdime vyrą Tomą Milaus- 

kr. Sandaros klubo vicepir-j
m intaką. j Ar Tamsta galėtum mus

{nuraminti ir nurodyti, Vqo

jimo savo advokatu, galime 
pasirinkti tokii, kuriuo jūs 
visiškai pasitikėsite. Jei kli 
entas neturi pasitikėjimo 
savo advokatu, jis turi pa
keisti advokatą ne tik savo 
labui,, bet ir tavo dabartinio 
advokato labui.

Ką tik gavome

Ku«po? valdyba jam reiš- 
k.’a gilią užuojauta.

V. B.
VVVVVVVVVTVV VIVVVTVVV

žmonių Šneką. Dr. Barana-vičiaue išleistose liaudies pa- L, Vafrn'tiKSb^Au’dilir Musų žemėje yra apie 850 
sakose yra taip pasakyta. 01 kk2y Ale dabar fca|by Miru.ių lulbų,
pasaka — Ui liaudies «min-, kunomi. dabar jokia tauto
tis. j — Iki pasimatymo, tėve! «*kalba, yra apie 4,000.

kas
dabar daryti? Ar imti kitą 
advokatą? Prašome mus 
gelbėti.

Nelaiminti tėvai
Pa.

Taigi čia pasirodo, kad Pirma 
Mozės Knyga ym suderinama 
su nesugriaunama tikrenybe. 
Faktas, kad Adomas aktualiai 
nuėjo į kapus tą pačią žodinės 
prasmės dieną, kuria jis prasi
žengė prieš dieviškąjį įstatymą, 
nėra joks prirodymus, kad mir- 
♦irs bausmė nebuvo pažodinė. 
Tikrinis hebrajų vertimas apie 
šia bausmę yra šitaip išreikštas: 
"Mirdamas numirsi“. Tai pa
duoda mums minti, kad mirtis 
nradėio tuoj veikti ir veikė ligi 
tol. kol gyvenimus visai išnyko. 

Ir tikrai taip atsitiko.
Bet įvyko dar ir kitas dalykas 

tenai Edene. Iš kito šaltinio ne- 
<m Sutvertoias atėio sifvedžio-

Karnavalo aikštėje, nove
lės, parašė Juozas Švaistas,
284 psl., kaina minkštais 
viršeliais $5, kietais—$5.75.

Parkas anapus gatvės,— 
premijuota apysaka jauni- . .
mui, parašž Danuti Brazytė-
Bindokienė, 156 psl., kaina - —
— $3.00.

Šamo ežero sekliai, skai
tiniai jaunimui, parašė gabi 
jaunojik ūrėja Nijolė Jan
kutė. knyga labai intriguo
janti, 1Š7 psl., kaina $4.00.

Jonukas keiiauja, pasaka,

Šilko tinklai, 7 pasakoji
mai. Aloyzo Barono, 182 
psl., kaina $4.50.

Tautvile, romanas, parašė 
Juozas Kralikauskas, 205 
psl., kaina $4.00.

Vėjas gluosniuose, gluoe-

pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50. 
MURKLYS, A. Giedriaus 

apysaka, 130 psl. kai
na • •••••••••• • • ••••••••• $1.80
Lietuva graži tėvynė, Va

lės Vaivorytės eilėmis apra
šyta, Jono Tryčio iliustraci
jos, brangi dovana vaikams, 
43 psl., kaina $4.00.

šitas pareiškimas, lyg Dievas e- 
sas melavęs savo sutvėrimams, 
esąs nuo "žalčio“.

Keturiems tūkstančiams me
tų praslinkus. Apaštalas Jonas 
oasakė, kad "tasai senasis žal
tys“ yra "velnias ir šėtonas“, ir 
nasirodė. kad jis buvo didvsis 
visu tautų suvedžiotojas, (žiūr. 
Anreiškimo 20:1-13). Dabar 
mes turime du priešingų pareiš
kimu: vienas buvo atėjęs mo 
Viešnaties, kame Jo pasakyta, 
kad žmogus "iš tikrųjų numirs**, 
kitas gi atėjo nuo to, kuri Raš
tas vadina Suvedžiotoju, kuria
me jis tvirtina, kad žmogus "iš 
tikrųjų nenumirs“. Patyrime, 
kad nirmas pareiškimas yra pk- 
tvirtintas faktais; o kaip su ki. 
tu?

