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70-TIEJI METAI

Simas Kudirka turi teisę 
gauti JAV pilietybę

Jo motina pripažinta Amerikos piliete. Apie tai pa- 

informuota ji ir JAV ambasada Maskvoje. S. Kudirka j 
taip pat tos teisės neprarado.

Kaip The Boston Globė’ ”Tas naudas faktas, kad 
Wa hingtono koresponden-! Kudirka yra JAV pilietis, 
dentas Darius S. Jhabvala • sudaro JAV-bėm- nelauktą 
balandžio 23 d. savo laik-; progą atitaisyti gėdingą ne- 
raščiui pranešė. Simo Kudir- Į teisybę, leidžiant Kudirka 
kos motinai, gimusiai Brook-j pagrobti nuo amerikiečių 
line, Valstybės departamen- ! laivo amerikiečių vandeny-

s

1 ■

f
į* Nixono bendradarbiai 

j laimėjo pirmą mfišį

* * ''

Km

se. Mūsų Valstybės departa
mentas privalo reikalauti, 
kad sovietų vyriausybė su
grąžintų Kudirką j JAV. Tai 
būtu geras išbandymas, ar 
Sovietų Sąjungą nuoširdžiai 

Toks Valst. departamen-. nori santykių sušvelnėjimo“, 
to nutarimas esąs pasiųstas,
JAV ambasadai Maakvoje.:, "«p Mlbėjo amerikietė 
o taip pat ir S. Kudirkos mo- • *L?™ent^r* ,I*r <*»wb? 
tinai Lietuvon pranešimas, * CBS radijo tinklo stočių, 
kad ji galinti pilietybės rei-Į
kalu kreiptis j Amerikos1,, Kudirkos pilietybes;
konsulatą. 1 atkasimas“ truko beveik!

i ketverius metus. Bet, žino-| 
Pagal Nebanali tyjmj, dar Mgk^rtrtos garan-

Act sekciją 205, motinai tijėe. Ttatr Simas Kudirka 
pripažinus pilietybę, ir Si-, bus tuoj paleistas iš vergu 
mas Kudirka, kaip Ameri- j stovyklos ar aplamai bus 
kos pilietės sūnus, taip pat (paleistas, nes sovietų kalė-J 
turįs teisę tą pilietybę gauti. ■ iimuose dar ir šiandien sėdi • 

! daugybė buvusių kitų vals-!* A. l • FT, 1 • *

New Yorko Lietuvių Darbininkų d-jon vieno adai rinkimo dalyviai. Pirmoje eilėje b kairės penktoji 
yra pirmininkė Bronė Spūdienė. o arėta joa — virepirmininkaa adv. Steponai* Briedis.

tas pripažinęs teisę j Ameri
kos pilietybę. Jeigu ji pra
šysianti Amerikos paso. toks 
dokumentas jai būsiąs iš
duotas.

Romo Kalantos 

savaite

Buvusį generalinį prokurorę John N. Mitchell ir buv. 

prekybos reikalų sekretorių Maurice H. Stans prisieku

sieji posedminkai išteisino. Pagrindinis prieš juos liudi

ninkas John W. Dean 111 palaikytas melagiu. Tai gali tu

rėti didelės reikšmės ir Watergste bylai.

Nevv Yorke truko 48 die-, $200.000 rinkiminę auką, už 
nas byla, kurioje buvo kai-' tai pažadėję jam įvairių pa
tinami prez. Nixono kabinę-į tarnavimų ir dar melavę

•to nariai gen. prokuroras i teismui.
. John N. Mitchell ir prekv-i
* bos sekretorius Maurice H. I Prie* Juos Kudijo buvęs 
Stans, kurie vadovavo 1972 i prezidento patarėjas John
m. prezidento rinkimų veik
lai, kad neteisėtai priėmę 
finansininko Robert Vesco

Dean. kursai yra ir vienas 
pagrindinių liudininkų Wa- 
tergate byloje, siekiančioje 
apkaltinti prez. Nixoną.

Kvietimai į Amerikos lietuvių kongresą
Amerikos Lietuvių Taryba pradeda siuntinėti šim

tams įvairių lietuvių otganizacijų padalinių, įeinančią į 
ALTos sąstatą, kvietimus dalyvauti Amerikos lietu
vių kongrese, kuris įvyks rugsėjo 28-29 dienomis Pick- 
Congress viešbuty. Chieagoje. Tai bus aštuntasis Ame
rikos lietuvių kongresas, kuriame, numatoma, dalyvausi* 
gal apie 1,000 žmonių. Dieną prieš tai — ragsėjo 27 —^Slipenaiją 
to paties viešbučio patalpose įvyks Amerikos Lietuvių»
Tarybos metinis suvažiavimas. (

Amerikos Lietuvių Taryba kontaktuoja numatytus* 
auk tus*JAV pareigūnus ir šiaip įtakingus ė ios šalies žmo-: 
nes. norėdama turėti stiprius kalbėtojus kongrese.

Amerikos lietuvių kongresai yra Altos šaukiami kas 
penkeri metai. Siekiama, suvažiavus veikliesiems išeivijos '• 
lietuviams, pasitarti dėl tolimesnių Lietuvos laisvinimo 
žygių, aptarus ligšiolines pastangas, nutiesti ateinančio

šis naujas faktas vėl Dla-pybių piliečiu. Ten dar Vvriausi^Uetuvos Ly-iiul penkmečio velkio, gtata!
čiai suskambėjo amerikie-Įme pakankamai ir įsnanu.J vinfmo Komi etas 1974 m i Lietuvių organizacijos prašomos » anksto įsunkti* 
čių spaudoje ir radijuie, at-‘i\ vokiečių, ir japonų, ir ki- žė
naujindamas Simo Kudir-j n*eč?iy bei kitokių.
kos tragedijos atsiminimus.!* J J Dabar tereikia spausti

Plačiai JAV klausomas Prezidentą Nixoną, kad pa-
CBS (Columbia Broadcas-! kartotinai vykdamas Mask-
ting System) radijo tinklas;™-.. išlaisvintų is sovietų;
pakartotinai paskelbė vie-: ''er8IJ0S nore'ieną JAV pi-
nos iš tos įstaigos redakto- j *ietl*
rių vedamąjį pareiškimą. .. v .
kuriame priminė Simo Ku-i< remijū UŽ lietuvių 
dirkos tragediją ant Vigi-'
įant laivo, pasmerkė bruto- radijo programą
lų rusu elgesį ir toliau pažy
mėjo. kad Simas Kudirka! Jau antri metai dvi Bosto-, minėti, 
buvo ir yra Amerikos pilie-: no FM radijo stotys laimi, Elt0J-e ?aJima ?auti me_

gegužės 12-18 dienom skel-1 delegatus į tą didelės reikšmės turėsiantį kongresą. pa-J 
bia Romo Kalantos Savaitę, i ?al galimybes numatant ir paramą tam svarbiam užmo- 
kuri skiriama jo. V. Stonio, jui.
Žaliausko ir K. Andriuške 
vičiaus atiduotos didžios au 
kos dviejų metų sukakčiai

Subendrintomis jėgomis rikiuokime pastangas prieš 
Maskvon tironų siautėjimą Lietuvoje!

Alto* inf.

i Visa lietuvių visuomenė.

> kKissingeris tarėsi 
: iTndrtiTr Mmama”Xnr- 'Portugalijos valdžią' su Gromika

I Po ilgo tąsimosi kaltinimo 
Viktoras Nakas gavo ir gynybos atstovų iš įvairių 

visuomenės sluogsnių ir pro
fesijų atstovų, tarp kurių bu-

! vo net keli negrai, sudaryta
! juiy baalndžio 28 d. paskel
bė savo sprendimą, kad abu 
teisiamieji  ̂yra nekalti.

Šie 9 vyrai ir 3 moterys
(apsvarstė kiekvieną kaltini- 
! mą. kol priėjo bendros nuo
monės, kad jie visi nepa
grįsti. kad nėra nusižengta 
įstatymams. Svarbiausiasis 
liudininkae Dean prisieku
siems posėdi nmkams pasi
rodęs nepatikimas ir prime
lavęs.

Kai jury komisijos pirmi
ninkė Sybil A. Kucharski, 

( Mūsų laisvės kovos bylai I banko kasininkė, dėl teis- 
(reikalinga gerai išsimoksli-l mo ipareigų turėjusi atidėti 
jnusių nuoširdžių gynėjų.|net savo vedybas, paskelbė 
Pofiinn rta>rr*in<9 onrio irmnat < visų nutarimą, ikad kaltina-

, ------------ pagar
biai tas didžias aukas pa-

Batuno organizacija, kuriai 
priklauso lietuviai, estai ir 
latviai, paskyrė 10 savaičių 

į specialią stipendiją norin
čiam pastudijuoti Jungtinė-

Aukštieji Portugalijos ka-* Henris Kissingeris Gene-! se Tautose, tuo būdu pra- 
rininkai čia įvykdė pervers- voje susitiko su Sovietų Są-i plėsti savo tarptautinės poli- 
mą, nuvertė Ceatano vado-; jungos užsienio reikalu mi-| tikos akiratį, geriau pasi-

mieji rasti nekalti, Stans 
net pravirko iš džiaugsmo. 
Dėl šių bylų Mitchell prara
do net savo žmoną, šneku
mu išgarsėjusią Marthą.

Bet šis pirmas prez. Nixo- 
no bendradarbiu laimėjimas 
teisme gali turėti didesnės 
reikšmės, negu dviejų kalti- 

es-jnamųįų išsipainiojimas iš 
-j nemalonumų. Tai gali atsi-

jl'įen. de'Špinola.'"^Sl“iai i kaip’tiT ps^yko’ apgl^tyti Į <*igano universiteto politi- j liepti iri via, Waterfra'e by- 
kritikavęs vyriausybę dėl! izraelj ir Egiptą. Į n.ų mokslų studentui, veik-i los gvilden.mę. nes onsteku-

kalbėdama. . jdomu. kad viena iš tu ra-' . ,
"Kudirka gimdamas gavo p- Šnipas I okietl/OS

savo Amerikos pilietybę iš.mversiteto stotis is kurios! ....
savo motinos pagal Nationa-1 Per**uo^anlas ,,ars0 ban-, kanclerio ĮstūigOji 
lity Act 205 paragiafę. pa-** programos.
skelbtą 1940 metais. Tas^ kanclerio Brandto po- sascivHines laisves, būsią ir! įgipto prez. oaaaias pa-
faktas pa nruntas vyresnių:pMlnrtas ui Mykolo Drun- tarė> r.Uentheris laisvi rinkimai, tik dar ne-l «■*«.*?* tikras, kad Kis-, Ji
JAV pilietybes tarnybos pa- jo. paruoitą Prorr.m,: > . į kaltjntas šni. žinia kada sugenu; pavyks nutraukti j bato
reigunų. Nois tas 1940 m., Liotuvn, l..«d.«s <*«»«: inėję9RrtuyUietijosnau- -.-—..-o--------------------
Įstatymas vėliau buvo at-l perspektyvoje“. I dai Suimta ir io žmona
šauktas 1952 m McCarran | g rendžjų komisija at-i Prokuroras pareiškė, itad

jos vedamo karo Afrikos ko
lonijose.

Karininkų taryba žada 
Praeitą savaitę buvo su-’ sugrąžinti portugalams VI-l!

Iš Genevos Kissimreris iš-!liam lietuvių jaunimo tarpe, siuju rastas nepatikimu nu
skrido j-Viduriniuosius Ry- Pe*113! gavusiam Lietuviui dinmkas Dean šiuo a*veju, 

- Žurnalistų s-gos premiją; gali pasirodyti toks pat ne
jauniesiems žurnalistams —! patikimas ir kitais atvejais, 
Viktorui Nakui. Į kur jis tiesioginiai liudija

prieš prez. Nixoną.

tus, pirmiausia į Alžyrą 

Egipto prez. Sadatas pa

ze:
Toliau Ph. Schafly pabrė- į

"Kadangi 
bė niekada nepripažino

Tas šnipas iš Rytų atvyko
i Mes sveikiname Mykolą 18 metų. 1957 m. įsto-

i mūsų vyriausv- Drangą ir visą "Garso ban-{k? j socialdemokratu parti-1
nepripažino Lie- j gų“ kolektyvą ir linkime j J? \r )’1? Męs. kol,
. • a-v___ nasieke net paties kanclerio!

