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THETRAVELER:

'Keleivio“ telefonas AN 8-3071

Amerikiečių bombos krinta 
į Hanojų ir Haiphongą :

t

. _ . i
Haiphongo uoste ir Hanojuje daug žuvusių. Sovietai 

protestuoja. JAV~se kelia balsą taikos šalininkai ir pre- ; 

zidentiniai kandidatai, kritikuodami prez. Nixoną.
į

Šiaurės Vietnamo komu- Šia proga pasinaudojo ir 
nistų invazija į Pietų Viet- > prezidentiniai kandidatai j 
namą ir pirmieji jų pasise-,1 prez. Nixono politikai kriti-; 
kimai, leidę užimti kaiku-j kuoti. • I
rias strateginės svarbos vie- '. Šen. H. Humphrey pareis-1 
toves ir prigniuždyti pietųj kė, kad tai esanti labai pa-! 
vietnamiečių karines pajė-, vojinga politika, kurios pa-* 
gas. ne tik apgriovė jau be- darinių dar negalima numa- 
nusistosiančią padėtį, bet tyti.
ir pavojingai išplėtė karo Šen. E. Muskie nuomone,; 
veiksmus pačiame Šiaurės - išplėstas bombardavimas 
Vietname. Siekiant komu- > didinąs atominio karo rizi- 
nistų veržimąsi pristabdyti, j ką.
prez. Nixono įsakymu buvo 
pradėtas nepaprastai stip
riai bombarduoti Šiaurės
Vietnamas arčiau demilita
rizuotos zonos ir kitose ar
timesnėse fronto srityse, bet 
didieji amerikiečių bombo
nešiai puolė Haiphongo uos
tą ir net sostinės Hanojaus gūnai tvirtai laikosi savo 
pakraščius. j nuomonės, kad išplėstas

' bombardavimas vra reika-
Tokio plataus masto borte
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A polio 16 sėkmingai skenda 
j mėnulį

Pakilimą stebėjo apie pusė miliono žmonių Cape 

Kennedy bazės apylinkėje. Erdvėlaivis vežasi ir bakterijų 

pavyzdžių. Misija truks 12 dienų.

Aiškėja tikrieji 
Jablonskio žudikai

i
m. buvo nužudytas1969

ienas

Praeitą sekmadienį 12:54 
vai. dienos iš Cape Kennedy 
bazės kelionei į mėnulį paki
lo amerikiečių erdvėlaivis 
Apollo 16. Ji iškėlė galinga 
Saturn-4B raketa, kuri. pa-

angliakasių vadų įstūmusi erdvėlaivį reikalin- 
i Jablonskis su šeima. Jis kan-j Su greičiu į kelią, pati kovo 
'didatavo į unijos preziden- 19 d. nukris mėnuly numa
rins. kaltino, kad vadovybė tyloje vietoje, sukeldama jo 
• neteisėtai naudoja unijos paviršiaus drebėjimą. Is šio 
| fondų lėšas. Rinkimus jis' drebėjimo stiprumo ir sie
ju alaimėjo. Bet netrukus kitimo ploto mokslininkai 
buvo rastas nužudvtas. j £alės spręsti apie mėnulio 

x . .. .J kietojo paviršiaus storumą, 
fojė b\ loję jau nuteisti 3. 0 j jr Q uojjenu sudėti. 

vyrai, kurie prisipažino ga
vę už tą „darbą“ po $5,000.' Apollo 16 kelionė yra gal

Sen. McGovem pareiškė, i 
kad tai barbariškas veiks-*
mas kuriuo siekiama tik iš-i Msdkninko Viktoro Vizgirdos paveikslas PEISAŽAS. Petro Viščinio nuosavybe. Dail. V. Vizgirdos 
Saugoti JAV garbę ! kūriniu paroda atidaroma šį šeštadieni, balandžio 22 d. 7:30 vai. vak. Tautines Sąjungos namu sa-

„ . ., ] lėse. 484 Fourth St., So. Bostone. Parodą rengia Bostono LB Kultūros klubas. Joje bus išstat yta j šiomis dienomis nuteista dar Jau priešpaskutinė misija į
lų sekr Roger^ir kit? atsa- Per kūriniu. Atidarymo programoje — dail. V, Vizgirdos žodis: "Lietuviu dailės vingiai“. Jo žo i viena moteris, kuri sutiko mėnuli. IŠ Šios kelionės tlki- 
kingl administracijos parei-; dis bus pailiustruotas dailininku kūriniais skaidrė

lingas vietnamizacijos pasi-
bardavimo nėra buvę nuo ! sekimui. Pietų Vietnamo ne- 
1968 metų, o Haiphongas ir! priklausomybei išsaugoti ir, 
Hanojus iš viso bombarduo- ! JAV kariuomenei, kurios, 

* ten yra dar apie 95,000, ati-! 
traukti. Taigi administraci-’ 
ja šių tikslų laikysis, nebo 
dama kritiku balso.

jami pirmą kartą.