Kas domitės Tiesa,
Citata prie ^taro, JUoyaot^rM^T*" 

Barono eilėrščiai mūsų ma-niai vajuje, du stebukliniai
'vaidinimai, parai* Algirdas žiedems, Nijolės Vedegytta- 

Non ir ba bailio Hksi bet Landsbergis, 126 psL, kaina Palubinskienės iliustracijos,
'$5.00. “Į 40 psl., kaina $3.00.

•*i-

212 B. M atrast, 
Rpriag VsBsy, IR. ąiĮOĮ 

(Skelbimaa)
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SLA narių dėmesiui

SLA 308 kuopos narių
Dr. Kostas Ostrauskas— Kultūros klubo svečias susirinkimas įvyks gegužės kos atostogų išvyko į Euro- 

i 1 dieną 7 vai. vak. So. Bos- pą.
•tono Lietuvių Piliečiu d-jos į Bostoną kuriam laikui 
patalpose. J atvyko iš Los Angeles Da*

Nariai prašomi būtinai Hos Sodeikienės mamytė 
dalyvauti, nes susirinkime* Valerija Barmienė. 
bus renkami delegatai Į SLA
seimą, kuris įvyks Bostone 
1974 m. liepos 1 d.

Sodeikos išvyko į Europą i pijos choro koncertas.
| Gegužės 5 d. So. Bos- 

Dalia ir Mintautas Sodei- ’ tono Lietuvių Piliečių d-jos

K. Namaksienė grįžo

A. Andriulionis,
kuoipos pirmininkas

Kultūriniame subatvakaryjc 

apie tėviškės muziejus

Praeito šeštadienio Kult 
į subatvakaryje dr. Jurgi: 
į Gimbutas kalbėjo apie oro. 
1 arba kitaip varlinamus tėviš-

Sunku būtų čia ir suskai-imeriką, Pennsylvanijos uni-.kės muziejus, kurių ekspo- 
čiuoti visus per daugeli metų.vertisete studijavo baltisti- » natai parink ame žemėh
Bostono Lietuvių Kultūros ką ir slavistiką ir 1958 m. j sklype sukoncentruoti seno- 
klube kalbėjusius mokslini n- gavo filosofijos daktaro yi™ai pastatai su visais anv 
kus, menininkus ir kitus sve-, laipsnį. Pradžioje spausdi- i laikų vidaus įrengimais, kas- 
eius ir ’jų gvildentas temas, nęs noveles ir eilėraščius, dininio gyvenimo reikmeni- 
Ta sistemingai jų skleidžia- vėliau jis susikoncentravo įjm*?,jr .? įrankiais, 
ma kultūros šviesa išgarsino moierniąja dramaturgija iri Civilizacijai keičiant gy 
ir Bostono lietuvių koloniją. JAV-se sukūręs šios krypties venimo būdą, senovinės ar- 
o taip pat pagundė ir kitae dramas ”Pypkė“, ”Kanarė-i chitelktūroe kaimo pastata

! kūryba, bet rašo periodiko-i Prelegentas įdomiai nu- 
,je aktuliais kultūros klausi-. nušvietė Lietuvos Tėviškės

Kotryna Namaksienė. aj>- 
lankiusi Oklahomoje sūnų 
majorą ir užsukusi į Flori
dą, kur susitiko bostoniečius 
Aleknas ir kitus, sugrįžo no 
mo Newton Centre, Mass.

