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68-TIEJI METAI

Kalinio Liudo Simučio 
kruvinų dienų dokumeutas

Prašo tuoi gražinti
i e e
peticijas

Mieli lietuviai, dar visų 
; 100,000 prot.'to peticijos 
; parašų nesame surinkę —

„ „ | trūksta apie 15 000. Ameri-
Jis buvo sovietų nuteistas susaudyti uz partizaninę kos Lietuviu Tarvba prašo

veiklą. Sušaudymas pakeistas 25 metų marinimu stovyk- visus, kurie dai jų nesugrą
žino. kuo greičiau grąžinti

loję. Po 15 vergijos metų Liudas Simutis sovietų valdžiai Altai, 2606 VVest 63 rd St..
rašo: vykdžiau pareigą tėvynei, tautai ir žmonijai! . Chicago, III., kad būtų gail

imą visą 100.000 jų skaičiui 
Simutis pabrėžė: manoHte^ Prezidentui Nixonui.j 

širdis ne akmeninė, negalė-j A.L.T.
jau likti nuošaly. Jo veikla.,
jis rašė, buvo garbinga, jis! Lietuvos kataliku 
nesiekęs naudos ir tik vyk-

Š Vietnamo komunistai 
pralaužė pietiečių frontą

Pro demilitarizuotą zoną stipriom jėgom įsiveržė j 

šiaurinę Pietų Vietnamo dalį. Užėmė 10 pietiečių kariniu 

bazių ir artėja prie provincijos sostinės Quang Tri. Ameri

kiečių žemyno daliniai nesirengia kovoje dalyvauti.

George Meany, AFL-CIO. jungiančios 15 mil. uniju nariu, prezi-j
Sovietų Sąjungos pogrin

džio leidinyje ”Paskutinių Į_ 
vykių kronika“ 18 nr. (1971 
m. kovo mėn.) viename sky
riuje rašoma apie septynis
Mordovijos stovyklų politi- dęs pareigą savo tėvynei,
nius kalinius. Septintasis y- 
ra lietuvis — Liudvikas Si

mutis, Adomo sūnus, gimęs 
1935 m. Paskelbta, kad Si
mutis esąs laikomas specia
laus griežto režimo sąlygo

tautai ir visai žmonijai.
skundas J. Tautom

17,000 Lietuvos kataliku 
; pasirašė skundą Jungtinių 
Tautų generaliniam sekreto-i 
riui Waldheim dėl religijos 

_ x persekiojimo Lietuvoje. Al-
L. Simutis, lo metų PĮa_j tos kovo 31 d. pranešimu, tas

Ar galima gerbti sovietų 

santvarka?

se, kad jis buvęs veiklus da- j leidęs darbo stovykloje, ap-j skundas jau esąs Prancūzi
lyvis pogrindžio organizaci.1 rašo savo kalinio gyvenimą 
jos „Lietuvos Laisvės Kovos* — ^a^P Jam dažnai teko ba- 
Sąjūdis“ (LLKS). Jis buvo dauti. vis reikėjo klausytis 

, . -stovyklos pareigūnų keiks-,
suimtas 19oo metais ir nu- esj banditas, nusikaltę- Anip ta svunda iašo viso- 
teistas mirties bausme —su- i:ą , i’Kunaą laso viso,
šaudymu. Sovietų Sąjungos ’ ’ > pasaulio spauda, žinoma. įs-1
A. Tary vos Prezidiumas mir-Į j j ig - t H bū<i. sk-vrus komunistų. Plačiau—
ties bausmę pakeitė 25 metų. laikomas3stovykloje (tai lr, vedama->ame- ■
sunkiųjų darbų stovykla. į Įvyko, Maskvai ‘jo ncpasi-* „„į#

Įgailėjus-E.), kai jo sveikata ^IZenuinas apie 

‘žymiai pablogėjusi, tai. jis j saVQ gyVenimą |

rašo, — „būsiu teisus, ma-! A oi-
nęs. kad, 1956 metais mirties: . Sovlet,{ "?”»* , So>ze- 
maiismį pakentus darbo sto : mclnas- kurl° ve,kaIal S°-'

joje, o šiandien jis. turbūt, 
jau bus pasiekęs ir Waldhei= 
mą.

dentas. pasitraukęs iš Atlyginimų kontrolės komiteto, kuris 
nuomone, nepaisąs dirbančiųjų reikalu.

■ liotas šiaurės Vietnamo ko-' Jau seniai lauktas ar spė->
puolimas niai pasitraukė, arba net ir 
ketvirta- panikoje pabėgo, susimaišę 

su bėgančių civilinių gyven
toju srove. O iš provincijos 
sostinės Quang Tri i pietus 
bėga daugiau nei 20,000 ci
vilinių žmonių, palikę visą 

. savo reples paimti gana! savo turtą, tik gelbėdami 
plačią Pietų Vietnamo šiau-jnuo komunistų savo gyvybę, 
rinės dalies provinciją su jos

Prašymas paleisti 

nepatenkintas

L. Simutis. 15 metų iška
lėjęs stovykloje, 1970 m. lie
pos mėnesį kreipėsi Į Sovie
tų Sąjungos A. Tarybos Pre
zidiumą, prašydamas ji pa
leisti. Jis nurodė nejaučiąs 
simpatijų sovietų valdžiai, o 
jfpač dėl Įvykių jo jaunystė.
je. (Čekistai nukankino jo 
tėvą. Lietuvoje buvo vykdo- 
inas teroras, lietuviai buvo 
vežami i Sibirą ir kt.). Be 
to, Simučio sveikatai pašli
jus ir jam šiuo metu atsisa--

vykia, buvo paskysta manei Sąjungoje nespausdi-
nukankinti nepakeliamose ina.™’ V,ew York T,mes dien- 

' rasci° korespondentui papa-. 
; sakojo apie savo gyvenimą.1

Rašte pažymi: tokiai pa- 
dėčiai esant, jis, Simutis, ne
galėjęs sovietų valdžiai ir 
santvarkai jausti nei pagar
bos, nei pasitikėjimo.

Jis teigė esąs priešingas 
kerštui ir pabrėžė: tikiu Į 
teisingumo laimėjimą.

Jis rašąs apie Rusiją, bet 
medžiagos apie ją esą sun-i 
kiau gauti, negu apie Foline-! 
ziją. Mat, jam visi šaltiniai j 
uždrausti, ir gaunąs naudo
tis tiktai geru draugų pagab 
ba.

kant kovos (nes ji būtų be
prasmiška), jis prašė paleis-j das Simutis siuntė ne lega- 
ti ji laisvėn.

, ...._. Ši savaitgali jam bus iteik-
Pia>\mą pasigailėti Liu- Nobelio premija jo na

muose. Jis žadąs i tas iškil
mes pasikviesti kultūros mi-liu, oficialiu keliu— per sto

. . vykios specialų skyrių, bet 1 nistrę Furcevą .Įžymių moks-
Vyliausioji Sovietų Sąjun- kitais budais. "Oiejo .s- |jnink (Sacharov% Kapicą 

vengti cenzūros, be to dėl Į; k * rašytojŲ „„tiv’i 
tokio prašymo butų buvęs* j j

nubaustas.

gos prokuratūra, susipažinu
si su Liudviko Simučio pra
šymu. padarė sprendimą: 
šiai bylai peržiūrėti nėra pa. 
grindo. Maskva Simučio prašymą

atmetė.
'Norėjau gyventi, mokytis 

žaisti...0

(ELTA)

munistų didysis 
prasidėjo praeitą 
dieni. Kelios komunistų 
divizijos, remiamos tankų ir 
labai stiprios artilerijos ug
nies, Įsiveržė per demilitari. 

pi! zuotą zoną i pietus ir bando

Turimos informacijos lei
džia konstatuoti, kad per de-

sostine Quang Tri. Mano
ma. kad komunistai čia su-

; koncentravo apie 60 sovietų militarizuota zoną Įsiveržė 
Kairėje mašinistu unijos prezidentas Floyd Smith. dešinėje plieno Į gamybos tankų, daug prieš- apie 40.000 komunistų al mi- 
unijos prezidentas I. \V. Abel. pasitraukęs iš Atlyginimų kontrolės lėktuviniu pabūklu ir raketE ja. kurios tikslas paimti jail 

nę bei kitos rūšies tolimojo minėtą šiaurinės provinci- 
apšaudymp artileriją. Jie jos sostine. Kitas puolimas 
pasinaudojo ir blogu oru. • vystosi prie Cambod i jos sie
kinis kelias dienas buvo su- nos i šiaurės vakarus nuo 
trukdęs amerikiečių aviaci- Saigono. Laukiama, kad ko-

' jos veikla, teikiančią didelę muni du akcija žymiai su- 
paramą pieta vietnamiečių stiprės ir Pietų \ ietnamo pa
daliniams. ‘ l čioje pietirėie dalyje — Me-

‘ Iki šiol turimomis žinio- kon" Deltoje, 
mis, komunistai jau užėmė,

; apie 10 pietų vietnamiečių 
I ginamų tos srities karinių 
- bazių ir sutvirtinimų, užber- 
! darni po 8,000 ir net dau
giau artilerijos ir raketųj 

• stipraus pajėgumo sviediniu.
Iš tu vietovių pietiečiu dali-

komiteto.

Dešinėje automobilių unijos prezidentas Leoną rd Wood- 
cock. pasitraukęs iš Atlyginimų kontrolės komiteto, kai
rėje transporto (teamsters’) unijos prezidentas Frank 
Fitzsimmons. pasilikęs minėtame komitete.

Jau dabar aišku, kad ši 
ofensyva remiama naujais 
sovietinės gamybos ginklais 
ii- yra rūpestingai paruošta.

Turku partizanai 
nužudė britus

Surado dar olose 
gyvenančiu

Pnllr I inrlLoi-irbo

Jos tikslas pakirsti pietų 
vietnamiečiu moralę, Įro
dant, kad jie vieni, be ame- 

Korespondentai iš Valsty- rikiečių pagalbos, neoajėgs 
bės departamento praneša, prieš komunistus gintis, 
kad šis komunistų puolimas
ten yra laikomas vieša Šiau- Jeigu komunistu puolimas 

i rėš Vietnamo invazija j Pie- pavyks, tai sis faktas gero- 
■ tų Vietnamą, kuria yra su- kai palies ir prez. Nixonoi Turkų partizanai buvo pa- 

! gl obę 
i kus

zanų draugus ir pinigu. Vai-, nančių laukinių žmonių. Jie! *r v*s9 kitų susitarimų, 
džiai atsisakius ju reikalavi- gvvena olose, vartoja akme-! .
mus patenkinti, partizanai • ninius Įrankius ir beveik vi- aPgin *•
tuos Įkaitus nužudė, bet po- siškai nuogi Įdomu tai. Bolivija Veja laukan , -1 kokio -ivyk.iu5 šis

jie labai taikus ir tai-p savęs) - • , komunistu puolimas įssivys-
i tys ir kuo jis baigsis, tuo tar- 
i pu neįmanoma pasakyti. O-

Šiuo metu Turkijos nrezi-- ta akis tos mūsų giminės se- Kažkodėl Sovietų Sąjun-h-o sąlygom pagerėjus, pietų 
dentas sušnekdavo visas novinės atžalos nėra mačiusi gai mažoje Bolivijos valsty-! vietnamiečiu daliniams stip

ciai sugebėsią savo laisve

licijai juos apsupus, ir visa
I StXS£ ktT o 10 Part5zanų 'UV°- * VknaS gerai ‘ sugyvena"1 diatomatu<
laft^u tik Seiskaja žizn! « bu™ »a‘mtaS ’ kad jokiaįiašalinė civilizuo-

ir Trud atstovus, kurie jo 
nešmeižę.

Naujas Lenkijos 
prezidentas

Liudas Simutis savo ras- __ _ . • > -
te-prašyme palietė pogrind JlUSKie rinkimams 

džio veiklą Lietuvoje, primi-Į
nė partizanų žygius. ^ ^udeįO S2 millOnUS 
skundė, kad Lietuvos parti-Į Kandidata? j JAV prezi-l 
zanai nesulaukę iš syetui jo-- den[US sen Muskie paskel-Į
kios pagalbos. Jo žodžiais..- kad j0 ldnkimų išlaidom i nėra svarbios — daug dau- 
!.V!ai 13-98? asmenys sudėjo net’giau galios turi komunistų

Į partijos vadas Gierek ir mi-kino 1941 m., tuo metu, kai i oxn
dar LLKS neveikė.

konstitucijos garantuojamas, bent 3.000 metų. 
laisves ir ėmė valyti krašte 
revoliucinį elementą.

Tokio streiko dar
I Lenkijos prezidentu iš-;
{rinktas 62 m. profesorius! nėra buVC
i Henryk Jablonskį, kuris pa_; 
[keis Cyrankieviczių.

Ten prezidento pareigos

i Angliakasių vadą *wicz
i nistrų pirmininkas Jaiosze-;

Jis rašė: „Norėjau gyven.Į
PriP«žino kaltu

čia parą gatvėje guli nužu»; Prisiekę posėdininkai po; raupai 

dytas kaimvnas ir neleidžia-; beveik 10 valandų tarimosi p

Europoje plinta

Bilietai išparduoti, 
o teatras tuščias

Kansas City, Mo., kine 
Godfather filmo premje- d£j to protestuoja, 

ros visi bilietai buvo ’špar-Į
duoti. J teari a kai kas iš į 

beisbolo didžiosios koman- • kviestinių svečių atėjo pasi-i 
dos. Tokio rtreiko dar nėra į puošę frakais ir ilgom suk 
buvę.

' beje prireikė laikyti didžiuli( rią paramą pradėjo teikti a. 
pasiuntinybės personalą. Tai, merikiečių aviacija ir laivy- 

Į sukėlė Bolivijos vyriausybei no artilerija. Tai gali gero, 
tam tikro rūpesčio, ir ji pa- kai pakreipti ar kiek šulė- 
prašė net 119 pasiuntinybės tinti Įvykių eigą. Bet P. Viet’ 
tarnautojų išvažiuoti namo.-name esantieji amerikiečiu 
Sovietu atstovas, žinoma,' z

Negalėdami susitarti dėl 
atlyginimu, sustreikavo JAV

, Plymouth. Mass., kalėji- protestuodami. kad filmo 
į me, kuriame yra 115 vyrų ir turinys paimtas iš jų tantie- 
į 13 moterų kalinių, padarius čių Mafijos gyvenimo, ispir- 
; kratą, rasta ne tik peilių, at- ko visus bilietus, bet Į teatrą: 
, suktuvų ir panašių Įrankių. ■ neJO.

žemės daliniai aktyviai i ka
ro veiksmus jau nesikiša, 

! nes bet koks amerikiečių au
kų padidėjimas, tuoj atsi
lieptų krašto viduje ir duotų 
naujų argumentų Nixono 
politiniam priešam. Ameri- 

j kariniu pajėgu Pietų 
Ab- 
Mes

kuriuos galima pavartoti —
mo jo palaidoti, koks gi mo-i piipažino JAV’ angliakasių Raupų epidemija, kilusi, kaip ginklus, bet taip pat ir Egiptas savo kariuomenei Talalas. 
kymasis, kai tai vienas, tai vadą Boyle kaltu neteisėtai Jugoslavijoje, jau persime- švirkštu narkotikams leisti, apginkluoti kasdien išleidžia pasveikti, 
kitas mokslo draugas neat-{ panaudojus unijos fondus tė i V’okietiją ir kitas valsty. visa dėžė žirnelių nėštumui 5 milionus dolerių ir sovie- 
eina Į mokyklą, šeimos išve-; politinei propagandai. Dide- bes. Gyventojai skiepijami | išvengti ir kitų „Unksmes- tams jau yra prasiskolinęs 
žarnos i Sibirą, ar jaunieji lės sumos buvo duoto* de- ir imamasi kitų apsaugos n iam gyvenimui“ būtinų $7-5 bilionų. Aišku Maskva 
gali žaisti, kai suaugusieji mokratų linkimu išlaidoms, priemonių reikmenų. : nieko veltui neduoda.

Chicagoje balandžio 1 d.
mom. bet teatras buvo visai buvo didelė lietuvių protes

to demonstracija dėl religi- j ........
tuščias. Mat. vietos LaUi, jos persekiojimo Lietuvoje.Į kiečiu

Ta proga amerikiečių spau-! Vietname vadas gen. 
da plačiai paminėjo ir j rams tiesiai pareiškė: 
17.000 lietuvių peticiją J.T.'darysime visa. kas tik reika- 

i linga, kad mūsų žmonės bū- 
I Chicagoje susirgo buvęs tu apsaugoti ir jų nuostoliai
Altos reikalų vedėjas Jonas būtu kuo mažiausi. Jei to si- 

Linkime greičiau tuacija reikalaus, mes savo 
i žmones avakuosime.“* * *

Orlando, Fla.. karinis B- 
52 lėktuvas nukrito i gyve
namąjį rajoną. Žuvo 7..

Spėjama, kad šis komu
nistų puolimas gali tęstis a- 
pie 30 dienų.
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Kentėjimų šauksmas j kurčias 
pasaulio ausis

KALINIAI IR 17,000 KITU LIETUVIŲ ŠAUKIASI 

LAISVOJO PASAULIO PAGALBOS. O KOKS MŪSŲ 

ATSAKYMAS?

Prezidentas Nixonas palyginamai neužilgo — gegu
žės mėnesi — išlips iš savo prabangaus lėktuvo Maskvos 
aerodrome. Neabejotinai ten bus iškilmingai sutiktas pa
čių aukščiausiųjų Sovietų S-gos valdžios ir partijos parei
gūnų. Neabejotinai ten bus sakomos ir atsakomos pagra
žintų žodžių diplomatinės sveikinimosi kalbos.