Jis yra detroitiškio žurna- 
Alfonso ir Bronės Na-

VėHau “paaEkės ir tai, įr Iįaeiio-Sįrijos karą. kuris j kų sūnus. 10 m. amžiaus, gi- 
kaip busifeoręrtas kolonijų kasdien vis labiau kaista. (męs JAv-?e
reikalas. Jos nori būti nepri- .yjpn*?131. ..
WaiFomos. karas ten. t<wTx kai nebėjo ir Gromika. fsleido ISVOZlUOti, 
at 48 metų, bet ir naujoji ... • • !«- i •všMžia. atrodo, nėra Hnku-[eiles vgskujmi gina bet ar leis sugrįžti
si kolonijų nepriklausomy- . . į ______ ____ p..—«
bės reikalavimo patenkinti.! SUimtuOSlUS , Garsusis čelistas Rostro-.nej ^ateigate. nei ki-

• po 'įčius gavo leidimą - me- Tie patys Mit-
Nuvertę Allandę ir į savo tams išvažiuoti is Maskvos i>chel, įr Stans dar laukia at

rankas paėmę valdžią ka-i Paryžių. Jis nemano uzsienv i ros už rinkiminės ak
liai be pasigailėjimo perse- pasilikti, bet ar gaus leidi- painiavas ir tariamaituvos okupacijos ir tebepa-! jam ir ateity geriausios sėk-! pasiekė net patie> kanclerio į Praeitą sekmadienį apie

laiko diplomatinius santy- mės. patarėjo vietą. 100,000 žmonių, jų tarpe 
' daug kataKhą kunigu, evan- kioia buvusios valdžios sali- ma grįžti atgal, to ir jis pats

Šios pirmosios bylos lai
mėjimas kol kas gerokai su
stiprino ir prez. Nixono po
zicijas. nes visų kaltinamųjų 
šešėliai krinta ir ant jo vei
do.

Aišku, tai dar toli gražu

prikištus pirštus prie Water- 
gate skandalo. Bet tai vis 
jau artėjimas į vienos ar ki-

kius su Lietuvos vvriusybe! Svarbiausieji "Garso ban- -augumas ji jau seniai i-
išeivijoje. Ui Sovietų Sąjun-'gy“ veikėjai yra Mykolas taręs, bet su paties kanele-i gelikų pastorių ir žydų rabi-; ... ,
ga negali irodvti. kad Ku-i Dranga. Romas Šležas, Biru- rio žinia delsęs suimti, pa- nų, New Yorke Fifth Are. Katalikų vyskupai kreipė- Rostropovičius yra komu- 
dirka vra Rusi ios nilietk ar'tė Vaičjurgvtė. Rima Brič- kišdamas suklastotus doku- demonstravo prieš sovietus/si raštu į įprez gen. Pir.oche- nistų nemalonėje, nes nėšio-.tos apalvoe teisingumo svle- 
turi dviguba Dilietvhe' un krvienė, Perkūnas Kruko- mentus, siekian iškelti visą reikalaudami laisvos emi- ta, prašvdami sušvelninti šį vina jų vadų ir visą laiką!są, jeigu ji aplamai dar yraturi dvigubą pilietybę 
Rusijos. nis šnipų lizdą.

reikalaudami laisvos emi- ta, prašvdami 
gracijos žydams ir kitiem, kietos rankos režimą.

nežino.

globoja Solženiciną. Ipasiekiama.
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Spaudės atgavimo sukakti
• •

minint
STASYS SANTVARAS

Stasys Santvaras

Lietuvių spauda lotynų 
kalbos raidėm Vilniaus gen. 
gubernatoriaus M. M. Mu
ravjovo žodiniu įsakymu 
uždrausta spausdinti 1864 
m., tuoj po to. kai nepapras
tu žiaurumu buvo numal
šintas 1863 m. sukilimas 
Lietuvoj. Dėl tų savo "žy
gių“ Muravjovas lietuvių 
tautoj iki šiol tebėra vadi
namas koriku.

Lietuvių spaudą forma
liai, jau rašytu įsakymu, 
1865 m. uždraudė koriko į- 
pėdinis Vilniaus gen. guber
natorius K. Kaufmanas.

(tai liudija gausybė sulenkintų pavardžių, kurių lietuviai 
iki šiol nepajėgė nusikratyti). Toks susiklostė XVI a. 
Lietuvos paveikslas, kuris lenkuose tegalėjo kelti pasiten
kinimą, džiaugsmą u* puikybę. J

Tačiau lenkai, kaip ilgainiui ir jų broliai rusai, nesu
gebėjo pažvelgti toliau į ateitį, nepajėgė suprasti, kad 
godumas ir apsirijimas yra didžiosios žmogaus nuodėmės, 
kad Ržečpo-polita dar kurį laiką galėjo stipriai laikytis» 
tik lietuvių ir lenkų vienybėj, lygiateisiškume, garbinguo
se tarpusavio santykiuose, o ne klastose ir artimo panie
koj. Kai Lietuvos valstybinė galybė, buvusi ypačiai stipri 
Rytuose, iš vidaus buvo palaužta, kai lietuviai didikai ir 
bajorai, apsikarstę lenkų plunksnom ir štblėm. pasinėrė 
dionise, šeiminiuose vėlavimuose, nerūpestingoj tuštybėj 
ir puikybėj, pamiršo lietuvie-savigaibą. tada ir* išliko vi
siem žinoma nelemtis: 1795 m. Eur opos didžiūnai Aust
rija, Prūsija ir Rusija Lietuvos-Lenkijos valstybę sudras
kė. savo tarpe pasidalindami jos valdas ir žemes.

r s

t*-

(Bus daugiau)

šilpĮtillpĮie ”p»lociu<Me“ jjyveno tie, kupė lietuvių spaudos draudimo metu pla- 
tfap Lletųvuje UctuviSką spausdintų ž< j’j. Tai Petronėlės (mirė 1917 m. birie- 
lįplld.) Ir Barboros (mirė 1920 m. rvppiūėio 14 d.) Rėpiaiėių "rūmai“ že- 
lisiėią Kalvarijoje, čia buvo didelis lie tuvi&ky maldaknygių ir kitokių raktų 
ąaskiyatyup punktas. Nekartų Rep&ai tės buvo krėstos, bet rusų žandarai nie
ko nerasdavo, aes jos mokėjo knygas slėpti greta buvusių kapinių kopi} ėioje, 
ueseuiai Chicagoje mirusio Aniceto Bu belės tam tyčia po gyvenamuoju na- 
OĮU {raugtame urve, kaimyno ūkininko šiene ir kitur.

Draudimas buvo išplėstas į visą etnografinę Lietuvą, jis 
siekė ir lietuvių gyvenamas salas Lenkijoj, Gudijoj, Lat
vijoj ir Rusijoj. Nebuvo veiksmingas tas įsakymas tik Ma
žojoj Lietuvoj, kuri tuo metu priklausė Vokietijai.

Lietuvių spaudos draudimas truko ištisus 40 metų, 
jis buvo panaikintas tik 1904 m. gegužės 7 d., kai kova 
dėl spausdinto žodžio laisvės išsiplėtė į visą lietuvių tau
tą, kai tai kovai šiek tiek padėjo ir prasidėję politiniai 
neramumai pačioj Rusijoj. Negalima tarti, kad caro vy
riausybė, tą ”malonę“ lietuviams suteikdama, būtų buvusi 
laiminga — tik ji pati pamalė, kad jos žiauri ir nežmoniš- • 
ka priespauda savo tikslo nepasiekė ir pasidarė bepras-1 
mišką. ;

Spaudos draudimas — itin juoda nrktis lietuvių tau- j 
tos istorijoj. Tai buvo tiesiog kirvio kirtis į natūralų lie-; 
tuvių tautinės kultūros ugdymą. Tūkstančiai lietuvių, ku
rie buvo įsijungę į kovą dėl lotyniškos abėcėlės lietuviu
kam žodžiui, pateko į negailestingus tardymus, mušimus « 
ir spardymus, pateko į Rusijos kalėjimus, į Sibiro kator
gą, buvo sužeisti ar nušauti Maž. Lietuvos pasieny, kai, 
į ten ėjo su rankraščiais ar iš ten grįžo su lietuvi*' kom kny- 
gom. Ta istorinė tikrovė, tie rusų neteisingumai ir žiau
rumai. tur būt, ir šiandien negali kelti pasitikėjimo ir 
džiaugsmo. >

Spaudos draudimas iš tikro yra didžiai skaudi ir 
šiurpi, didžiai nekultūringa mūsų byla su rusais. Galėtu
mėm 1864-1904 metų laikotarpį vadinti humanišku ir 
.pakenčiamu, jeigu daugumas rusų būtų taip sampro
tavę. kaip samprotavo jų žymusis filosofas V. Solovjovas, i 
kuris, regėdamas Rusijos pavergtų tautų priespaudą ir 
prievartinį nutautinimą, pavadino tai ”dvasiniu haniba- 
lizmu“. J

Deja, ano meto lietuviams retai kada tekdavo su to-! 
kiais rusais susitikti, beveik kasdien jie susidurdavo tik | 
su tokiais, kuriuos dr. V. Kudirka itin taikliai apibūdino * 
”krugloidurovais“ ir ”deržimordom“. Iš paties caro kan- 
celiarijų, iš jo ministerijų ir gubernatūrų buvo duodami 
įsakymai be atodairos lietuvių tautą rusinti ir pravosla- 
vinti. Ir jie tuos įsakymus vykdė, kaip tikri "deržimordos“ 
ir ”kruglodurovai“.

Bet... gal ir nekvailos, tik aklai imperialistinės ir sa
vanaudiškos caro valdžios vyrų galvos tiuputi neapsižiū
rėjo — tie nehumaniški nutautinimo metodai, tas valdi
ninkų grubumas ir kvailumas, galima sakyti, iššaukė be
veik visuotinį lietuvių tautos pasipriešinimą. Mat, kartais 
ir mažas kelmas apverčia didelį vežimą!..

Truputį giliau pažvelgus į tuos juodos istorijos la
pus, vargu tačiau begalėtumėm visas kaltes dėl spaudos 
draudimo, dėl bandymo asimiliuoti lietuvių tautą, suversti 
vieniem rusam. Toj byloj, deja, yra ir daugiau kaltininkų! 
Visų pirma nemenką kaltės dalį turėtų prisiimti mūsų 
kaimynai lenkai, o paskui, gal pačią skaudžiausią nusi
kaltimo dalį, turėtumėm priskirti sau patiems, ypačiai gi 
XVI - XVIII a. Lietuvos didikams ir stambesniajai bei 
įtakingesniajai savos tautos bajorijai.

Lenkija, kuri XIV-XV a. už Didžiąją Lietuvos Kuni
gaikštiją buvo silpnesnė ir mažesnė, pasikvietusi į užku
rius lietuvį Jogailą, kaip istorija liudija, teturėjo tik vieną 
vienintelį tikslą: pasigrobti Lietuvos žemes, primesti lie
tuviams savo papročius ir kalbą, sujungti Lietuvą su Len
kija į vieną valstybę. įtakingiems Lietuvos didikams ir 
bajorams įskiepyti Ržečpospolitos patriotizmą, o galų 
gale — pradėti niekinti pačią lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą.

Ir, kaip tas atrodytų keista ir paradoksalu, ilgainiui j

Žymiausias spaudos draudimo metų knyg
nešys, jų karaliumi vadinamas, Jurgis Kie 
linis, gimus 1846 m. kovo 16 d., miręs 1918 
m. sausio 18 d.'

.TV-s •

Vilniaus gen. gubernatorius M. 
M. Muravjovas, koriku vadina
mas, uždraudęs blynų raidėmis 
spausdinti lietuvių kalba raštus.

1901 m. gegužės 1 d. vie
ša demonstracija buvo ir 
Kaune. !

Tragiškai baigėsi 1902 m. * 
gegužės minėjimas Vilniu
je. Žygiuojančiai milžiniškai

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
'Sunku gyventi žmogui

ant svieto1M
"SAULĖS ŠERMENYS“ 

CHICAGOJE

Gegužė? 11 d. Chicagoje....... Neramus <-ių dienų pašau- ----- ----------------- „ .
demonstracijai kelią pašto- jjs Gj-jūva valdžios, iškilie- Jaunimo Centre, rengiamas 
jo policija ir kazokai. Dau-

j"”. 71: J“' Antai." net tūks'antametis , ...
| Ino inkilu. 26 suimtųjų bu- k ,in varaiiaus u- ”iudė- "vs“. Vakarą rengia Lietu- 
:vo nuplakti rykštėmis. Už “j^o“ HaiHe Selasie sot vių žurnalistų S-gos valdy- 
I tai kaitydamas, jaunas žydų £* 9O‘ | ba Apie autorių ir jo kūry-
t socialistų - bundistų narys!tas Abe,ln'-'°Je a31ta- b, ka,bės rašytojas Aloyzas 
Lękertąs pasikėsino nužu- Taigi nepaliesti šių nėra-i Baronas. Programoje daly-

Tai caro laikų Kruglodurovai, Deržimordos. Padlockojai ir { juos 
panašūs, persekioję lietuvių spaudos platinimų Lietuvoje ię ap
skritai visų lietuvių tautinį sųjūdį<

vo viešai pakartas.
Bruzdėjimas jau seniai vyks-

! SJSS l«—-

Nepriklausomoje Lietuvo-'pagajiau įvyko ir "sukili-
5 ie Gegužės nuvnoii 1919 m.;mas“, kurio pasėkoje dabar 
j buvo paskelbta Darbo žmo- apylinkėje yra net dvi val
inių ir teutų solidarumo šven-(dybos. ir abi save laiko tei- 

! sėtomis. Abi badosi špygom
n.,nnn ~ . ! panoses ir abi "vadovauja“
Iki 1928 m. Gegužes pir-. apyiinkej.

moji buvo teisėta švente.
'Vėliau ji buvo skilta kitam Į Kaimyninėje LB Cicero 
tikslui ir pavadinta Mede- apylinkėje samagono raugas 

j lių sodinimo švente. .' jau seniai rūgsta ir vėl su-
: . v. _.. ibliūkšta. Kiek girdėti, šių

1955 m. popiežius Pijus organizacijų ateities susirin- 
XII, paskelbęs šv. Juozapą kimuose gali įvykti tikras 
darbininkų globėju, pasky- Žalgirio mūšis, kuriame yra 
rė jam ir gegužės pirmąją pavojaus ir visai nekaltiems
dieną. Į nukentėti.