J. Škudsiaekionė jau namie

Jadvyga škudzins*kienė pc 
meradjos jau sugrįžo į na
mus ir čia sveiksta. Linkimi 
greičiau atgauti jėgas.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Balandžio 28 d. So. Bos* o 
no Lietuvių Pil. draugijos 
III aukšto salėje Balfo va 
karas, kurio programa at
liks akt. Vitalis Žukauskas. jj proframa

Gegužės 4 d. So. Bostono J liuojauta penktadieniais ii 
Lietuvių Piliečių d-jos III, stoties WBUR 90.9 FM 
aukšto salėje Brocktonol banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. 
lietuvių šv. Kazimiero para-' vakaro. '

II aukšto salėje Sandaros 
moterų klubo banketas naš- į 
lių karalienei pagerbti.

Gegužės 12 d. So. Bosto-’ 
no Lietuvių Jiliečių d-jos III: 
aukšto salėje Hamiltono te
atro ”Aukuro“ vaidinimas.} 
Rengia LB apylinkės valdy
ba ir skautai vyčiai.

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

Lapkričio 24 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos III 

į aukšto salėje ramovėnų Lie- 
tuvo kariuomenės atkūrimo 
’)(» m. sukakties minėjimas.

GALIMA GAUTI •
Keleivio administracijoje 

galima gauti Leono Saba
liūno "Sočiai Demorracy in 
Tearta L’thuania, 1893— 
1904“.

Kaina $1.00.

"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 
Puodžius ir BAB Sanulo 
Tel.: 268-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)

RADUO PROGRAMA

DOVANA JAUNIMUI

Parkas anapus gatves,—

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

vio glostymu.

-vUb0 Val‘!"’a« ir gyviai dalvvauia 
d,boS,*un vis ieško .r ran-: jaunesniosl<s kartos ku|tūri. muziejaus istoriją, praside

dančią 1932 m. Dėl įvairių 
naminių priežasčių ir karo 
tada per ilgą laiką mažai

Seniausia Lietuvių Radiji 
Programa Naujoj Anglijoj 
i stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stotie* FM. 
101.7 mc.. veikia sekmartie- 
iuua nuo 1 iki 1

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadwsy 

So. Boston, Mass. 02127

TeL 268-6030
Draudžia namus ir automobi. 

liūs nuo visokių nelaimių.
Naujas auto draudimų įstaty

mas yra komplikuotas. Draus- 
darni mūsų agentūroje, gausite

30 Vai. die- į kisas informacijas bei patarimų, 
ta. Perduodama: Vėliausių.ka'P geriausiai apdrausti.
mėnulinių žinių santrauka! Pr‘»*‘iemų neturime ir

, . su mabnemu draudžiame stu- 
r komentarai, muzika, dai ,|entų ar Studenčių automohi-
įoa ir Magdutės pasaka. t liūs.

Taip pat atliekame namų pir
kimo ir pardavimo patarnavi
mus.

Biznio reikalais kreiptis t 
ftaltlc Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broao 
way, So. Bostone. 7elefo-;(|uojj ar pjr|jj nekilnojamąjį 
nas AN 8*0489. Ten gauna turtų, prašome paskanmbinti

d«k« nors naują mums pa- nėje vefHoje 
teikti, ir nedidele garbėj J J
tiems, kurie šiuo kultūriniu! Reikia tikėtis, kad Bosto- . .
patiekalu kariais nepasinau- no visuomenei ši kaitą bus i "1Oje, snty tebuvo nuveikta, 
doja. į tikrai maloni proea su juo;1^ kraštotyrininkai muzie-

i susitikti kultūros klube. Jiaus kūrimo reikalo nepa- 
8j Šeštadienį, balandžio’: | miršo, ir dalbar netoli Kau-

27 d. 7:80 vai. vak. Kultūros Laisvėj Varpo koncertas !no Jau parinkta Tė v’< \ės 
klube, Tarptautinio Institu- j V u i muziejui vieta apie 170 hek-
to patalpose, 287 Common-Į j tarų ploto, ir čia atkelta apie
wealth Avė., kalbės svečias i Praeita sdkmadieni reng-l50 senoviniU kaimo pamatu, tt Philadelphijos dr. Kostas tas Lietuviųradi jo valandai Numatomam čia atkelti tt 
Osfrąudkaa. 'Laisvės Varpo jubiliejinis|vls2 aP'e, 20°-