Ir neabejotinai iš nepermatomų tolių atpus vėjas kaž
kokį gailų disonansinį šauksmą, kurį greitai nustelbs tas 
pats vienas orkestras, grojąs komunistinį ir demok’.atinį 
himną...

Neabejotinai vėliau prie puošnaus stalo bus keičia
masi komplimentais, giliama sovietų materialinė ir kul
tūrinė pažanga, taikos meilė, koegzistencijos troškimas.

rizikuojančių susilaukti kietų represijų! Bet mes negirdė- 1968 mmetais 381 turtin- 
jome, ar ponas Waldheim dėl to nors sunkiai atsidūsėjo, giausiųjų JAV-se asmenų 
nekalbant jau apie Brežnevą. i nemokėjo nei vieno cenip

t mokesčių. Tikras atvejis, 
Šiandien tenorėtume tik paklausti, ar JAV atstovas į kur žmogus turėjo vieną mi«

: Tarptautiniame Raudonajam^ Kryžiuje irgi bijo parkai-
I tyti minėtų kalinių prašymą ir bent prasižioti?

lioną dolerių pajamų ir te-i 
sumokėjo tik 400 dolerių

Ar LF milionas tikrai eis 
Lietuvai atstatyti?

mokesčių. Buvo tam asme-:
Ar JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose taip pat*, niui siūloma, kad jis primo-S 

bijo išgirsti net 17,000 žmonių skundą, kaip jis bijo tame ketų 380.000 doleriu, bet tas 
forume dažniau priminti ir Pabaltijo okupaciją? vargšas turtuolis tokiems

' ‘'blogiems“ patarimams liko 
kurčias. Vidutinis darbinin
kas dirba 134 dienas per me- 
"us. kad sumokėtų mokes-

Tada bent mes turėtume nebijoti iškelti juodas vėlia. Udus- 
vas prieš apkurtusią pasaulio sąžinę. O mūsų vyskupai ir; 
prelatai 17.000 tikinčiųjų skundui paremti tuiėių riešą 
aikštėje klūpoti 24 valandas.

O gal ir pats prezidentas Nixonas bijo savo sovietinio 
kolegos?

Deja. ir mums — nepatogu, nėra laiko, 
Be to, mes — "jau vaduojame Lietuvą“...

šaka, lyja.

Skylėti irokesčiu įstatymai
Ir vėl gal tarsi iš pož nio suaidės prezidento ausyse I 

anas nemaloniai nuteikia . balsas, kurį vėl greitai nu
stelbs šampano taurių skambėjimas ir svečių juokas. i A

JAV-bės yra turtingas 
kraštas. Ir yra iš ko išspaus
ti. Toji infliacija yra sustab
doma ir turi būti sustabdyta. 
Tik reikia uždaryti visas mo
kestines skyles tiems, kurie 
rali. bet nenori mokėti mo
kesčiu. Visi biudžetai

s būti geriausiai subalansuoti

Gerbiamai
"Keleivio“ redakcijai

Malonėkite savo redaguo
jamame laikraštyje atspaus
dinti šį mano atvirą laišką:

GERBIAMAM

ALFONSUI NAKUI

"Keleivio“ Nr. 9 yra at
spausdintas Jūsų parašytas:
"LF milioną baigtr iadep 
"I. F milioną baigti prade
dant“. Straipsnis išsamiai 
Jūsų parašytas. Didelę nau
jieną ten įrašėte: "Lietuvai 

a'H laisvę atgavus, pagrindinis

• Iams. Manau, kad švietimui 
milionas ir bus panaudotas... 
O gal ir kitiems kultūriniams 
reikalams, pareis nuo aplin
kybių...“,

Taigi, LF tarybos narys nė 
nespėliojo, kur bus tas even
tualus milionas pastumtas, 

i kai Lietuva taps laisva, jis 
tik spėliojo, kokiems tiks
lams Lietuvoje jis bus pa
naudotas. Bet kai jau su LF 
tarybos nariu pradėjome 
skaityti LF įstatus, tai. deja, 
jokio paragiafo apie milio
no atidavimą laisvai Lietu
vai neradome.

Esu p. A. Burneikai dėkin
gas, kad į mano be rezervų 
paskelbtą prielaidą jis atsi
liepė. Tikiuosi, kad LF Įsta
tus keičiant, visų kartojama 
prielaida, jog pagrindinis 
kapitalas LF likvidacijos at
veju eis į nepriklausomą Lie
tuvą, bus aiškiai išdėstyta 
dabartinio LF įstatų 35-to
paragrafo sąskaiton. O kar
tu p. A. Burneika ir kitus, 
mano kategoriško teigimo 
suklaidintus, atsiprašau. Ci. 
tuotą sakinio dalį turėjau 
užbaigti maždaug šitaip:

"...Lietuvai laisvę atga
vus, pagrindinis kapitalas

kapitalas bus sunaudotas 
krašto atstatymo reikalam“.

Mes.turime įvairiu ekono
minių galimybių spiesti šio 
krašto finansinei padėčiai:

Būsiu Tamstai labai dė- 
. kingas, jei per "Keleivį“ 
! nurodysite šaltinį ano Jūsų 

1. mes galime sumažinti į teigimo.
karo biudžetą; bet tai šiuo j
laiku neiman'oma padaryti,' Reiškiu pagarbą — 

įp moKescių išvengti iri kai jis yra dar didinamas;
Į dar visai veltui gyventi kitų;

galima spausdinti pini- Nevv Britain. Ccnn. 
spausd ina-; 
iba: pinigų

visi naudotis, kurie tu- spausdinimas gali pasidaryti

B. KLOVAS

Kiekvieno krašto mokės- leido rankų, bet tuoj susira- 
! čių sistema parodo, kokia y-' do būdų pridaryti tame įsta- 
’ ra to krašto politinė sistema ‘ tyme vadinamų jų skylių — 

Kieno gi tas per plačiąją erdvę atklydęs balsas, kurį Į p- koks sluoksnis ar klasė y.; kai}) mokesčių išvengti ir 
ir mes, savo rezidencijose išgirdę, kartais krūptelėjame? | ra prie valdžios.

Na, kad nereikėtų perilgai aiškinti, šį kartą paskai-' JAV-se didžiausias ir gar 
tykime tik sovietų pogrindinės "Einamųjų įvykių kl oni-' siausias mokestis yra paja 
kos“ sausio 5 d. laidą. Pradžiai bent tas vietas, kur minimi mų mokestis. Gerai tvarkan- 
ir mūsų tautiečiai. O štai, kas ten sakoma: i tis.to mokesčio pagalba ga-

geriausiai paskirstyti
Mordovijos stovyklos 9 politiniai kaliniai, jų tarpe I.

Žilinskas. S. Kudirka ir J. Jastraų^kas (gal Astrauskas)
1971 m. gruodžio mėnesį kreipėsi į Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių, norėdami "atkreipti žymiausios tarptautinės or
ganizacijos dėmesį į savo labai sunkią padėtį ir prašyti destis butų demokratiskiau- 
paramos išsigelbėti ir sauvaliavimo ir metodiškai vykdo
mos fizinės, psichinės ir moralinės priespaudos“.

Įima
mokestinę naštą pajėgiau
siems krašto sluoksniams. 
Demokratinėje valstybėje 
reikėtų laukti, kad tas mo-

šiai išdėstytas, neapsunki
nant tų, kurie yra mažiau- . ., . . ,“t _ , ... . 3. visi turi prisidėti prie valsty-siai pajėgūs jį mokėti, ir di- * 1 1
desnė našta galima uždėti bes gerovės kėlimo, ir reikią 
tiems, kurie yra .pajėgesni;turtinguosius apkrauti mo 
prisidėti prie krašto gerovės T>-x -•

gali
ri ar sugeba turėti dideles brangesnis, kaip pats pini-, 
pajamas ar geresnius ryšius gas; 
su valdžios departamentais.;

i 3. galima paskelbti valsty- 
Kada tik kongresas svars. binį bankrotą, bet tai būtų 

to mokesčių įstatymo papil- demokratinės respublikos 
dvmus ar pakeitimus, t ii net savižudybė: to nepageidau- 
ir turtingieji rėkia, kad rei- tų net priešai; 
kia tas skyles uždaryti, nesi

4. galima padidinti mo-

Alfonsas Burneika

ATSAKYMAS 
ALFONSUI BURNEIKAI

Savo rašte tie politiniai kaliniai pavaizduoja nežmo
niškas vergų stovyklos gy venimo sąlygas ir duoda pavyz
džių. kaip sunkiai yra baudžiami tie. kurie tvirtai laikosi kėHmo ir kurįems krantas 
savo principų, kovoja už žmogaus vertę ir jo dvasios lais- suteikė daugiau galimybių 
vę. Ten minima, ir kaip pamišęs Lankaučkas nusižudė, būti pajėgiems, 
kaip sargybinis nušovė pamišusi B. Žitkavičių ir kt. O sa=i
vo raštą minėti kaliniai baigia šitaip: ; JAV-se tas mokestis nėra

i jau taip senas: tiktai nuo
"Mes prašome pagalbos, prašome paskelbti šitą atsi- 1913 metų. kai įsigaliojo še- 

šaukimą pasaulio visuomenei!“ ; šioliktasis konstitucijos pa-
1 pildymas.

Prisipažįstu, kad žodžiais 
"...Lietuvai laisvę atgavus, 
pagrindinis kapitalas bus su
naudotas krašto atstatymo 
reikalams“ tikrai parašiau 
"didelę naujieną“. Tai ne
buvo kurio dokumento cita
ta, o buvo tik prielaida. Šią 
prielaidą, jei ne visai tokio
je formoje, tai labai pana
šioje, girdėjau kartojant

kesčius ar įvesti dar naujus;
5. uždaryti visas mokestines

kesčiais Bet išleidžiamas i- skyles’kad V1S1 pnsidetupa- daugelį kartų. Kad arti Lie- Kesciais. bet įsieiaziamas į ^aj savo ekonomini pa legu-
statvmas, kuriame tu skylių ma ,je krast0 gerovės at- tuvių Fondo stovintieji pa- 
vra dar daugiau, kaip buvo statvmo našiai galvoja. įsitikinau ir
prieš papildymus ar pakeiti-, * gerb. A. Burneikos laiško tu
mus. r . Ekonominiais valstybės r^ni sužinojęs. Norėdamas p.

j reikalais turi rūpintis ekono- Burneikai duoti kuo tiksles- 
Mes dabar turime senat-; mistai, 0 ne visokio p]auko nįatsakymą.pašaukiautele- 

vės socialinį draudimą (pen- psich0logai, kurie ramina fonu vieną LF tarybos nari, 
sijas) ir nedarbingumo pa-' žmones, kad viskas bus ge- kuris „Keleivio“ neskaito ir
šalpas. Bet tai patys dirban
tieji ir susimoka beveik vis- ! rai.

Deja, iki šiol mes dar negirdėjome veiksmingo tos i
"pasaulio visuomenės“ ir Raudonojo Kryžiaus reagavimo, j Prieš tai federalinė val-Į ką. nes įmonininkai gali sa-. _ ~.....  ....... .........

O štai ir vėl tas gūdusis prispaustuju balsas: i džia turėjo gyventi iš muitų vo dalį nurašyti į išlaidas j mokesčiu ir mokestiniu skv-
• ir akcyzo mokesčių, dedamų nuo mokesčiu, o dirbantysis į jin uždaromo kain tai atro-‘ 

Tai astuonių tos pačios stovyklos politinių kalinių!ard svaigiųjų gėrimų ir taba
laiškas Sovietų S-gos Aukščiausiajai Tarybai ir Jungtinių ] uitai ir akcyzai
Tautų Žmogaus Teisių Komisijai, po kuriuo yra ir Simo 
Kudirkos parašas. Jame vėl aprašoma, koki neteisingumą 
tenka kęsti kaliniams, jų šeimoms ir daugybei panašaus 
likimo sovietinių piliečių. Jame reikalaujama, kad sovietų 
valdžia laikytųsi tarptautinių ir sovietinių įstatymų, kad
liautųsi persekiojus asmenis už savų įsitikinimų skelbimą. į Iš esmės mokestinėj srity
kad sustabdytų baudimą už tautinio apsisprendimo idėjas, j nuo tų gerųjų 1913 metų nie-
Žmogaus Teisių Komitetas prašomas pasiųsti į sovietų »k° nepasikeitė. Tas pajamų
koncentracijos stovyklas ir kalėjimus tarptautinę komisi- mokestis, kurio valstybė su-
ją. kuri ištirtų padėtį, pareikalautų paleisti psichiniai ne- 1?nka bendio-
sveikus. moteris su mažais vaikais, sustabdvti giminiu ir apie . 1 Oieil.V’, . . , . .. ' tepadengia tik kariškas įs-draugų bei pažįstamų persekiojimą. laidag jr procentus už valsty

lėgė
mažiausiai pajėgius sluoks
nius. o didieji visai nenorėjo 
mokėti jokių mokesčių ir rū
pinosi tik aukštesniais mui
tais ir akcvzais.

Ir šiemet bus kova dėl

apie mano straipsnį nieko, 
■ nežinojo. Aš ji paklausiau: I

tu,

; lių uždarymo, kaip tai atm 
.. , . į do iš kongreso atstovu kai ,

kescjo kasmet palieka apie; įdomu ta visa istorija j 
3 bilionai dol. pertekliaus.

sekti. Bet tik uždarius pa-’

to negali padarvti. To mo-Į(jo g kongreso atstovu kai-

Tame fonde turėtų būti i 
apie 34 bilionai dolerių viso
kiems netikėtumams. Bet. 
deja, kongresas, kuris yra to 
fondo globėjas, visą ta per
teklių investavo į valstybės!

i

"Ką LF vadovybė pada
lys su tuo milionų, kai Lie- 

i tu va atgaus laisvę?“

O jis: 
"Lietuvai išsilaisvinus,

' čias didžiausias skyles, vals-i tikriausia, visko trūks nuko-
tvbė galės dar gauti bilionusj munistinto švietimo 
doleriu, visai neliesdama tų,; 
kurie ir dabar sąžiningai 
mokesčius moka.

occcoeeooGoj&oooooec

reika-

skola, ir iš to fondo nėra ko

"Savo reikalavimams 
nintele tikrai mums prikiš , 
davimą skelbiame gruod... 
politiniai kaliniai.

paremti mes naudojamės vie- 
<oma teise — badauti ir tą ba- 

„ 8 ir 10 dienomis“, rašo tie 8

bes skolą. Ir valstybė vėl y- 
ra verčiama gyventi ir gyve
na iš muitų, akcvzų ir vals
tybinės skolos, spausdinda
ma daugiau pinigų dengti 
kitiems būtiniems valstybės 
reikalams.

Kai pajamų mokesčio ša
lininkai laimėjo, iš karto iri 
turtingieji turėjo prisidėti 
prie kiašto gerovės kėlimo. 
Bet tai buvo neilgai. Kilo 
karas, sekė visokie mokes
čių Įstatymų papildymai. 
Kaip turtingieji nenorėjo 
pirmiau mokesčių mokėti.

Deja, mes taip pat iki šio] negirdėjome, kad bent vie
na? ano J. T. Žmogaus Teisių Komiteto narys būtų Mordo
vijos stovyklą ar kurį sovietini kalėjimą aplankęs.

0 štai jau pačiom paskutinėm dienom per Associated 
Press agentūrą į Vakarus atskridęs tiesiog ištisos masės 
prispaustųjų šauksmas. Tiesiai iš mūsų Lietuvos skaudi 
skundo aimana:

17,000 lietuvių katalikų memorandumu kreipiasi i 
Jungtinių Tautų geneialinį sekretorių Kurt Waldheim. 
prašydami tą raštą persiųsti ir sovietų komunistų partijos 
vadui L. Brežnevui, kuris jau į tris tokius raštus su 4.534 
parašais nieko neatsakė. Ir šita 17,000 skundžiasi, kad ka-.1 mokestį Įvesti, nes tikėjosi.

mokėti, kai pats valstybės; 
biudžetas vra skylėje. To
dėl, kai kongresas ir vyriau
sybė yra verčiami gyvenimo 

į būtinybės padidinti pensijas
ir pašalpas, infliacijai prary_ 
jant pensininku pajamas, 
tai vyriausybė siūlo ir kong
resas didina socialinio drau
dimo mokesčius ar net kartu 
su tuo kelia apmokestinamą 
suma.

Visos tos denresiios ir in- 
fliaciios spaudžia darbinin
kus. kain spaudė seniau. 
Darbininkai ir šiandien ne
turi jokio balso administra
cijoje ar kongrese, kur vi
sai nėra jokiu darbininku at
stovų. kurie žinotu ir gintu.

taip ir dabar jie yra savo nu. kas darbininkui
sistatymo nepakeitę. Nevel
tui jie visai ir nesirūpino tą

vra reika-

linami kunigai už religijos mokymą, kad partija kontro
liuoja kunigų seminariją, kad vaikai prievarta mokomi 
ateizmo, kad verčiami rašyti ir kalbėti prieš savo sąžinę,

MONTREAL. QUE.

Ar "Neprikl. Lietuvos“ 

redaktorius pasikeitė?

Praeitame numery, pasi
rėmę "Naujienomis,“ prane
šėme, kad "Nepriklausomos 
Lietuvos“ leidėjai pareiškę 
redaktoriui Romui Mazi
liauskui nepasitikėjimą ir 
kad šis įteikęs atsistatydini
mo pareiškimą.

"Tėviškės Žiburiai“ kovo 
23 d. išspausdino R. Mazi
liausko pareiškimą "N. L.“ 
leidėjams:

linga jo būklei pagerinti. 
Pagal administracijos ir, •• 
kongreso filosofija, duotikad tas konstitucijos papil

dymas kur nors užklius ir vi-J neturtingam federalinę pa
sai nepraeis jgalbą kenkia neturtineojo

‘ charakteriui, bet toli fe d e ra-kad tikintieji šalinami iš darbo ar darbe diskriminuojami.' {vedus ta mokestį, jie ne.| !inS pagalba nepakenkia 
Septyniolika tūkstančių parašų žmonių, neabejotinai nusiminė, beviltiškai nenu-'turtingojo charakteriui.

