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»
Senatas nubalsavo informacijai lėšų nemažinti.

Kaip jau buvo skelbta, 1.400 valandų per savaitę. 
Užsienio Reikalų Komiteto Šen. Fulbrignto norėta dar 
pirmininkas šen. Fulbrighl labiau tą laisvės balsą nu- 
jau seniai dėjo pastangas tildyti. Aišku kieno tai nau- 
nubraukti bet kokią paramą dai stengtasi
pavergtųjų tautų Laisvės
Komitetams, kaip, jo nuo- Valstybių santykius
mone, „šaltojo karo lieka
noms“. o pastaruoju metu, 
buvo pasišovęs nutildyti ir į
Amerikos Balso radijo ke- dalykus kalbėjo Bostono 
lias svetimų kalbų progra- latviams Įžymusis latvių so
mas, jų tarpe ir lietuvių. Bu-; cialdemokratų veikėjas Bru-i 
vo pasiūlyta nubraukti net no Kalninš. atvykęs is Šve-| 
$45.6 milionus Amerikos In-

lemia ne ideologija
Apie tai ir kitus įdomius

Ko nepaprastai sujudo
, Washingtonas?
1 •

Užsienio reikalų sekretorius VVilliam P. Rogers, ne

baigęs kelionės po Europą, skubiausiai grįžo namo. Tautb 

nės Saugumo Tarybos posėdis su Generalinio štabo, Sau

gumo agentūros ir kitais žymiais viršininkais. Kas čia bus 

nutarta Vietnamo karo reikalu?

Praeitą pirmadieni Wa- pagalba esanti Įmanoma 
shingtone, prezidentūroje, pietų vietnamiečių invazija 
ivvko netikėto skubumo, tad i šiaurės Vietnamą aukščiau 
ir labai svarbius nutarimus demilitarizuotos zonos, ku- 
liečiančios veiklos pagyvėji- rios tikslas būtų atkirsti vi
mas, atkreipęs diplomatinių sas komunistų pajėgas. Įsi- 
sluoksnių ir spaudos dideli brovusias i Pietų Vietnamą, 
dėmėsi, čia staigiai prezi-- _ . , .
denio Nixono buvo sušauk-1 TalP Pat kad -a
ta Tautinė Saugumo Tary
ba. kuri susirenka tik labai 
svarbių Įvykių ir darytinų 
nutarimų atveju. Tam posė
džiui prezidentas atšaukė iš 
Europos užsienio reikalų 
sekretorių VVilliam P. Ro-
gers. kuris ten dar turėjo ...., ii. -x- „ L civiliniais gvventojais, kaipkalbelis su Willy Brandi, tai m J,
vykti Į Romą ir kitur aiškin
ti Vakarų sąjungininkams ,

‘Amerikos politikos. Saugu-*. Minima, jog prezidentas 
j mo Tarybos posėdy dalvva-; pareiškęs, kad jis galis ryž- 

Bombardavimo atnauji-j Vo žinomasis prezidento pa- tis net nevykti i Maskvą ar

f Amerikos Lietuviu Tarybos spaudos konferencij os. Įvykusios 1972 m. balandžio 7 d., dalis dalyvių, 
j Iš kairės i dešinę: dr. Vladas Šimaitis. Altos sek retorius, Kazys Kleiva. Altos vicepirmininkas 

Irena Blinstrubienė. Altos reikalų vedėja, dr. Kazys Bobelis, Altos pirmininkas, ir Teodoras Blins- 
trubas. Altos vicepirmininkas.

LIETUVI, tark protesto žod) Vėl bombarduoja 
Šiaurės Vietnamo

i
JAV kariuomenės štabo ir 

net komunistų skelbiamom 
žiniom amerikiečių bombo
nešiai atnaujino šiaurės 
Vietnamo bombardavimą

Amerikiečiai skelbia, kad 
buvo bombarduoti kariniai 
taikiniai 15 mylių nuoHano- 
jau^ o komunistai — kad 
buVo daužomi net Hanojaus 
vandens ręzervuarai ir gy
venamieji rajonai.

Ryšium su gauta Jungtinėse Tautose iš Lietuvos peti- 
dijos. Plačiau kitą kartą, o Į cija, reikalaujančia religinės laisvės Lietuvai, taip pat 

formacijos agentūrai. Jeigu čia norime pataisyti klaidą, i planuojama JAV prezidento kelione į Maskvą, viso pa
semtas būtų tą pasiūlymą kuri Įsibrovė praeitame nu- • šaulio lietuviai jungiasi prie 17,000 paticiją pasirašiusiųjų 
priėmęs, tai nuo liepos 1 d. mery paraše po Bruno Kai-j pavergtųjų, rizikuojančių tapti įkalintais bei sunaikintais, 
Amei ikos Balsas butu bu\ es ninš atvaizdu. Jis yra ne protestuodami barbarišką rusų siautėjimą pavergtoje Lie
žymiai prismaugtas. Deja. ir Rainio ir Aspazijos, bet 
senatui, matvt,-jau pasii odė Rjaros *r Paulio Kalniniu 
perdaug lyskus Fulbrignto

tuvoje.
Tokiam protestui viešai pareikšti Amerikos Lietuvių

peiuaug ly^KUfe uiuugniu sunus j0 tevas Paulius Kai-1 Bendruomenės ir Amerikos Lietuvių Tarybos skyriai Bos- 
pataikavimas komunistams, ninx hnvo jiaaTnPtis T atviios! oci,a™°™cne’ ir a““™ i«ry«v» ™
ir iis 57 balsais nripš 15 ta j1DS , O ilgameti.. Latujo. tone sauRla visus dar gyvus lietuvius gegužes 13 d. (sės- .r j.s »7 balsais pi.es lo t,. demok,alinio seimo pn™ ^ladienį) 2 ¥a, ^pUt ri^tia paAe tan>

’ Beacon ir Tremont gatvių sankryžų {prie orkestro tribū- 
• ! nos). Čia demonstracijoje dalyvaus dar ukrainiečiai, lat

viai ir estai bei rinkti amerikiečių atstovai.

Fulhrighto pasiūlymą atme-j ninkas. 
tė. nesutiktadamas informa-;
cijos reikalams nubraukti : Kanada nori varžyti 
tuos $45.6 mil. dolerių. To
kiu būtų laisvasis žodis dar! užsienio kapitalo 
ir toliau kalbės Į rusu ir ko

Kanados ūkyje vis labiau 
Įsigali užsienio kapitalas, o į 
ypač JAV-bių. 1930 m. JAV 
tebuvo Kanadoje investavu- 

Čia verta pastebėti, kadi 4.66 bil. dol., o pernai ten 
komunistai Į laisvuosius j veike jau 35 bil. dol. JAV 
kraštus savo propagandą Į kapitalas.
siunčia 84 kalbomis iš viso

munistu pavergtus kraštus. 
Lietuvai kalbės ir lietuviš
kas Amerikos Balso žodis.

1,900 valandų per savaitę, 
o Amerika tik 35 kalbomis

Pusė Kanados kasyklų ir Į

lis būti užblokuotas Hai- 
phongo uostas, per kurį so-= 
vietai teikia Š. Vietnamui 
karo medžiagą, ar net bom
barduojami šiaurės Vietna
mo ir tokie taikiniai, kaip 
maisto sandėliai, vandens 
atsargos ir net miestai su 
civiliniais gyventojais, kaip 
tai buvo daroma karo metu 
Vokietijoje.

Tautinių šokių sambūrio nariai ir skautai į demonst-j . ...... . ,
racij* atvyksta organizuotai, uniformose bei tautiniuose i ™mas J.AV1* pažadino va-, tarėjas Henry Kissinger,; rizikuoti nebūti perrinktas 

dinamųjų taikos balan-; viceprezidentas Agnew, ge- antrajam terminui, bet ne-drabužiuose.
Lietuviškų organizacijų vadovai bei asmenys iš arti

mųjų lietuviškų kolonijų smulkesnių informacijų gali gau
ti pas ALT ir ALB Bostono skyrių narius.

Tenelieka nė vieno lietuvio, praleidusio negirdomis 
pavergto brolio bei sesės pagalbos šauksmą!

ALT ir ALB SK. VALDYBOS

Viršuje FBI direktorius J. Ed
gar Hoover prieš 45 metus, ka
da jis buvo dar tik paskirtas 
FBI viršininku, tapačioje — taip 
jis atrodė paskutiniuoju metu.

beveik visa automobilių pra-‘ 
monė priklauso JAV-biu j Aiškėja tikrieji 
bendrovėms. Amerikiečiai
Kanadoje valdo apie 700 
biznio bendrovių.

Kanados vyriausybė

neralinio štabo viršininkai. Įeisiąs komunistams laimėti 
krašto apsaugos sekretorius ir pakenkti JAV prestižui. 
Laird, Centralinės Saugumo',
Įstaigos viršininkas ir kiti Žinoma, šio sujudimo Wa* 
svarbūs tpiareigūnai. ‘ shingtono Baltuosiuose rū

muose priežastis gali būti ir 
Kokie Įvykiai tokį skubų diplomatinė — nauji komu- 

Dėl netvarkingos elektros Į ir svarbų posėdį šaukti pri- nistų pasiūlymai Paryžiuje, 
vertė?

džių“ demonstracijas ir dū 
savimus' senate.

\ Sidabro kasyklose 

žuvo per 70 žmonių

jYori, kad atnaujintų 

Yablonskio žudikai {santykius su Kuba
rI 1969 m. buvo nužudytas! .Demokratų kongresmanas 

jau i Įžymus angliakasių unijos Michael J. Harrington ėmė 
• siūlo suvaržyti užsienio ka~ j' ėmėjas Yablonskis ii jOįiaginti vyriausybę, kad JAV 
pitalo investacija pramonė-! šeima. Nuteisti ir keli jo žu-, užmegztų diplomatinius ry-», 

- - - į dikai, bet jau nuo pat pra- j šius su komunistine Kuba.
džios atrodė, kad, be nuteis-; Esą, jeigu atnaujinti san

je ir prekyboje.

’ Mirė Edgar Hoover 
FBI direktorius

instaliacijos sidabro kasyk 
loję, Idaho valstijoje, kilo Į
gaisras. Nors ir labai buvo j Neabejojama, kad tenai 
stengiamasi gelbėti, kasyklų j buvo svarstomas Vietnamo 
3.000 gilumoje žuvo per 70 į karo klausimas, turint gaL; 
darbininkų. i voje vis dar tebesitęsiančią;

komunistų ofensyvą ir jų 
Sakoma, kad administra- veržimąsi Į pietus. Kadangi 

cija buvo Įspėta dėl esamų j komunistu laimėjimai gali 
trūkumų, bet ji nesiėmė prie-j sužlugdyti ne tik Pietų Viet- 
monių jiems pašalinti. J namo vyriausybę ir santvar-1

didžiausiutuiu. dar vra kitų kaltininku , Tz.-_: I 1^’ Pa^a*yti
v ,, 1; i tykiai su komunistine Kini-. ♦***-****-»_ir kad tikrieji Yablonskio I pa]aikomi ,u toki? patl i nuostolių ir sumažintiems

i nužudymo organizatoriai y-

kur jų atstovai dabar kalbė
josi su Prancūzijos užsienio 
reikalu ministru.

tokia
’ Sovietų Sąjunga ir kitais ko- 

kraštais, tai
Vėl nepaprastai padidėjo amer ik iečių kariuomenes da- ;

ra tarp unijos vadovų, kurių, -
Yablonskis; munlstlnlal

! kuo už anuos blogesnė
, Šiomis dienomis jau suim- ba, kuri esanti silpna ir „ne- vių dideles pinigų sumas, iš Į mų Pietų Vietnamui gelbėti 
'tas aukštas unijos pareigūs gresianti Amerikos saugu-į lėktuvo iššoka parašiutais;

Gegužės 1 d. mirė 48 me- j nešvarius darbu 
tus vadovavęs federalinei! kėlė viešumon, 
tardymo Įstaigai (FBI) J J
Edgar Hoover. Keitėsi pre
zidentai, bet Hooveris visi nas Pass ir taip pat kaltina- 
būvo paliekamas vadovauti! mas dėl Yablonskio nužudy- 
jstaigai, kuri kovojo su da-! mo. Gal paaiškės dar ir kiti; 

•baltinės tvarkos griovikais. Į kaltininkai.
* Jam vadovaujant, 
žlugdė komunistų 
sąjūdžius. Ne be

i Laisvė rašo. kad Hooveris j 
i buvo didelis komunistu prie- ’, 
i šas. nes jis aiškiai numatė i 
*• komunistų tikslus ir jų pavo- j 
i ju JAV-bėms. ;
? !-K! . I
j Laikinai FBI viršininku 
i prezidento paskirtas Patrick '
J Gray, vienas iš .generalinio*
• prokuroro padėjėjų. Jis pa-; t skirtas laikinai, nes tuo abi 
į veju yra nereikalinga senato
patvirtinimo. Gi toks tvirti-- 
nimas sukeltų daug ginčų 
dėl kandidato tinkamumo,1 
o prezidentas prieš rinkimus 
nori to išvengti.

FBI su-j Teismas jau panaikino u- 
ir naciųj nijos rinkimus. Naujus rin- 

reikalo ir; kimus prižiūrės teismas.

Ku-

lėktuvų pagrobimo atvejai. 
Dabar oro piratai, grasini
mais išreikalavę iš bendro-

liniams, tai spėliojama, jog- 
prezidentas Nixonas galįs 
imtis kokiu nors naujų veiks

mui .

Šis kongresmanas aiškina, 
kad reikia leisti žmonėms 
pasirinkti valdžią, kokios 
jie nori. bet nutyli, kad Ku- 
ji primesta prievarta.

1969 m. nužudytas įžymus angliakasių unijos veikėjas 
Joseph Yablonski, 59 m., jo žmona ir duktė, kurios buvo 
taip pat drauge su juo nužudytos. Bylą nagrinėjant, iš
aiškėjo, kad prie to baisaus darbo savo pirštus buvo 
prikišę aukšti unijos pareigūnai, jo konkurehtai.

į jiem tinkamoje vietoje ir Pirmiausia tie veiksmai 
'pradingsta kaip į vandenį, i cal i buri karinio pobūdžio.

Nors ir dabar komunistų po
zicijos Pietų Vietname yra1 
stipriai bombarduojamos ir.
čiaužomi kariniai taikiniai 

New Yorke patraukti teis-; šiau, ės Vietname, bet, sa< 
man 24 policijos tarnauto-į koma. kad Tailande ir kitur 
jai. Vyriausias jų nusižudė.» Vra kaupiamos milžiniškos 

aviacijos jėgos, o taip į
pat ir laivyno daliniai žy-- 
miai stipresniam ir platės-: 
nės skalės smūgiui. Spaudo-, 
je spėliojamos galimybės, 
kad su aviac’jos ir laivyno

Neseniai vienos toks iššoko 
su 300, 000 dolerių į Pietų 
Amerikos džiugles.

Šen. Ilubert Humphiey. 1968 m.
. buvęs demokratų kandidatas Į
JAY prezidentus, bet pralaimė
jęs. Dabar vėl kandidatuoja ir 
tikisi šį kartą būti partijos no
minuotas ir rinkimus laimėti.

Jie kaltinami ėmė iš gemb- i JA V 
lerių kyšius. Per kelerius į 
metus jie susisėmę į kišenes ! 
net $250.000, kaikurie prie 
algos prisidėdami dar po 
$10,000.

Italijoje sudužo nusileis- ' 
i damas į Palermos aerodro
mą lėktuvas su 115 keleivių.. Nors pietų vietnamiečiai 
Visi žuvo. tuo tarpu dar spiriasi komu-

* * * nistų puolimams šiaurės, vi-
Vis daugiau kalbama, kad dūrio frontuos ir apie 60 my- 

i šen. E. Kennedy dar galis lių nuo Saigono. bet padėtis
> kandidatuoti į prezidentus, laikoma labai kritiška.

! George \\allace. dešinysis demo- 
‘ kratas, kandidatuojąs i JAY pre

zidentus ir kai kurių valstijų 
pirminiuose rinkimuose turis pa
sisekimo. Aišku, kad jis konven
cijoje nebus išrinktas kandida
tu. liet kitų kandidatu kortas
gana smarkiai sumaišys.
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„Mes prašome Tarybinę Vyriausybę suteikti mums 
sąžines laisvę"

likai, naudodamiesi atitinkamais kanalais, turime kreip-J 
tis į Tamstą. Pone Generalini Sekretoriau.