Rytoj Gegužės Pirmąją* 
daiįtyininkria vėl daug kuri 

Fipibk. Prisimins praeities 
laimėjimus ir padarytas 
klaidas. žvelgs, kas darytina 
ateityje.

Jotijos Jonas

Naujienų sukaktuvinis 

pokylis

Šių motų vasario 19 d. su
kako 60 metu, kai išėjo pir- 

, ma^’s Naujienų numeris, 
dabar okupanto valdomoje. Tada jų būta savaitraščio, 

j Lietuvoje. Betgi ten, ka n ir i O š. m. rugpjūčio 1 d. sukaks 
visuose diktatūriniuos kraš-Jeo metu, kai Naujienos vir
tuos, net ir tokios žventės to dienraščiu.
metu nebus išsakomi nei tik
rieji darbininkijos jausmai. šitą 60 metų sukakti da
nei ‘jos ateities siekiai ir lū- baltiniai Naujienų vadovai 
kesčiai, nes sovietinės san- paminėjo balandžio 21 d., 
tvarkos daibininkas nėra sui-uošdami iškilminga po- 
laisvas. Nėra ten laisvos nei kylį gražiose Beverly Shores 
darbininkijos organizacijos,
nes jos gina ne darbininkų, 
bet valdžios interesu?. Jos 
ir Gegužės pirmąją darys ir ?onas Kriaučeliūnas. 
kalbės tik tai. kas bus vai-

Ta diena bus minima ir

džius įsakyta.

Minėdami Gegužės pir
mąją,* mes būsime su tais, 
kurie demonstruos prieš ne
žabotą kapitalistinę santvar
ką. prieš Maskvos imperia
listinį bolševizmą ir už visu 
pavergtųjų tautų išlaisvini
mą.

Gegužės Pirmoji

Socialistų Internaciona-. jos miestuose ta diena pra- 
las 1889 metais nutarė ge- dėta švęsti 1891 metais, 
gūžės 1 d. paskelbti darbi-’ Lietuvoje pirmą kartą ji 
ninku vienybės diena ii* kas-' paminėta 1892 m. Vilniuje, 
met ją iškilmingai švęsti. ; vėliau — Kaune, Šiauliuose.

; Panevėžy. Bet vis tai buvo
tie regimi lenkų kėslai turėjo nemenką pasisekimą: jų' K¥s m^į8> jau buvo■ daroma slaptuose daibtain-
kvepalai ir svaigia, pasuodė besą vėjingi nes jau Europog'mie8tuose. Rusi. m. ge^8 j d. Vitaiu I tat pata jra irniuolimu. 
XVI a. lietuvių kalba dingo » Lietuvos Didž. Kunigaikščio jog imperijoje tai metais Ge- i je buvo suruošta vieša de- • L Tobtojo.
dvaro, dingo ji iš didikų ir bajorų dvarų, lenkinimas pra- įuž&pirmoji tebuvo kukliai monstracija. kurioje daly-'
dėjo dusinti plačius Lietuvos pakraščius, per dvarus ir atšvęsta tiktai Vaiguvoje, 
bažnyčias jis ėmė veržtis ir į vadinamą tikrąją Lietuvą Kituose didesniuose Rusi-

švelnumas nugali

monstracija, kurioje daly*, , 9
vavo pora šimtų asmenų.* *as visus vagimis laiko, 
Keliolika jų buvo suimta. ! P***ai vagis.

trvti ir knygų su 
autografu.

autoriaus

VOKIETIJA

Lietuvių socialdemokratų 

sąjūdis V. Vokietijoje

Čia jau kuris laikas sėk
mingai veikia Lietuvių So
cialdemokratų Draugija, š. 
m. balandžio 27-28 dienom 
Bonnoje buvo jos suvažia
vimas. Dar nežinomę, ko
kius nutarimus suvažiavi
mas padarė, žinoma, kas 
ten buvo numatyta svarstyti, 
štai tie klausimai:

Santykiai su Lietuva.
Dalyvavimas V. Vokieti-r 

jos LB tarybos linkimuose.
Užsienio Delegatūros su^ 

važiavimas.
Minties žurnalo leidimas.
Vasario 16 gimnazijos 

sunkumai.
Socialdemokratų idėjos 

supratimas ir kt.

Matome, kad draugijai rū
pi visi tie klausimai, kurie 
dabar opūs visiems.

Draugijoje yra nemažai 
ir akademikų. Ji savo akty
vumu ir apdairumu jau su
gebėjo tinkamai atstovauti 
lietuviams socialdemakra- 

„ , . v . tams savųjų ir svetimųjų
Buvo daug sveikinimų zo-į tarpe.

džiu ir raštu. Atsiuntė ir

Country klubo patalpose. 

Pokyliui vadovavo dr. Le-

prezidentas Nixonas "karš
čiausius sveikinimus“ Nau
jienų štabui ir skaitytojams 
ir Hnkėiimus tęsti šitą svar
bų daibą.

Dabartinis Naujienų vyr. 
redaktorius Martynas Gude
lis nanasakojo apie Naujie
nų leidimo sunkumus, dėko
jo visiems, kurie jas vienaip 
ar kitaip remia.

Meninę programą atliko 
solistė Janina Šalnienė, ku
riai akomponavo Manigir- 

i das Motiekaitis.

Mes linkime draugijai 
dar sėkmingesųės veiklos.

J.VIU

šimto metų jubiliejų ęt- 
iventi Pasaulio 
gine organizacija, 
dama 1Š73 
įvykusį pirmąjį 
gų kongresą.

• • •
Nors ir ba kailio liksi, bet 

visiems neįtiksi. _
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Okupuotoje Lietuvoje
.i

Rusai okupantai, saliu ii Lietuvos!

Linksma komedija 60 lūkiu

IVisoje Lietuvoje dabar’ Tiek šūkių paskelbė ko- 
vaidinama juokinga kome- munistų partijos centro ko- 
dija — Sovietų Sąjungos ta-, mitetas Gegužės Pirmosios' 
rybų rinkimai. j proga. Tik tuos šūkius ir te-

Pirma su dūdom ir būg-' galima rašyti plakatuose li
nais buvo ”keliami“ rinki- šūkauti, kad niekieno liežu- 
mų komisijų nariai. Toje ko- vis nenukryptų nuo partinės 
medijoje įdomu tai. kad linijos. Tarpe tų šūkių yra ir 
daug kur, jei pirmininkas y- šitoks:
ra lietuvis, tai jo pavaduo-! "Broliškai sveikiname ka- 
to’jas turi būti rusas. i įėjimuose ir fašistų kankyk- 

. Štai Vilniaus Lenine nn- jose vargstančius narsius ko-
V. * ... ... greta stojus už tautu laisvę, už
Broniaus Vaitkevičiaus sto- socjaijzmą ♦“

menę ir jos dėmesį lietuvių 
jaunimui; projektas "Ban
ga“ ; PUS statutas, konkur
sai ir visa kita žurnale įtal- 

, pinta skaitytinė medžiaga 
į kruopščiai parengta.
| Tai akivaizdus įrodymas, 
Į kad lietuviškas jaunimas su- 
’ geba savarankiškai dirbti 
i bendrajam lietuvybės išlai
kymo labui.

Žurnalo “Pasaulio Lietu
sių Jaunimas“ kaina metam 
tik 2 doleriai. Jo adresas — 

PLJS Ryšių Centras, 
2423 West Maręuette Road, 

Chicago. III. 60632, USA
• •

vi- Vladimiras Romavskis. 
Klaipėdoje greta Alfonso 
Ramanausko — Dimitrijus 
Rožnovas, Šiauliuose greta

LETV1S, SO. BOSTON

Detroito lietuvių tautinių šukių sambūris "šilainė ’ kuris šiemet mini savu 23 metų veiklos sukaktį.

O čia, va, kitas neperio
dinis laikraštėlis “Liepsna“. 
Tai Montrealio lituanistinės 
mokyklos auklėtinių orga
nas. Pačių mokinių redaguo
jamas, jų rašinėliais, pieši
niais ir “rebusėliais“ - užda- 

iviniais užpildytas, 
daugį §jame 25 puslapių žurna-Bet, žinoma, nėra

labiau tiesą atitinkančio ū-1 įįukyje sutalpinta per 40 ra
kutis sveikintų Kiem-.-j:!• oilpi-uščin nripšinė-kio,

Tuščia
sunkumas.

galva — dideUe

UŽSAKYKITE TUOJ!
TIKTAI PER

1NTEKTRADE
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA OOVANA

I LIETI VĄ!

GERESNĖ NEGI 
ŠIOL

IKI

Sidabrinė „Šilaines” sukaktis

jšinčliu. eilėraščių, priešinė- 
lių ir kitokių priedelių. Juos 
visus sukūrė šios mokyklos, 
mokiniai, pradedant paren-r 

, giamuoįu ir baigiant devin-' 
tuoju skyriumi.. Tai bū«i-|

Romualdo Silicko — Vladi- Kaus valdovų kalėjimuose ii 
miras Avralovas. Panevėžy, kankyklose valkstančius ko- 
greta Julijos Koliačovienės! votojus už žodžio, minties ir 
— Michailas Oniščenka. Net i sovietų paveigtų tautų lais- 
Radvilišky greta Zenono Ri- ; vę, nors tokių kalinių ten y-
boko yra Stepanas Drigona-ira gymiai daugiau, negu vi- miejj pasauno Lietuvių Jau- 
vičius, Rokišky greta Mato/° hkusio pasaulio kalėjimus njmo Sąjungos nariai.
Daunio — Jelena Petrovą. 

Balandžio 18 d. prasidėjo
dar juokingesnis antrasis 
veiksmas — kandidatų į 
aukščiausiąją taiybą “kėli
mas“.

Dabar
mi banabanai ir triūbinama.

draugėn sudėjus.