"Gerbiamieji,
1. Šiuo vvriausia: .epn-

klausomos Lietuvos“ spau 
dos bendrovės vadovybei — 
akcininku susirinkimui — i-' 
teikiu savo atsistatydinimą' 

einamų pareigų ir nuo
1972 m. kovo 25 d. nebebū
siu NLS bendrovės tarnau
toju.

2. Jeigu naujai išrinktoji 
bendrovės valdvba rastu rei.

kalo man pasiūlyti ir ateity
je redaguoti "Nepriklauso
mą Lietuvą“, visuomet bū
siu pasirengęs tartis dėl to
kio pasiūlymo priėmimo.

3. Randu reikalo atkreip-, 
ti dėmesį, kad laikraščiui 
linkiu tik gero. nuoširdžiai 
trokštu, kad jis stiprėtų ir 
tobulėtų. Kokie mano atei-s
ties santykiai su laikraščio 
leidėjais bebūtų — tarnau
tojo ar skaitytojo — niekuo
met nenorėsiu lietuviškam 
laikraščiui pakenkti.

(kitaip:
gal būt“)

sunaudotas krašto atsta
tymo reikalams“. Tuomet 
tikrai būčiau apsidraudęs 
nuo itarimo. jog skelbiu kaž
kokią "didelė naujieną“.

Alfonsas Nakas

DALYVAUKIME BALTŲ 

KONFERENCIJOJE!

Kelkime balsą už Lietuvos 

laisvės reikalą prieš 

Maskvos konferenciją

Dar nevėlu registruotis ir 
vykti į Anti’ąją Baltų konfe
renciją balandžio 15-16 d. 
Washingtone,

Pietums ($6.00) bei ban
ketui ($8.00) reikia užside- 
gistruoti ir sumokėti iki ba
landžio 10 d. adresu: Prof. 
T. Smits, 2811 Crest Avė., 
Cheverly. Md. 20785.

greičiausia 
būt“, arba M

99tur
bus

Kalbės žymūs amerikie
čių, lietuvių, latvių ir estų 
politikos bei informacijos ži
novai. ir bus priimtos svar- 

j bios rezoliucijos. Pagrindi
niai lietuviai paskaitininkai 
bus dr. Jakūbas Stukas, dr. 
Povilas Mažeika, dr. Jonas 
Balys, Vilius Bražėnas, Gin
taras Karosas. Sesijų mode
ratoriai ir panelistai bus 
kun. Kazimieras Pugevičius.

4. Jeigu naujoji bendro
vės valdyba to pageidaus, e- 
su pasiryžęs dar kuri laiką 
laikraščio redakcijoje talki
ninkauti, kad pareigas ga-! 
lėčiau perduoti tvarkingai, 
nesutrukdant leidybos ir tęs- 

i tinumo“.

Šis laiškas rodo, kad til
tas dar visiškai nesugriautas 
ir. abiem pusėm netrūkstant 
geros valios. R. Maziliaus
kas dar ir toliau galėtų sėk
mingai "N. Lietuvą“ reda
guoti. Manome, kad netru
kus ta padėtis išaiškės.

dr. Jonas Genys, Antanas 
Dambriūnas, Algis Pautie- 
nis. Jack Burgess (trečiosios 
kartos lietuvis). Banketo 
metu kalbės dr. Kazys Bobe
lis. Iš viso bus 15 trumpų pa
skaitų.

Antrą dieną bus vien dis
kusijos, kaip išplėsti ir page- 

1 rinti informaciją apie Balti
jos kraštų padėtį.

Konferencija bus Shera- 
ton Inn, Washington. North
east. 8500 Annapolis Rd., 
Nevv Carrollton. Md. 20784.

Taip informuoja 
rencijos rengėjai.

konfe-
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TAI DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

DETROITO NAUJIENOS
| rimtumu. Sužinojus, kiekį 
j atstovu iš Detroito apylinkės į i rinkti leidžiama, buvo pa-j 

Dramos sambūris Alka'ske,bta kandidatų nominavi- į 
kartu su SLA 352 kuopa ko, mo tvai ka ’a*kas, o, norai,;

Petro Vaičiūno kūrybos 

spektaklis

navimą baigus, už vienos sa
vaitės — rinkimai. Ntmina-

mis) — A. Norus ir A. Su-' 
kauskas.

Ruošiasi Tautinių šokių 
šventei

Dvidešimt trečius metus 
gyvuojanti, paskutiniu laiku 
i didelį tautinių šokių an
samblį išaugusi, Detroito Ši
lainė visu rimtumu rengiasi 
dalyvauti Ketvirtojoje Pa-

vo 19 d. Lietuvių namuose
surengė poeto ir dramaturgo, . .
Petro Vaičiūno kūrybos;'irnas užbaigtas kovo i- <1., 

spektaklį. Po vieną P. Vai-J ir buvo patvirtinti 9 kandi- 
čiūno poezijos kūrinį padek- datai: Rita Garliauskaitė. į šaulio Lietuvių Tautinių šo
lamavo Rasa Žemaitytė, Bi-! Linas Mikulioriis. Jonas Na- 
rutė Januškaitė ir Algirdas kas, Viktoras Nakas. Anta- 
Pesys. Visi trys deklamuoto* |nas Paskųs, Robertas Sele-

kių šventėje. O šventė, kaip 
žinome, jau nebe už kalnų, 
nes įvyks liepos 2 d. Chica-1

jai pasirodė laibai gerai. Y-į nis, Albertas Skrebutėnas, gos Tarptautiniame amfite 
pač malonu buvo girdėti abi i Aida Smalinskaitė ir Irenai atre. 
jaunas, vieną Detroite, kitą i Sventickaitė.
Windsore (Kanadoje) gi-J
musias mergaites. Gaila, kad' Rinkimai Įvyko kovo 
tik trys P. Vaičiūno eilėraš-‘d. Lietuvių namuose nuo 12 
čiai tebuvo paruošti ir jų ■ vai. vidudienio iki 3 vai. po savaitę.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Aitos reikalai

Kovo 24 d. buvo Aitos va
dovybės posėdis, kuriame 
pasidalinta Vasario 16-sios 
minėjimo įspūdžiais. Visų 
ruomone. atsilankiusių bu
vo mažiau, negu kitais me
tais. Sakoma, dėl blogo oro. 
Mat, lvg tyčia tai buvo šal
ta po liūties diena, todėl bu
vo slidu eiti ir važiuoti.

Apgailestauta, kad jauni
mo beveik nebuvo, nors šie 
metai skirti jaunimui, šau
kiamas Pasaulio Lietuviu

deklamavimas teužtruko vos J pietų. Nors balsuoti galėjo 
3 minutes. Į visas jaunimas tarp 16-kos

i ir 30-ties metų amžiaus, bet 
Daugiau kaip pusantros balsavimu teise teoasinau- 

valandos buvo vaidinami P.' dojo tik vadinamieji ”tvnei- 
Vaičiūno scenos veikalai, j džeriai“, nes iš 54 balsavu- 
Matėme po ilgesnę ištrauką; sįų 43 buvo tarp 16ir 19 me
lš pjesės "Tėviškės pastogė-ųu‘amžiaus. Gal dalinai tai 

’je“, iš pjesės „Aukso žais-; A
mas“ ir iš komedijos „Prisi-* rei^ia pateisinti mo 
kėlimas“ į renkamieji buvo 18-2

kad 
-20

ir 
me-

: tų amžiaus, išskyrus vieną, 
I bebaigianti 22-ruosius. Bal-Dvi skirtingas roles (dvie- . .. . L. . T

juose veikaluose) atlikęs -av'rnaj bu™ s‘al’“ " LB a’ 
Karolis Balys dar kartą iro- valdybos nartų prt-
dė. kad jam nėra jokio nei zlullnu- bnnktl sie !)enkl
kandamo vaidmens. Nors 
gerai vaidino ir beveik visi 
kiti aktoriai, bet, spektak
liui pasibaigus ir kavą girkš- 
nojant, K. Balio vardas buvo 
visų lūpose. Kai aš noriu K. i

žiūrimi. įsnnKii šie 
atstovai: R. Selenis, A. Paš- 
kus, A. Skrebutėnas, I. Sven
tickaitė ir J. Nakas. L. Miku- 
lionis liko oficialiu kandi
datu.

Prieš šią karespondenciją

menesi, o kartais ir dažniau 
kviečiama šokti savai publi- ( 
kai ir amerikiečiams, nieką- j 
da neatsisako. Todėl Šilai-! 
nės šokėjų kojelės niekada: 
nesustingsta, tartum kokių1 
balerinų. Netenka abejoti, i 
jog Šilainė Tautinių šokių; 
šventėje bus elitine grupe ir į 
publika ją pastebės, kaip ir 
ankstesnėse šventėse paste
bėjo.

Apie Ketvirtąją Tautinių 
šokiu šventę aplamai čia 
bandvsiu parašyti po kelių 
savaičių.

Alfonsas Nakas

Žinoma, dėl jaunimo nesi
lankymo į Vasario 16 minė
jimą galime versti kaltę ne
palankiam orui ir tą jauni
mą teisinti, bet verta prisi
minti, kad Lietuvos savano
riai ir partizanai ir kietą žie
mą kovoje dėl Lietuvos lais-, 
vės ginklu iš rankų nepalei-' 
do dėl šalčio ar kitų nepato
gumų.

Altą iš minėjimo pajamų' 
turėjo $1.700. Aitos cent
rui pasiųsta $1,500.

koncertas bus Aukštesnio- Mirė dailininkas Z. Kolba tarė paremti "Lietuvių Jau- 
sios mokyklos salėje, 114; nimas“ žurnalą ir tam rei-
St.. Richmord Hill, 7 vai.' Po sunkios ir ilgos ligos kalui paskyrė 1972 metams 
vakare. Aidų chorui vado- kovo 26 d. mirė dailininkas- $2.000. Tas žurnalas yra lei- 

į vauja solistas V. Yerikaitis. ■ architektūros dekoratorius džiamas Pasaulio Lietuvių 
įėjimo auka — §5, $4 ir į Zenonas Kolba. M. Čiurlio- Jaunimo informacijos cent- 

i $3. • nio galerijos steigėjas. ro ir redaguojamas Gintaro
* * * ’ Karoso su komisija Bostone.

Balandžio 16 d. chieagiš-j Velionis gimęs širvintuo- Mass.
kiai aktoriai Leonas Baraus-į se 1909 m., dailę studi javo 
kas ir Jonas Kelečius daly- Kaune ir Paryžiuje, jo kūri

niai buvo rodomi daugelyje 
parodu Kaune. Paryžiuje,'

: Vokietijoje, Brazilijoje ir š.
Balandžio 30 d. Elizabe-Į Amerikoje.

the bus vaidinama Balio'
Chicagoje jis suorganiza

vo Lietuviu menininkų klu
bą, pirmininkavo Amerikos 
Lietuviu Dailininku sąjun
gai. Jis buvo vienas lietuviu 
tautos genocido parodos 

vai- pradininkii ir jos vykdyto-

vaus spektaklyje, kurio pel
nas eis skautams remti.

Smogos komedija „Penkia
lapis Dobilėlis“. Vaidins Ha
miltono „Aukuras“, kuri pa
kvietė New Jersev Lietuviu 
Bendruomenė.

Reikia manvti, kad 
dinima atsilankvs ir nemažai jas. 
Nevv Yorko lietuviu.

Lietuvos šaulių S-gos Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopa 
Chicagoje yra Jena iš di
džiausiu šios organizacijos 
kucpu. Paskutiniu laiku ji 
surengė Vasario 16 minėji
mą, Vlado Pūtvio pagerbi
mą ir vaidinimu. Kuopai va
dovauja Vladas Išganaitis.

HARTFORD, CONN.

Įvairių tautų komitetas

ST. PETERSBURG, FLA.

Aitos vadovybei pertvar
kyti. apyskaitiniam praneši- 

; mui išklausyti ir kitiems rei- 
} kalams aptarti gegužės pa- 
I baigoje bus sušauktas New 
Yorko lietuviu sambūriu at

1 Hartfordo LR apylinkė y- 
ra pakviesta Įsijungti i spe
cialu miesto komitetą — » <- *•
The Mayor's Ali American 

LB Tarybos suvažiavimas Council. kuri sudarys ivai- 
į rios etninės ir rasinės gru- 

JAV LB Taryba pešė-; pės. šio komiteto valdybos 
džiaus balandžio 28-30 die-i pirmininkas vra pats Hart- 
nomis Chicaaroįe. Sheraton fordo burmistras George 
viešbutyje (505 North Mi-l Athanson. Komiteto valdy-

liųjų vietos lietuviu, 17 metu TT- k’tU b’,?.u?a9's a,stovai k5rinkti
išbuvęs SLA 57 kuopos piiš kasimų darbotvarkėje yra is kiekvienos grupes po vie-

Tokio komiteto sudary- 
! mas yra Įdomus reiškinys

bes narys, Keleivio ir kitų naičio operą „Jūratė ir Kas- au?arl^am gi upių
laikraščių uolus skaitytojas tvtis“. kurios premjera bus; PHPazimrne- 
Vincas Mitrikas. 79 metų balandžio 29 d. vakare Ma-’

rijos aukšt. mokyklos salėje, j

J. Vlks.
II

WORCESTER. MASS.
j

Mirė V. Mitrikas

Kovo 25 d. šv. Jono kapi
nėse palaidotas vienas veik-

mininkas. Sandaros 16 kuo
pos iždininkas ir nevienos

Balį trumpai aptarti, tai sa
kau, kad .jis yra Detroito 
Henrikas Kačinskas... Kiti

aktoriai buvo: Danutė Jan- 
kienė. Vytautas Ogilvis, Al
girdas Pesys, Henrikas Dū- i 
da, Elena Zubriekienė Al-į
girdas Augūnas, Rita Gar-; Liudo Sagio labai sėkmin_; įįį ^alis. Renginio iniciato-į gausesnis atstovų būrys... 
liauskaitė, Rita Skrebulėnai- gai Per 19 metų vadovauja-; rė ^uvo Keblinskienė, čia Į "
tė, na. ir pats Alkos sambūv ma tautinių šokių grupė, i;p]atinusi apie 20 egzemp-! Steigiamas kultūros klubas
rio vadovas, visų Alkos sta-! Grandinėje, ilgainiuii išvirtu- iįorįų minėtos knygos. j Į
tomų veikalų režisierius Jus- si lvg i mūsų tautini baletą, į Lietuvių Bendruomenės a-,
tas Pusdeštis. Pranešėju. į P° nepaprastai patrauklių Programą pradėjo L. U-jpvgardos valdyba sumanė 

„ 1 dviejų spektaklių Chicagoje !gjanskis, pakviesdamas va- įsteigti Lietų jų Kultūros 
balandžio 9 d. atvažiuoja i dovauti buv. ilgametį klubo klubą, panašų i jau seniai 
pašokti ir Detroito lietu-1 pirmininką Albiną Karnių. veikianti Bostone. Vieta jo

rašydamas girdėjau, kad bū- j 'Lietuvių poeziją 1945-197i j sįOVu susirinkimas. Čia to- 
J kių sambūrių yra per 30, ku
rie gali ir turėtų dalyvauti.

šią renkama ar deleguojama 
ir daugiau atstovą tiesiai iš 
jaunimo organizacijų.

Lietuvių klube

1972 m. kovo 26 d. St. Pe- 
tersburgo Lietuvių klube bu- 

Ir pas mus Grandinėle j Vo pristatyta K. Bradūno re 
1 daguota „Lietuvių poezija

Tikėkime, kad gegužės 
gale šalčio nebebus, todėl į 
susirinkimą gal atsilankys

I ’ko liūdinti žmona ir 
! duktė dailininkė Dalia.

ir Įstatu pakeitimas. 
Posėdžių dalyviai turės

kitos organizacijos vadovy- prosros pamatvti ir K. V. Ba-

amžiaus. Jo karstas skendė
jo gražiuose gėlių vainikuo
se, jų tarpe buvo SLA cent
ro, Sandaros 7 kuopos ir kt. Antanas Vanagaitis Mar

is Vilniaus Aušros Vartų gučio radijo programas pra- 
bažnyčios ilga virtinė auto- riejo 1932 m. balandžio 11 
mobilių lydėjo velioni i am- Tad dabar sukanka 40 m. 
žinojo poilsio vieta. Laido- nuo “los programos pirmojo 
tuvėse dalyvavo ir SLA vi- lietuviško žodžio, ir tos su- , 
ceprezidentas Aleksandras kakties puota bus balandžio 

15 d. Beverly Country Club 
patalpose.

Margučio 40 m. sukaktis

Čaplikas.

tiksliau kiekvieno veikalo 
(prieš vaidinimą) aptarė ju 
buvo Kazimieras Gricius.'
Scenovaizdis (taupus, bet viams.
pakankamas ir įdomus) 
V. Ogilvio, o apšvietimas 
Algirdo Plečkaičio.

pirmininką Albiną Karnių.
Šis pabrėžė kultūrinės kūry- susirinkimams yra numatyta 
bos reikšmę tautos gyveni- i Kultūros židinio patalpose, 
m e ir visą programą prave-

Veliorio podukra Lilijan 
ir Adomas Kudarauskai vi
sus dalyvius pakvietė i Lie
tuvių klubą užkandžių.

Grandinėlės spektaklis į-
vyks Crestvvood High School dė pakiliai, nuotaikingai.