Mūsų kreipimąsi iššaukė tai, kad mūsų respublikos1 
tikintieji negali pasinaudoti Visuotinės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos 18 str. išdėstytomis teisėmis. Tuo pagrindu 

, mūsų kunigai, tikinčiųjų grupės ir atskiri katalikai atvejų 
! atvejais yra kreipęsi i Sovietų Sąjungos aukščiausius vals-

baisūs padariniai, juo plačiau plinta nudievintas ir nure-j tybinius organus, reikalaudami padaryti galą tikinčiųjų 
Ilgintas nežmoniškas gyvenimo būdas. i teisių pažeidimam. J sovietų valdžią buvo nukreipta kele-

(Tai daugiau kaip 17,009 Lietuvos katalikų pro
testo raštas — skundas Sovietų Sąjungos kom. 
partijos generaliniam sekretoriui L. Brežnevui. 
Čia spausdinamas tekstas yra originalus tekstas 
—parašytas lietuvių kalba)

TARYBŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 

GENERALINIAM SEKRETORIUI

JAM APMOKĖJO

Šen. Johnsono, vėliau ta
pusio prezidentu, rekomen
dacija jaunuolis Robert Ba
ker pradėjo tarnauti senate 
pasiuntiniu ir savo apsukru* 
mu netrukus Įkopė i senato 
demokratų sekretorius.

Mes kreipiamės į Tamstą, kaip i aukščiausią partijos: tas tikinčiųjų peticijų, jų tarpe: 1971 rugsėjo mėnesi pa- Vyruko būta gana guvaus,
autoritetą, prašydami kuo rimčiausiai ir kuo atsakingiau- siųstas 2000 asmenų pasiraytas Prienų kataliku pareiškia' su&e ancio įsnauc oti eina- • • ... - ...... ....... .... ‘ 1 J * - 1 . m jis na rei pas savo asmenis-

Maskva - Kremlius 
Lietuvos Romos katalikų

/ MEMORANDUMAS

”Praėjus II Pasauliniam karui, tautos pakilo iš griu
vėsių ir nori pastovios taikos. Tikros taikos pagrindas yra 
teisingumas ir žmonių teisių gerbimas. Mes. Lietuvos ka
talikai, skaudžiai apgailestaujame, kad .ki šios dienos 
mūsų tautoje yra varžoma tikinčiųjų sąžines laisvė ir per
sekiojama Bažnyčia.

Vyskupai J. Steponavičius ir V. Sladkevičius daugiau ! 
kaip 10 metų be teismo sprendimo, be termino yra /argi- ! 
narni tremtyje, nors niekuo nėra nusikaltę. Į

Š. m. lapkričio mėn. buvo nuteisti metams kalėti du' 
kunigai: J. Zdebskis ir P. Bubnys už tai, kad jie. tėvų į 
prašomi bei atlikdami savo kunigiškas pareigas, vaikams i

. . . , , . mas pareigas savo asmenis-mas; 1971 spalio menesj pasiųstas 1190 asmenų pastrasy- Raj naudai jis gaudavo <>e-
i imn/nc ir atai ik. t atctova. i taS AlytaU* raj°n° Santaikos PaiaPU<* tikinčiųjų pareis- ' rą algą _'$19,612 per me- 
LIETUV0S KATALIKŲ ATSTO\ AI kimas; 1971 m. gruodžio mėn. pasiųstas Raseinių rajono tus, to ^uvo maža, todėl 

(ELTA) į Girkaini0 parapijos 1344 parapijiečių pareiškimas. Visi1 jjs ’metėsi Į visokias kcmbri 
; šie pareiškimai buvo nukreipti i SSSR Įvaiiias aukščiau- nacijas, kuriomis per 8 me
siąs instancijas, bet nė viena iš jų neatsiuntė oficialaus į tus uždirbo $12 milionų. 
atsakymo, nors valstybinės Įstaigos i piliečių pareiškimus į
mėnesio būvyje privalo atsakyti. Neoficialus atsakymas į • Tai veiklai ‘ paaiškėjus,
(Į tuos pareiškimus) pasireiškė sustiprintomis represijo- J Bakei buvo is paieigų at eis- 

1 1 i tas ir patrauKtas

šiai apsvarstyti mūsų išdėstytus faktus ir priimti atitinka 
mą nutarimą

1972 m. sausis

LIETUVOS KATALIKŲ SKUNDAS 

JUNGTINĖMS TAUTOMS

paaiškino katalikų tikėjimo pagrindus. Šitie kunigai pade- Lietuvos katalikų 
jo vaikams ruoštis pirmajai Komunijai ne mokykloje, bet 
bažnyčioje ir niekam prievartos nenaudojo — mokėsi, 
kas norėjo.

Tuo tarpu mokyklos kinčiųjų tėvų tikintys vaikai 
prievarta yra mokomi ateizmo, net verčiami kalbėti, rašy
ti ir elgtis prieš savo sąžinę, tačiau šitų prievartautojų 
niekas nebara ir neteisia.

Kunigai nepajėgia mus, tikinčiuosius, tinkamai ap
tarnauti, nes jų permaža. Jau daug kur vienas kunigas 
aptarnauja po dvi, o kartais net tris parapijas. Priversti 
dirbti net seneliai ir invalidai kunigai, šitaip yra dėl to, 
kad Kunigų Seminarijos reikalus tvarko ne tiek vyskupas, 
kiek valdžios įgaliotinis. Valdžia leidžia kasmet į Semi
nariją priimti vos dešimt klierikų.

Kunigų skirstymus į parapijas taip pat diriguoja 
valdžios pareigūnai.

Nors LTSR Baudžiamasis Kodeksas pramato baus
mes už tikinčiųjų persekiojimą, bet praktikoje jos niekam 
netaikomos. 1970 m. Vilkaviškio švietimo skyrius atleido 
už tikėjimą iš darbo mokytoją O. Brilienę, o Vilkaviškio 
valdžia savame mieste neduoda net šlavėjos darbo. Šito
kių pareigūnų niekas nebaudžia, nors dėl jų sauvalės 
inteligentai bijo viešai praktikuoti tikėjimą.

Valdžios pareigūnai neleidžia tikintiesiems savo lė
šomis atstatyti sudegusias bažnyčias, pav. Sangrūdoje,
Batakiuose. Gaurėje. Per didelį vargą leidžiama įsirengti 
koplyčią gyvenamame name. tik jokiu būdu ją negalima 
perkelti ant šventoriaus.

Mes galėtume nurodyti dar daug skaudžių persekio
jimo atvejų, kurie apkartina mūsų gyvenimą ir sukelia 
nusivylimą tarybine Konstitucija ir įstatymais. Todėl mes 
prašome Taiybinę Vyriausybę suteikti mums sąžinės 
laisvę, kuri užgarantuota TSRS Konstitucijoje, bet iki 
šiol nebuvo vykdoma. Mes norime ne gražių žodžių per 
spaudą ir radiją, bet rimtų vyriausybės pastangų, kurios 
padėtų mums, katalikams, jaustis lygiateisiais Tarybų Są
jungos piliečiais.“
1971 m. gruodžio mėn.

(Versta iš rusų kalbos)
(Jokio užtarimo neradę Maskvoje, Lietuvos ka
talikai surado kelią kreiptis šitokiu raštu į Jung
tinių Tautų generalinį sekretorių. Be to, šio 
kreipimosi nuorašai buvo Įteikti Maskvoje re
ziduojantiems užsienio korespondentams, ku
rie tą naujieną tuoj paskelbė visam pasauliui. 
Čia spausdinamas tekstas verstas iš rusų kalbos)

Ponui

KURT WALDHEIMUI,

Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui

mis tikinčiųjų atžvilgiu. teisman.
Šis nuteisė jį kalėti 3 metus.

Visos Lietuvos katalikai memorandumu Sovietų Są-. Tą bausmę atlikti jis pradė- 
jungos Komunistų Partijos generaliniam sekretoriui p. ’ jo pernai sausio 14 d. ir to- 
Brežnevui ryžosi sovietinei vadovybei priminti savo betei- ; dėl iš kalėjimo tebūtų išėjęs 
sę padėtį, bet sovietų milicijos ir KGB organai grasini- ’ 1974 m. sausio 14 d. Bef tei 
mais. areštais ir geležiniais antrankiais masinį parašų rin
kimą

' singumo departamento pa
sigailėjimų taryba nutarė

KREIPIMASIS

Turėdami galvoje, kad Lietuva Jungtinių Tautu Or
ganizacijoje savo atstovybės neturi, mes, Lietuvos kata’ 1972 m. vasaris

nutraukė. = _ . .Bakerj paleisti iš kalėjimo 
Šitokie valdžios veiksmai įtikino, kad minėtas 17,000 ; šių metų birželio 1 d. 

i tikinčiųjų pasirašytas memorandumas tikslo nepasieks, j
i jeigu jis bus pateiktas tuo pačiu keliu, kaip ir pirmieji ko- i Taigi Baker netrukus bus 
lektyviniai pareiškimai. Todėl mes, Lietuvos katalikai j ^a^s.va8 k kišenėje tuiės dar 
kreipiamės i Tamsta, gerbiamas Generalini Sekretoriau, ke. lka. ™Jo.™ doleiių. 
ir prašome Tamstai pateikiamą memorandumą drauge su' Tal »“ lr bingumas ! 
parašais persiųsti Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos '.................. . ... . —

, generaliniam sekretoriui p. L. Brežnevui. ;i Su pagarba . I Seniausias JAV-se laik-
! " LIETUVOS KATALIKŲ ATSTOVAI raštis -Vi a Courant. kuris lei’

Iš JAV LB valdybos balandžio 13 d. senatoriams ir kongresmanams surengto Washingtone pager 
bimo. Iš kairės i dešinę: žurnalistė Gražina Kri vickienė, LB valdybos vicepirmininkas J. Gaila. 
Gema Kreivėnaitė, senato mažumos vadas Hugh I). Scott. dr. Antanas Novasaitis ir senatorius 
Richard Schweiker. Pagerbimo svečiai buvo pavaišinti lietuviškais patiekalais.

Nuotrauka K. čikoto

RETO
ĮDOMUMO

KNYGA

(ELTA)
: džiamas nuo 1764 m. Hart- 
1 forde, Conn.

Kaimo Jurgio užrašai
(Tęsinys iš praeito Keleivio numerio)

17 — 17.000 — 1,700.000 j nigęlio. broliuko vienuolio 
! ir seselės vienuolės. Visi su- 

Tik įsivaizduokime tokius tartinai, ranka rankon ir šir- 
Į įvykius: dis širdin. Ir taip pagalbi-

Vos tiktai pasklido ži- nė veikla įsisiūbavo, įtrauk- 
nia didžiuosiuose Amerikos ■ dama savin net ir neveik’ 
laikraščiuose apie 17,000 J Rausius lietuvių kilmės na- 
lietuvių iš Lietuvos šauksmą
padėti jiems sumažinti per
sekiojimu varžtus, dedamus 
dabartinio okupanto Dievą 
tikintiems lietuviams. Jung’ 
tinėse Amerikos Valstybėse 
gyvenantieji lietuviai visuo-

nus. * *

MEMORANDUMO PRIEDAS

(Verstas iš rusų kalbos)

Prie memorandumo jungiami 17.054 parašai. Būtina 
pažymėti, kad memorandumą pasirašė tik nežymi Lietu
vos tikinčiųjų dalis, nes milicijos ir KGB organai griebėsi 
visos eilės priemonių parašų rinkimui nutraukti. Kapsuke, 
Šakiuose, Išlauže. Kapčiamiestyje keletas asmenų, daly
vavusių parašus renkant, buvo areštuoti. Vienas jų į mili
cijos skyrių buvo pristatytas daigi su geležiniais antran
kiais. Pas suimtuosius rastieji parašų lapai buvo konfis
kuoti, nepaisant, kad šis memorandumas adresuotas sovie
tų vyriausybei.

Jei ateityje valstybėm ganai taip elgsis su tikinčiųjų
skundais, kaip ligi šiol, mes būsime priversti kreiptis į į 
rarptautines institucijas: į Romos popiežių, mūsų Bažny
čios galvą, arba į Jungtinių Tautų Organizaciją, kaip 
žmogaus teises ginančią instituciją.

Be to, mes norime Tamstai pranešti, kad šis memo
randumas yra tarptautinio negando išdava: sovietinės 
valdžios Lietuvoje metais visuomeninės ydos, kaip nepiL 
namečių nusikaltimai, alkoholizmas ir savižudystės de
šimteriopai padidėjo, grėsmingo masto pasiekė taip pat 
šeimų ištuokos ir negimusių kūdikių naikinimas. Ir juo

Bielinis

Paskutinis — trečiasis —doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi
minimų tomas. Jis liečia mūsų 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy, Dar
bininke, Drauge ir pas kitus 
knygų platintojus. Kaina $5.00.

Viršelis Kęstučio čerkeliūno

Šitame mūsų gimtojo 
krašto pavergtųjų brolių pa
galbos šauksme aktyviau
siais ir išradingiausiais pa- 
rėmėjais ir užtarėjais pasi’

tinai sujudo: ir įvairioms į rodė Bostono ir artimų jų gy- 
f organizacijoms priklausant] venviečių lietuviai katalikai.

Jie iš patirties žinojo, kad 
reikšmingesni vieši žygiai

tieji, ir pavieniai. Kitaip ir 
negalėjo būti, nes reikalas 
yra bendras, liečiąs ne vien 
religinius, bet ir Lietuvos 
laisvės reikalus.

Vienu laiku lygia 
prasidėjo politinių,

teįmanomi įvykdyti pavie
nių pasiryžėlių darbu ir at
kakliausiu tam darbui atsi- 

greta; davimu.
bend-| Užtat Bostone susikūrė

J ruomeninių ir religinių sam- ? 17’kos pasiryžėlių aktyvistų 
būriu veikla: i komitetas, kuris sugebėjo į-

ALTA ir VLlKas, nelauk’ i siūbuoti mases lietuvių kata- 
i darni lietuviškos studentijos likų ir kitokių pažiūrų tau- 
iniciatyvos to reikalo veik- tiečiu. 17 skaičius buvo pa
loje, kurią prisieitų užgirti sirinktas, kaip kovos simbo’ 
ir siūlyti lietuviškai visuo- lis, kuris buvo perimtas ir 

.menei kelrodžiu (taip yra kitų gyvenviečių lietuvių 
padakvta!). patys pirmieji Septyniolika dėl to simboli- 
pasiūlė konkrečius veiklos nis kovos skaičius, kad mūsų 
planus, kurių turėtų laikytis broliškos latvių tautos kom- 
visi lietuviai ir pagal juos partijos 17 narių išdrįso pa- 

2 darbuotis pavergtų tautiečių šaulio laisvų kraštų komu- 
pagalbai. 1 nistinėms partijoms išaiškin*

Pasaulinės Lietuvių Bend- ti komunistinės Rusijos vyk- 
ruomenės vyriausieji vadai domą latviu ir tuo pačiu visų 
žaibiniais pranešimais per trijų Pabaltijos kraštu gv- 
lietuvišką spaudą ir kito- ventoju nutautinimą, ir dėl 
kiom susižinojimo priemo’ to. kad 17.000 lietuvių kata
nčiu kreipęsis į visus lietu- liku ryžosi paskelbti pasau- 
vius. ragindami juos veikti liui Lietuvoje komunistų
ir aukotis bendram lietuvis- vykdomą religinį žudvma. 
kam reikalui.—krikščionis- Ir siu 17-kos pasirvžėb’ų
kam ir tautiniam ruso pa- pastangomis buvo atlikti šie 
vergtoje Lietuvoje. nepamirštami žygiai:

Bene aktyviausios ir jud-J L Bostone surengtos daug 
riaurios pasirodė visos kata- didingesnės ir įvairesnės de- 
likiškos institucijos, kurias monstracijos, negu Chicago- 
iš pavergtos Lietuvos atskar- je. Detroite ir kitur.
dėjęs 17.000 lietuvių katali- 2. Tas 17-kos komitetas.
kų pagalbos šauksmas tie- gavęs audienciją pas Mass. 
sioginiai lietė ir Įpareigojo, arkivyskupą Madeiros. su- 

D raugo knygų apžvalgininkas apie šią Kipro Bielinio atsiminimų knygą tarp kitko šitaip rašo: £ja nedelsiant sujudo visų gebėjo iŠ JO išgauti pa rėd.V’ 
visoms katalikiškoms
Nukelta į 3 pusi.

labiau mes tolstame nuo krikščioniškosios praeities, juo j ’Knyga yra ne tik vertingas be galo Įvairaus laikotarpio istorinis šaltinis, bėt ir Įdomiai parašyta, laipsnių dvasiškiai — nuo mą
ryškiau išeina aikštėn prievartinio ateistinio auklėjimo skaitoma kone kaip intriguojantis romanas* į vyskupo ligi jauniausio ku=
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KAS SKAITO BAMk
TAS 0UONO8 Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Vliko Tarybos

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Linksma, jauna, žavinga Clevelando GRANDINĖ LĖ 1972 m. pavvasari. Paskutinės eilės vidury 
(tamsiu švarku) Grandinėlės steigėjas, ugdyto jas ir vadovas Liudas Sagys.