Be degtinės nemoka ilsėtis

Redaktorė Kristina Mališ- 
' kaitė, taip kitko, taip pasi- 
; sako:

"Literatūroje ir Mene" .. ':Li(“',sna - m^U Pirtnie-
i(kovo 2 d.) rašytojas Vy- ? b?n<1'™!- ?'"»•«
; « ir pirmas laiptas, i lietuvišką _____

dar garsiau muša-,^auas , ,. J,..’ \ • spaudą. Lietuviška suranda s • - -
’aprašo darbininkijos laisva- ’ kia priaugančios talkos...? Ga,i"a GoWe"*- *,la,ne*
laikį Lietuvoje: ‘ , i dovė ir mokytoja. Ji neprikhu-

: Vasario 16-sios d. proga w>moje Ue(avojt. yra baiKUsi

V. 24) šilainė minėjo savo 
veiklos dvidešimtmeti, man

i * n! buvo lemta suredaguoti ir 
išleis’.i sukaktuvinį leidinė- 

! lį. Su grupe vadovės ir anks
tesnio leidinėlio redakto- 

4 riaus Stasio Garliausko pa
galba tuomet man pavyko 
sutelkti 15!) žmonių sąrašą. 
Tai žmonės, didele daugu
mo labai žalias vidurinių 
mokyklų ir universitetu jau
nimas, pirmojo 20-meėio 
laike šilainėje šokęs. Gru
pės vadovė spėjo, kad tame 
sąraše betrūko vos keleto 
pavardžių.

bet visoje Lietuvoje vis ta
pati dar Stalino laikais gir-Į “Ilsėtis ir švęsti savošven- tenka prisiminti tuos, kurie. J^ZL^iZIZuts 
dėta melodija. tęs be degtinės dar nemo- pavne§ė laisvę į tėvų šąli.' Eurous

Tada visur buvo būtina kame... Ir būtų labai gerai,... jįems pagerbti skiriame šį,
“iškelti“ kandidatu Staliną, kad apie tai būtų daugiau "Liepsnos“ numerį“. j *ii aiNE klIl į(K<
Molotovą ir kitus to meto galvojama, kalbama, disku- Gražus užmojis, gražūs -- ‘ ų 
Kremliaus dvarininkus ir’tuojama. Juk ne paslaptis, darbeliai, gražus pagiryži-
jgu tik antroje eilėje kurį kad ir į saviveiklos ratelius ma8t 
nore vįetoe, žmogų. ■■ i dažnai viliojama su buteliu- Sėkmės moksle ir pašali-

• V,, V,»«A 1,‘iirlna joimvniniil • __ . _____ 1__J_____I__ ____

ir

Reikia manyti, kad pirmo
jo 20-mečio laike Šilainės 
gretose yra buvę apie 175

. i dalyviai. Paskutiniam pen-k- 
Kunw mėtyje Šilainė jokiu būdu

Ne atsitiktinai ir Ketvirto
sios tautinių šokių šventės 
metu jKinia Patricia Ni.\onj 
nedvejodama nuėjo į šilai- 
niškių būrį. su jais šnekėjoj 
juos apsikabinusi fotografa-: 
vosi. ♦,

Televizijos pasirodymuo-i 
s<» šilainę yra stebėję milio
nai amerikiečių. TV pasiro-l 
dvmai, žinoma, tai tik aki-Į 
mirkos. Vis dėlto ne vienam' 
jų įstrigo ir tautinių rūbų j 
spalvos, ir grakščių, gražių 
mergaičių šypsenos. Mano 
bendradarbiai po tokių pa-Į 
sirodymų mane ne kartą a-( 
pie mūsų šokius, mūsų pa
pročius, mūsų valgus ir mū-‘ 
su džiaugsmus klausinėjo, ir 
radosi progų labai natūra
liai j jų galvas Lietuvą įkal-j 
ti. Tūkstančių tūkstančiai 
svętinųfjų šilainę stebėjo u-; 
niversiketu salių scenose, gu-i 

inauguracijose,, 
uvažią vi muose,; 
indsoro tradici-

bfesOnų si 
■baito -“Wi

adresu
nemažėjo ir nesiaurėjo. Prie-i pet4
-ingai: ji augo. Kai anks-jnjy Laisvės festivalių progoj 
aau šilainei » kartu l>n-;ramosc foki'oraisprojJoniiJl1i noriu keletą gerų žodžių:T“ .'"\iBWW. rokiorari progomiif siųsti, via heliui o tauti-!k aUSV,da'<|> lk “!”? , Šilainė publika galėjo ne tik,

i) Lkių grupė. | U' regėti, bet ir "patiesti“, au*
------------------- .. ,------ 7 1 lyra apie pusšimtis. Ji dabar’v*?

Tas pat vyksta ir dabar,'ku. Ypač liūdna šeimyninių nįame spaudos darbe mie-’ J» b»
tik dabar visų pirma “iške- švenčių metu. Užmiršome vėsiem kanadiškiam Mont- tų }««!»
liaml“ rrrnrnnc "/!! 1 fl 1 W11« !• !• . n-1 •  Ič-lfl*

pai
nių apie pusšimtis, 

padalinta jau į dvibuvo įsteigta 1949 me-* 
liepos 25 dieną. Į suaugusiųjų

Kadangi tokiu (karštų) J prieauglio.. Dabar Šilainė 
nas, Kosyginas. Suslovas ir juos pakeitė kortos, “buri- mokiniams ir padėka ir metų Jatku dabar jau niekas'nebe grupe vadinasi, o an- 
į juos panašūs komunistiniai mai“, banalūs anekdotai, pagarba mokytojams už tai- j°kių sukakčių nešvenčia,* sambiiu. Kiek naujų šokėjų 
rusiškieji feodalai. į Net su kaimynu pasikalbėti kininkavimą. tai ’r šilainė tikslios datos | šilainėje bus buvę paskuti-

Panašiai daroma Latvijo- be skaidriosios pagalbos ne- • • • nitarė nepaisyti. Kita <>rga- niame penkmety, netrukus
je. Estijoje ir kitose respub- beįstengiame. Būtų pusė bė- ■ .Tau daugelį metu Bostone nizacija ar sambūris, jau Sužinosime iš ViktoroVe- 
likose. Lygiai taip buvo Sta- dos. jei mokėtume gerti, tu- veikia Aukštesnioji lituanis- sklerozės paliesti, minėji-jselkos redaguojamo pasku

tinė mokykla — nuo vaikų mo iškilmes nukeltų tolyn įjtinio leidinio 
darželio ligi paskutinės gim- rudenį. Ir po 25-rių metui „
naziios klasės. Ir jos vado-1 jaunyste tebedeganti šilai-1 Tuo tarpu tik galiu spėti, 
vvbė ir mokytojai visą laiką jn® pasielgė prie* ingai: si-1?* jų bus prisidėję netoli

Brežnevas. Podgor- senus, gražius žaidimus, realio lietuviškosios mokvk-

Hno ir Chruščiovo laikais. l ėtume saiko jausmą. Deja‘

1.šokėjais užmegzti ryšį. Vėt
. j gi. šilainė nesuskaitomą 

elito, ir Jaaa^M į daugybę kartų šoiko savie- 
. J,n", sjems savo tėvams, giminai- 

• čiams, draugams vyresnie
siems ir visada džiugino jų» 
lietuviškas širdis.. Tarpusa-!’ 
vy bendraudami rejieticijo- 

Ise, jaunuoliai nepaprastai! 
suartėjo, susidraugavo, ne-L 
retai įsimylėjo ir prie alto-jj
riaus nukeliavo.

SPECIALŪS RI P.I.IŲ 
CERT1F1KATA1

INTERTRADE 
ENPRESS CORP. PIR- 
MOJI JUMS TAI PAŠA- 
KR. IR JŪSŲ (ŪMINIS 
TAI PATVIRTINO!
I’i ju«N jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių f 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE 
KNPRESS CORP. mk ali 
pasiųs jums veltui j rody- 
m«iM
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNAGARANTIJA

LABAI (iREITAS 
• PRISTATYMĄ**
Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug |ht 3 savaites. 
Už specialų j j rublį yra

imama $2.33 
Jokiu primofcėjimų!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EKPKESSS ( ORP.

123 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York. N.Y. 10010 
Tek 9S2-1530

LABAI SVARBU!

A U TOMOBILIĄ I

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE IA AI 
NAUJŲ M9DELLI 

ZHIGULI VAZ 2 
Kaina......... .. $3.410.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kain^^^^l^PILOO
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina .... $3,793.00

Export model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ........... $3,190.00

o

1101

Baigdamas noriu paaiš
kinti, kodėl Šilainė yra to
kia, kokia ji yra — aukščiau-

’nrieamrli lietuviškoie dva-in,ame centre iškilmingai; meauu>. esuutias jau dus šio lygio tautinių šokių ,vie- 
fsioje. Tos pastangos ir mo-'.a^vęsutštadienj, gegužės 1<>: išvc<iusi tarp dviejų ir trijų’netas nuo įsteigimo iki da- 
Ikytojų pasiaukojimas tebe- fl>ena. tad gerais dviem at- ' imtų penkiasdešimt ii trijų

’ vėjais prieš laiką. šimtų jaunuolių.
Prieš penkerius metus,1 ..... 

kai irgi paankstintai (1949. i nepaprastai gerai
! pasironė nuo pat pradžios. 

iiūWTnr—~ ernr-Ū3Ū3O0D Kada ir kur tik ji pasirody- 
idavo. visada visur patraukė 

Pasirodo, buvusieji ,:’os5 savųjų ir svetimųjų akį bei 
mokyklos mokiniai Saulius širdį. Kai jau buvo pradėta 
Cibas, Andrius Ambrazie- dalyvauti įvairioes tautinėse 
jus, Jorūnė Gimiūtė ir Leo-,jr tarptautinėse mugėse, o 
nas Navickas jau net. kelis - paskui ir savose tautinių šo- 
numeriir- buvo išleidę savo kių šventėse, Šilainė visada 
žurnalėlio“! Ateiti“. Tai p t- j pasirodydavo kaip vienas

IlirmA llvroCAl dėjo kilniausias savo pastan- i dabnnę sukaktį Dievo Ap-: Hnito. o .^al ir kuk daugiau, ki
AkfllIuO •llllHiO UZloSHl gas išugdyti lietuviškąjį' vmzdos paiapijos kultin i-! Žodžiu, šilaine į scena>, am- ki

** ; prieauglį lietuviškoje d va-1n,arne <*(*o‘re iškilmingai, fiteatrus. estradas jau bus su

Pasidairymas jaunimo gretose

Praeitų metų kovo mėne
sį1 Chicagoje pasirodė “Pa
saulio Lietuvių Jaunimas“ 
Nr. 1 — pasaulio lietuvių

liškų: "H-orils for Freeilom“?!t?sla dab’r-. ,N«' 
ir "Potpoun i". Pirma* a-l?“’. m«kykla 'a"k.>u8’»1u. >r 
pie Poste, Fu,eolo knvųų I !’a,Rusn’« dabar ,au baleęFoster Furcolo kny g;
’Rendezvous at Katvn". o, .. . . , .

jaunimo Informacinis žur-• antrasis — faktų pluoštas iš.‘. a, 3,0 
nalas. leidžiamas Pasaulio I lietuviu gyvenimo istorijos ai??ni.Vs’ ?. 31 .u'u" 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos begvje. Ubai vertingas jau-
Ryšių Centro. Tai buvo kuk-j nuoliams, nebesuprantan- 
lus leidinėlis, papuoštas vie- tiems lietuviškai. To skv-

iir aukštuosius mokslus, isi-

bar.
MOSKVITCH 
JCaina ......

408 IE 
$.3,210.00

nišų žuvėdrų nuotraukomis. 
O tų pačių 1973 metų pabai- 
goje į viešumą išžygiavo to

kyklos auklėtiniai šiandien 
toje pačioje mokykloje jau 
moko savo kolegų vaikus.

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina ........... $3.643.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON

Nuo pa<t 1949 metų liepos 
25 d. Šilainei vadovauja, ją 
moko, ją į kiekvieną sceną, 
areną, estradą išleidžia ta 
pati Galina šakėnaitė - Go- 
bienė. Kvalifikuota gimnas-; 
tikos mokytoja, griežčiausių 1 
reikalavimų sau ir kitiems. į 
vis besikeičiančių žmonių,! 
vis dinamišką, ‘jauną Šilainę į 
ji tebelaiko širdy ir rankose. 
Jeigu Prancūzijos Liudvikas! 
Keturioliktasis drįsdavo gir-Į 
tis, kad “L’etat—c’est moi“ 
(valstybė — tai aš), tai Ga
lina Gobienė turi daug dau
giau pagrindo tarti: Šilainė 
— tei aš. r

Galinai Gobienei ir jos 
25-rių metų šilainei linkiu 
dar daugelio jaunystės me
tų!

Alfonsas Nakas

Kaina $2.200.00

TAPOROžETS ZAZ 968 
E naujas

Visos kainos JAV dol.
Prašyki: mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
D£V£TI DRABL2IAI
Unlytojams iš SSSR 
Mes turime šito biznio 24 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

naus vedėjas Viktoras Štai-» ~ ... .. . , ,ioi • ~ •*» v i ’O mokmiu čia niekad ne-kus. Skyrių Dammit Kai- . . i • i •* jti-uksta. Bet, kai kitos daug 
mažesnės ir žemesnio lygiobėk lietuviškai!“ redaguoja

•paties žurnalo Nr. 5. Tai jau > Romas Kinka. Tai angliškai 
neįprastai didelio formato. I lietuviškas žodynas, būtinas 
30 puslapių, iliustruotas gru-, angliškai tarpusavy švebel-
pinėmis bei pavienių iaunų 
veidų nuotraukomis papuoš
tas leidinys. Viršelio centre 
“PU“ inicialas, aplink kuri 
verpetais sukasi įrašai: “Pa
saulio Jaunimas...“ Antroje 
to vigelio pusėje — Kalėdų 
ir Naūjųjų Metų linkėjimai 
skaitytojams, žurnalo redak
cijos narių parašais patvir
tinti. Užpakalinio viršelio 
papuošalas — medžiuose 
•paskendusios sodybos pieši
nys. Viršelių ir tekste esan
čias iliustracijas piešė gra
žuolė Marija Bružaitė, ku
rios nuotrauką matome 19 
puslapy.