Galėjai jausti, kad A. Ker-Įauditorijoje, 15G1 N. Beech 
Regis, prieš trejetą metų! Daly Road, Dearborn Hts.,

J. Pusdešrio Alka buvo su-’ Mich. Prasidės 3 vai. po pie- 
ruošusi Antano Škėmos kū-Jų. Grandinėlės pakvietimu 
rybos spektaklį, o prieš me-j pasirūpinę šauliai prašo, kad! kuose. 
tus — Kazio Binkio. Pirma- publika nevėluotų, nes prog

rius. ilgai, apie 7 metus, klu
bui vadovaudamas, gerokai 
ji praprusinc kultūros daly

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA DOVANA 

L LIETUVĄ! 

SPECIALŪS Rl’BI.IŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE
ENPRESS CORP. 

jums pirmo ii pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino, 
l’ž juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos, nes specia
lus rublis vertas 4 pa
prastų rublių ar netgi 
daugiau. Tai yra tas 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade E\press 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Cert ifikatai pristatonrv 
jūsų giminiu namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 
imama $2.35

Jokių primokė jimų! 
Galite siųsti bet kokią 
suma.
Prašykite mūsų naujo 

iliustmo*o katalogo 
I ŠAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER 

intfrtrade
ENPRESSS ( ORP. 

125 F««t 23rd Street
Fifth F’oor 

New York. N.Y. 10010 
T-L 9$?-1530 

LABAI SVARBU!
AUTOMOBILIAI

Tik trurma laiką
Greitai pristatoma, 

ii":*! ’pnVas visai nau’‘ns
ZHIGULI VAZ 2101
Kaina --------- $3.275.00

Prabangos modelis 
MOSKVITCH 412 IE
Kaina ----------- $3.275.00
MOSKVITCH 408 IE
Kaina ------ -— $3,009.50
Z 4 i’OROZHETS Z AS906
Kaina---------$2.012.50
I ab-i ribotas skaičius, 
todėl— nelaukite.
užsakykite tuoiau. 

BUTAI
Prašvkit mūsų spelialių 
biuleteniu.
Mes turime šito biznio 
23 metu patyrimą ir 
tūkstančius patenkintų 
užsakytojų.

Margučių parodėlė
t1

Balandžio 8 d. Bručo salė-, 
je. 86-16 Jamaica. Avė., bus 
margučių parodėlė ir kartu; 
Lietuvių Darbininkų d-jos 
40 metų sukakties minėji-; 
mas. Laukiama atsilankant;

SLA vadovybės nariu.
Apie „Lietuvių poeziją“ j 

kalbėjo V. Kulbokas, prade-, 
damas nuo liaudies dainos, 
paaiškindamas poeto pri-! 
gimti ir didžiulę poezijos 
reikšmę. Iš didžiojo lyrikos 
aruodo Kulbokas dėl laikoj

rama prasidės punktualiai.
Ypač turi anksčiau atvažiuo- 

Dalia Juknevičiūtė), praėjo ti tie. kurie iš anksto neisigi- 
beveik be publikos. Antra-, jo bilietų.
jame publikos truputį buvo. j
bet nedaug. Čia aprašomame j Užpernai Grandinėlė lie- 
spektaklyje, nežinau, dėl! tuvių vardą garsino Pietų A- 
kokio stebuklo, ir salė. ir; menkoje. Šią vasarą yra nu- 
balkonas buvo pilnutėliai. ™ac,usl ^^‘roliuoh keliose 

Užtat nereikėjo nė vėluoti, puropos ’eie.
o ir vaidinant visų nuotaika'
buvo nepaprastai gera. Ka-Į 
dangi visi bilietai buvo iš-Į 
parduoti, jų net pritrūko, tai Į 
yra manančių, 'jog šį spėk-i
taklį reikia kartoti. Kiti siūjnės Sandaros 29-tos kuopos į 
lo pagastroliuoti po aplinki-; metinio susirinkimo metu, I, . , ... ..
nius miestus, ir tai, mangkovo 5 d., išrirktanauja va,.i besdamas nepalikt, 
ding, būtų geriausia. į dyba: pirm. Antanas Norus- °^° e s ai °^°

! Naruševičius, vicepirm. Juo-į T , .
Išrinkti aUtovai j Jaunimo zas Tamošiūnas, organizato. l anai margam 

kongresą Pus Feliksas Motuzas, ižd.
Į dr. Kazys Karvelis, protoko- 

Antrajam Pasaulio Lietu- ]ų sekr. Antanas Sukauskas. 
vių Jaunimo kongresui arte- Artimiausiu laiku

sis. bene pats geriausias (nes 
J. Pusdešriui jame talkino

Solistė Vida Vaitkutė. 29u

Pakviestas Aidų choras

ropos

Tautines Sandaros 29-tos 

kuopos veikla

Amerikos Lietuviu Tauti-

Maironio lituanistinės mo.Į 
kyklos tėvų komitetas pa-į 

J kvietė iš Hamiltono mergai-Į 
čių Aidų cnorą, kuris čia 
dainuos balandžio 15 d. Jo;

stokos tegalėjo sustoti tiktai j 
prie J. Baltrušaičio. F. Kir-j 
šos. St. Santvaro, J. Aisčio,;

! B. Brazdžionio, H. Radaus-į 
ko, Ant. Gustaičio. K. Bra
dūno, A. Nykos-Niliūno, H
Nagio ir VI. Šlaito bei jau
nųjų atstovės V. Bagotaitės.
Knygos aptarimą baigė, j rašą ant žinomo lietuvio ka-

i
kušovienė — 

'Valandasnio
B. Brazdžio- 

Jonas Ra-;
činskas — A. Gustaičio „Už-i

rašy-į po”, Angelė Kamiene — F.! pirmojo pasaulinio karo.

Šio renginio programoje 
bus Margučio radijo vetera
nų pagerbimas ir Gintarinio 
Margučio konkurso premijų

Mielas Bičiuli ilsėkis ra- Įtikimas. Menine dalį atliks M^jas Bičiuli, ilsėkis ra H Vjda Vaitkutė dahar
miai sios salies juodoje ze- T , • r> i

.. , j j gyvenanti Izraelyje. Bus,
meJe' • vaišės, šokiai ir kt.

Yra ir daugiau mirusių Margučio rengiamas sol.:
Vidos Vaitkutės platesnės;

Kovo pradžioje mirė taip apimties koncertas įvyks ba-j 
pat veiklus mūsų bendruo- Įandžio 16 d. Jaunimo Cent- į 
menės narys Kazys Paliliū-; re.
nas, palikęs liūdinčią šeimą.; 
ir Ona Skendelvtė, 61 metu!amžiaus. a m. amz.aus. yra gimus. Kau-

ne. Praėjusia vasara, isteke-,
Nauja Sandaros valdyba j ivsi už svetimtaučio, persi-1 

J y ! kėlė į Izraeli. Solistė Vida;
Sandaros 16 kuopos na-! <mezzosopranas) dainuoja 

rių susirinkime kovo 26 d.'^^tuviu anglu, rusu. vokie- 
išrinkta tokia kuopos valdy-į c’u’ ^alu ir hebrajų kalbom.; 
ba: pirm. J. Stankevičius, vi-! Neseniai ji buvo iškviesta 
cepirm. Jonas Dvareckas,! vienam koncertui Miami į 
sekr. Vytautas Mačys, fin.) Beaeh. Fla. Klausėsi apie! 
sekr. J. Krasinskas. ižd. An-: L700 žmonių. Ji tun kvieti-į 
tanas Tamulevičius, iždoi’™ gastrolėms Vakaro Eu-i, 
globėjai Julius'Gaida ir Pet-! ’'opoje. Pietų Amerikoje li
ras Kraunelis. Paskutinieji • kitur.
trys į šį kraštą atvyko po> Chicagoje gvvena Vidos

Kiršos „Smuikelį“ ir A. Kar-j 
i nius — H. Nagio „Žodį tur-! 

l abai margam klausyto- gaus aikštėje“. Visos dėklą-i 
jų būriui nelengva pataikyti macijos praskambėjo labai, 
— nuo mažamokslio iki a-j pagaunamai, su giliu įsijau- 
kademiko! Bet susidomėji-, timu ir vidiniu dramatizmu. • 
mas pranešimu buvo didelis. I Jautei deklamatorių neeili-, 

nutarta• Sako. prieš keletu metų bū-! nius gabumus ir pasiruoši-!
jant (jis įvyks liepos pra- surengti meno paroda, o va-[ davo — kultūrinių dalykų; mą. 
džioje Chicagoje). tinkamų sąrą — išvažiavimai gamtą, nė nerodyk. Ka reiškia kul-
atstovų į tą kongresą pasiun- Atstovais i Dlocą išrinkti dr. į turingi vadovai! 
timas yra didelis dalykas. K. Karvelis ir A. Norus, -o į ;
LB Detroito apylinkės vai- Sandaros seimą Miami, Flo-j Eilėraščių iš minimos kny-! mieji tą reikšmingą mūsų 
dyba šio darbo ėmėsi visu ridoje (birželio 26*30 dieno-) gos deklamavo: Laima Ja-J kultūros įvyki išgarsino.

Maloniai nustebino, kad 
St. Petersburgo lietuviai pir

Altai paskirta $25.
J. Krasinskas

į Vaitkutės dėde ir teta —Jo- 
■ nas ir Sofiia Adomėnai.

» *

t Lietuvių Teisininku d-jos; 
'Centro valdvba posėdžiavo! 
Chicagoje. Posėdy dalyvavo 

! A. Pudreckis. F. Gaudušas, į 
Italijos komunistų partija; M Mackevičius, J. Talalasj 

savo generaliniu sekreto-1 j,, j Vasaitis. Apie Lietuvos’ 
rin m i iri ulę «-> a<) Rnrirp teismus i-leidžiama metras-1
Berlingueri. Jo pirmtakūnas ti nutarta papildyti naujais
__ v. .... straipsniais.72 metų amžiaus Luigi Lon- • • •

go išrinktas garbės pirmi- Lietuvos Šaulių S-gos iš- , 
ninku (garbės pareigos), eivijoje centro valdyba nu-
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f’’ Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Išeivių veikla gudresnė

Net akademikas Vladas 
Niunka pripažino, kad išei
vių antikomunizmas, iki šiol 
buvęs „šmeižikiškas“, dabar1 
virtęs "intelektualiniu“. Esą, 
dabar pritraukiami moksli
ninkai. naudojamos statisti
kos. Dėl to esą reikalinga gi
li argumentuota priešų teigi
nių kritika.

Panašiai žurnale "Komu
nistas“ rašė istorijos mokslų 
kandidatas dr. A. Balsys.

Visuomenės mokslų srity 
dirbantiems lietuvių moksli
ninkams Įjungti i tą kovą 
prieš Vakarų skleidžiamą 
antikomunizmą, aiškinti ir 
demaskuoti „lietuviškajai 
nacionalistinei emigracijos

Mirė M. Poderis

Kovo 19 d. i>o ilgos ligos 
Vilniuje mirė 86 metu am
žiaus Martynas Poderis. jau
nose dienose dirbęs social
demokratų eilėse, vėliau nu
ėjęs pas komunistus. Velio
nis buvo raidžių rinkėjas. 
Tą darbą dirbo Rygoje. Pet
rapilyje. Šiauliuose. Buvo 
apdovanotas Darbo Raudo
nosios Vėliavos ordinu ir 
medaliu.

Lietuvos miestai

Kovo 13 d. sukako 110 metu. kai gimė, o birželio d. sukaks, kai mirė Vladimiras Zubovas, nors 
grafas ir rusų kilmės, bet nuo jaunu dienu susiri - su atgimstančios Lietuvos veikėjais, nuoširdus 
demokratas, tamprius saitus turėjęs su soeialde n u,kratais, pavyzdingas žemės ūkininkas, iki mir
ties gausiai rėmęs visus lietuviu gerus darbus. Nuotraukoje jis su savo artimaisiais giminaičiais, 
susirinkusiais paminėti jo 70 metu sukakti. Ji da ryta sukaktuvininko Medemrodės dvaro kabinete.
Vidury sukaktuvininkas, jo kairėje žmona 'era, mirusi ištremta į Sibirą, toliau sūnus Vladimiras, 
agronomijos daktaras, žymus visuomenininkas, miręs Lietuvoje 1959 m. vasario 1 d., jo žmona 
Ona, tebegyvenanti Lietuvoje, ir dukra Ona Ertc iienė. taip pat Lietuvoje. Kairėje greta sukaktu
vininko jo duktė Aleksandra Fledžinskienė, žymi \isuomenininkė, mirusi 1901 m. birželio 17 d.
Skaudvilėje, sukaktuvininko brolio Dimitro duktė Tatjana Kopienė, mirusi Lietuvoje, ir sukak- $2.59, kietais $3.75
tuvininko žentas Jonas Fledžinskas, Įžymus kooperatininkas, pavyzdingas žemės ūkio tvarkyto-Į Jurgis Gliaudą, LIEPS-’ A m i',

jas. miręs 1965 m. kovo 2 d. Skaudvilėje. Į NOS IR APMAUDO ĄSO- TYS’ Kezio, Griniaus, I tO-
___________________ ____ ____ J ČIAI, premijuotas romanas, fmas’ 300 PsL’ kaina......

! 304 pusi., kaina $4.00. ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus, 
II tomas. 336 psl. kaina $5.

ROMANAI
Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ

MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

■ Birutė Kemėžaitė, 
DIEV! AŠ IŠEINU...

; psl., kaina $4.50.
i

Rezistencija,

su-

294

GANA TO JUNGO, Kip* 
į ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.

MES VALDYSIM PA- 
romanas. ŠAULĮ, parašė L. Dovydė- 

parašė R. SpaHs, 429 psl.,! nas, I tomas 268 psl., II to- 
kietais viršeliais, kaina — į mas 248 psl. Kiekvieno tomo 

( $6.00. į kaina $4.00.
1 Andrius Valuckas NE- ! LIETUVA BUDO, Stepo- 
I MUNO SŪNŪS, romanas iš! no Kairio atsiminimai. 416 

.............$2.00suvalkiečių ūkininkų sukili- Į psl.. kaina ....
mo 1935 m., I ‘omas, 280. mm,!,. c.TAU, Litru V A, Stepo

no Kairio., 480 £>sl., kai-psi., kaina $3.00.
Andrius Valuckas. NE- na $2.00

MULO SŪNŪS, II tomas, j nioiniAMT k- d- 128 33!. kaina $4.00. I DIENOJANT, K,pro B.e-

Vilniuje lygiai prieš 100 
metų gyveno 76.000 žmonių, 
o šiandien jame jau yra 400, 
000. Kaune pagal 1970 m. 
gyventojų surašymą buvo 
305,100. Klaipėdoje —140, 
000, Šiauliuose — 92.000,

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais

.mio, 464 psi., kaina....52.00
PENKTIEJI METAI, Kip-

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN-

veiklai“ sukurtos net dvi or-| Panevėžy—73,000. Kapsui! Kfl člpLlrl 1^)1011110
ganizacijos — Užsienio ide- ke (Marijampojėje) — 28,i MvAlCI JuUlIllIlU VOGiJe
ologinių srovių tyrinėjimo 
probleminė taryba (jos pir
mininkas akad. V. Niunka) 
ir Probleminė giupė.

patikrintu savo valią ir inte^‘ , ____
lektualinį pajėgumą ir savoj
veiklos realias galimybes, i KuGSEJO SESTADIENIS 

; premijuotas romanas, 237 
Gražiai skambančių šūkių Ps^> kaina $5.00.

gali prigalvoti ir prieš saulę, Kazys PlačenU, PULKIM

Taigi, atrodo, komunistai 
rimtai susirūpino išeiviii po^ 
veikiu Lietuvos gyventojam. 
Ypač, kad toje intelektuali
nėje kritikoje antikomunis- 
tams pakanka tik gausiai tu_ 
rimus argumentus pateikti, 
o komunistams reikia juos! 
dar ir „pasidaryti“.

400.000 dainų užrašymų

LIETUVOS VYČIO PĖD-
700. Alytuje — 27,900, Uk-’ t’r-ržiui ck-n-nh-mčiu šūkiu'PSU kaina $5.00. SAKAIS, Juozo Stroliosido-
mergėje— 21.000, Telšiuo-’ Antrasis Pasaulio Lietu- „Kalbėti apie betuviams^ p, - . p,„ mūs 1940-1945 m. aėsimini-
se - 20,200. | viu Jaunimo beTdaug kas į dažnai "slkom^kS nepo- pai.ke maudantieji senej ANT KELiyl. Tomanas Ui mpA^^Ni^P-S^S

...  Lfitina nes ia1' ne^u,-inai teikia kun. Strazdelio gyvenimo j PASKUTINIS POSĖDIS,
ftm'p žmogus teisei šiandie Jaunimo- 0 vien šūkiais ir f tomas 20.0 ps., kaina $2.00* Juozo Audėno atsimininai,
na yra dauadau kalbama, už- pasilinksminimais paremtas JI tomas 160 ps., kaina $2.00 į 227 ps!., kaina..........  ?4.00
mirštant, kad labiausia žino- kun<res,a°.,ga", Anatolijus Kairvs. IŠTI-I KONTRŽ', 'ALGYBA LIE-

jaunameciu zuuų ...... - ---------- ........ «■
mu “ manas, kaina $5.00.