Nuotrauka J. Garlos

Jie šoks IV tautinių šekių šventėje
Š. M. LIEPOS 2 D. CHICAGOJE

GRANDINĖLĖ

! jos vardu padėkoti Lietuvos Laisvės Komitetui ir PET 
Seimui už ilgą ir Ylikui labai naudingą visokeriopą teik-

įtą paramą.
Netrukus pasirodys atnaujintos Eltos biuleteniu lai- 

Vliko Tarybos posėdis Įvyko balandžio 21 d. Praė- dos ispanų ir portugalų kalbomis. Laidą ispanų kalba įė
jusio tarybos posėdžio protokolą priėmus, buvo i-kiaušy- daguos prof. Julius Kakarieka, šiuo metu gyvenąs Argen- 
tas Vliko Valdybos informacinis pranešimas—ji pateikė tinoje, gi Eltos biuletenį portugalų kalba redaguos prel.
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas ir vicepirmininkas J. Pianas Ragažinskas.
Audėnas. t Kun. L. Tamošaitis, d vėjus metus vadovavęs lietuvių

Dr. J. K. Valiūnas išsamiai painformavo valdybą a- programai Madrido radijo stotyje bei Manilos stoties pro- 
pie jo š. m. vasario mėn. 19—kovo 8 d. lankymąsi Euro- gramai Sibiro lietuviams, nuo š. m. birželio 1 d. nebesu- 
poje. Svarbiausia, buvęs reikalas vykti i Turkiją Brazius-, tiko toliau vadovauti. Susitarta su Virginija Krivyte, pusę
kų bylos reikalais ir pasimatyti su jais bei jų advokatu C. metų jau dirbusia Madride, kuri apsiėmė vienerius metus .
Yardimci. Byla teisme jau buvusi bebaigiama paruošti, talkininkauti lietuviškai programai Madrido siųstuve, 
nors sovietiniai advokatai visą laiką trukdė ir tebetrukdo j Praėjusių metų gruodžio 28 d. Vliko Tarybos nariai : 
bylą paruošti teismui svarstyti. Teismui pradėjus bylą buvo painformuoti apie tai, kad Sovietų Sąjunga, naudo- 
svarstyti, be abejo, atsiras naujų klausinių ir gal net rei- damasi kultūrinių mainų su JA V sutartimi, šiame krašte 
kalas pateikti naujus dokumentus. ; suorganizavo kilnojamąją dailės bei amatų parodą. Ta-

Dr. J. K. Valiūnas savo kelionėje Europoje lankėsi ir ’ rybai pritarus, buco pasiųsti atitinkami raštai Altos ir 
Romoje, kur jam teko aptarti visą eilę klausimų su nepkri- JAV LB Centro valdybos pirmininkams. Juose buvo išsa- 
klausomos Lietuvos diplomatais St. ir St. Lozoraičiais, miai nurodyta, kodėl baltai nepritaria Baltijos tautų at- Į 
Vliko bendradarbiais radijo tarnyboje kun. dr. V. Kaz- stovavimui parodoje ir kad Įvairiuose miestuose reikia 
lausku, dr. J. Gailiumi, be to, su prel. V. Mincevičium ir kt. atitinkamai reaguoti bei veikti, kad protestai pasiektų 

Buvo reikalas vykti ir Į Madridą — ypač dėl lietuvių viešumą. Parodai vykus Washingtone, ten buvo išplatinti 
transliacijų Lietuvai ir dėl ten Manilos radijo siųstuvui atitinkami lapeliai. Parodai vykus Los Angeles mieste, 
parengiamų programų Sibiro lietuviams. Nuo š. m. gegu- ligi balandžio 1 d. prieš ją paveikiai vykdytos lietuvių, L. 
žės 1 d. pranešimai Rytų Europai bus transliuojami ;š ga- Bendruomenės ir Balfo žmonėms vadovaujant, demonst-
lingesnio Ispanijos siųstuvo. . racijos bei kiti žygiai. Apie tai rasė vietos laikraščiai, pra- Clevelando lietuvių tauti-: lionę P. Amerikoje. Pirmą raitytė. Rūta Giedraitytė,

Vasario 10 d. Vliko \aldyba pasiuntė Federalinės riešė vietos radijo siųstuvai bei televizija. Abi aukščiau į nių šokių grupė Grandinėlė'kartą Grandinėlės lietuvis- Marytė Idzelvtė, Kristina
Vokietijos parlamento — Bundestago nariams ra*tus, pra- minėtos organizacijos vietos parodos komitetui iškėlė ! paskutiniuoju metu buvo'kų šokių spektakliai buvo Jankutė, Ada Jasinevičiūtė, 
šydama neratifikuoti jų vyriausybės su Sovietų Sąjunga bylą Los Angeles civiliniam teisme. į bene daugiausia spaudoje' atlikti Kolumbijos ir Vene- Aušra Kaminskaitė. Saulė
1970 m. rugpiūčio 12 d. pasirasytos sutarties, kuria nori- Pasirašyta sutartis su Robert Speller and Sons. Publi- minima. Tad verta ii' mums: zuelos miestu teatrų sceno- Kazėnaitė, Ona Kliorytė, 
ma užtvirtinti sovietų primestas sienas. Dėl tos sutarties sher, Ine. Nėw Yorke išleisti Vliko paruoštus Sovietų Rusi- iš arčiau su ja susipažinti, i se. šią vasarą Grandinėlė Živilė Kliorytė. Kristina 
Bundestage vasario 23-25 d. vyko aštrūs svarstymai. Ge- jOs ir Nacių Vokietijos agresijos dokumentus, skaudžiai ' J953 metais pradėjusi, vyks Į Europą ir ten šoks Į
gūžės pradžioje Bonnos parlamente turėtų būti sutarties palietusius visą Rytų Europą ir Lietuvą. Numatyta spaus- ' vejkti’ ši grupė 20-ties metų vairiose vietovėse, 
ratifikavimo balsavimai. Va. Vokietijoje šiuo metu dėl dinti per 2,000 egzempliorių. Tai atsieis $10,090. ' »laikotarpyje išaugo i savitą
to vyksta labai kietos diskusijos bei pasisakymai. Sovietai j.-? ,i vin™ tav i scenini somų vienetą, kin
is savo pusės stengiasi spausti Bonną, nevengdami ir gra- Rytinio
sinimų. Pažymėtina, kad Vlikas iš vokiečių Bundestago jjo 
narių bei partijų vadovybių gavo visą eilę laiškų, šiuo
reikalu daug pastangų dėjo Vokietijoje gyveną dr. Petras yiiko adresas lieka tas pats: 29 West 57th St.. Nevv York, lietuviškos choreog7af?josi naitė* Jaun0iŲ šokėju mo- 
Karvelis ir Vliko atstovas Valteris Banaitis. Jie laiku Įtei- n.Y. 10019. Tel. 752-0099. ! sceniniam vaizdui išryškinti' kyt(Da — Aldona Raulinai-
kė Vliko raštus bei turėjo progos pasikalbėti su Bundes- p0 abiejų pranešimų tarybos nariai pateikė eilę pa- Grandinėlė jau nuo 1960 m. t’en®- Asistente šokio techni- 
tago naria is. klausimų bei pasisakymų. Į juos pranešėjai atsakė. ruošia ir atlieka pilnas šokių q • - .*

Vlike balandžio 18 d. lankėsi Vasario 16 gimnazijos Vliko Taryba naujai išrinko savo komisijas: Į politi- programas — spektaklius, i te ai}b,0Vj ^c^nin® P!]e* narte Miškinytė. Aldona Na- 
Vokietijoje direktorius Vincas Natkevičius. Su juo pi a- nę komisiją buvo išrinkti B. Bieliukas, dr. B. Nemickas, dr. Šie spektakliai apima ne tik, ~l v’aitė' Re^ina PHodžins-
čiau išsikalbėta aktualiais Vokietijos politiniais klausi- B Radzivanas, V. Sidzikauskas ir P. Vainauskas; Į sąma- paskirus stilizuotus mūsų į .Lko Rudienė" kakė’ K^stutls Susmskas,
mais bei gimnazijos reikalais. Pasikalbėjimuose dalyvavo tos komisiją — Pr. Dulevičius, P. Pažemėnas. L. Virbic- ^kius. bet lygiai taip pat, u • Ramūnas Švarcas, . Arūnas
dr. J. K. Valiūnas, J. Audėnas ir Eltos Informacijų redak- kas, kandidatu liko J. Vilgalvs; Į kontrolės komisiją— scenine šokio forma atsklei-, 1971-72 m. valdyba: Alv. Arana? Čiuberkis,

Vyt Banelis. R. čerkeliūnienė ir Vvt. Vaitiekūnas. i ^ia hetuvuskos buities, PaN Narbutaitis _ pirmininkas, T •’ ri
vilko Taiybos posėdžiui pirmininkavo Pranas \ai- venim’o daIeIf, visas -.j.. Algis Nagevičius. Alvydas

Vienintelis grupės vedė-

Liutkutė, Ingrida Raulinai- 
tytė. Dalia Rydelytė, Ange
lė Sakaitė, Rūta Skrinskaitė. 
Rita Staškutė, Diana Stri- 
maitytė. Danutė Sušinskai- 
tė, Laima Švarcaitė, Marijus 
Narbutaitis, Viktoras Naru- 
šas. Rimas Maurukas, Zita 
Kripavičiūtė, Nijolė Len- 
kauskaitė. Viktorija Len-

, . T . .. Tr __  kauskaitė, Niiolė Mainelytė,
ka! Li\ija Kaspeiaviciu- pajva Marcinkevičiūtė. Da-

torius V. Alseika.
Po Vliko pirmininko dr. J. K. Valiūno pranešimo vi

cepirmininkas J. Audėnas pažymėjo:
'Apie devynerius metus Vlikas naudojosi Lietuvos 

Laisvės Komiteto patalpomis ir komitetui nemokėjo nuo- tencinio Sąjūdžio atstovas, 
mos. Posėdžiams naudotasi ir ACEN-PET patalpomis.
Nuo šių metų sausio mėn. pradžios Laisvosios Europos Ko
mitetui nutraukus paramą visoms egzilinėms organizaci
joms. nuo š. m. gegužės 1 d. Vlikui tenka išskelti iš lig
šiolinių patalpų. Pavergtųjų Europos Tautų Seimas prisi
dėjo prie Vliko nuomojamos patalpos tų pačių namų 12 
aukšte. Pranešėjui iškėlus padėkos reikalą, taryba nutarė

Pranas Vai
nauskas. Lietuvių Krikščionių Demokratu S-gos atstovas, tabi;s Vra palydimas grupės G’’ Narbutaitis, Alvinas Vaiče- 
sekretorium buvo Kęstutis Miklas, Rytų Lietuvos Rėžis- sceninia šokių kapelos. | ‘ vav 1U ‘v e- liūnas, Vytautas Žagarskas.

Grupės rėmėjų dėka Gran-i Šventėje dalyvauja: Rfrta Muzikinė kapela: Dalia 
dinėlė savo šokių spektak- Aukštuolytė, Irena Bakūnai- Kavaliūnaitė Dalia Sakaitė, 
liais aplankė po kelis kar- tė, Rita Balytė. Daiva Bieli- Dan Wolfe, Sofija Giuzdy- 

' tus eilę didžiųjų JAV ir Ka- nvtė. Rūta Butkutė, Ilona tė. Andrius Raulinaitis. Ro- 
! nados miestu. 1970 metais čiuberkvtė. Celina Dudlev, mas Strimaitis, Edvardas 
grupė ivykdė koncertinę ke- Vida Gaižutytė, Eglė Gied- Kripavičius.

(ELTA)

WORCESTERIO NAUJIENOS

KAIMO JURGIO UŽRAŠA

(Atkelta iš 2-tro pusi A

' minėjimą atvyks SLA. cent
ro atstovai. Tai bus Worces- 

Tai žymios Worcesterio tery didelė lietuvių šventė. ' 
lietuvaitės Marcelės Dirve-' jau Įsigiio bilietus žymūs 
lytės, miesto ligoninės slau- vietos veikėjai: Maironio, 

rinko didžiulis skaičius. Iš gių viršininkės, kapas, kuri. Parko pirm. Kazys Adoma- 
krtu artimesniu ir tolimesnių karo metu tarnaudama slau- vičius, Jonas Zitinevičius,, 
vietovių lietuviu prisirinko ge kariuomenėje, buvo pa- Stasys Kleinas, J. Norkevi- 
daurt daugiau, kain 17.000. siekusi pirmojo leitenanto čius, Jonas Stankevičius ir 
Jie visi susibūrė numatvtoie laipsni. Balandžio 29 d. ji, kiti.
vietoje New Yorge nrie J. palaidota Memorial Park' Taigi, vvrai ir moterys, 

ir

Vėl naujas kapas

KAS GIRDE i INEW YORKE ogvOIIlC
Darbininkų draugijai rūpi 

ne tik savi reikalai

Lietuvių Darbininkų drau
gios balandžio 23 d. susirin-

i- • i ♦ o x • i - , . ... . ; • - i m *x- --"o-l ri m-m kime buvo kalbama ir apiedinmkams anie lietuviu ka- Tauto bustmes. ir čia įvv- kanmese Paxton, Mass. i ruoškitės gemizes 21 d. būti , pikolm vnač anio in
taliku nersekioiijna komu- ko aptinkama tadringa de- Velionė paliko liūdinčius, Worcesterv SLA 57 kuopos .•-]{pprr!a Yorko i
nistų okupuotoje Lietuvoje monstraciia tuo laiku, kai tris brolius: žinoma muzika sukaktuviniame minėjime. ębj-ca,ra Cbica >ieči'u A 
ir prašyti tuos maldininkus Hetm^n de^eacija nunešė .Tona Worcestery, Jeronimą: Kuopos valdvba visus sve- nuo šiandien deda 
bei jų artimuosius paremti Juno-finiu Tautu vadovybei \Voodburv, Conn.. ir Walla-' čius maloniai -utiks. Laukia-

bažnyčioms numatytą šven
tadieni paskelbti jose mal-

savo parašais lietuviu ruo- ite-'kti netiriia «u 1.700.000 ce. Brooklvne, N.Y. Jiems Į me. 
šiama Junginėms Tautoms Amerikon katalike ii- neką- mūsų gili užuojauta, nete-'

taliku tikėjimo išpažinėjų kus vienintelės sesutės. J Klubas paminėjo savo 
parašu. i Šiomis dienomis dar mirė1

peticija. Toji pericfja su, 
mažiausia, 1.700.000 para
šu, kurie surinkti visoje A- 
merikoie. buvo Įteikta .Jng- 
tinėms Tautoms.

3. Bostone tai periciiai pa-

K«dA visa tai. kas čia nu-• šie lietuviai: Martenas Ban-’
sukaktj

jau 
pa-

sfangu Balfo centrą perkel
ti i Chicaga. bet iie neturi 
rimtu argumentu tam savo 
norui parenrti. Tr šiame sus;- 
rirkime ka’bėiusieii sakė. 
negali tokiu rimtu argumen-

visiškai dingę, todėl tenka! e
kreiptis i tos draugijos pir- Gana to jungo, KipioBie- 
muosius dar gyvus veikėjus. llnl°
Vienas tokiu vra Jenkins - raas’ 4J-_psl.. kaina $-). .
Jankauskas Kavvajuose. Be Jau"ys‘es ^Sim/ni.T-1' P?' 
io. Floridoje gyvenantieji ^ulas I ()^:a-
Kriaučiukas, N. Poška. Bos- k3>*a. .rama 84.00. 
tone gyvenantieji P. Brazai-1 , We wil! conųuer the world 
tis, M? Stradienė, N. Jonus- Liudas Dovydėnas, 219
ka. New Yorke — N. Stilso- į:ai?a . ..

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

Brėkšmės našta, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudą, 384 
psl.. kaina $6.00.

Vaišvilkas, romanas, pa- 
x - rašė Juozas Kralikauskas,

j'-,, t.™ Ip’.bniui vra. tik ' 2:0 Ps'? kaina S4.50. 
reikia ji paruošti. ' , T !*en,t.nSoS J,r«. Jono

i : Ja-kausko a; ysa^a, KamaJ' V,ks' i S2.50.
Alpis, romanas, autorius 

Kazvs Karpius. 227 psl., kai

menė. B. ir P. Spūdžiai Do
vydaitis. Zavadskas ir dar 
.ienas kitas.