Žurnalo turinys jaunat
viškas, vaizdingas ir įdomus, 
išklotas 14-koje straipsnių, 
kurių tarpe yra pora u ai.£ •

džiuojantiems. Puiku< Ro
mo Sakadolskio interviu su 
Sibire gimusia lietuvaite— 
karate čempione ir tos sri
ties specialiste Laima Simo- 
navičiūte, o Viktoro Nako 
vedamasis, persunktas pa
šaipa seniokams veikėjams, 
nesusigaudantiems. kaip į 
lietuvišką veiklą įtraukti 
jaunuolius ir kokias jiems 
patikėti pareigas bei darbą, 
yra vertas ne tik pasiskaity
ti. bet ir persispausdinti 
kitiems lietuviškiems laik
raščiams.

mok.vklos garsiai reklamuo- 
iasi. anie bostoniškę spaudo
je mažai kalbama. Manau, 
kad ne visada kuklumas v- 
ra dorybė. Ypač. jeigu vra 
kuo visai pagristai pasigirti.

Bostono lietuviškosios mo
kyklos mokinių rašinėlius 
dažnai tekdavo skaityti tik 
“Draugo“ vaikų skyriuje. 
Bet štai praeitu metu pabai
goje šios mokyklos auklėti
niai. mokvtofti Aldonos 
Dabrilienės ir Liudos Senu- 
tienės vedini, su savo lietu
viškais kūrinėliais įžengė ir 
į Keleivio puslapius. O šie- 

j met jau ir dažniau pasirodo. 
’ Na, o tie* jų rašinėliai ir ei-

eitininkų ideologijos leidi- drausmingiausių, discipli- 
nėlis. Dabar šie redaktoriai j nuočiausių pavyzdingų vie-

Be abejonės, šilainė 
priklauso Šiaurės Amerikos

jau studentai, o Jorūnė Gir-, 
niūtė dar ir šios mokyklos net^ 
mokytoja. O praeitų me’upale išėjo ir socialiai tik ^utIn'« “į.’.'’ 5rul’,M e. «“>•
šios mokvklo! laikraštė'is Š1 a!P“ l’"1*?3-

tancių ar netoli jos esančių, 
vargu ar galėtume pusę tuzi“Švilpukas“, kurį redagavo 

mokytojos Aldona Dabrilai- 
tė, Jorūnė Gimiūtė ir moki
nės Nida Beržinskaitė ir Ri
ta Čereškaitė.

Ir kiek čia tų mažųjų ar 
jaunųjų bendradarbių, kiek 
įdomių strai)»sneliu. ir kokie 
tie nepaprasti darželio ir pir
mojo skyriaus “dailinin
kai“! Būtinai reikėtų viena 
kitą kūrinį perspausdinti

no priskaičiuoti. Trečiojoje 
tautinių šokių šventėje Chi
cagoje pats girdėjau garsiai 
reiškiamus publikos jaus
mus. piršta rodant į pasigė
rėtinai šokančius Šilainės 
vyrukus (“Kas tie baltieji 
angelai? Kaip puikiai jie ly
giuoja, kaip puikiai jie šo
ka !“ Tuomet, kai daugelio

laikraštyje didesniam skai- grupių vyrukai buvo apreng- 
Platokas kronikos skyrius ^ra*^iai.— džiaugs- tytojų skaičiui. Bent jau ne-iti visaip raštuotais marški-

anie pasaulvje išsiblaškiu- ™as’ Tai I^ūjnėj0 ir mane mažinkime tai, kas tikrai,niais, šilainiškiai dėvėjo pa- 
sio lietuviško jaunimo veik- dar . ^iek P,ačiau basitei- gera ir giazu! (prastus, bet liaudiškai au
la: informacines žinios apie ?utI- kas 51 »n”kykloje j rentimus baltos trinyčius)
Paulio Liet.ri.i Bctidmc ddl

n..
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GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;;
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ina-; 
trtuto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-:; 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu —JIB LABO-; • 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, IU. 60650. JIB ; 
Atstovybė, 2498 DaugalI Rd„ Windsor, 12, Ont„ Caaada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgsrt 50, Dutaburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse J A J, 2557 W. 69th St. Chicago*,; 
5uov M . 16th St., Cicero; 4754 S. Wood St^ ^hieago; 
2323 A. Mihvaukee Avė., 1147 N. Ashland Ave„ Chicago' 
ir kitur.
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KELEIVIS, 50. BOSTON Nr 1$, 1974 m. balandžio 30Puslapis ketvirtai

Birutes 0. Aleksaitės 
egzaminai Butine

Lietuvių radijo valandos i K. V. Banaičio Aš šią naktį,'
Laisvės Varpo sukakčių mi* Rūtelės ariozas ir Jūratės a* 
nėjimas — koncertas, su- rija iš op. Jūratė ir Kastytis, 
rengtas balandžio 21 d. 3 J. Gruodžio Mylėk ir Visur 
vai. po pietų So. Bostono, tyla, St. Vainiūno Lietuvai, 
Lietuvių Piliečių d-jos III a.! Švyturys ir Būk sveikas, Lie- 
salėj, taip pat jau praeity. Į tuvos jaunime, Jui. Gaidelio 
Apie koneerto-minėjimo vi-į Danos arija iš op. Dana. 
suomeninę reikšmę, apie*
tikrai pagalbos ir paramos' Birutės O. Aleksaitės kon- 
vertu; Petro Viščinio dar-’<*rt* .Girdom gana para-
bus, o taip pat ir apie vieną j <*°'<s»li» : len?vi
kitą akibrokštą, kuriu tokio <l?.Wai;

*- <•->-

Š *# *

- -

A-✓.
(i-

Advokatė dr. M. ftveikauskienė sutiko atsa
kyti | Kalaivte skaitytojų klausimai tetaėa

turi bttt
tafonaaeiaio pobūdžio. fUaoaiaua ir at-i 
aakymai apausdinaiasa Uaase įkyriu jo. | 
Uiiki r^kia pažymėli. kad Mite Kalaivte 
■kaityto jie.

siųsti tlMU«

Klausima*

Dr. M. Šveikauskas. Attoraey ai l««. 
Boston Ptve Buikttag 
1895 Centre Street 
W. Bosbury, Man. 02132

I Atsakymas

Imkit ir įkaityki!
Kipro Bielinio

knygą v

TERORO IR VERGUOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
oolševikimo teroro sutema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
irotiat seserys, giminės ir 
įrangai Knygos kaina —
5 centai

— Maiki, ar tu atsimeni.. nūs. Jei nerūkytum tik ke- 
kad mes nutarėme šitoj ne- * lias dienas, valgis pasidary- 
dėlioj padaryti disputą apie
taboką?

— Atsimenu, tėve.

aliejaus žmogiškam balsui, 
jos interpretavime praskam
bėjo blankiau, negu sunkūs 
ir sudėtingi vokalinės muzi
kos kūriniai. Pvx., dainuo
dama Mocart’ą ir Schuman- 
n’ą. tokias nuostabiai gra-

pobūdžio Renginyje galėjo 
nebūti, čia nebus kalbama.
Muzikinio apžvalgininko 
pareiga yra žymiai kukles
nė — j ašrekėti apie kon
certo programa, vienu kitu 
sakiniu aptarti jaunosios .. ji *
dainininkės egzaminus Bos-!»p.* 
tone.

štai mano klausimas: i Pirmon eilėn patarčiau
Mudu su žmona paskoli-'Tamstoms išsikraustyti iš 

nome jos sūnui, mano posū- posūnio ūkio. Jei posūnis 
niui. pinigų kolegijai lanky-ikaip Tamsta sakai, geria ii 
ti ir kitiems reikalams. Ma-> grasina Tamstą užmušti, bū 
no posūnis nusipirko ūkį ir Į tų pavojinga su juo prasidė- 
prikalbino mus, kad mes at-’• ti, gyvenant ant jo žemės, 
sfkeltumėm pas jį gyventi., Išsikrausčius patarčiau pa

DIEVO KaRALYSTIS ŽINIOS 

DIEVAS IR PROTAS 

Tęsi nys Nr. 8

Jis prižadėjo, kad duos vie
tos mums įsikurti ”trailery“ 
veltui. Mes apsilankėme pas 
ii. pamatėme, kad vieta gra
ži, ir mums patiko. Mes nu 
si pirkome iš vietinio ūkinin

Iš kur visa tai atsirado? 
Biblija tvirtina, kad sutver- 

tojas buvo tas, kuris pasakė, 
kad nepaklusnumas įves žmoni
jos padermę į mirtį; iš tikrųjų 
Adonio vaikai miršta! Mirtis iš 
ikrų jų yra tikrenybė. Tai pa

liudija ne vien musų jausmai, 
bet ir šių dienų mokslas tą pa
tvirtina. Pastaraisiais metais 
buvo dešimtys tokių mirties at
sitikimų, kur mirusieji būtų 
pasilikę negyvi, jei nebūtų pa
sinaudota šiais laikais įgytuoju 
medicinišku žinojimu ir gudru
mu ; bet šie asmenys, atgaivinti 
pulmotoriais, oksigeno pompo
mis arba įšvirkštimu adrenali?* 
no, liudija, kad jie buvo visai* 
be sąmonės, visai be sužinunmy 
ir niekur nenuėjo per tą laiką, ♦ 
kuriuo jie buvo numirę.

Velionis Arthur Brisbane, ko
mentuodamas atsitikimus su 
Theodoro Krause ir Byron De 
Kee, chicagiečius, kurie buvo 
atrasti apmirę nuo monoksido 
užsinuodijimo ir kuriuos atgai
vino daktarai Connor ir Barwas- 
ser, teiraujasi:

”0 ką gi daro siela, kai kūnas 
yra techniškai miręs? Kiek il
gai ji laukiu, kol neįsitikrins, 

.kad jau nebėra jokio moderniš- 
, . ;ko moksliško atradimo, kuris
širdies galėtų grąžinti atgal sielą? Kai

sitarti su vietiniu advokatu 
ir posūnį patraukti teisman 
"Cancelled cbecks“ Tamsta? 
atveju ir Tamstų ekonomi
nėmis sąlygomis užtektu 
skolai įrodyti. Jei posūnis

Tu esi ramybė, dainininkė 
dar lyg pati savęs ieškojo, 
dar mezgė visuomet mįslin
gą ryšį su savo klausytojais.
Tuo tarpu sunki ir sudėtin
ga Sūnaus palaidūno moti

na šiol tie ieškojimai jam Į nos arija ir šauksmai Azael, 
vis dar sekasi, jo i eniriami I Azael buvo dramatiški ir iš- 
koncertai palieka gilokus raiškūs, visa arija padainuo- 
pėdsakus Bostono lietu--ta su įkvėpimu ir jautriu iš- 
vių ku’tūriniame evvenime.l gyvenimu. Tą pat galima’; d ė io mums leisti naudotis jo 
Nors, iš tikro, tai nėra 1eng-ipasakyti ir apie Leonoros)šuliniu ir leisti prisijungti 

’ arija, kurią Birutė O. Alek-, mirtų trailerį prie io "seotic 
’aitė mums atskleidė kaip tank“. gavus atitinkamą lei-

Petras Vi'činis Lietuviu 
radijo valandos Laisvės 
Varpo koncertams vis tebe
ieško staigmenų ir naujienų.

tų skanesnis, kvapą geriau 
jaustum, girdėjimas ir regė-j vas darbas, net rizikingas, 
jimas pagerėtų, jei nervų ta- nes menų talentai negimsta 
baku neužnuodytum. Gyve- taip lengvai ir greitai, kaip

— O ar tu atsimeni, kad nimas pasidarytų malones- grybai po lietau
man sakei, kad aš turėčiau nis. , _

I Birute

s.
rbaigta kūrini, kupiną šir
dies gėles ir dramatizmo.

mesti rūkymą?
— Taip. tėve. aš sakiau, 

kad būtų patartina nustoti 
rūkyti.

— Tai aš, Maiki, viską

ko naudotą (second hand) j pateiktų teismui vadinamą-
traileri ir vėl klausėme po-.......
suni. kiek jam reikės mokė
ti už vietą traileriui pasta
tyti (space). Atsakė, kad nė 
cento, kad duodąs tą vietą

D ’counter claim“. prašant 
kad jam būtu iš Tamstų pri 
teista už vandeni ir kitką,— 
tada Tamstų advokatas na 
reikalaus, kad Tamstai bū

vietoj nuošimčių už pasko-jtn atlyginta už posūniui at 
. b’ntais jam pinigus. Taigi ža- likta darba.
" ______ ______________ . a • •

Manau, kad Tamstai pasi 
sektu atgauti posūniui pa
skolintus pinigus. Jeigu jo 
ūkis nėra "užstatvtas“. teis
mui nriteisns. bus iš ko ap
mokėti skolų.

dimą (licence).