I -tr. Tarulis, VILNIAUS'
tikslai niekur tiksliai nebuvo Mūsų pastaba: į PERDAUG MĖGĖJIŠKAS KŪEAS, 495 psl., kaina i-^AŠi AI STavAJI bi^Ai, 
paskelbti. Jeigu tai yra tik-

Šie gražūs ir patriotiniai
Jūratės Jasaity tės sam protą-1 „Laisvė“ kovo 24 d., o Nemunas teka per Atlan- 
vimai drauge išryškina ir „vilnis kovo 15 d. rašė anie tą, Vytauto Alanto 5 nove-j

Šiandien Šiauliai jau pra
šoko 100.000, neabejotina, 
kad ir kitų miestų gyventoju reikalu „Drauge“ kovo 18 d. 
skaičius padidėjo. i sielojasi ir jaunosios kartos

! veikli narė Jūratė Jasaitytė.
Dabar Lietuvoje miestuo-1 Ji rašo: 

se gyvena daugiau kaip puri

nusiskundžia, kad mažai i puliaru. bet yra būtina, nes 
kalbama apie jo tikslą.- Tuo

sė viso krašto gyventojų.

NUSIŽEMINIMO 

POLITIKA

Tki šiol II PLJK siekiami!

; tai iš viso pasaulio paleng
vintomis sąlygomis lietuvių
jaunimo suvažiavimas, ne-

, - - naudą, kad gal laikinai sugaus teises yra paneigtos a- .. L _ siporuos porarot pusei geležines uzdan- ..ri ... LA J J J lietuvišku šengos. 1 - - 1

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro- TUVOJE, Jono Budrio at

siminimai, 224 psl.. kaina 
$2.50.

mirn.štais viršeliais $3.15. 
POLITINIS VAIDINIMAS kietais viržeIiais $3_75>

A1 SLvaLnIMAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.
ATSIMINIMAI APIE

Lietuvoje dirbą lietuvių; 
kalbos ir literatūros institu-1 , . . , ,
to folkloristai, pasinaudoda.! d- Pn.m!n.y “ 
mi lietuvių tautosakos rank
raštynu, sudarė lietuviu liau-

Švaistas: ŽiGB Pol° Skipičio, 440 puslapių,

Delta 
primir

toje ir laiku 7 
bė, pirm. dr.

dies dainų katalogą. Jis, pa- į Valstybės deoarta- gyvastis išeivijoje, 
sak „Komj. Tiesą“ (nr. 4« Sllan/e. Valstybes «epaita
vasario 27). liudija, kokius j men e 11 PaPia>e Paais / „Iš Kongreso reikalauja-! kia, einame... 
poezijos turtus vra sukūrusi j mų,_ ką reiškia JAV vynau- ma daugiau pirmiaugia tm.p
lietuviu tauta. i s^e| x engll^a> būti nustaty tas aiškus tiks-1 Atrodo, kad Jaunimo

. neti Baltijos kraštų okupaci- Ias^ ko konsTesas siekia jr 1 kongreso tikslai, uždaviniai 
Katalogas apima apie’valstybių suverenumo Ra jig duog svetįmuose kraš-i ir jiems siekti būdai turė jo 
0.000 dainų užrašymų. at?‘ftym^ PasitenK],7aE 7.: tuose gyvenančiam lietuviu: būti kongi400

Atsakoma Į daugeli moksli miglotu „apsisprendimo tei.

kol pusiaukelėje apsižiūrė- tis . Labukas ir J. Petkus, Juoza,
Home. kad ne taip, kaip rei- monsinjoras č. Krivaitis, RIAį ^LAUKIA, romana, 

mons.~ P. Bakšys ir Kauno įg knygnešio kun. M. Sida 
dvasiškosios seminarijos raviciaus gyvenimo, 233 psi., 
rektorius dr. J. Butkus, ku^ Rama &0
l is kalbėjęs apie dvasic-Aių Vacys Kavaliūnas. KAL 
dalyvavimą taikos gynimo NŲ G1E5ME> pi-emijuotas

ireso sumanytojų reikale.

Kam a ..... .....
NEPRIKLAUSOMA LIE

TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų ii tomas, 4 76 psl., Kai
na $7.00.

ANTANAS SMETONA
! smulkiausiai ir plačiausiai 
i išdiskutuoti ir sutarti dar 

'Tikslas turi būti labai' P^eš kongresą pradedant

jaunimui.
ninkus. bei praktikus domi- ses pripažinimu , rašo: 
nančių klausimų. Dabar jau j „Būdinga, kad šiuos klau-
nustatvta, kad, pvz., darbo! gimus JAV vyriausybei iš laiškai apibrėžtas: pavyz- 
dainų Lietuvoj sukurta 904. t lietuvių pusės iškėlė ALTos džiui, kad ir toks: išryškinti

rengti. O kai tu tikslu ie čko-
ma beveik kongreso išvaka- čiui ir prof. dr. V. Butkui,

Taikos salininku komiteto; r1 r, -• -x -i r- i Aloyzas baronas: Vl£.Nl pirm. J. Baltūsis įteikęs Gar-. , ,
į. . a. b- • • 'si MEDŽIAI, 117 psi. Kaibes rastus mons. C. Krivai- , . .na d* i,oo.

rinkėjai yra užrašę daugiau | atstovai. Tuo tarpu iš estų lietuvių tautos padėti ame-irėse, tai tik išryškina, kad

torinių dainų su jų varian 
tais.

Pasirodo, kad populia-

kalbose, bet daro diplomati-j mąji kraštą, to krašto spau-; publiką, pradėtume rūpin- kokius 
nius demaršus ten, kur rei- doje ir visuomenėje. tis. ką gi mes čia vaidinsimi? nus?

tikruosius nUopel-

i romanas, 20 J psl., Kama; IK JO VEIKLA. Parašė J. 
i $2.50. 1 Augustaitis, 154 psl., Kai

na $1.50.
SIAURUOJU TAKELIU, 

'K. B. Kriaučiūno, 178 psi.,
Vytautas Voiertas, UPE l:ama

be_ TEKA VINGIAIS, romana, ■ NEPRIKLAUSOMYBES 
$3.50. 1 SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

KELIAS Į' atsiminimų (1918-1940) V 
ijuotas romą- tomas, 295 psl., kietais vir-

senosios kanos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
Kaina $3.00-

šeliais kaina $3.75.
GYVENIMO VINGIAIS, 

dr. P. Kaivaiiytčs-Karvelie-

kia. Bailumas ir nuolanku 
mas dar niekam nepadėjo, 

riausia lietuvių liaudies (lai- Taivvanas nesilanksto ?’r aiš 
na vaizduoja tėviškėn par
skrendančių gegute pavirtu

kiai pareiškė savo protestą. 
Tuo būdu tikrai daugiau lai- 

į mės. Viešoji nuomonė yra 
šiol užrašyta beveik lo00 j kiniečių nacionalistu pusėje, 
variantų. į , XT. ,I Prez. Nixonas, nuvykęs 

Išleistas katalogas, mano-' į komunistinę Kiniją, nuve- 
ma, palengvins folkloristam į žė padėjęs ant lėkštės dova- 
parengti sistematini liaudies'n3- nacionalistų valdomą

„Šiaurės Amerikoje vyks
tąs Jaunimo kongresas turi 
reikalauti, kad JAV ir Ka-

sia martele. Šios dainos ligi-1

dainų leidinį. Surinktų liau
dies dainų ligi šiol paskelb
ta tik nedidelė dalis — apie 
5 procentai.

(H)

Nauji daktarai

Taiuaną. Už tai gavo tik 
Pekino komunistinių man
darinų šypsenas ir ryžių 
degtinės stikleli, ir nieko 
daugiau. Visados pralaimė
jęs vyksta pas laimėjusi 
maldauti malonės. Komunis-

ir matematikos I tai geraširdiškumu nepasižy- 
vvr. mokslinis! mi. Ką gavo mūsų Bizauskas

Vytautas Volertas. G Y nės, 360 psl., kaina ..$3.50. 
VENIMAS YRA DAILUS SIAUBINGOS DIENOS, 

1944-1950 metų atsimini- 
parašė juozas Kapa- 

činskaS; 273 pusi. kaina $3. 
PER GIEDRĄ IR AUD- 

1 DANGORAIŽIŲ, romanas, RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-

Dėl to ir jaunoji Jūratė "Vilnis“ išspausdino ir 
•Jasaitytė, paskubom ieško- tos konferencijos dalyvių}iCmanas K lietuvių emigian- 
dania Jaunimo kongreso nuotrauką, kurioj pirmoje j gyvenimo, 242 psi., Ka- 1

nados valdžios aiškiai pasi- tikslų, randa beveik tik tuos eilėje matyti minėti kunigai. į!iaJ’2-®e
pačius, kuriuos turi ir Vii-' Aprašymo autorius yra j 
kas, ir Altą, ir LB. ir kuriu vilniškis Balys Bucelis. Iš jo;

sakytų, kad Sovietinės Rusi 
jos okupuotoje Lietuvoje 
, „ i siekiame ar galėtume t iekti aprašymo matyti, kokios tai-
butų ig\, didinta zrr'J“aus i lygiai ir Pasaulio Lietuviu kos šalininkai ten buvo susi- 
eisiu apsisprendimo laisve, pensir.inku Konffl.ese. ‘ ,įnke 

kurią Lietuvių tauta pareiš
kė 1918 metais vasario 16- 
ją, atstatant Lietuvos nepri
klausomybe.

»**Z********—r*********

Vis dėl "Įtampos sumažini
mo“. Amerikiečiai neturi 
stiprių nervų. Jeigu tik nusi
leisi, tai komunistai berną-

D. Nendrė, AIDAS TARP

365 psl., kaina $5. 1 minimų (1909-1918) IV to-
Jeronim&s Ignatonis, LŪ- mas, 272 psl., kaina kietais

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
MINDAUGO NU2UDY 
MAS, Juozo Kralikauskc 

premijuotas romanas. 24-' 
psl.. kaina $3

Juk apie tautinę savigar-1 B. Bučelis rašo. kad prof. 
bą. apie dažnesni lietuvių B. Styra griežtai smerkęs 
balsą svetimų kraštų spau- JAV ir Kinijos vykdomus 
doje, apie reikalavimus, kad branduolinio ginklo bandys
vėi būtų pakartoti okupaci- mus. Vadinasi, jis visai nie-J Gliaudos romanas iš partiza- 
jos nepripažinimo žodžiai ir ko nekalbėjo apie tokius pat 1 nų veiklos, 254 psl., kaina 
pripažinta laisvo apsispren- Sovietų Sąjungos bandy-! $4.50.
dimo teisė — visi seniai pa- mus. taiytum sovietai jų ne-{ Aloyza® Barone®: L!UP

Aitvarai ir giria, Jurgio

viršeliais ................... $3.
To paties autoriaus tomas 

VI kietais viršeliais $3.75, 
, minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DEL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais—$3.75.

DANGUS DEBESYSE,—
Fizikos

instituto vyr sukurs nauJa
bendraciarbis Zenonas Ru-;UZ pasidavimą Sta.mui. u . nrotestavo dėl Ci
dzikas ap<rvrė fizikos moks- Kaukazietiško vyno bonka ‘ ' 7 1 -f •uziAd. ap„.yi.e ilginus u.un. v; ‘ vyno bazes Graikijoje, ne-
lo disertaciją. Jis yra jau-1 ir kulką į pakausi, ką dabar
niausiąs mokslo daktaras, j Nixonas nuves dovanų į j truks protestuoti ir dėl Gu-
dar tik 32 m. amžiaus. į Maskvą? Tik Baltijos vals-Į antanamo bazės Kuboje, ar o _ o___ — o.............. ....

Leonas Kadžiulis, apgy- tybių ar ir visos Rytų Euro-1 net Floridoje. Tuo tarpu a-, kalbėtu savo žodžiu. Pats melo šnek ''
nęs disertaciją „Daugiame- i P°s okupacijos pripažinimą merikiečiai dėl sovietų ba- pasvertų savo vaidmenį kul- tylėjimą... 
čių žolių auginimo ir naudo-: „įsiems laikams“? O gal zių Egipte nei mur-mur. Tai tūrinėj ir politinėj veikloj, 
jimo pašarui pagrindai“. ga^: duos Maskvai laisvas rankas nėra užgauliojimai, bet la- išskeltų iš savo jaunų ir švie- Ne. 
vo žemės ūkio mokslų dak- „susitvarkyti“ ir dėl likusios bai realus susirūpinimas saus proto galvų naujas idė- šiame 
jtaro laipsnį dar laisvos Europos dalies9 vykstančių faktų šviesoje“, , jas, apžvelgtų naujus kelius į tautų

V* xįtam-
liais $2.50. kietais $3.75.

Kinij
i minėti monsinjorai — nė žo- ’ Vytautas Alanta#: TARI 

O norėtųsi laukti, kad sa_ džio ir apie tikinčiųjų per-! DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46t 
vo kongrese jaunimas dau- sekiojimą Lietuvoje. Taigipt1*1 v**’na $4.56 
giau svarstytų savo galva ir ir „garbės raštai“ — tik už j Agonij'a. romanas, antra 
kalbėtu savo žodžiu. Pats melo šnekėjimą ir tiesos nu-i laida, parašė J. Gliaudą. 406 

i psl., kaina $5.00.
Pragaro vyresnysis, pre- 

telieka tik gailėtis mijuotas romanas, parašė 
vaidinime išprievar^ Vvtautas Volertas, 273 psi., 
'aktorių“ kaina $5. Oft

KĄ LAUMĖS LEMS 
(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
onėlės Orintaitės, 234 psl.,
Kaina $3.00.

Nuo krivūles iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psL, kaina — 
$5.00.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tčvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

~ , netyčia užėjau, kai jis, už
daręs saliūną, darė tokį 
monki biznį. Aš jam nieko, 

t nepasakiau, ale jis pats pri-į 
1 si pažino ir kartu pasileisi-j 
no. Sako: "Everybody’s do- 
ing it“. Nu. tai prancūzai tu
ri būti teisingi žmonės, jei
gu jie tik vieną dieną pasky
rę apgavystėms.

— Kalbant apie Naujųjų 
Metų apeigas, tėve, reikia 
pasakyti, kad jos visur pa
nagios. štai. Amerikos indė
nai čirokėjai prieš Naujuo
sius Metus sunaikina, sude
gina visokį savo turtą, pra
dedant įrankiais, ginklais ii 
baigiant senais drabužiais, 
kad Naujiems Metams būtų 
viskas nauja. Sunaikina net 
senus indus bei puodus. Pra
dedant Naujuosius Metus, 
kuriamos naujos ugnys, ap
sirengiama naujais drabu
žiais. ir gaminamas naujas 
maistas. Viskas turi būti 
nauja. Panašiai buvo daro
ma ir senovinėj Anglijoj. 
Tačiau visa tai buvo daroma 
dar prieš krikščionybę. At
siradus krikščionybei, krikš
čionys kaikuriuos tų papro
čių pritaikė prie kriščiony*

} bės. ypač Velykų šventėms. 
Žymiausią vietą krikščionys 

i davė Velykų margučiams ir 
I Velykų stalui. Stabmeldžiai 
į iškiliausias puotas keldavo

___________________________________ t pasitikdami Naujuosius Me-
> i tus, o krikščionys geriausiais

tėve! Ar ge-, metu Prancūzijoj ir Ispani- valgiais apkrauna Velykų

Kodėl nesakyti teisybės?
Didelis užsispyrėlis ir ga- ( Daugiau nei pusė Lenkijos, 

lingas senato užsienio reika-, Rumunijos, Vengrijos. Čeko- 
lų komiteto pirmininkas šen. slovakijos ir Bulgarijos su- J 
Fulbright labai stengiasi už.Į augusių gyventojų klauso' 
daryti laisvo žodžio radijus: ■ Radio Free Europe. Apie 30 
Radio Liberty, kuris trans- ’ milionu radijų Sovietų Są- 
iuoja žinias į Sovietų Sąjun-į jungoje gali pagauti Radio 
;ą, ir Radio Free Europe.
ransliuojantį i Sovietu Są-

1 Liberty trumpų bangų trans
liacijas.

Idėiu siuntimas i užsienijungos satelitines valstybes

— Sveika 
ras turėjai Velykas?

Puslapis penktai

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DES1MTJ 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.
Teroro ir vergijos imperija
Sovietų Rusija, 3C9 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa» 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
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.

m-v £ šlamamos: ':uwixssmm

MINTIS

Sąjunga radijo bangomis 
paleidžia į užsieni daugiau
sia piktos propagandos. Pa
vyzdžiui. jų radijas Prahoje 
yra specialiai skirtas suagi- 

i tuoti užsienio darbininkams 
Atlanto sąjungos valstybė
se. O kaip piktai kalba 
Maskvos radijas Kinijai!

Todėl Sulzberger, baigda
mas savo straipsnį, pabrėžia, 
kad teisybė nėra nedoras 
ginklas, nors jis ir pavojin
gas, kad Vakarų valstybės, 
įskaitant ir JAV-bes, turi ne 
mažesnę teisę skelbti teisy
bę diktatūrų užtroškintiems 
žmonėms, negu komunistų 
stotys, kurios radijo bango-1 

demokratini pa-!

šaltojo karo atgy v ena, padė- 
ina į archyvą, ar kaip iis sa
ko, — i kapų duobę. Toje 
veikloje nemažai jam ii- pa
sisekė: kongresas kreditų 
Nepaskyrė tik iki birželio ga- 
’o. o kaip bus vėliau — ne
žinia.

Jau esame anksčiau minė. 
ję. kad prieš tų radijų nutil
dymą rašo visi įtakingieji 
Vakarų Europos laikraščiai. 
JAV visuomenės tarpe taip 
pat reiškiasi vis didėjantis 
pasipriešinimas Fulbrighto 
ižmačioms. Čia jau sukurtas 
komitetas, į kurį įeina visi 
buvę JAV ambasadoriai 
Maskvoje, buvęs valstybės 
departamento pasekretorius 
Bali. buvęs Pasaulio Banko 
prez. McCloy, Nevv Yorko 
gubernatorius Rockefeller. 
buvęs Pennsylvanijos gub. 
Scranton ir kiti. Komiteto 
tikslas — visaip stengtis, 
kad minėti radijai nenu
trauktų savo darbo.