Nutarta kreipeis į juos ir 
prašyti surašyti savo atsi
minimus ir atsiųsti doku-

pasakota, buvo? Šia vasara? ketas Jonąs Jasaitis. Vanda| Lietuviu Piliečių klubas viŽ "pas'=akė Pe?lin« medžiagą. jei tokios
•Pumskiene Domicėlė Žilio- ‘ balandžio 30 d. banketu at- taį kt»d P?Fn bendras pa- 
nvtė. Ona Svide^skienė ir A- žymėjo savo naujųjų namų sib'ktn New Yorke.Ne. Niekada !

rašai buvo renkami kiekvie- yorP tai- ea]ėio ir .dar gali Nastazija Parolienė 
na šventadieni prie ^žnv- pet Retuviai katalikai
čiu. išeinant is jų maldinin- visa dvasiški ia, matvt.
kams. namiršo Evangelijoje esanti,

4. Numatvtu laiku baigus Kristaus nasakvma: 
parašų rinkimą. H Bostono . .S .
i New Yorką pradėtas pės- D'esu. iš tiesų sakau

9 metų sukarti.. . Dabar jau žinoma, kad tas
m • i. i ei a i s šiemet klubui vadovauja Liausimas buvo svarstomas
Ne uz kalnu 5LA kuopos , buvęs Mass. seimelio atsto- Ba]fo direktorių snsirink’*- 

banketas ; vas Kazimieras Tagmenas. balandžio 29 d. Cbica^o-
_ o, J * -J J. Krasinskas . je ir kad tam kluasimui i?-
Geguzes 21 d. SLA on 'nagrinėti sudaryta speciali

TESTA!HENTAlr.«s-?M

Dvidešimt viena Veronika,
. . i * . • • • i r» * i ' romaras. autorius Kaz’mie-Įsigykite teisininko r. Šulo p , .

plakatais ir kryžiniais trans- 4 Fiei: vincaUvatiHa^; LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI Honas''F"sM^ O. .iČ- parengtą leidinį "Kaip ,u- m^kkakF vinkliais SL™

p ais e opesniųjų O šiuo atveiu šaukiasi* na ’ias> ^’ncas Cinkus. Jurgis! - . w - ki’baitienč ir F. Paurazienė. daromi testamentai“. Tai ia- kietais — S5.00.
2K HaXdoe?’^oG ga1boTnef l7,0(io tu«X-F^SirK^mieraSŽe,nai-! Kitas susirinkime svar-v- bai naudinga informacijų' Liepalotų medynuose, a-

-i ą v • S-x nėiu ir visi iie vra mii^i hrn taitls* i piv — už 5o centų, už $2.50 tas reikalas — dranriios knygelė norintiems sudarv-. pvbraižos, parašė Petronėlė
denee. \Vaterburio ir k.tų "ia yįį. ,®a ' 3 ' Min« imo nro«rama bus (« i, už IP no: veiklos apžvalrinis leidinys, ti testamentą. Ten vra ir tęs- ’ Onntaitė. 216 psl.,
netolų betuvia. kataliką,.! "a- ' i įvairi, įdomi ir graži. Gros : (su.antstomas, tr uz USA Wra .^uiu (lraU(ri io5 wo. tamentu pavyzdžių. Jos kai-i minkštais viršeliais
iki i\ew Yorko tokių pnsi-j Kaimo Jurgis : Levandausko orkestras. Į (sieninis). tokolų. Spėjama, kad jie bus. na — $3.00. i kietais — $3.50.

čiuiu žvgis su atitinkamais Jums: ^a? ką gero padaro met sukakti Kuopą jkū ri. • • 1 » . . . no ivi’ocmonctanp lor»n_ *■ * 1 * I
kuopa minės savo veiklos 70; 'tooeeooooc&ec'aooeeoaooeooe komis!ia i kiuri ieina pirm. 

kun. V. Martinkus. A. Ra-

kaina
$3.00,



Puslapis ketvirtas

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Vienuolio sukakties 

minėjimas

’ vokalinės kūrybos vakaras, 
į Jame skambėjo J. Karoso 
sukurti romansai, dainos bo^ 

Balandžio 27 d. Vilniuje'sui su fortepionu ir chorui, 
respublikos bibliotekos kon- harmonizuotos lietuvių liau- 
ferencijų salėje buvo su- dies dainos. Programą atli- 
rengtas vakaras rašytojoj ko operos solistai, nusipelnę 
Antano Vienuolio - Žukaus- artistai R. Tumalevičiūtė ir

meti-, V. Cesas, dainininkai Z. Va- 
į ranavičienė ir V. Kuprys, o

ko 90«ioms gimimo 
nėms paminėti.

taip pat televizijos ir radijo 
Kalbėjo rašytojai J. Bal- choras, vadovaujamas nusi- 

tušis ir J. Paukštelis, Vie- pelniusio meno veikėjo L. 
nuolio sūnus Stasys Žukausy Abariaus. Akomponavo R. 
kas ir sūnėnas Rapolas Šal- Karosaitė ir V. Vitaitė. 
tenis, buvusi anykštietė mo-:
kytoja A. Bajorienė. Aktorė i 
G. Urbaitė paskaitė Vienuo-1 
lio kūrybos, pagrojo nusipel-i 
niusio artisto P. Tamošaičio ■ 
vadovaujamas "Sutartinės“ j 
liaudies instrumentų an- • 
samblis.

Lietuvos diena 

Azerbaidžane

Balandžio 26 d. Azerbai
džano sostinėje Baku buvo 
suraošta Lietuvos diena. A- 
zerbaidžano Teatro draugi-

Bibliotekos parodų salėje jos kvietimu ten buvo nuvy- 
buvo išstatyti A. Vienuolio kę Lietuvos operos ir baleto
kūriniai ir apie ji literatūra.! teatro solistai E. Gutauskas - Haugan. žymi amerikiečiu! Balandžio 30 d

. i ir V. Kuprys, Kauno teatro' visuomenininke.
J. Karoso kūrybos vakaras solistai A. Mikšvte, M. Re-i _ .n.— C <T----- I Mine*.ima viešbučio'kys, aktorė S. Nosevičiūtė, i ivunęjimą viešbučio ^.a- 

Balandžio 22 d. Vilniuje valstybinės konservatorijos ! vo-v sa’®je atidarė ligšiolinė 
filharmonijos salėje Įvyko dėstytojas J. Bajerčius ir LMKFjpirmininkė Y. Jonuš- 
seniausio gyvo lietuvių kom-- teatro drauoiios darbuotoia kaitė - Leskaitienė, S. Valiu- nė- Aldona Noakaitė-čekie-‘ laukiame išaugant vyro. ku- 

n m yfinittuz ' " ' ’ kienė sugiedojo himnus, in-! ne- Ej_ena Le^eckienė, Mai- j ris galėtų stoti i mūsų politi-,pozitoriaus Juozo Karoso M. Zalubaitė.

An driekus. OFM. 
i Pirmininkei V. Leskaitie- 
. nei pranešus apie ligšiolinę 
veiklą, sekė sveikinimai žo
džiu ir raštu. Kalbėtojui pri- 

VISUOMENINIAIS REIKALAIS statė Re^ina Žymantaitė.
‘ Iš lietuvių pirmasis svei- 

Balandžio 28-30 d. Chicagoje buvo susirinkusi JAV kino Lietuvos gen. konsulas! 
Lietuvių Bendruomenės Taryba. Veiklos pranešimus vi- New Yorke A. Simutis (lie-j 
suomeniniais reikalais sesijoje pateikė Centro Valdybos tuvių ir anglų kalbom i. Jis 
pirmininkas Vytautas Volertas ir vicepirmininkas visuo- sveikino ii Lietuvos atstovo
meniniams reikalams Algimantas Gečys. į RajeS ° 11 P?nios vaidu-

Po jo federaciją sveikino 
Pranešimus svarstė ir nutarimus pasiūlė JAV LB Ta- Vliko pirmininkas dr. J. K. 

rybos Politinių-Informacinių Reikalų Komisija, kurią su- Valiūnas ir ACEN ir Lietu- 
darė pirai. dr. P. Vileišis. J. Ardys. V. Balčiūnas, dr. K.1 vos Laisvės Komiteto vardu 
Bobelis, A. Gečys, dr. P. Kisielius, dr. E. Lenkauskas. A.' V; Sidzikauskas ir eilė kitų. 
Mažeika, B. Nainys, J. Skrinska. J. Saikliorius. į Lietuvių Katalikių Motera

■ Pasaulinės S-gos vardu pa-
\ ėliau visa taryba siūlymus diskutavo, juos papildė; sveikino Aid. Šlepetytė-Ja- 

ir balsavimo būdu priėmė. Balsus skaičiavo dr. K. Bobelis, j načienė. Visi ypač džiaugėsi 
A. Mažeika, J. Stikliorius. t federacijos Įnašu Lietuvos

JAV LB Tarvba nutarė- laisvinimo talkoje.
Gauta nemaža sveikinimų 

raštu. Iš jų pažymėtini: 
Patricia Nixonienė pabrė-

„ , - a t • . • m i i i , žė. kad federacijos ryšiaiBendruomenes ir Amerikos Lietuviu Tarybos bendračiai-, naU(,inffi ne dk jos nariams. 
biavimas, todėl JAV LB Taryba nutarė, kad: J vjsam kraštui

Nevv Yorko valst. šen. Ja
mes L. Bucklei telegramoje

JAV LB Tarybos nutarimai

1. Sėkmingam Lietuvos iš rusiškojo ir komunistinio oku
panto vadavimo darbui padėtų glaudus JAV Lietuvių

a) JAV Lietuvių Bendruomenė ir Amerikos Lietuvių 
Taryba sutana esą lygūs partneriai, abu atlieką reika
lingą ir naudingą Lietuvos laisvinimo darbą. pažymėjo, kad "JAV-bės i 

niekuomet nėra pripažinu 
sios Baltijos valstybių oku
pacijos. Aš tai sveikinu, nes 
JAV’ neturėtu net ir simbo
liškai pritarti sovietų Įsivy
ravimui tuose kraštuose. Tuo 
metu, kai atsiranda žmonių, 
siekiančių užkirsti kelią lais
vojo pasaulio informacijai 
skleisti gyvenantiems komu
nistų nepakeliamoje prie
spaudoje, aš dėkoju už jūsų 
pastangas savo tautiečių la
bui ir drauge su jumis jun-! 
giuos maldoje už greitą Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymą“.

Lietuvos diplomatijos še
fas St. Lozoraitis savo svei-! 
kinime pažymėjo! kad L.VI.
K. Federacija vykdo svar
bius uždavinius: ji dalvvau- 
ja darbe Lietuvos nepriklau
somybės bylai, sauso šei-' 
mas ir lietuvybės židinius, 
išlaiko jaunose kartose tau-į 
tinę sąmonę.

Dar sveikino JAV’ vice-Į| 
prezidento Agnevv, N. Yorko 
valst. gubernatoriaus, buv. 
prezidento L. B. Johnsono ] 
žmonos ir daug lietuvių bei 
kitų tautybių veikėjų ar or-;jį

b) Todėl JAV’ LB ir ALT tariasi dėl politinės linijos 
ir darbų suderinimo.
c) Šiam tikslui JAV’ LB ir ALT sudaro bendrą koordi
nacini komitetą po tris atstovus iš kiekvienos institu
cijos.
d) Koordinacinio komiteto siūlymai aprobuojami ati
tinkamų vyriausiųjų JAV’ LB ir ALT organų, skelbiami 
visuomenei ir vykdomi, laikantis tarpusavio susiprati
mo dvasios ir džentelmeniškumo principų.
e) Vasario 16 aukos skiriamos Lietuvos laisvinimo 
darbams, ir jų rinkimas JAV LB rengiamuose minėji
muose vykdomas pagal aukotojo apsisprendimą. JAV 
LB Taryba kviečia ir visus kitus mūsų veiksnius suda
lyti sąlygas aukotojo apsisprendimo principui vykdyti, 
f ) Tam tikrais atvejais išeivijos svoriui sustiprinti abi 
institucijos sudaro bendras delegacijas, lankančias 
JAV7 valdžios Įstaigas, pareigūnus ir kitomis atitinka
momis progomis.
g) JAV’ LB Taryba kviečia lietuvių spaudą, radijo va
landėles ir lietuvių visuomenę padėti šiuos jos nutari
mus populiarinti ir Įgyvendinti.

2. JAV’ LB Taryba:
a) Užgiria JAV LB Centro Valdybos vykdomą Talkos 
Lietuvai sekcijų steigimą ir pageidauja, kad minėtų 
sekcijų veiklai būtų pateikta programa, pabrėžiant in
formacinių žinių rinkimo svarbą efektyviam Lietuvos 
bylos darbui.

b) Užgiriu JAV LB Centro Valdybos išvystytą veiklą, matienė, Sofija Skobeikie-
politinių ryšiu srityje, ragindama taip pat plėsti šią nė ir Salomėja Valiukienė. 
veiklą ir periferijose. ' Kandidatės: Elena Kulber,

.... Genovaitė Vėbrienė ir Ire-
c) Rekomenduoja skirti daugiau lėšų informacijai ir
daugiau siekti politinių kontaktų su svarbiais Ameri
kos politinės opinijos formuotojais. ’■ zickienė, Valerija šileikie-, „ ... ..^<1

* ' . , T i \r * • - 1 Vacys Kavaliūnas, AIDAI1 ne ir dr. Jadvyga Vytuviene.»ID ,
3. JAV LB Taryba paveda JAV LB vykdomiesiems orga^ j Valdybos narės naują pir-’IK st-SELIAi> premijuotas 
nams aiškinti bendruomenės narių šeimoms apie žalą. mininkę išsirinks vėliau, 
siunčiant vaikus i Lietuvos okupanto rengiamas pionierių ! (E)
stovyklas.

NAKŲ ŠEIMOS PAŽIBA

ROMANAI
Jurgis Gliaudą. BRĖKŠ- 

na Žemaitaitienė. Revizijos mės NAŠTA, 384 psl, kai- 
komisija: Aleksandra Ka- na $6.00.

4. JAV LB Taryba užgiriu ligšiolinę JAV LL ( enro al- ; Neseniai rašėme, kad Ke- 
dybos veiklą Lietuvos laisvinimo srityje .» reiškia jai pa- leivio ir Naujienų bendra- 
dėką. darbio /Alfonso ir Bronės 

Nakų 12 metų dukrelė Vida 
su savo dviem draugėm su
gebėjo Vasario 16-sios pro
ga visą mokyklą sudominti 
I ietuvos reikalais, o štai da- 

[ bar sužinome, kad tos pa- 
j čios šeimos narys Viktoras 

Lietuviai svei-į pirmuoju mokiniu baigė 
Detroito gimnaziją. Jis bu
vo klasės pirmininkas, labai 
aktyvus įvairiose srityse, lai-

JAV LB TARYBOS PREZIDIUMAS

Vytautas Kamantas, Vaclovas Kleiza, Edmundas 
Lenkauskas, Stepas Matas, Antanas Razma

AUKŠTAI VERTINAMA MOTERŲ VEIKLA

Š. m. balandžio 29 d. Nevv ganizacijų.
Yorke, Plaza viešputy, iškil- kintojai iškilmių proga pri 
mingai paminėta Lietuvių'minė ligšiolinės pirmininkės 
Moterų Klubų Federacijos V. Leskaitienės nuopelnus.
25 metų sukaktis. Posėdyje Po iškilmingos dalies sekė mėjes visą eilę atžymėjimu. 
dalyvavo, be lietuvių, fede- priešpiečiai. Čia ilgesnę kai- į Viktoras rudeni pradės 
racijos delegačių ir jos sve-, bą pasakė viešnia iš Wa-! studijuoti politinius moks
lu, latvių, esčių bei kitų ' shingtono Haugan. Meninė- į jus Michigano universitete, 
tautybių moterų atstovių, ir. je dalyje visą eile šokių atli-J Tu,i laimėjęs 3 stipendijas, 
busimoji General Federa-, ko J. Matulaitienės vado-{ Viktoras Nakas yra labai!
tion of VVomen’s Clubs pir- i vaujamos tautinių šokiu gru- : „eraj baigęs utuanistinę mo-1 
mininkė Mrs. Kermit V. J pės šokėjai. kyklą, šoka Šilainės sambū- į

Balandžio 30 d. Įvyko fe-iryje, gerai žaidžia krepšini ČIAI, premijuotas romanas, ITT S, Kazio Griniaus, I to- 
d eracijos darbo posėdis. Iš-! ir tenisą. i 594 pusi., kaina $4.00. :inas,_oo0 ps>.. Kaina ......$2.

rinkta nauja L.M.K. Fede
racijos valdyba: Irena Bari vais ju šauniu sūnumi, Ii
naitienė, Viktorija čečetie-i me jam gražios ateities

: vokaciją^sukalbėjo Tėvas L.' vina Klivečkienė, dr. Marija S nės veiklos darbininkų retė- ANT KELIŲ ... romanas iš, mūs 1949-l94o m.
Kregždiene, Margarita Sa- jančias eiles.

' i Paaiškinimas visuomenei apie

, PODAROGIFTS, INC.

Alės esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra 
išskirtinai Įgaliota VNEŠPOSYLTORGo priimti ir siusti 
DOVANŲ užsakymus giminėms Lietuvoje ir S.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje, kuri siunčia DOVANŲ užsakymus Į VNEšPOSYLTAR- 
Gą be jokių tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje, kuri priimu užsakymus PREFERENTIAL ROUBLE 
CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS RUBLIŲ 
PAžYAIĖJIAIAAIS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai 
per VNEŠPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos 
specialiose VNEŠPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandė
liuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir S.S.S.R.

PODAROGIFTS, INU. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje VNEŠPOSYLTORGo autorizuotu priimti užsakymus 
BUTAMS.

PODAROGIFTS. INU. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje. kuri gauna VNEŠPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMO
BILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų 
tučtuojau. Tai yiu šie modeliai:

MOSKVICH 412 IZH—$3155.00; MOSKVICH IE—$3033.00;

iZAPOROZHETS 968—$2026.00. — jeigu jau nebus buvę 
anksčiau parduoti.

Kas pirmas ateina—tam pirmam patarnaujama!