Aš iš savo pusės dar žadė- 
Antroj koncerto daly B.. jau jam prisidėti, kuo galė-Ona Aleksaitė, ___„

— Maiki, tas gali būti tei-'jauna, graži, grakšti, dailiai. O. Aleksaitė itin jautriai, siu, prie jo ūkio darbų, 
sybė. jeigu perdaug, ne per nuaugusi meigina, taip pat, subtiliai ir savaimingai (tą į
mierą prisirūkai. Osu mie- yra "naujiena“, galima tar-1 "savaimingai“ noriu pabrėž-1 Sutikome žodžiu, be jo- 
ra rūkant, gerklė neapkare- ti. nelauktas ir netikėtas ra-1 ti) dainavo K. V. Banaičio kio rašto, 
ta. • dinys. Ji net buvo pradėjusi į kūrinius — ir tą gūdžią dai-!

__Tėve, o kur yra ta tavo sukelti nepasitikėjimą, kai: ną Aš per naktį, ir abi arijas' . A
idinatnoji miera? Juk po'lieno kit<’ l,aža,l° netesėjo.'iš op. Jūratė ir Kastyti?. Jau.

Kilusi iš lietuviško, Gražiai skambėjo J. Gruo-

MIR£ BALETININKAS 

ALFONSAS LIEPINAS

Balandžio 18 d.

apmislinau ir šiur galiu tau
•pasakyti, kari aš su tavimi vadinamoji ______ ___
nesoglasnas ir tavo patari- valgio negali atsisakyti dū-
mą palaikysiu per nieką. — J=1----------------*----

— Tai kodėl, tėve?
mo, dėl ramybės nori pypkę ^einR. kra>t(.............
papsėti, o dėl neramumo ii- Įenkijos valdžioj, ji baigė jaunos 
vėl reikia užsirūkyti, draugą Vaduvos konservatoriją ir,

— Maiki, ant šito yra nutikęs, tabaku turi pavai-,&eni lietuvių dėka, prieš ge- 
daug visokių pričinių, ale šintjt o su draugo susipykęs' rą pusmeti atvyko į Bostoną 
svarbiausia, kad rūkyti yra tuojau turi užsirūkyti dėl nu- dainavimo mene pasitabu-
mslonil. I cirominimn pypkė TZ_l_ -_____ 1._____

Aš savo žotlj pilnai ištesė-Į smūgio Ištiktos Floridoje
I mirė buv. Lietuvos Vaistytu- ar s,e!a staiga pradeda" m ’ vi... , m»vo kelionę ir paskui, netike-
nio Teatro baletinmkas Al- tai atgijus, vėl sugrįžta, arba 
fonsas Liepinas. Pastaruoju ji laukia dar kurį laiką, kol vi-
metu jis čia turė’jo savo ba- si*fai , *.J J Jei ir butų jdomu galvoti ar-

tebe-ančio i džio dainos, tik Visur tyla , Posūni®* pradėjo la-
ėliatinott dainininkės balsui . ai ^el past į\re P Basus atnHiia TTvvwnvi ir, -c’ "j laukinį žvėrį. Grasino ma- lėto stuoiją. Užsienyje jo ba spėlioti apie iš kūno išėjusių* __ ______ ____ ___ 1 outiroii **<.«Ala«**mia^domu^buvoYšcirrti ne užr™šti, o su savo moti- \ artimų giminių neliko. "sielų“ gudrumą, vis tiek nesu

* • ** LZnuliiCi zvAf«zvlzn« nsioi i griaunamas pačių aukščiau pa 
minėtų aukų liudijimas yn 

t jie buvo visai be sąmonės
barė.el’SMer“merp^m'l ATSIUNTĖ PAMINCTI minėtų auk, liudiji,n« yra. kad

kūrinius. Aišku, tai pianisto , , . ,
virtuozo darbai, todėl čia ^zina P^ms pi-

------ ■ mes paliksime joi,onu- Įsiramimmo. Tai pypkė is linti. Kaip Varšuvos konser- ir d-vJ nigu?, ir
— Betgi yra daug kitokių'dantų ir neiSein* visą dieną, vatorijos absolventė — ji M ViSvliftnns Pačio. St Cki. Tada jis mums pranešė, 

O kai Cigarete dar užpiai ir jau yra baigia dainininkė, X'osv,‘' kad mes esame jam Skolingi
susijaudinte dūmus j plau-'kaip Nauj. Anglijos konser- Vainiūno dainos, vienų kar- .„„i. 1<s *
čius sutrauki, tai ir akys ap-j vatorijos studentė — ji dar
temsta. Taigi saiko niekada (tebesiekia dailiojo dainavi- 

niau tai moteriškos asabos negali ^laikyti. Na, o relai-'mo tobulybių. Vadinasi, tu- 
žmogui akį labai patraukda-l d0*5? Tėvas skundies, kad. rime "bylą“ su jauna ir<ryž- 
vo, ir būdavo labai malonu J tabakas brangus. O kiek is-itinga moterim, savo gvveni- 
tokios asabos kompanijoj eina per metus tabakui? Jei'iro prasmės ieškančia labai 
praleisti laiką, ale dabar tai jn®ritfcytum, turėtum dau-,sunkiai pasiekiamose dauso- 
jau, kad ir matai, bet jkąst ^ian pinigu kitiems reika-!se.
negali. Būdavo seniau ?tip-:'aTns< skaniau valgytum irt 
riar užėsdavom lašiniu su ;•,r £enau jaustumeisi.

malonumų.

— No, ser, senam žmogui 
nėra daug malonumų. Se-

gyvi. Biblija sutinka su tokiu 
Šilko tinklai, įdomus Alo- pareiškimu. Ji suko: "Mirusieji 

... nieko daugiau nebežino“, ir vėl: 
yzo Barono 7 novelių rinki- ”Nei darbo, nei proto, nei išmin- 
nys. 182 psl., kaina $4.50. [ties, nei žinojimo nėra kapuose, 

j kuriuos tu skubiniesi“. — Pa-
Septyni saulė* patekėjimai, moksl. 9 :S,10.

* Didžioji apgavystė

kopūstais ir bulvėm, veda- — Maiki. as vis tiek su 
rus ir kilbasus gražiai sūdo-Į tavim nesoglasnas. Kai tu 
rodavorn, kugelį, su spirgais nerūkai, tai nesupranti pyp-

--- : Jęorjaug fyljngų gjj.
mislinsiu, ką tu čia prišne
kėjai, ir tau duosiu atsaky
mą.

pakeptą, apdlaižydami su- 
valgydavom ir visokiu kito
kių patrovų labai skaniai su- 
šiuodavom prie gero išgėri
mo. Ale dabar. Maiki, jau 
nėra tokio malonumo prie 
visų valgių. O be valgio! 
negali daug gerti, jei nenori 
j bomą išvirsti. Tai matai. 
Maiki, senam žmogui daug 
malonumų apkrenta. O kas 
pasilieka? šiur, pypkė ir ta
bakas! Žmogus pypkę iš
krapštai, cibuką išpūti, pri- 
sikemsi tabako, patogiai at
sisėdęs užsidegi ir rūkai

tų išklausytos, iusyse liko vanrienj. nuomų už to vie
kaip savo®ti eksįrimen- k.u"oJ® tral!er?s. ... . . ... rr .
♦oi Cov/. Riruts n ta’- ,r uz septie tank“ nau- Julijos švabaites - Gylienės

Mito# Tul Cnide lojimą. eilėraščiai. 80 psl., kieti vir-’ ką sakysime apie "žalčio“Aleksaitė .baigė jųl. baide-ca .pareiškimą: Tu iš tikrųjų ne-
lio Darffcs ari ji. Tebelieka Pinigai jam buvo pasko-L įa7’.. a a .J A. ... i numirsi!“? Kaip tasai pareiški- 
gvvas įspūdis, kad mūsų bnti be jokios notos ir be jo- ’ *bl knygas išleido Ateitis, mas paveikė per visus amžiui? 
dainininkės to gražaus kū- kio parašo. Man žmonės sa Adresas: Ateitis, c'o M. Jėzus pasakė apie nenąjj žaltį

rinio dar pakankamai stip
riai neįsisavino. Ir šį karta.'-u. jei vuuu j icimhs. 4On-c i.. . , .. , .... . .
jo tempai traputaj buvo nėr;pinigai ir mano darbas, at-j4807°- '.me^uTrimeUkėtfa rarti kį

i greiti, dėl to lakios muziki-. rodo. dingo. TEN NUŽUDOMA nors i^’dymų apgavingose
i . fra7p« nettirėio vaisku-1 <- . • i . .į šėtono pastangose mirties kiaulengvos kontiastmgų stilių! , . uiaixw*n:a tunu kanseliuotus ce-i 9 KARTUS MAŽIAU sime. Ir, kai Apreikštojas paro-

dainos bei arijos, kurioms i- kun\ ^!a^Oją ,uz kius (cancelled cbecks).! 9 MAZIAU do kad’ Usai
veikti reikia ir balsinio iš- širdies ^gnrtRų^. Bet, apla- Arjo-užtektų, kreipiantis į Į Japonijos sostinėje Toki- ^meku^^^^

tės turi visur pasirodyti.,.
Ar mes randame tokių įrody

mų?
Taip! Nors ir šėtonas aiškiai 

pasakė, kad per valgymą už
drausto vaisiaus neateis mirtis, 
tai vis tiek tikrenybėje Adomas 
ir Ieva drauge su visa savo aini- 
ja mirė arba tebemiršta. Todėl 
atsirado reikalas šėtonui ką nors 
daryti tuo klausimu.

žinoma, jis nenorėjo ateiti ir 
persiprašyti už neteisingą ap
kaltinimą Dievo, kaipo melagio, 
todėl jis <forė dar kitą pragaiž. 
tingą žygį, įtikindamas Žmones, 
kad tai, kas atrodė lyg mirtis, 
nebuvo mirtis, bet buvo tik an
ga į kitokią, aukštesnę ar že
mesnę, gyvybės formą. O dėl į- 
gimtos mirties baimės, kori sle
piasi žmonių širdyse, bevelk vi
sa žmonija pasirinko tikėti me
lui — "Mirties nėra“. Taigi ši
tuo dideliu suvedžiojimą didžiu
ma žmonių buvo įtikinta, kad 
mirtis esą prietelė, o ne pneiė, 
kaip apie ją pasakyta Biblijoje. 
— 1 Kor. 15:26.

niu man įmones sa- QnM kad jis yra "melo tėvas“. Taigi,ko. kad as viską pralaimė- Bąj°™niene. t»o rt ,jejgu pinnos Mozės Knygos dp-
•sui. jei eisiu į teismą. Mano • Soutnfield. Micn. j rasymas yra tikras ir jei Jėzus

Birutės O. Aleksaitės kon
certo programą sudarė ne-1

— Pagalvok, tėve!
— Gut bai, Maiki!

LAWRENCE, MASS.

Nušovė Joną Mikitų

Balandžio 12 d. buvo nu
šautas Eddie Cafe, 247 Park 
St.. savininkas Jonas Miki- 
nis.

Prašau patarti.

papsėdamas. Tada ir mlslys. # .
ramesnės užeina, ir ępakai-Į ^au buvo gili naktis. To- 
nastis žmomj apima. Tai U®. STnuk^ie ^ar buvo ir Jose

k is .kūrinių (paprastai duo- Kmu^y^ju gau-
dama tik 12-14 gabalų), pri- ,r k”*1 P.°l,mai- 
c’ėjus St. Šimkaus populia- į Krutė8 Aleksaitės

Nievas. 22 m. aminras jau
nuolis. Kai jis pradėjo ka
binėtis prie su kitu vyriškiu 

— Tėve. jeigu tik taip ir • sėdinčios moters, J. Miltinis 
tebūtų, tai, žinoma, tokio j liepė tam jaunuoliai išeiti 
malonumo nereikėtų atsisa- • ir lydėjo jį prie dorų. Duris 
kyti. Bet ar iš tikrųjų taip atidaręs, Nievas šėrė į J. 
yra? Ar ndbūna kartais, tė- Mikinį. Nuveltas į ligoninę 

*re, kad prisirūkai iki galvos jis jau buvo adrėa.

kam man šito reikėtų atsisa
kyti?

apsvaigimo, gerklė apkars
ta ir seilės sutirštėja, tada 
ir valgia pasidaro nemalo-

Nievas suimtas.
M. 8.

r’ą ją Kur bakūžė samanota, 
k rirdom net septyniolika 
dainų ir arijų, o tai klausy
ta jams jau bu. o itin nešykš
ti solistės duoklė. Toks pro- 
e 'amini? krūvis — neabejo
tini Birutė? O. Aleksaitėse?- 
z^minai Bostono lietuvių a- 
k. vaizdo j.