J,koncertas braukė pilną! Be l.1etuvos muz,eju. pra- 
"Rašytojas ir So Bostono Lietuvj ’jnesejas apžvelgė ,r kitų Eu-j

čių d-jos salę publikos. Jo ropos kraštų oro muziejus..
- ...J'kurie ten buvo pradėti steig-,

J*. ?? ’i KeStė “ Bi^ Ona1“ “?r Pertame šimtmety. į
So^^ZnS^'Ai^itė Laisvė. . Varpo; " * A‘

literatūros istorikų ir kriti- vi- ,vertino’t Savo pranešimą dr. Jur-il

Jo tema: 
egzilis“.

15-kos dienų

EKSKURSUOS 1 LIETUVĄ
tt BOSTONO ar NEW YORKO

Dar yni likusių vietų šiose grupėse:

RUGSftJO 4, 'SPALIO 2

GRUODŽIO 20

šios trapia lankysis Leningrade, Vilniuj. Rygoj ir Helsinky J

Kaina nuo 87 5 1. —

ih» ir Keleivi*. telefonu 268-6030

kų. Be to, jis yra buvęs dra-1 * & • j gis Gimbutą.; pailiustravo jo
mos aktorius, lankė dainavi- Apie tai plačiau parašysi- lankytų oro muziejų skaid 
mo studijas, o atvykęs į A- me kitame numery. I rėmis.

Vykstaatieam ii Chicagos —

Detroito — 
Clevelando —

8112.00

874.00 
$78.00 daugiau'

liaiau ir Taisau
6amus ii lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau 

/takų, kų pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausių 

medžiagų.
JONAS STARINSRAS 

220 Savin HUI Ava. 
Dorekenter, Mara

TeL CO 8-WM

DHAI DIMO AGENTORA 
Atlieka įvairių rutilų 

draudimus
Kreiptb aeuu adresu:

BRONIS KONTR1M 
b98 Mroadway

Su. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1701

UŽ VIENĄ DOLERJ IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MENESI 

{RENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXACO ALYVOS
t

DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS "
/

JOSŲ SIIDYMO IŠLAIDAS! 

NEJUČIOM.

Ii anksto jokio įmo 
Iisinaokėti per 60 mėnesių 
Jokių procentų

YMITE FUEL

CORPORATION . . >
900 East First Street, So. Boston, Mara 

TeL: 268-4500

GRUPftJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

nesivžlcokite:
i Smalkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į,

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Seuth Bontsn, Mara 02127

393 West Broadway, P.O.Bor 116 

Tetefonsa: 268-8704

Savininkė: Aldona Adomonienėj 
(air fares subject to changes)

3 AV AIT RAST IS
Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja skaitytoju* aplr |«t*aulinius ir lietuviikuoslua 
įvykinu, deda daug ir įdomių neotrankų Ir atvirai pasisako 
apie visus mfisų visuomeniniu* bet kultūriniu* klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų h i Ak u skyrių, kuriame lankia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbiu problema.
rNEPRIKLAUSOMA LlF.rCVA“ yra dinamiftkv. misų M- 
•Ivljoe laikraAtta, (etiką* naujų bendradarbių bei idėja, vi* 
suomei atvirus kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ei 
nepriklausomų IJetuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.00 

Adresus:
7722 George Street. I.afttlle-Montreal. 690. (juebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metf tarnauja Uetuvių visoomsnst ir išmoki 
Jo daugiau kaip SEPTYNIS MIUONUS

SLA—dMMausla Uetuvių fraternalinO orgaabadjs — 
doada gyvybės apdraudą Ir ligoje patalpų, kuri yra 
ptgL nraSUSIVIENIJIMAS neleOke pufam, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa puse mHsae dslerlų 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra hr saugi. Kiekvienas 
ttstuvia čia gali gauti įvairių klasių reikaUagiamiaa 
apdraadm nuo 8100.00 iki 81C.900.0C.