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai 
prie mūsų prisi jungusiai firmui:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., Floor 21 st,

Nevv York. N.Y. 10022. Tel.: (212) 758-1150 1

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadvvay, New York, N.Y. 10019 

Tel. 212—581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
723 U’alnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tet, 215 WA 5-3455

arba tiesioginiai Į mūsų vyriausią Įstaigą:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės)

NEWYORK, N.Y. 10001 
Tel. (212) — 685-4537

Būkite tikri, kad paduodate savo užsakymus tikrai autorizuo
tai firmai.
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LABAI ĮDOMŪS

ATSIMINIMAI
GANA TO JUNGO, Kip^

ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.

romanas, 234 psl., kaina $5. JAUNYSTES ATSIMINI- 
Birutė Kemėžaitė, SU- • MA1’ .Vlad? . 335

294! kieti viršeliai, kaina —
' $4.00.

PA-

DIEV! AŠ IŠEINU...,
psl., kaina $4.50.

Pragaro vyresnysis, į MES VALDYSIM
mijuotas romanas, parašė ŠAULĮ, j . ai ase 
Vytautas Volertas, 273 psl.,! nas> 1 tomas 168 psl., II to- 

1 mas 248 psl. Kiekvieno tomokaina $5.00.
Rezistencija, romanas, 

parašė R. Spab’s, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
>6.00.

Andrius Valuckas NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili- 

280

kaina $4.00.
WE WiLL CONOUER

THE VVORLD by Liudas 
Dovydėnas, 217 psi., kaina. 
$5.00.

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio a išimi nimai, 416
nsl.. kaina................. :.$2.00;
‘ TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sl., kai
na ......................... $2.00!

i DIENOJANT, Kipro Eie- 
į <inio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Biennio, 592 puslapiai, 
Kaina ...................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MiN-

mo J 935 m., I tomas, 
psl.. kaina $3.00.

Andr-us Valuckas, NE-1 

M U N O SŪNŪS, II tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO-

Džiaugiamas kartu su tė-! Birutė Pūkelevičiūtė, — ATSIMINiMAI IR MiN- 
nki- RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, i tys, dr. Kazio Gvimaus,

tomas. 356 psl. kaina $5.237 Į 11
i

ir premijuotas romanas,
psl., kaina $5.00. i LIETUVOS VYČIO PĖD-

Kazys Plačenū,. PULKIM SAKAIS, Juozo Strolios ido-

kun. Strazdelio gyvenimo mab 176 psi. kaina $2.00.
I tomas 200 ps.. kaina $2.00 j PASKUTINIS POSĖDIS,
II tomas 160 ps., kaina $2.00 Juozo Audėno atsiminimai,

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00.

lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Rene Rasa, MEILĖ TRI

KAMPY, 219 psl. kaina $3.-į 
sėliais — $3.75.

Juozas 5vaistas: ŽIOB

227 psl., kaina..........  $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE 

| TUVOJE, Jono Budrio at- 

i -.tr. Tarulis, VILNIAUS! siminimai, 224 psl., kaina 
RŪBAS, 495 psl., kaina į $2.50.
miPKŠtais viršeliais $3.15.ĮKASTAI — STRAIPSNIAI, 
kietais viršeliais $3.75, j ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

Nemunas teka per Atlan- zas Liūdžius, „’-iG pusia-
ta, Vytauto Alanto 5 nove- piai, kaina..........$3.00.

ATSIMiNiMAI APIE 
{JUOZĄ. LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 68 psl.,
kaina ..............................$1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra-

romana. !poio Skipičio, 440 puslapių,
M. Sida !kaina ...............................$5.

NEPRIKLAUSOMA LiE-psi.

RIAI PLAUKIA,

iš knygnešio Kun. 
ravičiaus gyvenimo. 231 
Kaina $2.50. Į TU VA. R. Skipičio atsimi-

Vacys Kavaliūnas. KAL : nimų II tomas, 476 psl., kai
premijuota: 
psi., kaina.

Vieni
Kai

NŲ GIESME,
romanas.. 2dJ 

: $2.50.
j Aloyzas Baronas;

MEDŽIAI, 117 psi.
! ia $ l,5o.

Vytautas Voieitas, UPt 
! TEKA VINGiAiS, romanai 
' J32 psi , kaina $3.50. 
j Alė Rūta. KELIAS Į

na $7.00.
ANTANAS SMETONA 

IK JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno, 178 psl., 

kaina ..............................$2
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

omanas iš lietuviu emigran-f
242 psi.. karų gyvenimo 

;a $2.50
D. Nendrė, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIU, romanas, 
>65 psl., kaina $5.

| Jeronimas Ignatcnis, LŪ-

1 ŽIAI, SOI psl., kaina $3.00
Aitvarai ir giria, Jurgio 

Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos. 254 psl., kaina 

’ $4.50.
Aloyzas Baronas: LIEP 

TAI IR BEDUGNES, pre 
i nijuotas romanas, 279 psi. 

j Į aina $3,00.
p Vytautas Alantas: TARI 
H DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46:

iU'H . kjnną $4.50.
I Agonija, romanas, antra 

laida, parašė J. Gliaudą. 406 
psl., kaina $5.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanai. 24* 
psl., karna $3.

KAIRŲ, premijuotas romą-1 atsiminimų (1918-1940) V 
nas iš JAV senosios kanos tomas, 295 psl., kietais vir- 
.ietuvių gy venimo, 248 psi. sėliais kaina $3.75.
<aina $3.00- GYVENIMO VINGiAiS,

Vytautas Volertas. GY dr. P. Ka-vaitytės-Karveiie-

7ENIMAS YRA DAILUS inės, 360 psl., kaina, . .$3.50.
SIAUBINGOS DIENOS, 

1944-1950 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 

činskas- 273 pusi. kaina $3.
PER GiEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-19181 IV to
mas. 272 psi., kaina kietais
viršeliais ................... $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DĖL 

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 

. psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais—$3.75.

DANGUS DEBESYSE,— 
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 

psl.,.kaina minkštais virše 
liais $2.50. kietais $3.75

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Neri), Pet- 
•onėlėž Orintaitės, 234 psL, 

Kaina $3.00.
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!fiPiįsikftlbeįiima
1Maikiosiūlrevuj

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

f Tokia buvo mada. Bet ji at’ 
gyveno savo laikus ir. išnyko. 
Įvykusios permainos palie
čia beveik kiekvieną gyve-] 
nimo aspektą: Įstatymus,! 
valdžią, religiją, šeimos for
mą. švietimą teatrą, televi
ziją ir taip toliau.. Ką seniau 
Įstatymai draudė ir net ašt
riai baudė, šiandien tas jau 
laisvai praktikuojama.. Tik 

i kataliku ir kitu fanatiku vai-* v *.
i domos valstijos nori laikytis 
| senovišku papročiu. Pavyz- 
i džiui, Massachusetts valsti
ja turėjo Įstatymą, kuris 
griežtai drausdavo gimdy
mų kontrolę ir buvo laiko
mas tvirčiausiu moralybės 
pagrindu. Bet Vyriausias 
Tribunolas šiomis dienomis 
tą Įstatymą panaikino. Jis 
prieštaraująs šalies konsti- 

, tucijai. Taigi naujos pažiū- 
1 ros i gyvenimą šluoja šalin 
net ir religines dogmas.

— Ar tu rokuoji, kad visi
■ Įstatymai negeri?

— Ne, tėve, ne taip. Įsta- 
tvmu vra visokiu. Yra nau-c *
dingų Įstatymų, ir yra žalin
gų. Jeigu Įstatymas varžo 
žmogaus laisvę arba duoda 
valdžiai perdaug laisvės, tai 
toks įstatymas negeras. Vai- 
džia privalo žmonėms tar- 

į nauti, o ne valdyti juos.
— Vot, čia tai tu gerai

! pasakei. Policija neturėtų 
teisės mane areštuoti, jeigu 
aš dainuodamas pareinu na
mo.

— Bet tėvo dainavimas

skaudžią vienatvę. Bežiūri’ 
nedarnas prieini vaizdą — 
„Apgriuvęs namas uoste“. 
Taip ir toptelia galvon rusų 

Balandžio 9-11 dienomis pavergtoji mūsų tėvynė su 
Hot Springs vasarvietėje savo apleistais, apgriuvu- 
svečiavosi žymus mūsų foto siais ir pamuštais malūnais, 
menininkas kun. Algiman- kuriuose taikingi lietuviškų 
tas Kezys, S.J. Jis yra čia pasakų velnėkai gyceno, o 
gyvenančio Jurgio Kezio sū- dabar jų vietas užėmė pikti 
nus, kuris nepamiršta savo raudonieji velniai. Viskas 
sengalvėlio ir retkarčiais ji stebinti: "Padrikas siūlas 
aplanko. Svečias yra labai1 ant grindų“, "Vienišas me- 
ivarbaus mūsų tautai ir išei-'dis dykumoje“, "Atspindžiai 
vijai Lietuvių to o aichj ap van(jeny“ įr „Putota ban- 
ūpestmgoji d\asia. jga“. Koks nuostabus šviesų

Visada, kai tik pas muši ir šešėlių žaismas prie sudu- 
itsilanko lietuvis kunigas.jžusio veidrodžio! "Paukštis 
.ai stengiamasi suorganizuo-{ narve“ \isiems primena, 
i lietuviškas pamaldas, ku- kaip skaudi ir sunkiai pake-

HOT SPRINGS, ARK.

Lankėsi foto menininkas

■ių visi mūsų kolonijos lietu
viai laukia ir jose gausini da
lyvauja. Iš anksto žinoma- 
mi. kad atvyksta kun. A. 
Kezys, bandėme gauti kata
likų bažnyčioje kamputi ir 
’šgirsti lietu viškai skelbiamą 
Dievo žodi.

Deja, bažnyčioje lietuviš-

liama nelaisvė. O komunis
tai iš laisvės tyčiojasi ir bu
vusias laisvas tautas laiko 
koncentracijos stovyklose. 
"Negriukas tarp senu užuo
laidų“ šneka apie žemėje 
klestintį skurdą ir nepritek
lius, nors pas kaiką aukso 
kalnai rūdija. Visko m išsa

koma mišioms nei vietos, nei j kyši. Tik apžiūrėjęs toto pa

Jaunystės atsiminimai

j
g■s

— Vot, Maiki. po žiemos — Dabar prisiminiau, tė- 
ir šalčių susilaukėme ir pa- ve. Kartą man pasakojai,j 
vasario. Šilta ir gražu. Atro- kad abudu gavot nuo krako- gali trukdyti kitiems miega 
do, kad ir medžiai džiaugia-: viakų pylos. o policijos pareiga yra sau
si — žaliuoja, žydi, juokiasi, i — Taigi galiu dar pridur-

. Į ti, kad nukentėjau dėl ViB 
Aš sakiau tėvui, kad njaus> q Smetona

taip bus. i medalio neprisiuntė.
man nei

O iš kur tu žinojai? 

kad

laiko negavome. į
Rodos, visų tautybių ti

kintieji turi teisę išklausyti 
Evangeliją savo gimtąja 
kalba. Kada lietuvis susikau
pęs meldžiasi už bolševiku' 
engiamą Lietuvą ir komunis
tų nukankintus savo arti
muosius, tai, rodos, ir Die
vulis, arčiau prilenkęs ausi 
prie vargano pasaulio, ati
džiau klausosi nuskriaustųjų 
atodūsių ir mūsų mamyčių 
kalbą gerai supranta. Tačiau 
dažnai tenka nusivilti ir pa
justi. kad vis tik esame Įna
miai ir mums netaikomi Vi
suotinio R. K. Bažnyčios su
sirinkimo nutarimai.

Paaiškėjus, kad katalikų 
šventovėje negausime lietu
viškoms pamaldoms vietos. 
Jonas Galiūnas konvencijų 
auditorijoje išnuomavo ma
žąją salę ir savais pinigais 
sumokėjo $45. l’ž tai mūsų 
organizacijos ir visuomenė 
J. Galiūnui reiškia lietuvišką 
padėką.

Balandžio 9 d. salėje kun. 
A. Kezys. S.J., lietuviškai 
atlaikė pamaldas, kuriose 
dalyvavo beveik visi čia gy
veną lietuviai ir daugelis 
svečių. Kunigas savo pa
moksle priminė, kad visų ti
kinčiųjų prigimtoji teisė ir 
Bažnyčios tėvų nutarimas 
leidžia garbinti Dievą savo 
gimtąja kalba. Lietuviai irgi 
turi teise prašyti ir reikalau
ti lietuviškų pamaldų, kai 
atsiranda proga ir čia atsi
lanko lietuvis dvasiškis. Pa
maldos baigtos giesme Mari
ja, Marija ir Lietuvos him
nu.

Toje pačioje salėje tuojau 
po pamaldų vyko kun. A.: 
Kezio foto paroda. Sienose 
iškabinėti ir ant s+alų išdė
lioti foto paveikslai daug, 
žiūrovų apstulbino ir ilgam, 
oririšo prie nuostabiu foto! 
kompozicijų. Reikia didelio j 
talento ir neoaprasto pasta-! 
bumo, kad foto objektyvas] 
užfiksuoju labai originalu.’ 
' kuri eiliniai praeiviai visai 
nekreipia dėmesio, vaizda. '

Štai „Paukštis tvenkinio j 
pakrašty“. Tai visai papras-! 
tas vaizdas. Ar maža paukš-] 
čiu tvenkinių pakraščiuose? 
Niekas i juos nekreipia dė
mesio. o kun. A. Kezvs pa-į 
gavo tą mažyti paukšteli, ir, 
tokio paveikslo jam gali pa- ; 
vvdėti tapytojai. Toliau — 
„Tvorelė parke“. Parko me
džiai. saulės spindulių nu
tvieksta aikštė ir pakrypusi, 
dėmesio neverta tvorelė, bet 
kaip viskas puikiai derinasi! 
Arba „Tarų parko suolu“. 
Tarj) tūkstančių suolu sėdi 
vienišas ir giliose mintyse 
paskendęs ž mogelis, ir jis 
ne vienam žiūrovui primena

(Nukelta i 7 psl.)

SPECIALIAI 
DIDELĖS VERTĖS

DOVANOS 
Į LIETUVĄ

GAVĖJAS NIEKO 
NEPRIMOKA
GREIČIAUSIAS
PRISTATYMAS

VERTINGIAUSIA IR 
GERIAUSIA DOVANA

JŪSŲ GIMINĖMS

10 SKARELIŲ . . $54.00
5 vilnonės, dideliu ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų. visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų, 
(apie 250 rbl. vertės). 
ORO PAŠTU , , $6.3.40
5 DIDELĖS VILNONĖS 
SKAROS .......... $96.00
54x54 colių su kutais, 
gražiais gėlių raštais (a- 
pie 500 rbl. vertės). 
ORO PAŠTU .. $113.00
~ NETIKRI KAILIAI— 
KAINA TIK .. $108.00
Užsakykite šituos pra
bangius ir šiltus pasakiš
kos vertės kailinius. Pa 
sirinkite nuo minko (vie
nos spalvos ir dryžuo
tų). plačiauodegių kara
kulių ir avikailių (apie 
500-600 rbl. vertės).
SPEG, KOMBINACIJA

$169.00
Geros rūšies ir didelės 

vertės
3 jardai medžiagos vyrų 
žieminiam paltui, 100'/ 
vilnos, tiek pat tos me 
džiagos moterų paltui, 
3>/2 jardo medžiagos vy
rų eilutei, 100'» vilnos, 
3 jardai tokios pat me
džiagos moterų suknelei, 
2 paklodės (dvigubai lo
vai). 2 pagalvių užvalka
lai, 6 turkiški rankšluos
čiai (apie l,500rbl. ver
tės).

Yra daug kitokių dalykų 
Prašykite mūsų 

iliustruotų katalogų
veltui! 

UžSAKLKITE TUOJAU 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1530 

LABAI SVARBU
JŪSŲ SUDARYTI 

SIUNTINIAI 
Galite atsiųsti mums ir 
savo supirktas dovanas. 
Mes jas kuo greičiausiai
pasiųsime..
DĖVĖTI DRABUŽIAI

Mes specialistai pasiųsti 
be muito dėvėtas drabu
žius ir kitus asmeninius 
daiktus iš Sovietų S-gos 
atvykusių svečių. Papra
šykite mūsų specialaus 
biuletenio.
Mes turime šito biznio 23 
metu patyrimų ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato. Seimo nario, mi’ 
nistro Vlado Požėlos labai 
Įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

į Teroro ir vergijos imperijaI v
! Sovietų Rusija, 3C9 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
i turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa* 
koti. Jis, dar v aikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 

. džiama# lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo- 
i iiucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
, vėliau kibo i nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
į seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų

1 skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa- 

l koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
; mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
! las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

goti piliečių ramybę, ypač 
nakties laiku. Dainuodamas 
tėvas ardai tvarką. Policijos 
pareiga toki dainorių suim
ti, tėve.