Štai tos programos kūri
mai pirmoj koncerto daly: 
W. A. Mozart’o Grovienės 
■k ava tina iš op. Figaro ves
tuvės, Fr. Schubert’o Juokas 
ir ašaros, žuvelė. Tu esi ra
mybė. R. Schumann’o Ji 
visų gr ažiausias, C. Debussy 
Azaelio motinos rečitatyvas

balsas — pastiprintas lyri
nis sopranas, turintis aps'ą 
metalo ir jaunatviško žvilge
sio, išlygintas ir lankstus 
viduriniame regirtre, lais
vas ir skambus viršūnėse, 
tamsokas apačiose, valdo
mas ištvermingu ir gerai su
tvarkytu alsavimu. Apačios, 
kaip atrodo, ir yra jos da
bartinių studijų dar neįspėta 
mįslė, nore šiame koncerte 
viena kitą Žemesnį toną ”su 
valgė“ prasta salės akusti
ka.

suose įprasta, rengėjai ir 
draugai solistę apdovanojo 
rožių puokštėm. Iš savo pu
sės tarę, kad B. O. Aleksaitė 
egzaminus Bostone išlaikė 
gerai, linkime jai grumsluo- 
tame, akmenuotame ir duo
bėtame dainininkės kelyje 
ko mažiausiai apsivylimų, o 
didžiai daug laimės ir pasi
sekimų. •

Pernai Tokijo mieste te
buvo nužudyta 196 žmonės, 
o New Yorke net 1.680. Tai 
beveik 9 kartus daugiau.

Apiplėšimų New Yorko 
policijoje buvo užregistruo
ta 72.750, o Tokijo mieste— 
tiktai 361.

New Yorke per metus iš
prievartauta 3,735 moterys, 
o Tokijo — tik 426.

New Yorke pavogta 82. 
731 automdbilis, o Japonijos 
sostinėje — tik3 550.

Panašūs santykiai ir kitu 
nusikaltimų, — visur Toki
jo naudai.

Ir dar vienas Įdomus fak
tas. Amerikos miestuose per 
paskutinius 10 metu nusikal-

Rimtas ir rūpestingas A- 
leksaitės koncerto akompa- 

v j • niatorius — dr. Vytenis M.
n,tfŪnCeltA»tlrT.ūfra Įnikus1 V*»vlia"««- 0,1 tik *obtiles-i ūmu skaičius padviguMjo, 

n4se koncerto vi<t?e P’*"*-'0 Tokijo mieste sunkiųjų kukliai, toScosi europinio nas kart, ^.mMjo tro- ' n^Mtknų skaičius net i-' 

mažėjo. nors gyventojų 
K. P->«- skaičius padidėjo.

ir arija iš kantatos Sūnus,. „palaidūnas G. Verdi Leo- ^toO^^’irTatrauk- pUt' per gareiai’ 
i noros arija Pace, pace iš op. ’tĮ Likimo galia; antroj dalyje* ^oncerto» ^aiP rou“!

Km domite* Tiesa, mei pri- 
siųsim veltai spaudos. Kreipki
tės šiuo adresu*

Litbaaaiaa BIMa Stadatfta, 
211 E. Jtri Straat,

Spring Valley, IU. 61362. 

(Skelbimai)
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VAKARAS
DOVANA JAUNIMUILINKSMAI PAMINĖTA 

BALFO SUKAKTIS

Praeitą šeštadienį Bosto
ne buvo paminėta Balfo sky
riaus 30 metų sukaktis. Po' 
skyriaus pirmininko Antano! 
Andriulionio žodžio, invo- Į 
kacijos. mirusiųjų Balfo vei-i 
kėjų pagerbimo Balfo di-Į 
rektorius parapijos kltbo-

j nas kun. A. Baltį ušūnas pa
kvietė scenon dabai tinę Bal
fo piimininkę Mariją Rudie
nę, į šį minėjimą specialia: 
atvykusią iš Chieagos.

Viešnia nuoširdžiai padė
kojo visiems Ralfo darbuo
tojams, įvertino bostoni kn 
veiklą ir plačiau nupasakoję 
per daugelį metų Balfo at j 
liktus reikšmingus šaipo.-| 
darbus, tą didžiulę jo para
mą pasauly išsklaidy.iem: 
lietuviams.

j Meninę progiamos dai.
• atliko akt. Vitalis Zukaus- 
! kas, pateikdamas eilę humo 
•rištinių numerių, paliečiam 
’ čių ir mūsų organizacijas.
’ ir veikėjų raguotumus. ir šei- 
' mos gyvenimo anekdotinius 
į "nuotykius.“. Jis buvo pub
likos šiltai priimtas. Reikia j 
pažymėti, kad akt. Vitali? Į 

Brocktono Lietuvių iv. Kazimiero parapijm choro dirigentas J u- Žukauskas taip pat yra iii 
Gaidelis (viršuje kairėj), solistė Daiva Mongirdaitė (viršuje Balfo direktorius, 

dešinėj), solistas Stasys Liepas (apačioje kairėj) ir akompania- Gaila, kad Piliečiu di au
torine Saulius Cibas (apačioje dešinėj). Choro koncertas bus ši gjjos u2j,jldė (laugiau- 
ėeštadienf, gegužės 4 d. 7 vai. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečiu sja Gk vyresniosios kaitos 
draugijos III aukšto salėje. tautiečiai.
___  ! Tą patį vakarą Balfo pir-

J mininkė M. Rudienė tarėsi 
Balfo reikalais su Broekto- 

, no, VVorcesterio ir Bostono!
Gegužės 12 d. į Bostoną atvyks Hamiltono teatras a^-

”A U K U R A S“ F, Zalecką sveikino
ir vaidina Vytauto Alanto komediją

"ŠIAPUS UŽDANGOS“
Teatrą pakvietė LB apylinkė ir skautai. Bilietai jau 

platinami.

NAŠLIŲ KARALIENEI PAGERBTI

Sandaros Moterų klubas gegužės 5 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių draugijos salėje rengia 
našlių karalienės Lenos Janutienės ir 

karaliau* Jono Ovirkos pagerbimą.
Visi kviečiami atsilankyti.

| JOHN’S HARDVVARE 
*%

398 W. Broaduav 

So. Boston. Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 268-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)

.j j ijjj jir rrrrrr----rr-.........--—*-*—**** ******* j

Ką tik gavome ,-KARALIAI IR BULVES“

Tai LIUDO DOVYDĖNO

Naujųjų metų istorija, — 210 puslapių knyga. Joje
Birutės Pūkelevičiūtės nau-. , , .

.. . : yra 24 pasakos, kurtas go-lausias premijuotas romą-, *
nas. IS2 pal.. kaina $4.50. džiai skaitys jaunimas ir se-

■ - i •• nimas. Ji susilaukė ir puikiv 
Suko tMutlai. i pasakoji

mai. Aloyzo Barono. l>2l»P*udoa Įvertinimų. Taigi 
psl.. kaina $4.50. paskubėkite Įsigyti Kelevy

■ Kaina $4.50.
Tautvile, romanas, nurašė ■

Juozas Krelikauskas, 205 
psl., kaina $4.00. į

Parkas anapus gatvės,—

:v e 'r'’ jota apysaka jauni
mui. parašė Danutė Brazytė- 
1 Rudokienė, 156 psl.. kaina 
— $:t.t 0.

«**•*•••****•*****

BALTIC REALTY &
INSURANCE AGENCYII

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-6030
Draudžiu namus ir automohi. 

ii:.- nuo v :*okių nelaimiu.
tuja- aulo draudimų Įstaty

mas \ ra komplikuotxs. Draus
dami mūsų agentūroje. gausite 
* i-a- informacijas bei patarimą,

ą. Perduodama: Vėliausių J-''P geriausiai apdrausti.
.lokiu problemų neturime ir 

-u n.alonvmu draudžiame stu-

»■#******•»***■• j

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij. 
-‘'rogramu Naujoj Ant - i u 
š stoties \VLYN, 1C60 ka 
lociklų ir iė stoties h M 
101.7 mc.- veikia sekmsuie 
.uus nuc 1 iki 1 30 vai. die-

-aaautduų auniu santrauo 
r komentarai, muzika, dai 
oe ir Magdutės pasaka.

derlu
liu-.

ar studenčių automohi*

•e***************#**************.

"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

ši radijo programa trans- 
vaidinimai, parašė Algirdas liuojama penktadieniais iš 
Landsbergis. 126 psl., kaina, stoties WBUR 90.9 FMl na* ’r 
$5.00. 1 banga nuo 8:00 iki ė:30 vai.

Laukai Andromachai.— ',,k*ro-

Juoze Tininio originali kū- Gegužės 3 d.—Kristijono 
ryba ir poezijos vertimai. Doneiaiue’Ta\asario !ir.k>-

Vėjas gluosniuose, gluos
niai vėjuje, du stebukliniai

Biznio reikalais kreipus , 
laltic Florists gėlių ir nova 
įų krautuvę. 5t»2 L. broao 
vvay. So. Bostone. Telefo 
įas A.S čmMSV. Ten gauna

I.iip |K»t atliekame namų pir
kimu ir pardavimo patarnaii-

i mu-.
Tudėl. jeivu norėtumėte par

duoti ar pirkti nekilnojamą jį 
tiu.a. prašome paskanmbinti

telefonu 268-6030
\

•AM

a-a

DĖMESIO!

98 psl.. kaina $4.00. mvbės”

Dažau ir Taisau i
? i

'.amus ii lauke ir vkiujv. 
Lipcau popierių* ir 
is&ą v* pataisyti re.^.A. 

Na«.43ju uk ger 
aoedriaga

JON AS STAIUNSKA*
22U Suras Hill Ava
Dorvhestrr, Mana
IaL CO S-ŠS.M

DKAI DIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių

draudimas
Kreiptis sena adresu:

BRONIS KONTRIM 
a SS Hraadaay

*m» DnMou. Mass. 02127 
Tei. AN 8-1TA1

t
*

*.*»»

prez. Nizonas

Feliksas Zaleckas balan
džio 25 d. užbaigė SI metus 

—^3^. amžiaus. Ta proga jis gavo! 
******1 prezidento Nixono ir jo-

Dr. K. Ostrauskas įžiūri f.01®?.?8 kibinimą tr šiltu- ‘ 
mū-ų kūryboje tam tikrą’ lojimus. į

Tokia tema (praeitą šešta- "nuosilpį“, kuris atsirandąs1 Sukaktuvininkas, nors ir, 
dienį Bostono Lietuvių Kul- dėl užsitvėrimo nuo Vakarų (ilgo amžiaus sulaukęs, yra J 
tūros klube kalbėjo dr. Kos- kultūros, maitinimosi tiktai; vis dar jaunatviškai tiesus ir* 
tas Ostrauskas. Nors čia ir senu sielvartu ir jo perteiki-'gyvai domisi visuomeniniu

'RAŠYTOJAS IR EGZILIS*

neįmanoma trumpoje žinu- mo ‘jaunajai kaitai, 
tėję atpasakoti pusantros va-, Jja ,jnk . kad> jej į
landos tmkus’os paskaitos .ran(] ^linnfbž į, | 
turinio, bet tenka pazyme- kflriniai
ti, kad prelegento žodis bu- (linti ir Lietuvoje, tik, 
vo nepaprastai kruopsmai, žinoma atitinkamai g. 
paruostas, giliai «Wtytas k ar ;lwcialiai su.
ir svariai argumentuota.^ kurtj t,jkie kazI tik

nat.u,al"’ k?d žeistų komunistinės ideolo- 
karĮgniafe klausimais ga e- gij^ Laisvas kūrėjas nopri- 

skirtingų nuomo- va|o |ankstvtis jokjems‘re.
nĮų, bet vis vien tai buvo, •
viena turiningiausių Kult.-
klubo (programų. Šiame klubo susirinkime

Dr. K. Ostrauskas kiek ’ dalyvavo ir Lietuvių Rašyto- 
stabtelėjo prie tremtinio ir; JV d-jos piimininkas poetą- 
egzilo, ar išeivio, terminu. į Leonardas Andriejus .ir ne
prieidamas išvadą, kad Ant-j mažą svečių Jš tolimesniu
rojo pasaulinio karo metu apylinkių.
?š Lietuvos į Vakarus pasi-j .....
traukusieji vis dėlto nesą; Kviečiame į šokius
griežta to žodžio prasmėj „ . . ......® 1 Bostono skautai kviečia

į ir politiniu gyvenimu.

Subadė dėl 25 centų

Praeitą savaitę Cambrid
ge miesto vidury dienos me
tu du paaugliai užpuolė 65 
metų amžiaus Twi-tą. Vie
nas griebė už kaklo, o ant
ras dūrė peiliu į pilvą. Kai 
pas Tvistą terado tik 25 
centus, plėšikas dūrė dar ir 
antrą kaitą.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Gegužės 4 d. So. Bostone 
Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje Brocktono 
lietuvių šv. 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 LB apylinkės valdv-i 
ba ir skautai vyčiai.