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudų — Ka. 
dmrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

BLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TEKU 
apdraudų: ui $1,000.00 apdraudoa tik $8.00 mokes
čio metam.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama Hetavlikų 
klubų Ir draugijų Bariams. Ui $1,000.00 akddmta- 
■s apdraudoa mokestis $2.00 į metus

BLA—kuopos yra daugumois lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir ūe plačiau paaiškins apto 
8aslvlenljtnift darbus.

Gauslto spausdintas Informacijas, Jslgu

Utknantaa AMsnm sf Ai 
807 Wsst 30tb Street, Nevr York, N.T. 10001

F



KELELIS. 50. BOSTOR Nr. 17,1974 m. balandžio 23

ietines žinios
LDD 21 kp. susirinkimas i Renkas Dorchesterio klubas

BALFAS MALONIAI KVIEČIA

Maloniai kviečiame atsilankyti i Bostono BALFo 
skyriaus tik dešimties metu

MINĖJ IMĄ,

kuris įvyks š. m. balandžio mėn. 2<S d., sekmadienį.
Minėjimo p r o g r a m a :
7:30 vai. ryto — mišios šv. Petro lietuvių parapijos 

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

III aukšto salėje, 368 W. Broadvvay, So. Bo.-tone. kalbės
MARIJA RUDIENĖ, Balfo Centro valdybos primi- 
ninkė iš Chicagos; j
aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS iš Nevv Yorko at
liks meninę programų.

Vaišės. Šokiai. Įėjimas—$3.00, moksleiviams—veltui
Bostono BALFo Skyriaus

c , ... ... ... v . .. pelno tebuvo $618, o per šių 
Sukaktie. Mnuiimo Komuija metu 3 mžnesius 1>clnyta

$3.690. j
Susirinkime priimti 4 nau-!

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAUJ .na, iai ir Pagerbtas vienas
„rNariaZišdalinU 1973 

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR m apyskaita, kuri bus svai’s-1
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. toma’ kitame susirinkime.

j Lietuvių Darbininkų drau-j Dorchesterio Lietuvių klu- 
gijos 21 kuopos narių susi-Įbo susirinkimas bus šį penk- 
rinkimas šaukiamas sekma- i tądien), balandžio 26 d. 
dienį. gegužės 5 d.. 1 vai. 17:30 vai. vaik. A. Čapliko i 

j popiet So. Bostono Lietuvių bute, 788 E. Broadvvay, So. j 
' Piliečių d-jos patalpose. Vi- Bostone. Į
si nariai kviečiami dalyvaus* • Visi nariai kviečiami da-l 
ti. lyvauti. |

C. Janeliūniene, > A. Young,

sekretorius sękretorius

’ •• ■ — •

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIR
TAI TIKĮ, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

Aktorius Vitalis Žukauskas, ku
ris atliks Balfo skyriaus 30 m. 
sukakties minėjimo meninę pro
gramą balandžio 28 d. So. Bos- 
tono Lietuviu Piliečių d-jos sa
lėje.

Šiemet jau pelnė $3,600

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jos balandžio 18 d. susi
rinkime fin. sekr. A. I)ruz-Į 
dis pranešė, kad kovo mėn.

SOI TH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikla

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL FOPIET IKI lt) VAL. VAKAKO

— SKANI LIETU VISKĄ PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS

— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir siliMaBiiiaii 

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

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nnstebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

DAUGIAU ŠILIMOS <

MOSTATO, JEIGU (RENGSITE

MAŽIAU IŠLAIDŲ f <
JUM NEKEIKUS ŽEMINTI TER- |

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLĮ

» <
1

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

TAI ATSAKYMAS I 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 melų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

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

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER. MASS.
TaL SW 8*2868

fra yieninteJė oficiali iat»«- 
fa Worcestery, mari siunčia 
Mantinius tiesiog ii Wor<

Senas parvirsta ir negir- Už nosies na tik jaučius 
vedžiojau

Nerasi medžio be lakos, o E KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydas.
■Meeeeeeeeee^eeeeeeeeeeeeeeeeeM PLOKŠTELĖ

bario j Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritie- Čia luti*

Plood Sųuare 
Hardivare Co.