— Gerai, kad tėvas čia —Tai kur tada bus mano 
| priminei Smetoną. Kai kad- laisvė? 

mūsus bame, kad viskas pasauly — Bet. žinai, tėve, kad 
kas-! kinta, tai Į tą kitimo sintezę laisvė yra reikalinga ir gera 

tik tada, kai ji kitų laisvės

— Aš žinau 
žemelė, kaip
met keičia savo aprangą. Į tinka ir jo prezidentavimo 
Tokia jau tvarka gamtoje—į Lietuvoje pasirodymas: bu- 
viskas kinta. Kaip medžių! vo prezidentas Smetona, ir 
lapai, taip kinta ir žmonių; dabar jo nebėra. Jo vietoje 
gyvenimas. Kinta ir patys į yra kas kitas. Vadinasi, 
žmonės. ! vaizdas pakito. Kinta ir kitų

! prezidentų vaidmuo. Prieš
— O kodėl aš nekintu? I dešimt metų niekas ir sap-

! nūoti nesapnavo, kad Ame-
— Kinti ir tėvas. Juk A- 

merikon atvažiavai ne toks.; rikos 
Buvai tiesus kaip žvakė, o' skristi

mergina.

neardo. Todėl reikia mokė 
ti laisve naudotis. Pareinant 
iš smuklės namo nakties 
laiku nereikia dainuoti.

— Ale kad ir tu pats, Mai
ki, nedarai taip, kaip mane 
mokini. Va, tu kritikuoji ma
no laisve. Nu, aš tau pasaky-

dabar žiūrėk, kokia kupra! komunistų vadais apie san- 
užaugo. Ir nosis jau daug'tykių pagerinimą. Kaip bu-! 
didesnė, negu pirma buvo..] vę Nixono pirmtakai, taip ir;

1 siu, kad tokia kritika man
prezidentas galėtų nepatinka. Taigi pasakysiu 
Pekinan ir tartųsi sui tau gud bai, ir dac oi!.. ‘

CHICAGO. ILL.

Balfo direktorių posėdis

Balandžio 29 d. buvo susi-

Kinta viskas, tėve. Ir kinta ■ jis pats iki šiol priešinosi Į- 
labai greitai. Kas buvo prieš’ leisti Kiniją i Jungtinių Tau-i 
dešimt metų, šiandien to jau! tų organizaciją. Betnetikė-; 
nebėra, o yra, ko pirma ne-i tai Nixono politika pasikei-į posėdžio Balfo cent 
nebuvo. ! tė — ir Kinija jau sėdi pa-j1’® direktoriai. Dalyvavo lt

i šaulio tautų sąjungoje. Kei-i direktorių ir 13 jų Įgalioti- 
— Nu. dėl savo kupros ašį čia Amerikos prezidentas Jum pirmininkavo M.

„ - ’ ■ • A.Besiginsiu. Ji atsirado po to,! savo politiką ir Rusijos at-' Rudienė, sekretoriavo . 
kai paliokai mane sulamdė.) žvilgiu. Čia viena jo ranka Dzirvonas ir V. Baleišytė. 

— O kaip tai atsitiko?

Ar aš neaiškinau?

Neatsimenu, tėve.

Vietname žu lo komunistus, j Svarbiausias darbotvar-
: o antrą ranką veža Mask-į kės klausimas buvo Balfc 
; von pasisveikinti su komu- centro iškėlimas iš Nevv A or- 
į n istai s. Taip. tėve, laikai ko Į Chicagą. Po išsamiu 
į kinta, ir kartu kinta mūsų j ginčą buvo išrinkta 5 asme 
i pažiūros i gyvenimą nų komisija šitam klausimu

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 

IŠSIUNTINĖTAS

„K E L E I V I O“ 1 9 7 2 METŲ

Kalendoriui
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina tik $1.50
„Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo

pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

į išnagrinėti.
— Tai buvo tada, Maiki. į 

kai jų generolas Želigovskis! 
pagrobė Vilnių. Saubostono; 
lenkų krakoviakai tada su-'
rengė džiaugsmo šventę, šo-! įai reikia pasakyti, kad se
ko krakoviaką ir džiaugėsi, nasjs pasaulis nuolat baigia- 
kad senasis Vilnius vėl grĮ-jsi Paimkim kad ir drapanų 
žo Lenkijai. Gerti buvo vi-; madas. Ar ne kasmet jos 
siems už dyką. Nu, tai nuė-į baigiasi? Ar matai šiandien 
jau ir aš su savo frentu pa-į moteri su i]gu sįjonu, kuris 
ragauti lenkiškos rūkšties.-, šluoja gatve? O juk tokia 
Pasakėm jų maršalkai, kad;mafja buvo. Bet ji mirė. Vie- 
ateinam nuo Saubostono lie-; toj j]gų sijonu atėjo mada 
tuvių, juos pasveikinti. Jis moterim? vvriškas kelnes 11U. orkestras,

O kas daugiau paki
tės?

Tėve. jei kas tiki. kad 
pasaulis gali pasibaigti

Jūratės ir Kastyčio operos 
didelis pasisekimas

Balandžio 29 d. buvc 
K. V. Banaičio operos Jūra 
tė ir Kastytis premjera, Į ku
rią susirinko ne tik vietom 
lietuviai, bet nemaža buvc
atvažiavusiu iš Clevelando,£
Detroito, buvo iš Kanados 
ir net iš Lietuvos.

Pasak Naujienų redakto- 
choras ir so-

’ T,

raidavei sukamandavo: Bra-, dėvėti, irtos kasdien vis 
čia Polacy. visi šarap,. litvi’, trumpėja ir trumpėja. Yra 
nai nori mus pasveikinti, jau tiek trumpų, kad'jos be’( 
kad mūsų Želigovskis atga- veik niekio jau neuždengia.' 
vo Vilnių. Kai visi nutilo. • Jeigu prieš 50 metu moteris 

taio apsirengusi būtu pasi-mudu užtraukėme:
Ješče Polska nie zginęla. 
Ale zginac muši:
Co moskale nie zabrali, 
Cholera vvydusi!..

rodžiusi viešai, ji būtų tuo
jau areštuota. Padorumas 
reikalavo, kad motelis turė
tų sav o kūną gerai aprengtą

listai. vadovaujami Alek
sandro Kučiūno. savo uždą’ 
vinius atliko pasigėrėtinai.

Antras spektaklis buvo 
balandžio 30 d.'

Paskutiniai spektakliai’ 
buvo pakartoti gegužės 6 d. į 
ir 7 d.. Spektakliai vyko Ma-' 
rijos aukštesn. mokyklos sa
lėje.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS Teises patarimai

VLADAS POŽĖLA

Suvalkų kalėjimo 
užpuolimas

< (Tęsinys)

•Mūsų laimė — užtikome didžiulę šakų krūvą. Visiems j MOTINOS DIENOS PROGA SVEKINAME VISAS.
užteko vietos. Vienas kitas atsigulėme, susirietę kaip žvė- . LIETUVES MOTINAS, KELEIVIO SKAITYTOJAS. IR j 
rys. Buvome išalkę ir sustirę i ragą. Su Kacu vėl bėda. t

skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog A’** 

adresu:

h. eikauskas. Attornev ai Law.
Co-operative Bank Plaza 
1364 Centre Street 
lios’on, Ma-s. 0?.l3k

Nuvargęs jis užmigo ir nuo šalčio sustiro. Ilgai jo krūtinę 
trynėme sniegu, judinome, kol jis atsigavo. Vakarop pa
kilo šaltis. Virpulys dar labiau mus suėmė. ■

— O jeigu aš taip ką nors šilta atneščiau? —gudriai! 
mirktelėjęs, pasisiūlė mūsų Įkaitas. — Ar leistumėt mane? ;

— Na, kur ne — sušukome.
Kad‘jam nebūtų pagundos, dėl visa'ko mes paėmėme 

iš jo užstatu laikrodi. Žygis pavyko. Po valandos mes jau . 
buvome maloniai nusiteikę: buvusis Įkaitas mus pakvietė į 
skardžio viršūnėn karštų kukulių, kur anas vadovas iau 
laukė mūsų. I

Prisipažįstu, kad seniai seniai nebuvau taip skaniai, 
valgęs kukulių kaip dabar, atsigulęs ant pilvo su kitais,; 
srėbdamas juos iš bendro katilo. Skardžio būta gana aukš
to. Į

— Va, — kalbėjo kukulius atnešęs vadovas, — mesi 
eisime pro tuos žiburius, kurie ten matyti. Pasukę nuo jų 
šimtą žingsnių i dešinę, jau būsime Prūsuose. i

Grižo mūsų pasitikėjimas vadovais. To 20 minučių 
išgirdome lengvą švilpesį, o tai reiškė, kad kelias laisvas. 
Užčiaupę kvapą, kad nesukosėtume, žingsnis po žingsnio 
pagūžomis pralenkėme abidvi šviesas, o nuo jų tekini, pa
silenkę prie žemės, net porą šimtų žingsnių nuspyrėme. ;

— Sveikinu ! — sunkiai atsidusęs, su džiaugsmu pra
tarė vadovas. — Mes jau Prūsuose.

Tartum sunkus akmuo nuriedėjo nuo mūsų krūtinės, 
džiaugėmės sėdėdami jau mozūro kontrabandininko tro
boje. Čia pat atsiskaitėme su vadovu, palinkėjome vieni 
kitiems laimingos kelionės ir išsiskyrėme. Išėję Į Mierūnus 
nakvynės ieškoti, mes jau buvome patys sau vadovai.

Mierūnuose vėl pakito mūsų išvaizda: aš'jau buvau 
su padoria skrybėle ir apsiaustu, Kapsukas su Kacu apsi- 
skutę ir naujais batais. Mūsų išorė niekam nekrito Į akis. 
Vidudieni jau sėdėjome traukinyje ir važiavome Darkie
mio link. Įsrutyje išsiskyrėme su draugu Kacu — jis i Ka

LINKIME JOMS DAUG LAIMĖS.

-gy/tg.’ę: vj y? '7

Petras Vaičc i u n a s

MOTINOS ŽODŽIAI

Jei saulę pasiekčiau — ir ją čia jums dėčiau... 
Tiktai neatimkit man manojo vaiko!
Be vaiko, ak, kurgi rankas aš padėčiau. 
Kurios tą mažytį apglobusios laiko?

Jei jūs man atimsite kūdikį mano,
Man lūpos be vaiko kaip lapai ims vysti...
Ir manosios akys — ar fcus gi jos mano.
Kai joms nebeliks kam žvaigždynais nušvisti?

Jei motinai vaiką išplėšit iš rankų,
Išpiėšit ir širdį iš josios krūtines,
Jos vieton įritinsit akmenį trankų,
Kad joj nebeliktų raudos nuolatinės...

Ko tylit? Nežinot, kur gailestį dėti?
Gal meilės nematot stipresnės už laiką? 
Neduokit vandens man, paliepkit budėti,
Tik motinos širdžiai palikit jos vaiką!

sieks Lietuvą, čia tuoj prisi
statys sovietų vietiniai advo=> 
katai, kurie, apsiginklavę 
tariamais Įgaliojimais, rei
kalaus -jų „piliečiui“, t. y.

Advokatė <lr. M. šveikauskienė sutiko atsa- į vyro broliui priklausančios 
kyti j Keleivio skaitytoją klausimus teisės sumos. Kiek iŠ tos sumos iŠ 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro į tikrųjų teks vyro broliui, yra 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it j labai neaišku. Tokių „neaiš- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje ■ kūmų“ irgi galima buvo iš- 
Laiške reikia paūmėti, kad esate Keleivio į vengti testamento sudarymo 

būdu. Jei Tamstos vyras no
rėjo palikti tam tikrą savo 
turto dalį savo Lietuvoje gy> 
venančiam broliui ir brolio 
vaikams, jis galėjo sudaryti 
atitinkamą testamentą ir iš
vengti pomirtinių komplika
cijų su sovietų advokatais. 

Ar Tamstos vyras neskai-
! bet bėdos nebus, nes vaikų’ tė lietuviškų laikraščių? Juk 
! mes neturėjome, ir kitų gi-1 dažnai laikraščiuose Įspėja- 

savaitės nusto-. minių vyras neturi. į ma, kad turintieji Lietuvoje
jau savo mylimo vyrelio, su' Kai buvo surašyta viskas‘ giminių turėtų pasirūpinti 
kuriuo išgyvenau 27 metus, ant popierių, advokatas ma-j sudaryti testamentus, km 
Mes apsivedėme 1945 me- nęs paklausė, ar vyras turi i riuose būtų smulkiai nusta- 
;ais. Kai mes susitikome, jis kokių giminių? Aš jam pa-' tyta. kas mirties atveju turė- 
buvo bevaikis.našlys, o aš sakiau teisybę, kad jis turi,'tu būti padaroma su palie- 
senmergė. Jis man buvo la- Lietuvoje broli ir brolio vai- karnų turtu.

apiūpino, kuo įei-j kus, bet kad Amerikoje jis| Dabar Tamsta neturi ki- 
lauk’ 

toliau

priežiūros reikalinga. To aš šiuši, nes mes siunčiame jiem į
niekuomet negalėsiu užmirš’ siuntiniu laikas nuo laiko. ' Ispildant įstatymų reika- 
ti. ' Tada advokatas man paša’ dujamas formas, nėra pa-

Aš turiu dvi seseris ii bro- kė. kad jis tupėsiąs pranešti tartina meluoti. Tamsta vi
li, bet nė vienas nenorėjo giminėms Lietuvoje, kad sai teisingai pasielgei, nuro’ 

į mūsų motinos, o mano vyre- vyras mirė ir paliko turto. dydama savo advokatui vv- 
lis sake, priimk ir žiūrėk.) Man atrodo ,abai keist X!‘:']cti

fkar senam žmogui reikia kad advokatas turėtu t.okias
j dingt?

bai gera

yra prieš
vx. . . _ T. - Pr.a“ įstatymus, nesti giminėms Lietuvoje.

Mano vyras dirbo sunkiai; kad mano vyras paliko turto NEW HAVEN, CONN. 
ir kiek to turto pasiliko. Juk
aš esu savo vyro našlė. Vai- ALRK moterų suvažiavimas

» •i ir ilgas valandas. Be to. mes 
gyvenome taupiai ir tvarkin
ga'. Keletą sykių jo kiau- ( '<ų mes neturime, ir vyras jo
siau. ar jis nenorėtų testa- 
men1 a sūdanti tuo atveju, 
jei vienas iš mūsų mirtų 
anksčiau. Jis labai supykda
vo. sakydavo, nesirūpink. 
Tau užteks ir dar liks. Pini
gai banke visuomet būdavę 

• jo vardu, o aš nieko jam ne
saldu u, nes nenorėjau pykin
ti. J’?, nors buvo labai geros 
širdies, bet greit supykdavo. 

"Ar yra žmonių kalboje Ta " p praė jo dienos ir me-
žodis meilesnis, saldesnis, tai. Aš juo rūpinausi iki pa-

ĮŽYMŪS ŽP4ONĖS APIE MOTINAS

Raš. Marija Pečkauskaitė:Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataras

prof. Steponas Kairys:

, . . v . . [ brangesnis už žodi 'moti- palengvinčiau paskutine
Motina į seimos gyveni- n-p? Jame yra sudėta visa skutinės jo gyvenimo dienos

raiiauėių, o mes i Tilže. Čia tik man dingtelėjo mintis at- kA; muTvat ‘j* besUiel!K! <!a!iau' ?a’«'au> kaJ 'an'

sisve an su juo. kus. Nesąmoningai jos pasi-: mas savęs dėl kitų, koks tik
— Ko tamstai, Kace. buvo eiti kovos sūkurin, žmogui p&'dayau mažas mokyklon | yra žmogaus pakeliamas“, 

be iniciatyvos, be veiklos, su lengvu dvasios bagažu? Ar įvažiuodamas ir vėl ją pa-*
tik pastumdėliu būti? ■ Jusdavau ”am° gnzęs“.

Tilžėje panelė Morta (Morta Zauniūtė) mumis be’ Rašvtoja N. Mazalaitė: 
galo apsidžiaugė.

. Tikrai tavęs, A incai, aš jau nebesitikėjau narna- . „Jeigu tai būtų mano ga-! met yra tokios, kokios buvo i nes aš turiu keletą savu cen 
kvt1nuoširdžiu džiaugsmu ji sutiko mus. — Na, papa’. lioje, aš visose istorijose, virš' jų motinos. Dvasinis moterų Ln. pp-kf.s man parekomen 

r apie save! > visų didvyriu vardu, ugnimi j lygis yr ’ " “ ’

Rašytojas, filosofas 
Vydūnas:

„Naujosios kartos visuo-

1
Pe io mirties, kai nuėjau 
bankų pinigų pasiimti

! banke man buvo pasakyta 
i kad aš negaliu nė cento iš- 
i MM kol nepasisamdysiu ad 
į vokalo.i

Balelės bėdos man nėra

šakokite dabai
Ne be humoro pasakojo Vincas panelei Mortai visas į išrašyčiau vieną žodi —Mo

savo odisėjas. Netrūko, kaip paprastai, jo pasakojimams! tina“, 
ir fantazijos. į

— Susimildamas, na. kas gi išlaužė kameros duris? ! ■ ■ ■——————— -------—- —------------ ——------ -
Reikėjo rakto, — tairau. ji. ................. i .Ji bus jo saugotoja. Archyvo pagrindą sudaro visi iki šio ’
_ Pataisytas, ziurek. jis vėl savo pasakojimais gnzdavo | išaJę pa,.tijos raš.ai> atstjaukimai ir rankrašaai. kl!riuo, 
į nebūties sritį: nors taip nebuvo, girdi, bet taip galėję
būti. i

ra daug reikšminges
nis tautos kraujui, negu vy
ru“.