Gegužės 19 d. Tautinės* 
S-gos namuose komp. Jau-, 
liaus Gaidelio mokinių kon-j

tremtiniai, o egzilai. f • » • j ,Kalbėdamas apie rašyto-visą Bostono jaunimą daly-
ją egzilvje. dr. K, Ostraus-i'au,t! kūne bus
R. .ii. rengiami kas menuo Nor-

Sėtuvių klube (St.
išeiviai rašytojai galį liautis! ^eJV ..
dūsauti dėl "prarastojo ro-’ .-P!,Tej’bu? Ka
jaus“. o turj rimtai Įvertinti i zel.' 1 'a; va^' .
reta galimybe laisvai Dasi- šla ipr<*a nonme padi_ 
naudoti vfeais Vakarų kul- k^'.k'ubo Pi™imnkui Sur- 
tfiroa vaisiais ir tuo jų stirnų-' y1'?1’. 1™"s P8"** “am rel‘ 
h, kuris galis tiktai padidin-!kalui dldcI,<> PaIanku">° 
ti naują k&ybinį derliu. Tai ‘ Mintį tokius pasilinksmi- 
galimybė. kurios troiksta, o' nimus ruošti kadaise iškėlė 
neturi olkup. Lietuvos rašy- a. a. Adomas Tumas, kuriam 
tojai. Tiesa, egzilas ra?yto-' jaunimas labai rūpėjo. Jis 
jas skaudžiai išgyvena tėvy- dažnai kalbėdavo, kad būtų 
nės praradimą, bet prele-; gera, jeigu šia gražia klubo certas 
gentas įrodinėjo, kad tėvynę sale galėtų pasinaudoti mū-l Lapkričio 24 d. So. Bosto- 
galima ieeivijom išsinešti ir sų jaunimas. Taigi, nors ir no Lietuvių Piliečių d-jos IU 
savo sieloje, ar būti "anoje pavėluotai, jo norai įvyko, aukšto salėje ramovėnų Lie
pinėje barikadų“, gyvenant, Visų iaUkiame — tuvo kariuomenės atkūrimo
nepriimtinos santvarkos tė-‘ ^alfirio ir Baltijo* tuntai ^6 m. sukakties minėjimas, 
vynėje.

15-kos dienų

\ EKSKURSUOS J LIETUVĄ

d A V Al T R A AT 1 S

Nepriklausoma

LIETUVA
ta formuok-: «fcaiiTinui« ?pi» ulinius ir linuviAkisisins 
įvykius, deda danę ir įdomiu nvolrauku ir atvirai pasisuk* 
apie vį-p« mū-u »i-uomrninm- bv« kultūrinius klausimas. 
Jame ra«ite Įdomių >kaitxtoiu laišku «kyrio. kuriame laukta
me abi trukiu pasisaką m ą ir nn<»m,»niu kiekvieno visiems 
svarbia problema
* NFPRIKI.AL’MJM A I IF. n v yra dinamiška mūsą IA> 
•įvijos laikraštis, ieškąs n.-tniu bendridarbią bei idej^. ak
avome! atviras kiekvieno nuomonei, kuris kmoįair Čirba oi 
nepriklausomą Ijetuva.

Metinč prenumerit.i JAV-se fS.OO 
Adresas:

22 Georre Street !^<-iie-Montreil. S<w\ Oueber. CANADA

SLA SI SIMENUntAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau S0 metę tarnauja lietuvį visuomenei ir išmokė

jo ūaujriaa ka.p SEPTINIS MII JONUS dolerių 
nanama.

SLA—didžiausia r etų vi ų frateraaltnt orgaaizaciji — 
duoda gyvybė* apdrana^ ir li<oje pa&aw> kuri yra 
puri. nes SUSIVIENIJIM AI «t»iedko peilio, o teikia 
pntarnavT.rr.us savi tart-nės pagalbos pagnodu.

SLA— jau turi daugiau, kaip t na su puse mitam dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra *r aav«L Kiekviena* 
befuvj čia gali gauri jvairię klasių rrifcakaffiauBiaa 
apdraudė* nuo flOO OO ik. tiv.OOO.OC.

SLA—jautimui duosią garą Taupom? ją Apdmudą — Efc. 
duvmeet laaaranee. kad jaunuolis gautą pinigna 
aukitojv njokiio studijoms ir gyvenimo pradiiaL

SLA—duota VAIKAMS ir Įsvt,r.obam? iafcai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,VOO.C<1 apor&udoa tik 18.00 mokaa- 
fto metama.

SLA—AKCIPENTAbf APPEAUPA naudinga visokie 
emhaus aamerusaa ;ekxet-.enduojama Metuvilką 
klebą tr draugiją eariama. UI >1.000.00 akcidaeta- 
Ha apdravAop mokestis >2.00 Į metus

SLA—kuoęv* yra daugumoie lietuvių koloniją. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir ie plačiau paaiškina apta 
Sesi vieni’imo darbus

(Teustte spausdintas tnfermadjaa, jaige 
parašysite:
l Jtkeaataa Alttaare ef Aaertca
>♦7 Wert 30lh Street. Ncv Tert, N.T. 1M01



KEUiyiS, SO. BOSTON Nr. 18,1974 m. balandžio 30

Vietines žinios
1974 m. gegužės 4 d., šeštadienį, 7 vai. vakare 

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos Ui aukšto salėje j
368 W. Broad vvay. So. Bostone 

Brocktono Lietuvių šv. Kazimiero parapijos choro

PAVASARIO
KONCERTAS

Programa: 

Solistai DAIVA
«

MONG1RDAITE-RICHARDSON 

ir
STASYS LIEPAS 

i ir
CHORAS

Atliks eilę liet. kompozitorių dainų ir arijas iš operų 
VI. Jakubeno kantatą "Prisikėlimas“
|St Simakaus kantatą "Atsisveikinimas su tėvyne“ 
Po programos — įvairus nemokamas maisto bufetas 
ir gėrimai
Šokiams gros 5 asmenų orkestras "The Capri Combo“ 

Auka $5.00

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
ToL SW 8*2888

yra vienintelė oficiali ist>L 
ga Worceetery, guri siunčia 
siuntinius tiaaiog iš Worcos-

terio j Lietuvą ir lotas Rusk 
jos valdomas sritie* Čia kai-

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieuė

aukšte su apšildymu ir visais 

patogumais.

Skambinti telef.: 288-4468 

arba 282-2827

IŠNUOMOJAMAS BUTASpavaišinti kava ir gardžiais Marjorie Gibbons ir Paula i 
užkandžiais. Posnick.

Salės sienose buvo i'ška-' Joms į pagalbą atėjo Le-i Nuo metų gegužės i die-
r . v ,-jvjn icfoitrnc v ■ bintų Vilniaus vaizdų. Prie onora Caplikienė, Gladys nos Dorchesteryje išnuomoja*
Cn ? ? vMMin' įėjimo vitrinoje buvo gražus Mikalionienė. Marija Medo- ““ 3 k»ml“ri» b“‘“ 

ra Bostono viešosios biblio- ir. • . . . ™ r. * - ,
tpkos skyrius Nauias trra- LietuvOs v>'lls’ g^taro, au- menė, Florence Caspanene,

Lietuviai So. Bostono 

bibliotekoje

lių, margučių ir kitokių dir- mon, Jonas Tuinila ir kt. 
i binių pavyzdžių.

moooi

jų tarpe nemažai ir gerų vei- 
kalų lietuvių kalba. ! | Ir prie šio renginio savo;

To skyriaus daibuotojosj To gražaus įvykio suma- pagalbos ranką pridėjo mū- 
! Bibliotekų savaitės proga su-f nytojos ir vykdytojos yra sų judrusis tautietis Perku-' 
Į manė vieną vakarą skirti irį šios bibliotekos darbuotojos nas Krukonis.
lietuviams. Tai buvo balan-| 
džio 22 d. Tas renginys bu
vo pavadintas "A Tribute 
to Lithuanian Culture“.

Nemaža salė buvo pri
kimšta žmonių. Atėjo nau
jųjų ateivių, senųjų, jų vai
kų. vaikaičių ir kitataučių.

Jie matė šokant Onos I-j 
: Vaškienės vadovaujamo tau-i 
i tinių šokių sambūrio vyrės-! 
į niųjų ir pačių mažųjų gru-'
: peš. girdėjo Mykolo Didin
gos žodį apie Lietuvą, paį
vairintą daugybe skaidrių.

Mykolas Dranga — pui- 
, kus paskaitininkas. Jis per 
trumpą laiką sugebėjo pa-, 
teikti daugybę žinių apie, 

i, Lietuvą — kalbą, istoriją,’
I kas dabar kraštą iš tikrųjų 
į, valdo, kokia ten santvarka, 
j kokios lietuvių tautos ptob-Į 

j lemos ir kt. 1
Po programos visi buvo

«-___ •-*«r:
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NI O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadiealais 

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

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nestebint!!

S.B.L.P. DRAUGUOS VAD3VYBŠ

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO, JEIGU (RENGSITE

iNAUJĄ 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 metą 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

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

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Flood Sųuare 
Hordware Co.

Sa.'aiskaa g. J. ALRaNS 
•» EAST HMOAnWAT 

jKsrron, mam.
I'ELKFONAS AN S-414S 

ftenjamin M<or« Dalai
Foptarv. Sienoms

Stiklas Langam*
Vto-kls reikmenys namam 

Bsikmsny. plnmbariama 
Vte'.lrta rsi.t»ss <ta<k«al

Peter Maksvytu

49 Choreli 8trest 
C Miltan,

AUMra rims
to ir proiaktarimo darbo* U 
ko ir vidaja. gyvnmani narna tr|

landa vatam.
Tefcfeom: 696-6071

• v»

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ
žmogaus — be ydos.
»—****—*—»——ww**w*

A. J. NAMAKSY
Rsal Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neoteo Coatr*, Mass. 92169

ToL 332-2848 
dmaoMOOOimoooMaaaooommo*****

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tat 798-3347 

iš Worceeterio
EfoMetos Kardo* jTairju, aiuntiaiua į Lieta

vą ir Utm Rusijos valdomus
jų plokštelę. Kaina $8.00. 

Paštu
pistus! Siuntiniai nudaromi ii

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
eumčia betarpiškai

18 BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

laaaaonmsam—«*mbb*
Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

I P 8 D I N I S 
OPTOMKT RISTAS

Valandos:
nu« 9 ui ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mana

*ooo*oooooooo*o*oo*ooooomoooomoo<

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

0PT0MBTRI8T9

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

ava, maisto ir pramonės gand
elę. Turime vietoje (vairią via. 
tiaėa gamybos ir importuotą 
prekią ii kitą kraitę visai io- 

kainomis. Be to, siuačia- 
emtotą, pinigus ir galite at

sakyti ję gamybun prekes, čia

Pristatymas greitas Ir 
garautuotas

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangas
M

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipUdome gydytoją re 

eeptus Ir tarime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaintiną.
8av. Emanuei L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTONE.

Telefoaaa AN 8-6929

Nos 9 vaL ryte 8d 8 vaL v„ išskyrus šventadienim Ir sekm. 

moooooooooooooooooooooeoooooooeooooooooooooooooooo

anfii

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis lįpilimas
□ Patogios mokSjimo'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Seknadieniais 11*12 vaL 

AM 1,430 KC B WWEL

nuo 10 ryto iki 6 vakaro MMK—‘ Vedėjas PETKAS VIŠČINIS
Trečiadieniais utdsra

446 BROADWAY 173 Arlhur SL, Brockton, Maas. 02402. TsL 51
SOUTH BOSTON, MASS.

................................... ——-rrrrrrrrrfffffffi.fiiiĮlilJfJfJfJJJ

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS

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

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:39 vaL 
po P^tą.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gaili van Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryte Iki 6:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

DABA
už nemažesnių^ kaip gi,000 dvieju 
metą įspėjimo indėlius moka I 
(Ii tikrąją tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelas)

’ *7

PI 4
ui visas kitus indėlius mska

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

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banko direktorię taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir UetuviikaL Tartas (Amato) yra
viri $274,000,000

ten vietoje galia pasirinkti ei*

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines Ba pas neva į svečias 
ar nuoialiaiam apsigyveaimaL 
PataraaviauM atliekamas grei
tai ir sąžiniagaL Atsilanką įsiti- 
kinsits. Vedėjas A. Schyrinaki

mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienonds 
nuo 9 vaL ryto ild 5 vai- vak.

o šešta dieniąją 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

susitarimą telefonu.
389 W. Broedvvay 

So. Boston, Mase. 08127 
TeL 8888088

^•MlMMMiMiMeiMIMlMeM**1**1***********************************

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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 jaus pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC *
TRAVEL SERVICE, čia vtaę lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi b e 1 a n k I n n t — h e jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius I Lietuvą nr perkant pro* 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, (vairias 
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_s ą
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta y
393 West Broadway 

So. Boston, Mass. 08187 
Telefonas: 288*8784 
Visą skyrių vedėja Aldona Adomsals '

............. .......................................... ..........................................rrrrrrrrjjjj^