Labai įdomų straipsnį tuo 
klausimu kovo 26 d. parašė 
Nevv York Times dienrašty 
žinomas žurnalistas C. L

mis puola 
sauli.

Kvailybė, rašo jis, yra 
jaustis mažaverčiais ir bijo
ti sakyti teisybę.

stalą. Paprotys tas pats, tik 
kitokia prasmė. Bet Ameri-

— Tu. Maiki, žinai, ko-Į — Ale kad per Naujus koje tie papročiai jau išblė- 
kios Amerikoje Velykos.'Metus gamta dar neatgyja, sę. Šventoji ugnis čia jau 
Gaspadinė išvirė kiaulės uo-į Maiki. Ar tik nebus čia tavo nevartojama ir neatnaujina, 
degą, bet ir ta ne pas venti m' misteikas? , ma, nes miestuose ji gauna-
ta. Nei margučių nenudažė: į ..... • ma iš elektros ir dujų įmo-w _________
padėjo ant stalo balta kiau-i „ ~ Lėve, čia neia jokioi nių. Lietuvoje prieš pat \ e- Sulzberger. Jis pavadintas: 
šini Kai prisiminiau Lietu-: uūsteiko . ne> seniau Nau- ivkas šventoriuose dar mūsų| Kodėl nesakyti teisybės?“
vos Velykas. tai net apsiver-1 ^ji Metai buvo švenčiami laikais būdavo kūrenami *
kiau Kokiu būdavo tenai’vėliau, jau pavasariui laužai, kur kaimiečiai eida- 

’ nrasidedant: kitur gi nrie- vo arba jodavo parsivežti

JOJ-
Į

Poezijos knygos

pyragų, kokių pečionkų —• šingai — kai vasara jau pa< 
per visą Gavėnią badauda-- sibaigdavo ir žemė prade

rūkstančiu nuodėguliu nau-

Autorius rašo. kad naujie
ji izoliacionistai vra priešin
gi kukliam JAY propagan-l na $10.00. 
dos aparatui. Jis stebisi, kad

POEZIJOS PILNATIS, į 
Bernardo Brazdžionio poe-!
zijos rinktinė, kurioje šutai-! 
pinti geriausieji visų jo išk
leistų knygų kūriniai. Puoš-j 
nus leidinys, 592 psl., kai- j

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir 
leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:
Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 

Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kiprą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 
Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.
New Yorke "MINTIS“ gaunama "Darbininko“ admi

nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir "Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven, 
N.Y. 11421).

Ke-

sesute, Prano Lem-!
brigbt stengiasi nutildyti oc™ .»ve.ni™as- 
The Free Europe ir Radio; P™™'"'™'- 269 psl.. jliust- 
Libesty radijus. ' ,'.U?ta’ kat"a kletals vlrse‘:

Minėti radijai, rašo Sulz-Į iais
berger, aiškina totalitarinių Broliai balti aitvarai,' 
valstybių žmonėms, kas Henriko Nagio elrėraščiai, 
vyksta JAV-se ir visame pa- Prano Gailiaus iliustruoti 
šauly, duoda jiems žinių. 72 didelio formato puslapiai 
kurias jų spauda,' radijas ir puošniai išleista knyga, kai- 
televizija nuriji. na $5.

, ~ - įieras židiniams sudaryti. Ši- net toks vvras kaip šen. FuL : ,
vom, kad tik Velykų stalas] davo salti. Taip buvo seno- tokiu būdu ižiebta ugnis bū- beito
būtų apkrautas Dievo dova.į vės Vokietijoj. Iš pradžios davo jau šventa, nes laužas.
nomis. Kiti net apsugdav o į vokiečiai dalydavo metus į iš kurio buvo parneštas nuo- 
persivalgę. Užtat žmonės ir j dvi dalis — vasarą ir žiemą, dėgulys. buvo iš anksto ku- 
laukdavo Velykų. O čia, A-Į Kai darbai laukuose pasi- njg0 pašventintas. Kultūrin-
merikoj, ar jos buvo ar ne- baigdavo, kai derlius būda- o0se Amerikos sąlygose ši- 
buvo. vistiek tos pačios ba- vo jau nuimtas, tada pasi- toks prietaras neįmanomas, 
lionės ir tas pats hamburgas.: baigdavo seni metai, ir pra- Matai, civilizacija ir kultū- 

į sidėdavo kitas laikotarpis— Į ra raikina senovę ir jos prie- 
Bet ar išmintinga buvo • naujųjų metų pradžia. Vo-• tarus

per visą Gavėnią badauti. į kiečiai tada pasidarydavo a 
kad vieną dieną persivalgius į lauš. paplaudavo mė?’"”181 
reikėtų sirgti? gyvulius, paukščius ir

— Žinai, Maiki. kad ne 
visi susirgdavo. Kas su pa

mesimu: 
puo

taudavo. Prancūzai balan
džio pirmąją švęsdavo kaip 
juokdarių dieną“, apgaudi-

— Bet pasakyk, ką su Ve
lykom turi zuikiai?

— Tai vra kitas prietaras.! 
...... tėve. Jis pagrįstas ta pasaka,!

zumu valgė, nebuvo perdaug nedarni vieni kitus sąmojin- kad tamsią Velykų nakti' 
lokamnas, tokiam Velykos!gajs prasimanymais, pavyz- zuikiai deda kiaušinius. Ji{ 
nieko neiškadijo. Toks tik {džiui. kaip tas, kad vietos! palaikoma dėl to. kad maži' 
džiaugėsi, kad gerai navai-į daktaro gaidys padėjo kiau-! zuikučiai patinka vaikams, 
ge. Nu, o pasidžiaugti rei-į šini: arba— kad klebonas! Tėvas turėtum tuos dalykus
kia, juk Kristus 
numimsiu.

pns is
degom. Kas tokiems pokš
tams patikėdavo, iš tokie 

s-į žmonės ‘juokdavosi. Šis pa 
tėve, nedaug turi bendra su. protvsužsiliko iki šių dienu. 
Kristaus prisikėlimu. Tos iš- tik dabar juo užsiima daii- 
kilmes paskolintos is senes-j giaUsia jaunuoliai; vis dėlte 
nill laikų, kuomet Klisi.au> Holonelvin nirmftii laiLnms,

— Bet Velvku iškilmės

nusipirko šunį su dviem uo- geriau žinoti, nes Lietuvoje] 
užaugai: gal pats ir margu
čius marginai ir rūkstantį 
nuodėguli nuo šventoriaus
parnešdavai. kad motina į- 
pūstu "šventą“ ugnį į židini. 
Aš tik norėjau paaiškinti.

dar niekas nežinojo.
I balandžio pirmoji laikoma į kad visi šitie dalykai atsira- 
: "apgavysčių diena“. j do ne su Kristum, bet atėję

Maiki, marginti;
paskolinti, j kj kad gjand;cn apgavystė?

Į yra kasdieninis biznis, ir ap- 
nežiūri, kad ateitą 

pirmoji apriliaus. Va. per 
paskutines Kalėdas Zacirka 
nupirko man pokelį makor-

. ~ , kos, kaip Krismus prezenta.i
njos nežinai. Senoveje kiau-j AJe kai parsinešęs nan,0 tai 
Simai buvo vartojami isi -; pokeb atplėšiau. tai pasiro- 
mese pasitinkajuodus! ne makorka, o piuvenos.į

— Ne, 
kiaušiniai nėra — Aš tau pasakysiu. Mai-
Jie priklauso prie Velykų, 
kaip plotkeliai prie Kalėdų. ( aavjkaj 
Jesa.

— Nesakyk, tėve. "jesa“, 
nes velykiniu kiaušiniu isto_

Metus. Ypač tai buvo mado-j
je Persijoje. Persai išvirin
davo juos kietai, nudažyda
vo ir vieni su kitais dalinda
vosi jais. Visi žinom, kad 
kiaušinis reiškia gyvybę: to-

iš labai tolimos praeities, 
kuomet apie Kristų niekas 
nebuvo nei girdėjęs. Ir taip 
pat turėtum žinoti, jog tie 
dalykai pirma buvo jungia
mi su Nau’iais Metais, ne su 
Kalėdom, kurių tada ir ne
buvo.

— Olrait, Maik, užteks ir

— jes, galiu pasibažyt, kad | Į
reg’li pjuvenos, ką malkas TESTAMENTAI 
plaunant nubyra žemėn. Nu,
nesakyčiau, kad pats Zacir-J Įsigykite teisininko P. Šulo 
ka padarė man tokią kiau- 1 parengtą leidinį ’ Kaip »u- 
lystę. Greičiausia jis tokią I daromi testamentai“. Tai ia-

dėl pavasarį, kai gamta at-i nupirko. Ale žinai. kad šmu-' ba' naudinga informacijų
gyja, kiaušiniai ir buvo var
tojami kaip gyvybės simbo
liai. Tokia pat prasme jie 
buvo

geli ir jis mėgsta. Aš nužiū- knygelė norintiems sudary
čiau. kad iš dviem kvortų j ti testamentą. Ten yra ir tes- 
šnapso jis padaro tris — 1 tamentų pavyzdžių. Jos kai-

GEROS NAUJIENOS

automobilius
perkantiems savo giminėms Lietuvoje ir S.S.S.R.

Naujas ir populiarus modelis
ZHIGULI - VAZ ..............................kaina $3,214.00

Mes taip pat siūlome tučtuojau ribotą skaičių
MOSKVICH 412 ............................. kaina $3,155.00
MOSKVICH 408 I.E...................... kaina $3,033.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968........  kaina $2,026.00

Pirkimo tvarka: kas pirmas ateina—tam pirmam 
patarna u j ama.

SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS į vie
nintelį Įgaliotą VNEšPOSYLTORGo atstovą
Amerikoje

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

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

arba į prie jo prisijungusias firmas: 
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 VValnut Street, Philadelphia. Pa. 19106 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,Inc.

1776 I»roadway. New York. N.Y. 10019 
COSMOS PARCELS EXPESS CORP.

488 Madison Avė., New York, N.Y. 10036

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 
IŠSIUNTINĖTAS

"K E L E I V I O“ 1 9 7 2 METŲ

Kalendorius
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 Į
So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
vai tojumi pavasario vandens pripila. Kartą a.- na— $3.00.

t

Klisi.au


Puslapis 5ė5Ui KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 14. 1972 m. Balandž• 3

MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS VIENUOLIS

Aleliuja
(Tęsinys)

Apylinkės sodžių žmonės žinojo, kad „profesorius“, 
nors ir bedievis, tačiau katalikas, gražiai kalba lietuviškai, 
ir buvo pradėję būriais plaukti dvarelin pasigydyti, bet 
Agotai jspėjus, kad ponas mažiau kaip šimtą rublių už re
cepto parašymą neimsiąs, liovėsi.

Dienos bėgo. o darbas privatdocentui labiau kaip 
nesisekė: su mikroskopu maža ką padarė, knygų nė į ran
kas neėmė, o straipsniai tiesiog nevyko.

„Šis tas prie profesoriaus Mečnikovo straipsnio: Ko
va fagocitų su žmogaus organizmo mikrobais“ išėjo skys, 
tokai: maža faktų, maža argumentų, o kurie ir yra —silp
noki. , i

Henrikas Radauskas

PAVASARIO NAKTIS

Skambi lakštingala triukšmingai gieda. 
Alyvom kvepia senstanti naktis.
O žalias mėnuo per medžius atrieda 
Ir ima šviesti tiesiai j akis.

a
Atsiminimai skrenda mėnesienoj 
Kaip angelai, ir aš nebegaliu 
Užmigt nuo liepos silueto sienoj 
Ir nuo žalių mėnulio spindulių.

O laikrodis kartoja seną melą,
Kad laimė šypsosi, kad ji gera,
Ir bėga jo takšėjimas per stalą
Į džiaugsmą didelį, kurio nėra.

* ♦ •
Iš neseniai išėjusios „Lietuvių poezija išeivijoje 
1945-1971“. Šią stambią ir puikiai išleistą knygą 
už $13 galima gauti ir Keleivio administracijoje.

J JAUNIMO KONGRESO RĖMĖJUS

Jaunimo kongreso tikslai ir uždaviniai — savaime 
i aiškūs: per lietuvišką darbą į lietuvišką gyvenimą. Kai 

Perskaitęs "Naująjį urinos tyrimo metodą“, dakta- j lietuvių jaunimas dabar yra pajudėjęs viso pasaulio Motu, 
ras pastebėjo, kad tai tik esąs atpasakojimas knygos, ne- , tai kartu sprendžiama ir lietuviškosios mūsų ateities prob, 
seniai Pastero instituto Paryžiuje išleistos. „Apžvalga da* j lema.
bailinęs bakteriologijos Rusijos universitetuose“ pasiro- • T . , . , . .
dė daktarui neaiški, stilius sunkus, vietomis net nesunran-j aunimo ongieso vaiz as yra jautąip pa tsiys ėjęs . 
tarnas. Atidėjęs visus juo i šalį. privatdocentas antrą kartą Pakaitomis, 1» anes.mais, svarstybonus bus žvelgiama , 
pagailėjo Lietuvon atvažiavęs ir, priėjęs prie lango, ko' tupimus Klausimus, kultur.mai renginiai atsk eis kurybi- 
jis niekados nedalydavo, sustojo. i uius polėkius, sudaromos sąlygos jaunimui susitikt!, bend-

! rauti, pasižmonėti, pasilinksminti. Birželio 24 atidaromos
Buvo kaip tik Didysis šeštadienis, ir dvarely nepa-; parodos, birželio 30—liepos 4 įvyksta kongreso atidary- 

prastas judėjimas. Be paliovos į kiemą bėgiojo bernai,Į mas Chicagoje, liepos 4-8 — studijų dienos Kento univer-

Dėl vieno įstatymo keis 
tūkstantį

Keleivy jau buvo rašyta, j Žinoma, ne visos moterys 
kad kongresas priėmė įsta- tuo įstatymu džiaugsis, nes 
tymą, pagal kurį visose , jis sulygina ne tik teises, bet 
srityse vyrų ir moteių teisės į ir pareigas. O žmogus visa- 
yra lygios. J| dar turi pa- į da nori turėti daugiau teisių 
tvirtinti 38 valstijos. Tada ir mažiau pareigų...

12 knygų už$2
Juodojo pasaulio sukili

mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

jis bus laikomas konstituci
jos papildymu, bet pradės 
veikti tik po dviejų metų. 
Valstijos turi j| patvirtinti 
ar atmesti ne vėliau kaip per 
7 metu, bet manoma, kad

MIRĖ 44 VAIKŲ TĖVAS

Ispanijoje mirė Jose Ma
ria Pulido, 107 metų am
žiaus, 44 vaikų tėvas. Kaip 

reikiamas patvirtinusių skai-• seniausias Ispanijos gy Ven
cius susirinks gal šiais ar ki- ' tojas. jis tik prieš 2 savaites
ttais metais. . prįe^ mjrų buvo gavęS js

Kai tas teisių lygybės ista- ^totoriaus Franco piniginę 
tymas pradės veikti, teks i dovan«' medalJ,r F!anco fo- 
pakeisti gal tūkstanti istatv-' t0«ral« su I,alasu'
mų, kurių daug buvo išleistų 
specialiai moterims apsau
goti.

KŪTVĖLŲ MUMS 

NEREIKIA!“

Dideli pakeitimai |vyks i
daibo samdos srityje. Šian-'y^ gavusios Kenya (Af- 
dien moterys sūdai o o9% • rjkos rytuose) valstybėsvy- 
visų dirbančių. Jų dauguma ;1.iausybė išleido potVarkĮ, 
duba mažiau, apmokamus drau(lžiant| | tą kraštą iš už_ 
dai bus. sakysim, namų ruo- sjeni0 įvažiuoti kūtvėloms, 
sos darbuose yra 97.5%,
raštinėse — 75.4% visų tose į jos viceprezidentas oasa- 
si įtvse du banciųju. 0 ir tuos i kg. » Kūtvėlų mums nerei- 
ai kitus dai bus dirbant, mo-į kja j Hgaplaukiai, nešvarūs 
teįims mokama mažiau ne- jr nesusišukavę užsieniečiai
gu vyrams. Statistika rodo, 
kad moterų uždarbio vidur
kis tesudaro 59% vyrų už
darbio. Naujam įstatymui

merginos, nešiojo iš klėties lašinių paltis, dešras, kiauši-j sitete, liepos 8-15 — stovykla Romuvoje, Kanaooje, lie- pradėjus veikti, vienodą dar-1
pos 15-16 — kongreso uždarymas Toronte. Taip pat liepos 

į 2 Chicagoje įvyksta laisvojo pasaulio lietuvių IV-ji tauti- 
Agota. pamačiusi prie lango stovintį poną, vos nepa-> nių šokių šventė.

leido iš rankų dažytų kiaušinių puodo, o kerdžius Augus- Parengiamieji kongreso darbai dirbami visu atsidė- 
tmas. eidamas per dvarą, taippavėpsojo į propesonų jjmu vfaur sud Jaunimo metu komitetaį. Jau išrinkti 
jog, užmoklinęs ant akmenų, išsimaudė purvyne. Popiet. arba renkamj konereso atstovai. visur pasirašoma jauni- 
viskas dvarely nurimo. , mQ ticija Lietuvos laisvės reikalu.

mus.