•avo advokatą. Advokatas 
man pnsakė. kad užtruks 

iskas bus sutvarkytakol

Biliūnas:

"Verpdama motina sup? 
nane savo kojom, o malo- 
-•ios ua'ros gaida tarsi lepi
na ir liūliuoja prie miego 
Man taip gera. taip iaučiuo' 
abnirc-as ir ramus! 'Garnys 
■arn'-s. tas ilgakaklys!“ gir- 
'žiu ’iau snausdamas tair 
nalemai skambančius ii 

; nč:U' dainos žodžius
're' ai užmiegu ir jaučii 
ik, ka:r> mane motina neša 
o.on. š'"fai apk’oia ir, per 
’egnoiuri mano sralvą, grįž 
a prie savo darbo“.

Vysk. P. Būčys:

"Žmonus. nemokąs mylėt’* 
avo motinos, negerbiąs jos 
’ė 1 verias nė žmogumi va
dintis.“

Imperatorius Napoleonas:

"Visa, kas aš esu. kas ma
nyje vra gera ir bloga, —vi-

kiu vaiku neturėjo su pirma Balandžio 16 d. čia buvo 
pačia. Taigi man atrodo, ALRK Moterų S-gos Con- 
kad tai yra mano reikalas, necticut apskrities" suvažia- 
iei aš norėčiau siusti siun- vimas, kuriame dalyvavo 17 
tiniu savo. amžinatilsi, vyro atstovių iš keturių kuopų, 
broliui ir to brolio vaikams. o L. .
M tai būtinai padarysiu ir Suvažiavimo proga su- 
Tems pasiusiu siuntiniu du lu°'tOS vakarienes meninę 
kartus permetus, kaip darė P*°gamą atliko Salomėja 
mano vyrelis. Man atrodo, Valiukiene ir M. Petrauske

nė. kurioms akomponavo Ė. 
Miniukienė.

TAUTINIŲ ŠOKIU 

ŠVENTĖ

, Laisvoio pasaulio lietuviumjęs apie savo brolio mirti Iy .. -oki šveBtj
r jo paliktą turtą pusike busJ chi je lie*os 2 d 
imti pnemano palikimo? Jog p,.ogl*mJoje dalyvauti

As esu 58 metų amžiaus, užsiregistravo 59 jaunimo ir 
Nežinia, kiek dar teks gy- 22 vaiku šokiu sambūriai su 
venti ir kiek tų pinigų gali apie 2.000 šokėjų, 
nan pačiai prireikti. Ar ga-
ėčiau paprašyti savo advo- Sl0s Pro2Tamos sėdėja

kad. kas pasiliko, yra mano. 
□ ne vyro giminiu, kurie nie’ 
kuomet neprįs'dėio prie mū- 
m „procės“ (darbo) ir mū- 
sų vargų.

Ar gali vyro brolis, suži-

katą, kad nepraneštų vyro bus G. Breichmanienė iš Ha-
giminėms apie jo mirti, kol milono, Ont. \ isos sv entės 
-iskas liks sutvarkyta? i ruosos priešaky via vet. gy d.

Našlė
dr. L. Kriaučeliūnas.

Tilžėje sutikome di-. Andrių Domaševičių. Jis čia at
vykęs pragiedrulių sulaukti savo aptemusiam dangaus 
skliautui. Mūsų žygis — džiaugėsi jis — puikus: esą, jam 
primena jo jaunas dienas, kai buvo svajota kas nors pa
našaus, bet nepadaryta. Ta pačia proga jis apžiūrėjo mus 
Diagnozė buvo netikė.a: man — daugiau poilsio ir mais
to. Kapsukui — Į lovą. Mano nervai pavargę, Kapsuke 
plaučiai.

Trečią dieną pastebėjome panelę Mortą susirūpinu
sią. •

— Kas yra?
— Blogai. — sako. — viena kaimynė pastebėjo, kad 

pas mane užėję kažkokie ponai. Kad jie būtų išėję, ji ne
mačiusi.

Išvada buvo aiški: sutrumpinti savo poilsi ir ne ve

ji turi; toliau Centro komitetas rūpinsis jį papildyti ir. je 
susidarytų sąlygos, perkelti jį Didžiojon Lietuvon. Kapsu 
kas su tuo sutiko, tik savo rankraščius (kaip, pvz., vysk. 
Baranausko ir Kudirkos biografijas) prašė skyrium lai
kyti.

Naujoji mano pas.ogė buvo pono Vydūno butas. Vy
turas — labai malonus žmogus. Nors mes buvome iš skir* 
angų pasaulių, bet turėjome nepabaigiamos kalbos — 
apie meną. literatūrą, mūsų rašytojus ir kita. Mane domi 
no jo metafiziniai atšvituliai mūsų kovai už laisvę, be' 
negalėjau suprasti jo motyvų kalbėti nesama kai kuriu 
žodžių skiemenų tai timi ir rašyti nesama rašyba.

— Pone Vydūnai, taip kalbėdamas ir rašydamas 
tamsta ne tik ne tobulini kalbą, bet sunkini ją. trukdai jo 
raidą, paremtą visuotine gamtos evoliucija. Taip daryda 
mas tamsta eini prieš save. — aiškinau jam.

Maloniuse pokalbiuose nejučiomis praslinko visa sa
liau kaij) Velykoms, kol kas man vienam, grįžti Į Vilnių; 5 vaite be jokios baimės, kad kokia nors nauja kaimynė bu 
antra, šiandien pat pakeisti butą. | mačiusi, jog kažkoks ponas buvo užėjęs, bet nepastebėjus'

Čia mes trise turėjome pasitarimą. Sunkesnis buvo! jo išeinant. Lauke jau šildė pavasario saulė. Lyg tą paukš 
„Naujosios Gadynės“ lėšų ir redakcijos klausimas. Reikė-, ti. išlėkusį nuo žiemos, ji viliojo mane atgal. Pirmąją Vė
jo lengvos, miklios plunksnos. Po ilgų ekskursijų sustojo-! lykų dieną grįžau namo — į Vilnių. Iki sienos mane paly- 
me ties dr. S. Matulaičiu, ir man, kai atvyksiu į Vilnių, bu- ; dėjo Kapsukas, o toliau vykau taip pat lengvai, kaip na
vo pavesta su juo susitarti. Lėšų klausimą apsvarsčius, mie būdamas. Vakare jau buvau savųjų ta:pe. 
nusistatyta laikrašti leisti komerciniu pagrindu ir Antaną * * «

Massachusetts.

Atsakymas

Jei pasilieka našlė, bet nė- 
•a vaiku, — tada istatvmai 
lumato, kad pirmieji 50.000 
dolerių priklauso našlei, o 
’ikutis padalinamas pusiau: 
'ikučio pusė priklauso naš 
lei. o kita pusė — mirusioje 
riminėms. Tamstos atveju— 
Tamstos vyro broliui.

Testamento keliu tai. ži- 
loma, galėjo būti pakeista 
Jei Tamstos vyras būtų pa
reidavęs, kad visas palieka 
nas turtas tektų Tamstai 
tai buvo lengva padaryti 
nudarant testamentą. Dabai 
pervėlu. Nežinau, kiek te 
turto pasiliko, bet nuo turto 
vertės atskaičius pirmuosius 
50.000 doleriu, kurie yra 
Tamstos, likutis teks pasi

PIRMOJI MOTERIS 

ADMIROLE

'JAV’bių kariuomenėje y- 
ra kelios moterys generolės, 
bet dar nebuvo nė vienos ad- 
mirolės. Tik šiomis dienomis 
prezidentas į admiroles pa
kėlė kap. Alenę Berthą Du
mk. prieš 29 metus pradėju
sią tarnauti karo laivyne pa’ 
irasta slauge. Ji yra laivyno 
daugių viršininkė.

PELNISI IŠ GĖLIŲ

Azalijų r begonijų augi
nimas yra labai svarbi Bel
gijos žemės ūkio šaka. pana
giai, kaip kaimyninėj Olan
dijoj tulpiu auginimas. Be- 
roniių BeĮgi'ia parduoda už’ 
sieniui už 1.3 mil. dolerių, o 
azalijų net už 7.6 mil. dol. 
Tu daugiausia perka Vokie-,dalinti su vyro broliu (jo tav-.ci r

vaikai nieko negaus, nes jų ’ja ĄTsdija, JA\ 11 Skandi- 
tėvas — Tamstos vyro bro J pavijos valstybės, 
lis — yra gyvas.

Jei pasiliko daugiau negu1
i -50,000 dol. vertės turto, ta-; Giliausia vieta yra Ramia- 
da Tamstos problema yra la- • jame .vandenme — Maria-

Povylių pakviesti jo administracijai tvarkyti. Ta pačia Jei norite iš šios įdomios knygas daugiau pasknityti,; taį mano motinos nuopel- biau komplikuota. Kai žinia; na Trench. Toli giluma yra 
proga pavyko susitarti ir su Morta dėl partijos archyvo, išsirašykite ją iš Keleivio administracijos. Kaina $1.00. S nas“. į apie Tamstos vyro mirtį pa- 36,198 pėdų.

MMMMImMMMBBB■
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I Vakaras su jaunimu 

be senimo

Nenori mirti skolinga 
Lietuvių Fondui

Senosios kartos ateivė, 
pensininkė, sena socialde
mokrate Marija Strazdienė £etas 'gįįįž'į"7 d.
atnešė i mūsų Įstaigą $100: ’ Vakarą su jaunimu . ____

prašė juos perduoti Lietu-1 tiksias _ sutelkti lėšų kong.
\ių Fondui. Įteikdama savoj reso reikalams. Buvo skel

biama, kad pats jaunimas

Jaunimo kongreso Komi-
rengė
kurio

Įnašą, ji pareiškė:
”Lietuvių Fondas nori

pabaigti surinkti milioną.

Lietuva nusimes maskolišką^ 
ji jungą. Ir mes visi tikime, 

'kad ateityje jo palaikai ga
lės ramiai ilsėtis taip jo nu
mylėtoje ir jau laisvoje tėvy
nėje. Filme švaistosi judrus 
muzikas J. Žilevičius ir 'jau 

į labai originalus dailininkas 
A. Galdikas. Jo ir kepurytė 
popierinė, gerokai aplamdy
ta ir murzina. ,

Stebėjome ir filmą "Į sep- J 
tintąjj dešimtmeti“. Jame - 
yra vaizduojama ateitininkų 
prieškongresinė stovykla 
Dainavoje ir Aštuntasis At
eitininkų federacijos kong
resas Chicagoje. Ateitininkų 
vadai ir dinamiškas išeivijos 
jaunimas puikiai atvaizduo
tas. Pamatęs tą filmą, viltin
gai žvelgi i lietuvių išeivijos 
ateiti ir tautos laisvę, nes, Tj 
atrodo, kad bus, kas už tą 
laisvę kovoja.

Kun. Algimantas Kezys

lt Sį-J

CAPE CODE, 

prie jūros.

OLD SILVER BEACH,

W. FALMOl’TH. išnuomojami visai

gražiai Įrengti atskiri kambariai su vonia.

naujame name

Maistas šviežias ir gardžiai pagamintas. Pajūris švarus, 
vanduo šiitas, ir meškeriotojams džiaugsmas. Didelė 
motorinė valtis. Kainos prieinamos. Aplinka maloni tarp 
gražiu ošiančių medžių. Teirautis sąlygų ir skubiai siųs
ti užsakvmus adresu:

Aleksandrai Moriarty, 
Mass. 02171.

121 Bellevue Rd., Sųuantum.

&:

a

i !

Dviejų savaičių 
rnk ns-žiemes 

ekskursijos j Lietuvą
Kaina nuo $619.00

Ek'skureijos išvyksta 

BOSTONO (NEW YORKO)

i s

duos Įdomią programą. Ga-
_ . „ ..Įima buvo laukti, kad salė
Todėl ir as skubu atiduoti, VjUS pį]na Deja, ji buvo pus- 
savo dali. kad nemirčiau Jaunimo čia susirinko
skolinga svarbiam lietuvis-' netojj pusšimčio, o senimo— 
kam reikalui“. nė šimt0

Kaip būtų džiugu, kad to- Meninei orogramai gia- 
kios jautrios lietuviškos są- ^jaj vadovavo stud. Aldona 
žmės žmonių būtų daugiau. Dabrilaitė Jau 
Deja, yra šimtą kartų turin-; jojusi Milda
gesnių už Mariją Strazdie-:
nę, bet to skolingumo juti- Algis Lapšys paskaitė kelio-1 pie lietuvių tremtinių gyve-' 

nejaučia, net n|lik^ savo poezijos kūrinių J nimą Sibire, kuris taip skau-į 
džiai ir negailestingai palie-

gerai mene.- buvo apsistojęs pas S. K. 
Dačyte pa- į Rūkus. Planuojama paga- 

' j skambino porą dalykų, inž. įminti dokumentini filmą a-

CAPE CODE, prie gražaus ir švaraus ežero, balto .-.mė
lio puikios pagrantės ir kvepiančių didžiulių pušų — V 

nuo liepos 1 d. ar anksčiau išnuomojama daili 5 kamba- jį 
riu su ugniakuru ir šildymu t?

mo vis dar
paraginti.

Pagerbė

o Povilas Manomaitis savo!
- >zi j »<• i - sukurtą Istorinę satyrą. Stu-; tė mūsų tautą. Rusiškieji ko-' 
e Vladą Mickuną f dentė Birutė Adomavičiūtėj munistai Sibiro darbo, ver-• 1 • _ • . _ J _1_1  ’ - - -

Gegužės
_ ' 5 nuotaikingai padeklamavo gų stovyklose, taigose ir
o d. \ akai e A.i kelis Janinos Degutytės ei- tundrose nukankino dc-šim- 
namuoseL- T- S-gos namuose ku\o j lėraščius. Publika galėjo pa- tis tūkstančiu lietuvių, o ki-, 

gražiai pageibtas daugelio į gjgėrėti, kad ir Bostone yra tus pavertė visiškais invali-
mm oanoo hiz>inlic. ’ - -i • • . _ . , . _ _ •bostoniečių senas bičiulis ( 

Vladas Mickūnas. Jis
v kūrybingo jaunimo. dais, kurie, grįžę tėvynėn,'

... . . ,oU\°i LB apylinkės pirm. Ant. yra beteisiai ir ilgai nebegy-
ne tiK vienas pirmųjų, kurie Į Matjoška padėkojo šio va- vena.
labai daug prisidėjo pne j karo rengėjams ir dalyviam Toks filmas yra 
Tautinės S-gos namų Bosto- jparagino visus ateinanti nes 
ne Įrengimo, bet ilgus metus, šeštadieni 2 vai. dalyvauti 
buvo ir Kultūrinių subatva-i ,)rje
karių komisijoje, bostonie-’ 
čiams suorganizavusioj eilę 
gerų kultūrinių programų

būtinas,,

VI. Mickūnai

vasarviete
Kaina nebrangi, o malonumas didelis. 5 ra laivelis, žuvi
ninkams taip pat promoga. Teirautis sąlygų ir užsisa
kant skubiai rašyti:

Aleksandrai Moriarty. 124 Bellevue Itd. Sumintum, 
Mass. 02171.

Lietuviai ir žemaičiai, ai ATOSTOGOS

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽiO 21 d.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės Į

Trans-Atiantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytoju* 

kurie keičia adresą, prane 

iant naująjį adresą neuž 

miršti parašyti i» senąjį.
visais būdais reikia galvijai esame? Argi tėviš-• NEW HAMPSHIKE CONWAY Nepamirškite

komunistus demonstra- tams nuo jų užmaskuotų vei- 
cijoje. Joje kalbės kongres- Jų kaukes ir ateinančioms 
manė Louise Hicks ir kt. kartoms parodyti nemeluotą

. . , . ... teisybę. Sibiro tremties do-
į Kai tą bu- . Paliko senąją LB valdybą kumentacfja vra milžiniškas

stengtis nuplėšti komunis- kos kalbos niekad nebmokė- i

vo pagerbtas jo 70-tųjų me-« 
tinių proga. Vaišių metu kai-; Gegužės 6 d. buvo LB a- 
bėjo inž. -J. Dačvs. kuris. Į-jpylinkės metinis susiiinki- 
vertinęs -gausius sukaktuvi- mas, i kuri atsilankė apie 30 
ninko nuopelnus. Įteikė jam i asmenų. Pirmininkavo St. 
dovaną — knygą, Alė Sant- • Lūšys, sekretoriavo Z. Ga- 
varienė perskaitė savo vyre> velis. Apie valdybos veiklą 
VI. Mickūnui skirtą sveiki- papasakojo pirm. A. Mat- 
nimą (St. Santvaras tą die- joška, o svečias centro val- 
ną dalyvavo sol. Vincės Jo- dybos vicepirm. V. Gruzdys 
nuškaitės pagerbimo prog- —apie LB centro veiklą, 
ramoje Nėw Yorke), Jonas Į

darbas, kuris pareikalaus 
daug pastangų, pasišventi
mo ir nemažai lėšų.