Ser‘atefcaa N. I. ALRnNA 
sa EAMT IMOAI*Wa» 
0<WTU MASS.
JELEEONAS AN S-414B 

Baajamia Mrorv Datai 
Poptoroa 8tonon«

Stiklą* Laaraam 
Vlr-kk reikntBji namam 

B»ištn«ny» plvratariaam 
VtobMa cata<iM ta*tta*

Pettr Maktvytu
aacata

49 Chsrefc Strsst
K. Mttten,

Atiteka riaa _
to ir profektarime
ko Ir ridėto gyventam narna Iri 
hiato paaūta, pesai Juaą reua-| 
toriam* taokfto vfiatae Iki • 
badą vetare.

Tefcfeasss 999-9976

A. J. NAMAKSY
Rsal Estete St Insurance 

321 Country Club Rd. 
Nsatao Centre, Msas. 92169

TaL 332-2648
MeeeeieeeeeeeeoMtoooeooeoeooooeoe

Keleivio ądjnfatitraci jo je 
galima geidi Lietuvos

iu olokėteleu Kaina 88-00- 
Paltu

lietuviukai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Skaitiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

CU galima gauti (vairiau* 
šių importuotų ir vietinis 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Telefonas: AN € 2806 Į

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

of*T(

m

Vedėja B. Sviklienė

P8DINIS
OMETR1STAS

Valandos:
nūn 9 vai ryto iki 6 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

South Boston, Mana

TKL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMETRI8T9 
Valandos:

; nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždam 

44S BROADWAY
! SOUTH BOSTON, MASS.

T. ................ ..................... ........................... ............................................ rrrri-rrrffffffffffffrfffffffff

f

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC M WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brocktoa, Mass. 02402. TaL 589-7209

jjjjrrrr r--—————

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mase. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai Iš Woressterie eina- 
čiam Įvairias siuntinius Į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomos 
plotos! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, nuristo ir pramonės gami
nių. TuriaM vietoje Įvairią vie 
tinte gamybos ir importuotą 
prekių iš kitą kraštą vtosi te
momis kainomis. Be to, siunčia
me amtotą, pinigus ir galite at
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o gimtais 
ten vietoje galio pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras Įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas sava Į svečias 
ar nuotoliniam apsigyveaimaL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai Ir sąžiningai. Atsilanką Įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESSCORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

13 BOSTONO | LIETUVĄ 
kr Intus Rusijos

Pristatymas greitas Ir 
farautuotna 

Prekės parduodamos nuže-
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
ialdytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienosią 
nuo 9 vaL ryto iki 5 voL vak.

o laitaditniub 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL P-P- 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
388 W. Broadvray 

So, Boston, Mase. 02127 
TaL 2880082

Ę The Apothecary
UETUVIŠKĄ TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaisina, Iipildome gydytoją re 

eeptus Ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit ( Uetaviiką vatotiną 
8av. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-9929

Nna 9 vaL ryto Iki 8 vaL vw Išskyras šventadiealaa Ir aekau

ĖUttG

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis jipilimas
□ Patogios mokSjimo''sęlygos u
□ Pilnas šildymo įrengimas 9

South Boston Savings Bank
ALFRED W. AKCHIBALD. PREZIDENTAS

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

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vaL 
po pietą,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5t30 vak 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienos.

DABAR
už nemažesnių^ kaip $1,000 dviejų 
metų Įspėjimo indėlius moka j 
(li tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
927% pelno)

Skambinkite

268-4662
(NRPHUHJI

aš visus kitus indėlius moks

Nuo Įdėjimo dienon — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale so tarnautojais galima susikalbėti Ir lietuviikaL Tartas (Assets) yra

viri $274,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVIŠKĄ TURIZMO 

(STAIGA

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

Siunčiant pinigus ir siuntinius Į Lietuvą ar perkant pre- 
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairiau 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

r - —

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—5
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta

393 Weat Broadvray 
So. Botton, Maus. 02127 
Telefonas: 288-8784 
Visą skyrių vedėja Aldona Ademento