Privatdocentas matė, kaip pulkas apsitaisiusių vyrų j Bet Jaunimo kongresas reikalauja taip pat didelių 
ir moterų išėjo bažnyčion. Tokia tyla įsiviešpatavo dvare*; išlaidų. Ne visi kraštai yra pajėgūs savo jaunimo atstovus 
ly. jog net nejauku pasidarė daktarui. ’ atsiųsti, tad ir jiems reikia padėti. Todėl kreipiamės | vi-

_. . . , , . . sus JAV ir Kanados lietuvius: kiekvienas paremkime Jau-
Jaute^i susmeiv męs. sa*o dai bais nepaten intas n njmo kongresą savo auka! Kiekvienas pagal savo išgales, 

truputi nesveikas, taigi, įšgėięs biomo šaukštą, a »igu e * jęurjy nepasieks aukų rinkėjai paskirose vietovėse, tie sa- 
i • vo aukas piašomi siųsti tiesiai Jaunimo Kongreso Finansų

Nežinia, ar tai bromas, ar dienos nuovargis padarė, Į Komisijai. 
bet daktaras, nė sykio nepakirdęs ir net ant kito šono ne- ’
apsivertęs, išmiegojo visą naktj. Pakirdo anksti rytą, anks-

Dr. Juozas Kazickas 
530 Fifth Avė.

Tik 1963 m. nepriklauso*

gali grįžti | savo namus A- 
merikoje, Kanadoje, Austra
lijoje ar Anglijoje“.

ŠUNYS IŠGELBĖJO 

3 VAIKUS

čiau negu paprastai, dar gerokai prieš saulei tekant, svėi- • 
kas. blaivus, nurimusiais dirgsniais. '

New York, N.Y. 10036.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie atvers savo širdis, duris 
Kambarin pro užtiestus dangtėmis langus veržėsi, ir pinigines Jaunimo kongresui įvykdyti tokiam, koks jis 

’ suplanuotas ir koks turi būti!
Dr. Juozas Kazickas,

brėkštančio rvto šviesa.

Ore kliaugė varnėnai 
žmogaus bildesio.

čirškė žvirbliai. Nė mažiausio
I»

— Juk tai Velykų rytas! — prašnibždėjo daktaras.i 
rąžydamasis lovoje ir iš lėto trindama^ akis. — Juk dar 
visi žmonės iš vakaro tebėra bažnyčioje, — ir neslepiama, 
kaip sena žaizda, šmėkštelėjo privatdocento galvoj min
tis, ir tartum koksai miglotas debesis padriko ten, kur 
giedojo varnėnai ir čirškė žvirbliai.

Šoko daktaras iš lovos, priėjo prie Įaugo ir, patempęs 
už galo virvutės, pakėlė uždangą: šviesu ir malonu buvo 
kieme; dangus buvo mėlynas ir giedras. Vidury dvaro 
susirietę gulėjo šunes.

Skubotai apsisiautėjęs ir šūktelėjęs Joną, kuris, iš
girdęs pono kambary bildesį, seniai jau stovėjo už durų 
su stikline šilto virinto vandens, liepė paduoti praustis.

II PLJK Finansų Komisijos Pirmininkas
Romas Sakadolskis,

II PLJK Komiteto Pirmininkas
Stasys Barzdukas,

PLB Valdybos Pirmininkas 
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tervinai ir čekavo. 
perkūno oželiai.

mikeno. iškilę | padangęs, ne|žiūrim

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl.. kaina 25 
centai.

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 pst. kaina 25 centai.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 

kaina 25 centai.
Žal girio mūšis, paiašė dr. 

Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl.. k Iii na 50 centu.

Socializmas ir religija, E. 
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias j socializmą, 
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socializmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko-

muoizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

AtsRirai sudėtus, ju kaina 
$5.60. bet visos kartu par- 
luodarfios uS 82

bą dirbantiems vyrams ir j 
moterims reikės mokėti lygų į
atlyginimą. , Kaip praneša spauda. Šils-

Moterims bus leista dirbti į Marija apylinkėje, Šyeicari-j 
tokius darbus, kurie dabar į j°Je, sniego griūtis užgi-iuvo : 
draudžiami, pavyzdžiui, vai-pris va^us; beslidine jaučius j 
ruoti sunkvežim|. ^0Je apylinkėje.

žmonės pasitelkė šunis, o tie į mas, 492 psl.. kaina $5.00. 
netrukus užuodė nelaimin-:
guosius ir atkasė. Du rado! Brėkšmės našta, romanas, 
sveikus, o trečiam buvo lū-|Parase Jurgis Gliaudą, 384 
žūsi koja. j -ama $6.00.

Iki šiol moterys nebuvo 
šaukiamos privalomos kari
nės tarnybos atlikti. Naujas 
Įstatymas ir jas įpareigoja.

Ką tik gavome
Gana to jungo, Kipro B i e* 

-i linio atsiminimu III-sis to-

Pasikeis ir issiskyrusių po_ j šiaip ar taip bet šunu pa- Vaišvilkas, romanas, pa
rų padėtis. Moterims teks!gaiba vaikai buvo išgelbėti į ra*ė Juozas Kralikauskas, 
mokėti vyrams alimentus I įg mirties. & 234 psl., kaina $4.50.
dažniau, negu dabar moka- j
ma. Tėvams bus lengviau Šveicarijos kalnuose šu- Moters širdis, autorius — 
gauti sutikimą pasiimti glo-! nes'jau yra labai daug kartų Guv de Maupassant, 267
boti savo vaikus skyrybų at- j išgelbėję žmonių gyvybę, 
veiu. Iki šiol pirmenybę tu-, 
rėjo motinos. JONO LIPSK1O

Dabar moterys senatvės ĮPĖDINIAMS
pensiją galėjo gauti nuo 62
metu' amžiaus. Teks ir ta i Prieš Antrąjį pasaulini ka
amžių suderinti su vyrų am- i Amerikoje mirusio 
žiumi. i Lipskio palikimas atiteko

Lietuvoje gyvenančiai sese

Jono

Bus panaikinti įvairūs 
noterų diskriminacijos bū* 
'ai, kurie veikia kaikuriose

riai Joanai Jankauskienei- 
Domeikienei. Dėl buv. karo 
dalis palikimo, keli tūkstan-

alstijose. Pavyzdžiui, kai- čiai dolerių, yra užsilikę A 
tur moterys buvo varžomos.; merikoje. j tą suma tu,j tei.
sėjant nekilnojamąjį tur- • joana Domeikiene
ią ar pradedant koki verslą. Jrba.jos vaikaj. Karoljs ,an. 
Kaikurios mokyklos dabar kauska Kristina Jankaus- 
pmma daugiau vyrų negu
moterų ir kt. Dabar visi šie j kaitė ir Ričardas . Albinas 
lelvgumai turės būti panai- Domeika. Spėjama, kad pa

psl.. kaina $2.60.
Lemtingos dienos,

Jaškausko anvsaka, 
$2.50.

Jono
kaina'

Nusiprausęs ir. Jonui padedant, apsirengęs, paėmė 
lazdą sidabro rankyte, žiūronus ir. to paties Jono lydimas, 
išėjo pasivaikščioti. Rytas buvo kad ir šaltas, tačiau gra
žus.

Privatdocentas, liepęs Jonui grįžti atgal, nuėjo vie
nas. Saulė dar tik ruošėsi tekėti, o išbalęs, niekam nerei
kalingas mėnuo, taiytum tik dėl akių eidamas savo dan* 
jaus pareigas, slinko žemyn.^5

Eidamas pievomis, privatdocentas pabaidė iš balo. 
laukinių ančių pulką, kūdroj pateliuškino lazda šalt? 
skaidrų vandenį; dirvoj surado keistos kompleksijos i 
abejojamos sistemos akmenėli. Pamiškėj, suradęs tarj 
eglių ”pterix aąuillea“. išrovė ją, nupurtino nuo šaknį 
žemes ir, apžiūrėjęs iš visų pusių per dvilinkai sudėtum 
akinius, suvyniojo popieriukan ir įsidėjo kišenėn.

Miške pasirodė privatdocentui daug šilčiau negu lau
ke. nors duobėse ir po eglėmis dar tebetirpo sniegas.

Miškas buvo tylus, ramus ir skaidrus, kaip vanduo.

Medy, miško gilumoje, pasislėpęs nuo žmonių, kale-
. . . . ' OO genys; eglėj triūsė, smegdinėjo skujomis voverytė; nuo 

Laukuose nedrąsiai kilo nuo žemės vieversėliai ii, jį medžio i med| skraidžiojo kažkokios, daktarui nežinomos, 
dar nepasitikėdami savo sparnais ir negalėdami laikytis; dideiės paukštės ir visur landžiojo, čiulbėjo mažytės 
vienoje vietoje ore,, tartum vėjo palaikomi, smegiriojo 1 paukštytės
ir čiulbėjo rytmetinę maldelę.

Pabaly rėkčiojo pempės, dirvonuose burzduliavo te- (Pabaiga kitame numeryje)

kinti. staneji gyvena 
Kanadoje.

JAV-se a;

Gyvenime kiekvienam |-Į 
statymui vienaip ar kitaip ’ Paminėtieji asmenys arb 
nusižengiama, tad bus daug
kieno laužomas ir šis istaty-

apie juos ką nors žinantiej’ 
malonėkite rašyti Lietuvos 

nas. bet suinteresuotieji ga-1 Generaliniam Konsulatui 
ės teismuose ieškoti ir rasti! New Yorke:
eisvbės, nes bus įstatymas,

kuriuo galės remtis.o

SUOMĖ AUKŠTOSE 
JT PAREIGOSE

Consulate General of Lithu-

ania
41 West 82nd Street 

New York, N.Y. 10024

Dailininko žmona, roma
nas. parašė Juozas Tininis. 
kaina $5.00.

Namas geroj gatvėj, ro*
manas, parašė Jurgis Jan
kus, kaina $4.00.

Vėjas lekia lyguma, roma_ 
nas. parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.

Aipis, romanas, autorius 
Kazys Karpius. 227 psl., kai
na $5.00.

Atlaidų pavėsyje, romą* 

ras, parašė Povilas Abclkis, 
167 psl. kaina $4.00.
Dvidešimt viena Veronika,

omaras, autorius Kazimie
ras Barėnas. 458 psl., kaina 
minkštais viršeliais $4.50, 
kietais — $5.00.

Liepalotii medynuose, a-
nybraižos, parašė Petronėlė 
Orintaitė, 216 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais — $3.50.

Kad Ji būtų gyva. Emili
jos čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl.. kaina $5.00

Didieji dabarties klausi

mai, paiašė Antanas Macei
na. 325 psk, kaina $6.00.

Didžiosios Lietuvos Kuni-

Suomė advokatė HelviĮ Matydamas, kaip karaliai 
Sepila paskirta Jungtinių f nyksta, buvęs Egipto kara- 
Tautų generalinio sekreto-1 liūs kartą yra pasakęs: „Ne- 
riaus padėjėja. Tai pirmoji• trukus beliks tik 5 karaliai: 
moteris tokiose aukštose tos širdžių, kortų, klubų, dei- gaikštijos 1529 m. Statutas, 
organizacijos pareigose. į mantų ir Anglijos“. 1261 psl., kaina $10.00.
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Vietines žinios
SKAUČIŲ ŽIDINIUI 

10 METŲ

irMuzika subatvakarvje 1 Martynas Scherans 
' Vilėniškis.

Apsilenkiant su nusisto- šis šaunus vyru būry

nas 7$*

itttrtr““~“—i------------ -----------

Petras Viščinis

Eodos. dai 
deš 
Bo 

j kur
j vo talkininkauti mergaičių 
"Baltijos" tuntui. Židiniečių 
būrelis sparčiai augo. ir da
bar. spėjus prabėgti dešim
čiai metų, "Židinį" sudaro 
trisdešimties moterų būtys.

Peržvelgus dešimtmečio 
veikią, galima pastebėti, kad 
<u nariu skaičiaus didėjimu 
ir 'Židinio" veikla kaskart 
.išaugo, dai ėsi platesnė.

'židinys" Įsikūrė 1931 m 
’apkričio 1 d’eną. Pirmosios 
adovės — Vida Kleinienė ir 

□ana Eikinienė. Pradžioje
«’

Kaimo Jurgio užrašai
Apie nepavargstančius ir neturinčius teises pavargti

'•A********************************

. • v ėjusia tradicija kultūrinius) stovaus Bostonui
to;;

džio d., nes įprasta ,-ubat- 
vakarių diena yra perleista P A RENGI MU 

KALENDORIUS

Balandžio 9 d. So. B. to’

skaučių Židinio dešimtme
čio šventei.

Šiame subatvakaiy savo 
tarpe turėsime muzika Vv-!no Lietuvių Pilie. ių 
tautą Strolią iš Neu Yorko: trečiojo aukšto salėje Lietu, 
iu paskaita "Lietuviškos dis- '’ių radijo valandos Lai es

Varpo 
tas.

pavasariais

i ouvo pasitenKinta. veikiant 
i skautu organizacijos ribose.
’ Židinietės vadovauja tuntui, 
j talkininkauja kaip vadovės 
j ar patarėjos draugovės?, da- 
I lyvauja Kaz'uko mugėse su 
I savo rankdarbiais.
1 Padidėjus narių skaičiui 
! ruošiamos parodos, surengti 
! bent keli kaukių baliai, or- 
' ganizuojamos tautodailės 
; parodėlės, skirtos amerikie- 
; čių visuomenei, supažindi- 
i narni amerikiečiai su lietu- 
• vaškais kalėdiniais papro- 
, čiais per televizijos bei radi

io programas. Nuo 1969 m. 
židiniečių pastangomis kas
met puošiama lietuviškais 
šiaudinukais kalėdinė eglu
tė Boston Citv Hali. 1971 m. 
rudenį su dideliu pasiseki-

Šiandien, atsukę nugarą veiklos įstojęs į Stepono Ba- 
visokiems plepiams, dejuo- toro universitetą, čia įsijun- 
tojams ir tūpčiotojams prie ges į Vilnaus Lietuviu Stu- 
vaišių stalo, turime nuošir- dentų Sąjungą ir jai net vie. 
džiai dėkoti bent jau žilo- nerius metus pirmimnkau-
sios lietuvių tautos dievams, damas, jam nevalia buvo m . dajĮ Ara5tazijos 
kad jie vis dėlto suteikė dar pavargti darbuojantis tos jr AntanQ Tamošaičju 
mums n- tomų, kuriems ne- studentų sąjungos v,suome- Bostono
valia jokiame visuomenmia- nminkų „-dramos sekcijoje, ,el.ijcje Su metu
me darbe pavargti ir kurie 1S kuri ruošė vaidinimus Vii- kovo j2'd. žiriinieėiu'rūpes- 
tikrųjų nepavargsta. Nes. maus lietuvių visuomenei ir čivtelevizijoje NETka- 
jeigu ir šie nuleistų rankas, Įanue su jais en ų o upaci- p0?.ono skautiškas jau. 
tai mes visi. kurie "lietuviais joje esančius letuvis us 'ai demonstravo, kaip pa-
esame gimę", mirtume ir mus; jis negalėjo pavargti, sigaminti lietu tiškus šiaudi 
neatgyjančiai įslinktume į būdamas Vilniaus krašto lie- nulius

Dviejų savaičių
Ekskursijos j Lietuvą

• >
Kaina nuo $619.00

* Vykstantiems iš Chicagos tik $100, iš Clevelando tik 
t $66 daugiau. ,s $ 
$1 " ~ > n-jos *
s * *$ $
$ $ i$* % * * * $ i$* *$* *. *
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koa erkoerafijos retenybės".
Visiems yra žinomos kny

gų, meno retenybės, bet dis- „
’tografijos retenybės nedaug: Balandžio 15 d.
:am girdėtos. Pavyzdžiui,; tono Lietuvių Pike, , 
ar daug kas žino, kad Izrae-j HLjo aukšto satej ? > \ 
■vyra lietuviškai dainuojam Židinio dešimtmečio 
čių chorų. ar kas girdėjo
laina, sukurtą Barboros 
Radvilaitės šermenims ir kt. i Chicagos.
Jų plokštelių demonstraci jas 
su paaiškinimais turėsite 
progos išgirsti ateinančiame į .
Kultūriniame subatvakarv. i mi- puioda Taurine-

I namuose, 484 4th St.. >o. 
Bostone. Paroda

Programoje — akai' 
Barauskas ir J. Ktk'č'’

Balandžio 22-23 dien- 
dail. Viktoro Vizgirdos r

os
u

L

os

Ekskursijos išvyksta iš

BOSTONO (NEW YORKO), MONTREALIO

BIRŽELIO 8, LIEPOS 13, RUGPIŪČIO 17, 
RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės ap
lankyti kitus jų pasirinktus Europos miestus.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas-NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8761

Savininkė: Aldona Adomonienė
Sandaros moterys ruošiasi 

pagerbti savo karalienę
• Bostono LB 
t bas.
t *i

Kultūros u
: *

. Grįžusi iš Floridos, po ke-;. Balandžio 23 d. Šie;, -o 
n’ų dienų turėjau eiti į San-i Darjaus posto salėje (■ H i 
daros moterų klubo susirin-j st j bus Sandaros M -u 
kimą. Ten sužinojau, kad
balandžio 23 d. Stepono Da
riaus posto salėje klubas
rengia pokylį našlių kaialie.j Balandžio 30 d. So. i' ?- 
nei pagerbti. ! tono Lietu , iu Piliečiu d ’ »s

Malonu, kad klubietės' ni-j0 aukšto salė ie Bo omo 
taip vieningai veikia ir turi; Lietuviu Tautiniu J klu

klubo banke as našlių 
lienei pagerbti.

ma

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane- 

,<>Rt naują j j adresą neui-

TINKA DOVANOTI 

EWAKENING LITHUA

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

... . _ . .. , Stukas. Ji tinka skaitantiem
miršti parašyti ir »enąj|. . angijgLai ir norintiem susi-

N e pamirškite parašyti' pažinti su Lietuvos praeiti-
pašto numerio — -«p cod<į mi ir dabartimi.

tokią sumanią ir- darbščią 
vyriausią šeimininkę Vasi
liauskienę, kuri su sa\ o pa
dėjėjomis ir minėtam poky
liui paruoš skanius ir svei
kus valgius ir sočiai, svečius 
pavaišins. “

Kai Sandaros namai buvo 
įtaiga parduoti, tai kaikurios 
klubiefės buvo linkusios klu-

sambūrio vakaras 
* » *

Gegužės 7 d. So 
Lietuvių Pilieči 
salėje Bost o no Jam ' m 
miteto meno ir šokių 

{ras.