Susirinkime buvo gyvų 
, diskusijų dėl Altos ir LB 

sukaktuvininką, Įteikė T.S., veiklos skaldymosi. Bostone 
namų išlaikymo reikalams gal tokių užmačių mažiau- 
$50 auką. Kultūrinių subat- šia, nes čia ir šis susirinki- 
vakarių komisijos vardu mas neišrinko vadinamosios 
kalbėjo jos pirm. inž. Romas komisijos visuomeniniams 
Veitas, o buvusių komisijų reikalams, kuri turėtų atstoti 
vardu — inž. E. Cibas. Su- Altą. Dalyvis
kaktuvininką dar sveikino
LB apylinkės pinu. A. Mat-
joška. ‘jaunystės draugas B. HOT SPRINGS, ARK. 
Bajerčius ir šeimos vardu

Kasmauskas, sveikindamas, diskusijų

i <.
jubiliato sūnus inž. Česlovas 
Mickūnas.

Inž. J. Dačvs perskaitė 
VI. Mickūno padėkos laišką 
ir padėkojo už $70 auka. ku
rią sukaktuvininkas Įteikė 
T. S-gos namų išlaikymo, 
reikalams.

(Atkelta Iš 5-o psl.)
rodą ir i ją įsigilinęs, supra-. 
si. kad tai ne eilinio foto-, 
grafo, bet nuostabaus ir gy- į 
venimą pažįstančio meni-j 
ninko darbas.

Matėme ir Lietuvių foto-
a p, - i archyvo paruoštą dokumen-l 
a. uacie- »>n™nva“ to'\a^£s Z-“ ?7tini filmą “Dvylika

ne ir O. Vileniskiene. \ filmo pinno ji dalis, kurioje Į nuota.ka buvo laba. pakili. , < k į y j k J
.skilme paįvairinta lietuvis- onįr(Jag- gjmutis, Mykola Ipaiv 
kom dainom.

Nuoširdžiai sveikiname ir 
mes malonų sukaktuvininką.

Krupavičius, Vaclovas Si
dzikauskas, Juozas Žilevi-
čius ir Adomas Galdikas.

• Tai brangus turtas mūsų 
i tautos istorijai ir labai verJj;

So. Bostono Lietuvi;. Pil-' V.n«as„ Pali.ki"’as ateisian- I 

draugijos šachmatu klubas clom lietučių kaitom. Ekia- 
eegužčs 21 d. klubo patai- "e pamatai šventa, nusitei-
pose, 368 W. Broaduay, So. ,kusi k.un- M- \aitk«: aPs'" 
Bostone. rengia Rytų sporto ^_l_ovup! rato sukurtais, poe- 
apygardos šachmatu pirme- '.r PJ'oao® \eikalais. L. Į
nvbes jauniams. Jos bus tri- simut,s !dom,ai P^k°Ja ą-j 
ju grupiu: iki 12 metu. iki ple savo visuomeninę veiklų:. k : . - ii- I 10T111791 arliIftiiG Horhno •14 metų ir vyresniems.

Jaunių pirmenybės

Laimėtojai bus apdovano
ti. Dalyvio mokesčio nebus. 
Atvykstantiems iš kitur bus 
parūpintos naktynės. Pirme
nybių pradžia 10 vai. įyto. 
Kas gali, prašomas atsineš
ti šachmatų laikrodžius. įsi
rašymus siųsti Kaziui Mer
kiui, 431 E. 7th Si.. So. Bos
ton. Mass. 02127.

ir Lietuvai atliktus darbus. į 
Amžino atminimo žymusis į 
mūsų patriotas ir neatlaidus 
kovotojas už savo tautos 
laisvę ir lietuvio garbę pre
latas M. Kiųpavičius, jau , 
sunkios gyvenimo naštos : 
prislėgtas, su ašaromis aky- ! 
se prisimena Lietuvai lais- : 
vės siekimą ir už tą laisvę j 
atkaklias kovas. Jis tiki, kad *

TINKA DOVANOTI 

EVVAKENING LITHUA

NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J.

Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir norintiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

parašyti 

pašto numerio — -»p code^Naujas namas (chalel) ant 
Saco upės kranto. 3 miegamieji, 
salionas su židiniu, virtuvė ir 

i 1 >/2 vonios. Du balkonai i upės 
Į pUSę su žavingu reginiu, švarusl 

So. Bostone, (ity Point ra jo- vanduo maudytis, grynas pušy
ne, išnuomojamas tik suaugu- no oras Teirautis;
siems 3-me aukšte 5 kambarių j Janukėnienė, 
butas. Prašoma teirautis telefo- - j Bushnel Street.

siine:

D. Poška

K. Ūkana nu: 268-2814. Dorchester. Mass. 02121. 
Telefonas 288-85.<2.

r
'Mes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau < 

galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime.

SIUNTINIAI-DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR!

SENA PATIKIMA FIRMA

toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
J ū s būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 VVALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3435

CENTRINĖS ĮSTAGOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 

(212)Tel.: 725-2449

ar Į bet kuri mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. \VA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224 , 3206 Eastern Avė. DI Z-2374 
S0. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadway A N 8.8764 
CHICAGO. III. 60622, 2242 VV. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND. Ohio 44119, 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH. N.J., 07201. 956a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
HARTFORD, Conn.. 11 Chartcr Oak Avė, 203-249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Ėlvd. 382-1568 
MIAMI. Fla. 33138. 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOL1S. Minn.55418, 2422 Central Av. NE. 788-2545 
NEVV BRITAIN, Conn. 06052. 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 731.8577
PARMA. Ohio 44134. 5432 State Road 749-3033
P1TTSBURGH. Pa. 15222. 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHESTER. N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. B A 5-5923
NEVV YORK. N.Y. 10003. 10’ First Avė. OR 4-3930
SAN FRANCISCO. Cal. 94122. 1236_9th Avė. LO 4-7981
SEATTLF. Wash. 98103. 1512 N. 39th St. M E 3.1853
SOUTH RIVER, N.J. 08882. 168 VVhitehead Avė. 257 2113 
VVORCESTER. Mass. 01604. 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N.J. 08611. 730 Libertv St. LY 9-9163
VINELAND, N.J. 083«0. Parish Hali, VV. Landis A. 691-8423

IŠVAŽIUOJA, TODĖL

P A R D U O D A

Jonas Kasmauskas išvažiuoja 
pas dukterį į Floridą, todėl pi
giai parduoda savo namą, auto
mobilį. baldus. įvairius įrankius! 
ir kt. Namas gerame stovyje, 
yra žemės gėlėms pasodinti.

Nepraleiskite geros progos iri 
kreipkitės:

75 Armandine Street, 
Dorcheseter, Mass. 
Telefonas 288-9042

(19)

Ieško
Ieškoma nuolatinės namų ruo 

šai šeimininkės, kuri sutiktu gy
venti Cape Cod. Osterville, Mass 
kartu su savininkais Adomo
niais.

Dėl sąlygų kreipkitės į

Trans-Atiantic Travel Service 
393 VVest Broadvvay

So. Boston. Mass. 02127
Telefonas 617-268-8761 

arba savaitgaliais
telefonu 617—128-2020

į RADIJO PROGRAMA
Į Seniausia Lietuvių Radijo 
i Tograma Naujoj Anglijo 

jį s stoties WLYN, 1360 ki- 
;;! lociklų ir iš stoties FM

Į 101.7 mc.> veikia sekmadie-
! niais nuo 1 iki ] :30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausn. 

j aasaulinių žinių santrauk* 
r komentarai, muzika, dai-

j J uos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis I 
Baltic Florists frėhų ir dovs 
nų krautuvę. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

iAVAITRAšT I S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at'irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dina.niškvc mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idė jų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kosoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.90 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690. Quebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiam kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių 
nariam ■

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacijt — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika tingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.06,

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams. t

ŠIA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draogiją nariams. Už $1.006.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės 
[ kuopų veikėjus, ir ue plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance ot America
807 West 30th Street, Ncv York. N.Y. 10001
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Vietines žinios
Sandarietės nepamiršta 

ir spaudos

»•<*•*♦♦»♦#••****♦♦**#*#**#***♦****#*********»************

Kultūros klubas baigia 

metus

Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros klubo 
šio sezono paskutinis susirin- 
kimas bus ateinanti šešta
dienį, gegužės 13 d. 7:30 v. i 
vak. Tarptautinio Instituto' 
patalpose. 287 Common- 
vvealth Avė. Jame Mykolas j 
Dranga skaitys paskaitą te-j 
ma: "Nesąmonės moksle in 
filosofijoje“.

M. Dranga yra gimęs 1948! .
metais Vokietijoje, 1969 m.J S-asio ^antvaro sukaktuv

Balandžio 23 d. Sandaros! 
moterų klubas surengė po-į 

į kylį našlių karalienei pa< 
j gerbti. Svečių buvo neina-: 

; vių Studentu S-gos metras-' ža, buvo atsilankiusių n iš 
čius. dažnai rašo Metmenv- toliau. Visi buvo pavaisinti j 

i se, Akiračiuose ir kitoje lie- skaniais valgiais, buvo ir J 
tuvių spaudoje. j sampano.

Klubo valdyba maloniai Iš toliau atvažiavusių tar- 
kviečia visus susirinkime da’ j)e buvo ir gerų dainininkų,

ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS 13 D.

SOCCER
✓

paskutinės prieš pu^inaJį per spalvotą 

televizija tiesiui i.> stadiono dėl Europos

taures dvejos rungtynes

Chicagos universitete gavo
"Bachelor of Arts 
Nuo minėtų metų jis

Mass. Technologijos

lyvauti.

St. Santvaro sukaktuvinio 

literatūros vakaro reikalu

V. VOKIETIJA 
prieš

ANGLIJĄ 
iš Briuselio

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. OUINCY

(just beyond the Holiaw)

L
CITGO

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNER 

1/3 Regular]
.Spoce|

up to 
1/2

|Foel Costl

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

BELGIJĄ
prieš

ITALIJĄ 
iš Berlyno Goldai Platter 

Parts Protectioal 
Plaa

Over 40 years experience...Easy budget payment plans

QLL 773-4949 or 436-1204

kurie sudainavo daug liau
dies dainų. Mums, senosiom 
ateivėm, jos širdį kuteno. 
Už tai iiems tariame lietu- i 

1 vi ką ačiū.
anie rašė, ge-- Sandarietės nepamiršta ir 
JO vai. vakare visuemeninių reikalų. Kovo 

• Tautinės S-gos namuose So. mėnesio susirinkime jos nu-:
' Bostone rengiamas rašytojoje aukoti Minkų ir lietuviui 

<aktuvi- raf^j° valandai Laisvės Var-i 
nis literatūros vakaras, ku- pui. o balandžio mėnesio su

sirinkime — Sandarai ir Ke-i 
leiviui po 25 dol. i

Sandaros moterų klubui į 
linkiu ir ateityje sėkmės.

M. Paledžius 
* * *

Kaip jau 
gmžės 27 d.

po- 
at-

is Montrealio. ir ak- 
Sta-

: sė Kielaitė - Kelečiuvienė —

laipsni ' r*° Prog!amoje dalvvau? 
studi-|etas Henrikas Nagys,

' vykstąsjuoja ____  _______ . . ....
Institute, ypač domisi mate-! ^,iai donas Kviečius n 
rializmo ir religijos proble

Pirmos rungtynės—V. Vokietija prieš Angliją

BOSTONO ARENOJE

— 1 vai. po pietų. Visos vietos rezervuotos:
$5, Sli.50. SS. Bilietai parduodami kasoje, o 
taip pat Bostone Tyson krautuvėje ir Out- of.
Tov,n Cambridge. Informuotis: (617) 267-3810/ -

tuiiiiraiii:iiiiib;!:n'„i:.:iiii: -įsa x - t: •.:iii;!Siii-ii!ii:i»*mi!ii!HB,!awimiaiinaiBii!i!tiHi«iinBa8i«inin!i:iiai;iHniBiii«iimiinKii»iaB«iwaBinBiiBRa2aafc.

C iš Chicagos. ! ;
. _ • j P.S. Nuoširdus ačiū Sanda-į bus ateinanti sekmadienį.! gonen Vėliau laisvi

~ , -autinės S-gos; ros moteru klubui už auką‘ gegužės 14 d. 3 vai. popietį
M. Dranga yra dalyvavęs namų salė maža. tai nonn-.Keleiviui jLatvian Lutheran Church, *

neohtuanu ir santaneciu tieji toje retoje literatūrinė-į Administraci ia Įšalėję. 58 Irving St. (eiti iš

monns. rašo 
filosofijo

disertaciją iš:

Complete forced hot nater 
baseboard systems steant 
and hot water east iron net 
base boilers.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

vak. Tautinės Sąjungos na
muose — literatūrinės va
landos su poetu Stasiu Sant
varų. Dalyvauja svečiai poe
tas Henrikas Nagys. akto-

veikloje. 1969-1971 metais-je iškilmėje dalyvauti, pra-j 
buvo Santaros-Šviesos Fe-į šomi sau vietas rezervuoti į 
deracijos centro valdybos : žymiai iš anksto, kreipiantis, 
narys. Jis yra suredagavęs i Roma Veita, tel. 471 -8775,!

Administracija 

Baltų d-jos susirinkimas
į Baigus

Naujosios Anglijos Baltų j reikalus,

‘ High St.). Brookline.

administracinius 
meilinę programą

du Šiaurės Amerikos Lietu- ar Juozą Dači, tel. 288-9068. » d-jos metinis susirinkimas atliks dainininkė Jurima-

Valdyba kviečia narius ir 
bičiulius dalyvauti.

Senas parvirsta ir negir
tas.

Gegužės 21 d. 3:00 vai
po pietų Tautinės Sąjungos) rius Jonas Kelečius ir kt. 
namuose komp. Juliaus Gai
delio mokinių metinis kon
certas.

* *
Gegužės 27 d. 7:30 vai.

Birželio 3 d. Santaros-Švie, 
sos Federacijos rengiama 
dr. Broniaus Vaškelio pa
skaita.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 

169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tcl. SW 8-2868

-V. «• -

yra vienintele oficiali j»ta4- 
ga VVorcestery, kuri siunčia į 
siuntinius tiesiog iš vVorces- * 
terio j Lietu vą ir kitas Rusi 
jot valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau* 
•iv importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemonis kūmomis. 

Vedėja B. Sviklieni

I

Telefonas: AN 8-2805
i)r. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Palakami o
l < p s n i n i s 

OPTOMETRISTASF ih Valandos:
Įnuo 9 vat rvto iki 5 vai. vak į 

Trečiadieniais nenriimama ( 
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

a

į Ketvirtis & Co.
| —JEWELERS—

Laikrodžiai-Domantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
(tQp«stinzai taisoma laikrodžio* 

žiede*, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

ty

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street
E. Milton, Mass.

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektą' imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukit* visados iki 9 va
landų vaaarn.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSY
3 Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newton Centre.. Mass. 02159; f 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje i 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Katiną $6.0G.

Paštu nesiunčiame.

! i TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

8PTOM E TRI ST*
■ | Valandos:

nuo 10 ry<o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS-

Laisves Varpas
Lietuvių R adijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

VVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, an- į 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vieloje įvairių vie. i 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

' ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vade.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

fineeeeooseoeoeooaeoeeeoeosoososoocosiseosoonooosioaeoag

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpilaome gydytojų ra 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką raistiny.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm-

182 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskyras šventadienius lr seka. 
^osooooooeosoosososesoscoseoosooosococosoaoocoo!

* \

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indelius moka

M & T OIL CO., Ine.
už ’isus Litus indėlius moka

5i*
5^

641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinis jįpilimas
□ Patogios mokčjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra adv. J. Grigaius.

Reikale su tarnautojais galima susikai bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

« ’3

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė ParceljService, Ine.

«I 
::

Dažau ir Taisau i
Namus iš lauko ir viduje. J 
Lipdau popierius ir taisau b 

viską, ką pataisyti reikia. JĮ
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.

TeL CO 5-5854

Flood Square. 
Hardicare Co.

įninku N. J. ALEKNA 
62S EAST BR0ADWAY 
ROl'TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Bnnjn-r.in Moore Dažei
Popieroe Siocoma

Stiklas Langams 
V tark t» reikmenys narnami 

R oi k-m on v* plamberiama 
Visi k’e reležiea daiktai

-—m Kir. uintnitoB 
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127 
Tek AN 8-1761

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus j Į 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9_ 5

8—12

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
I

**-******■**♦**********♦♦******####*«