Bostono 
a.d-jos m

O KO-jvaka-

neatidengiamą grabą, o su tuvių visuomenės, politikos Per dešimti savo veiklos bą uždaryti, bet dauc-uma

Gegužės 27 
vak. Tautinės

d. 7:39 vai. 
Saiurmos na

juo ir į sudūlėjimui paruoštą ir kultūros žurnalo Lietuviš. metu „Židinys“ rėmė ne tik 
kapinių duooę. O kol tokių ko Baro redaktorium. Jis, „Baltijos“, bet ir berniukų 
neturinčių teisės pavargti visas šias ir dar kitas narei- „Žalgirio“ tuntus. Kesmet 
turime, dar galime kvėpuoti gas eidamas ir dėl to lenkų skiriama daug pinigų vargs- 
gaiviu oru ir gėrėtis savo okupacinės valdžios perse- tantiems lietuviams paremti 
lietuviška kilme. klojamas ir tardomas, netu- bei kitokiems šalpos dar-

Noi-s ir nedane- tu nuriu' rėj° teisės pavargti, nes lie- baras. Neseniai suruoštos ku

buvo kitos nuomonės ir tęsė 
darbą toliau.

Pernai klubas turėjo tris 
renginius, kurie davė gra
žaus pelno, todėl klubas ga
lėjo ir aukų paskirti svar
biems reikalams. Į klubą į- 
stoio kelios naujos narės.

veik

M. P.

Krepšinio sezonas baigėsi

tarpe esama. Gi šia progai w w ~ |
leiskite paminėti bent vieną. į įpareigojimas jį atlydėjo ir ^®re°amCf

Šiandien, lietuviškosios ra-1 X°? kakti’ židinietės š. m. balan.
dijo valandos Laisvės Var-,^~ s k d<o toks pat dar- džic 15 dienarengia lietuviš.
po septynioliktojo tradici- j knvn ko žodžio švente, kurios pro-
nio koncerto išvakarėse te-l erama atliks aktoriai LEO-
būnie

i i- • «... i rdnub liūs vois-ts ir oUAiai.Kyti, nes jam nėra teises pa-1 , .. , ..
•argti J otalus galima is anksto uzsi-tų tuo Varpu skambinantį—

Petrą Viščinį.
Atrodo, kad visą gyveni

mą jis ir neturėjo teisės pa
vargti. Gimęs ne buvusioje.................
laisvoje Lietuvoje, kur tos i uz J° ^zmmgą lietuvisKO į- 
laisvės laikmečiu būta pa-}'.ak-mo ~ ne;a ,a pavaig- 
kankamai ir nepa vargsta n-1, 1' x >*dymą. Koki ma
čių plepėtojų ir neturinčiu J >
teisės pavargti sąžiningu 
lietuvių, bet toje Lietuvos 
dalyje, kuri, Lietuvai lais
vam gyvenimui atsizūrus.

1 sakyti Das Laimą Kiliulienę. 
O kokią gi mes, Bostono: tel. 282-8797. Bilietai — 

$4.00 asmeniui.
Tikimės gausaus Bostono 

ir apylinkių lietuviškos vi
suomenės atsilankymo.

Židinietė

ir jo plačių apylinkių lietu
viai, įteiksime jam dovaną

! ’onumą jam padarysime jo 
SO metų gyvenimo sukaktie? Merkio partija Globė
liepos 27 d. proga?

. . . Sunday Globė balandžio
Geriausia ir vertingiausia, j d. išspausdino Kazio Mer.

ta proga dovana jam būtų. ]ajpnėtą partiją tarptau-
jeigu Ii etuviai nuimtų nuo 

radijo valandos
Laisvės Varpo išlaikymo fi
nansinę naštą.

Ilgiausių metų neturin
čiam teisės pavargti Petrui 
Viščiniui ir jo vedamam ra
dijo bangomis Laisvės Var- 

, pui!
Kaimo Jurgis

buvo priversta pasilikti kai
myno lenko okupacijoje —
Vilnijoj. Jis čia augo. bren
do ir, neturėdamas teisės pa
vargti, darbavosi. Jis nega
lėjo pavargti, mokydamasis 
lietuviškoje, bet okupanto 
lenko visaip spaudžiamoje 
Vytauto Didžiojo gimnazi-i 
joje Vilniuje, jam nevalia 
buvo pavargti nuo 1930 m. 
įsijungus į lietuviškos spau
dos bendra darbius, jam tei
sės pavargti nebuvo duota į. A A 
sijungus i lietuviškų vaidini-- , .'tau^as Alseika, ELT 8 
mų organizavimą, lietuviš- i ^aktonus, \ el\ nas pralei- — 
kos spaudos platinima kai-j GO 1,o^one- Ta pioga jis ap-

Bostone lankėsi ELTOS 

redaktorius

muose — nteratūi uiės va
landos su poetu Stasiu Sant
varų. Dalyvauja sv<čiai poe-i 
tas Henrikas Na vs. akto-; 
rius Jonas Kelečiusdr kt.

Turiu 5 kambarius. Ieškau ge
ro vyro kartu gyventi. Ji< turės 

sanoarie- atskirą kambarį mie'.oli ir pil 
ną laisvę naudotis voaia ir vir
tuve. Namas visai arti Ashmont 
stoties. Dorchestery. T< ir utis 
pas K. Pushą. 39 IJ’iiey SI. ant
rame aukšte.

(11)

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA
informuoja skaitytojus apif pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at'irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūriniu^ klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų sky rių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
*’N’F’>RIKRAUSOMA LIETIIVA“ yra dinainišksr. mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris k ;voja ir dirba už 
oepril. lacsomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se £8.90 
Adresas:

7722 George Street, I^Salle-Montreal, 690. Quebee, CANADA

tinėse šachmatų korespon- 
dencirėse rungtynėse prieš 
Vak. Vokietijos atstovą 
Martin Rausch. Partijai ko- 
m e rita rus davė Massachu
setts žymiausias meistras 
John Curdo, atžymėdamas 
puikią Merkio kombinaciją.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla 
pių — už 50 centų, už $2.5<

Senior East lygos finaluo- |____________
se So. Bostono Lietuvių Pik “7“ 
d-jos krepšininkai sužaidė Į Ie^komas Aibines s t Ki- 
pirmas finalu rungtynes su į »-"env>;'■ onn.
Parker Hill komanda kovol Jis pa,s arba kas j-!
10 d. ir laimėjo santykiu imah,nek,<erašyt j Ke,c:vio !dre- 
73-63. Ypatingai pasižymė-'su’ Pazvmc»v ;,n1 
jo Linas Gineitis. įmetęs 33 
"aškus. Alfonsas Baika ir 
Antanas Analauskas įmetė 
po 11 taškų.

Kovo 24 d. mūsiškiai ant
rą sykį pralaimėjo Boston 
Stars komandai, kuri ir liko 
pirmaujančioje vietoje. Tų 
rungtynių rezultatas 74-86.
L. Gineitis laimėjo 28 taš
kus. A. Baika 16, A. Ana
lauskas ir Darius Paliulis po 
12. Mūsiškiai puikiai žaidė, 
bet stiprių varžovų negalėjo 
įveikti. Be to, vienas iš tei
sėjų buvo neabejotinai ša
liškas mūsų nenaudai.

Sezonui užsibaigus, norė
tųsi išvardinti visą koman
dos sąstatą. Kiekvienas žai= 
dejas, ar įmetęs daugiau ar 
mažiau taškų, žymiai prisi

voko —E 1). 
(16)
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36 Mosley Slreet. Dorcuesfer. 
Mass. (netoli Columbia stoties) 
didelei šeimai be mažą vaikų 3 
2-me aukšte išnuomojamas ne- 
kambarių butas.

Kreiptis bet kada asmeniškai 
i pirmąjį aukštą, arba skambin
ti telefonu 823-3130.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių P v; 
Programa Naujoj <
ia stoties WLYN, i :i k 
lociklųJ ir iš stoti’.-? FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie

i

c~

SLA SUSiVlEMJI.il AS
LIETUVIU

AMERIKOJE

pasirodymo naujoj lygoj.
Be anksčiau minėtų asme- 

(sulan kstomas) ir už $3.5f nų, komandai priklauso dar 
f sieninis). sekantieji: Jonas Ambiozas, i

Romualdas Baika. Algis Ba. 
į runas. Gerimantas Griauz-

niais nuo 1 iki 1:3č vai. die i
dėjo prie komandos gero.ną. Perduodama: Vė’iau. 1

pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da 
įos ir Magdutės pvs:ika.

Biznio reikalai V t 
Baltic Florists gūdu ir ' • 
nų krautuve. 592 E 'roan

i s
7

ir nacVoit,, c’-oitx-ma -! lankė eile senu pažįstamų ir Paragink savo pažįstamus dė, Vytautas Ivaška Ramu- 
muosepakaitų ^a,Mn,.,buvou.iu ; - ; « Keleivį Jo kain. nas Koudratas, Gediminas, way !relefo-

pavargti! * - - metams $7 00 Kuodis, Arūnas Paliulis,|nas AN 8-0489. Ten gauna-
* * ’ mas ir Keleivi*. _ _

jis neturėjo teisės 
ir pasitraukti iš lietuviškos

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija —- 
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 dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių re ika'j n ginusias 
apdraudea nuo $100.00 iki $10.000.0t.

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

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

STA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klabu ir draugijų nariams. Už $1.000 00 akcidenta- 
Iės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
! kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

“ Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America 
307 West 30th Street, Nev* York, N.Y. 10001

r
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Vietines žinios
■#♦♦<##»♦#♦##♦#####♦**♦*#♦*******-•♦»*♦**♦***♦  •
ŽINIOS APIE JAUNIMO 

KONGRESĄ 

Registracija

Vakaras su jaunini u

Loterija bus įvairi ir turės 
; labai vertingų laimikių. Jau 
; dabar pažymėtini Adomo 
; Galdiko paveikslas. FM AM 
j radijas su laikrodžiu. Pola- 
| roid aparatas, žadintuvas, 

galionas degtinės, dėžė a-
lauš ir daug kitu dalyku.

Inf.

Jaunimo Metų proga, II Ištraukos iš lietuviškų operų 
PLJ Kongreso Bostono Ko’i n •
mitetas rengia visai naujo Lietuvių radijo va'ndos 
pobūdžio renginį, kurtame Laisvės Varpo pavasarinia- 
visi dalyvautu ir turėtų ga- me koncerte balandžio 9 d. 
limybės susinažinti, padrau- 3 vai. po pietų So. Bostono 
gauti ir kartu pasilinksmin- Lietuvių Piliečių d-jos salėj

daroma gana žymių nuolai-' ti. Jame dalyvaus jaunimas atrakcija yra ne tik to kon- 
iki | ir senimas, tėvai ir vaikai, cei to progi amos atlikėja sol.

: Roma Mastienė, bet taip pat

Jau laikas registruotis vi
siems tiems, kurie mano da
lyvauti II PLJ Kongrese. 
Anksčiau užsiregistravusiem i & 
daroma gana žymiu nt 
du. Kas užsiregistruos

ir nepažįstami.

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis aštuntas

birželio 1 d., tam registraci-! pažįstami .. ... ..... .
jos mokestis tik 4 doleriai, oi Tas vakaras įvyks sekmadie- j°s. Pasirinktoji piogiama. 
kas registruosis vėliau, tam i ni, gegužės 7 d. G vai. popiet ^us išti aukos iš Haen-. 
reikės mokėti G dolerius. i Lietuviu Piliečiu draugijos Schubeito, Chopmo,
“ . . S didžiojoje salėje. ' Gounod, Thomas, Rossini i

Anksčiau užsiregisti avu-j ' ..... kūrybos, o taip pat kuriniai
siems bus daroma dar ir ki-' * rogramą ruošia ir ia ai- lietuvių kompozitorių — VI. 
tų svarbių nuolaidų, kaip, ,aS J,ats.-launimas‘ Jakubėro. J. Gruodžio, K.
viešbučiuose, transporte, ar plsa!' Pa}!]a. nematyta. įvairi y Banaičio, Br. Budiiūno. 
lankantis parengimuose iri11 .1(‘°mi. veiks seimininkų j Žilevičiaus, Laumenskie- 
kitais atvejais. paruostas turtingas puietas, Sarpaliaus ir J. Gaide-

i bus baras, šokiai. Šokiams, i:0
Registruojantis reikia už-; gros plačiai žinomas Wor-i ' 

pildyti tam tikras specialia? cesterio R&M Trio. ! Didelę naujovę šiame 
paruoštas formas. Jų jau y-Į i koncerte sudarys ištraukos
ra Bostone. Visais registrą- > Laimėjimai iš J. Gaidelio operos „Da-
cijos reikalais, o taip pat; i nos“ (žodžiai St. Santvaro),
blankų reikia susisiekti su Birželio 2 d. bus laimėji-j K. V. Banaičio operos ”Jū- 
Marium A. Žiaugra, 16 Bei- mų traukimas. Tai bus lyg rate ir Kastytis“ ir Br. Bud- 
laire Rd., Roslindale, Mass. ir užbaiga piniginio vajaus; liūno operetės „Sidabrinė 
02131. Telef. 323-8278. Jaunimo kongresui remti, i diena“. Tai stambūs pasta

tymai, kuriuos gali suorga
nizuoti tik Chicagos lietu
viai. Bostono ir apylinkės 
lietuviai dabar turės retą 
progą išgirsti bent jų ištrau
kas.

Kaip visi lietuvių radijo 
valandos Laisvės Varpo ren. 
giniai. taip lygiai ir Šis kon-’ 
certas pradedamas punktua
liai 3 vai. po pietų. Pavėla
vusieji į salę bus įleidžiami 
tik tada, kai bus baigta so
listės atliekamoji daina. To
dėl visi kviečiami nevėluoti.

Po koncerto programos 
bus šokiai, grojant VVorces
terio lietuvių jaunimo or
kestrui, o taip pat gausus 
lietuviškų valgių bufetas ir 
įvairių gėrimų baras.

Visi lietuviai iš toli ir arti 
kviečiami dalyvauti.

V.

Valdos Šiugždaites paroda
iI

Vasario 16 gimnazijos 
mokinė, kurią 1954-58 me* 
tais išlaikė Bostone veikian
tis tai gimnazijai remti bū
relis nr. 120, baigusi gimna. 
ziją. studijavo menų ir da
bar gyvena netoli Clevclan-' 
do. Jau du kartus ji buvo' 
surengusi savo pa v veikslų' 
parodą Toronte. Šį rudeni 
tokią parodą numato suruoš-į 
ti ir Bostone.

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. OUINCY

(jusi heyond Ine Huliou)

MIGHTY-MINI OIL BURNER 
1/3 Regular Į 

Spocel
Jtfk
CITGO

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

*»
up to 
1/2 

iFuel Costl

PERSIKĖLĖ

Algio ir Broniaus Utenių 
A.B.U. Realty įstaiga persi
kėlė į 500 E. Broadway, So. 
Boston, Maas., šalia Minkų 
gelių parduotuvės. Telefo
nas tas pats: 269-6198.

OUR CUSTOMERS GET 24 HR.
, BURNER SERVICE

Goldas Platter
buxebu<ird systeras &team
and hot water east iron wet I lIllS ■ lVlwCllVB| 
base boilers. Mm
Over 40 years experiance...Easy budget poyment plans

aLL 773-4949 or 436-1204
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad kovo 28 d. 

Bostone mite mūsų mylima žmona ir motina

JULIJA VALICKIENĖ.

Palaidota po šv. Mišių iš So. Bostono šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios balandžio 1 d. Naujosios Kalvarijos 
kapuose Bostone, Mass.

Gilaus skausmo prislėgti
vyras su dukterimis ir jų šeimomis

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 

Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Miibury St

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali j»ta<- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVorces- 
terio j Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kanomis.

Vedėja B. Sviklieni

, Telefoaas: AN 8-2805
Ur. Jos. J. bonovan 

IDr. J. Pašakarnio
; » P ft D I N l S

CFTOMETRISTAS
j Valandos:
(ano 9 vai rvto iki 5 vai. vak [ 
Š Trečiadieniais nepriimama i

44? BROADVVAY Į 
Šou f h Boston. Mass

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—■

Lsik rodžiai - Deiman tai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisomo l»ikrodžina 

tiedus p&puoAkIuu

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

t Tel AN 8-4649

Knyga yra geriaasias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TiKUA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytoją ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

382 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius lr seka. 
'^soocooosooooosoooooososososososocososeoooesocc

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinisįpilimas
□ Patogios mokejimo’sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, reman- 
to ir projekta' imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd S
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STR 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. ;> 
; > Newton Ce.it r e. Mass. 02159 

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. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

. 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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indelius moka

už visus kitus indėlius moka

51
511 . jS 

4%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas-veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
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

I

: 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 Parcel]Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. sky riti 
Bostone

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 S vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

: Dažau ir Taisau
• Namus iš lauko ir viduje.
I Lipdau popierius ir taisau^ 

tviskų, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avo. 
Dorchester, Maso.

TeL CO 5-5854

Flood Square
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAI 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Pažai 
Popieroa Sieroni#

Stiklas Langams 
Visokis rei?s.menys namam 

Reikmenys plumhariama 
Vt.nlrio melafiaa daiktai

- i U'iHitUUB
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay

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

“=1

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9—

8—12

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

***********♦♦♦♦♦***♦♦#♦#♦♦###♦♦♦♦#♦.
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