Hanojaus įadijo praneši
mu, Haiphongo uoste žuvę 
daug civilinių žmonių, buvę Bet senate dėl Vietnamo'
pataikyta į sovietų ar Rytų, karo ir jo strategijos vyks-, 
Vokietijos laivą ir padaryta] įant viešiems ginčams ir vie-, 
kitų nuostolių. Nuo bombai-į šjems apklausinėjimams, y^5 
davimų daug žuvę ir Hano- ra labai lengva priešui orien
jaus srityje. Komunistai 
skelbia, esą. numušę kelioli
ka amerikiečių lėktuvų, tarji 
jų ir B-52 didįjį bombonešį, 
bet amerikiečių šaltiniai to 
nepatvirtina.

Kaip ir galima buvo lauk
ti sustiprintas iš išplėstas Š.
Vietnamo bombardavimas nadoje, kur buvo šiltai su 
sukėlė pasauly nevienodų tiktas. Kalbėdamas parla-į 
nuotaikų reakciją. Maskvoj mente, jis pabrėžė, kad di- 
sovietai išsikvietė JAV am- džiosios valstybės turėtų pa-;
basadorių Jacob D. Beam iri naudoti savo įtaką agresijai} Amerikos Valstybių 

sulaikyti, o ne jai skatinti. ;
Tuos žodžius jis taikė Sovie- f konferencija 
tų Sąjungai, ginkluojančiai!
”• šiaurės Vieri-

rietiečius ir A-

tuotis ir planuoti savo žy
gius prie derybų stalo ir ko
vos lauke.

•»

Prez. Nixonas lankės 
Kanadoje

Prez. Nixonas lankėsi Ka

se.

praleido Floridoje. Atostogų me- 
j tu jo pareigas ėjo vicepirminin

kas Juozas Audėnas.

15 minučių pokalby pareiš
kė jam griežtą protestą. To
kia pat reakcija ir kitų ko
munistiniu kraštu.

JAV-bių viduje prieš iš
plėstą Š. Vietnamo bombar
davimą sukilo vadinamieji j

ir kurstančia'' Šiaurės Viet-’' 
namą prieš
meriką.£

Kanada ir JAV turi daug*

Washingtone prasidėjo 
Amerikos Valstybių Orga
nizacijos konferencija. Joje 
dalyvauja 19 valstybių už
sienio reikalu ministrai. Or=

u«x n..ą Ou«u,u au—yi neisspręstų eKonomimu rei- - -- sekretoriustaikos ir pasitraukimo iš Ind , , h t saknnia k~,i f . | gamzacijos gen. sekietonus,
dokinrios šalininkai visuo-! i, • 5 *--• atidarydamas konferencija,
(tOKinijOs šaunumai visuo kjausimal galėsią būti įšsi-i nuri,(rinn tav bo- -rtšHsi J meneje ir kongrese. Senate, ai:kinti tik DQ JAV prezi^ paragino JA\-bes aiškiai a-
jiems vadovauja žinomasis] ^ento jr Kanados premjero 
užsienio reikalų komisijos! .• • • 1 T* 1L * I IiniVlIIlU.pirmininkas šen. Fulbright.]
Šis komitetas išsikvietė už- n * nt šaukti 
sienio reikalu sekretorių Ro- OlSOUKll

šnipus

pibi ėžti savo naująją politi- 
. ką Pietų Amerikos atžvilgiu,'

Vladas Požėla, Įžymus nepriklausomus Lietuvos ad
vokatas. 1905 m. revoliucionierius, iš carinio kalėji
mo išlaisvinęs Vincą Kapsuką ir Kleofą Jurgelioni. 
Lietuvos vidaus reikalu ministras 1926 m„ socialde
mokratu įžymus veikėjas, miręs 1960 m. rugsėjo 21 
d. Adelaidėje, Australijoje. 81 m. amžiaus. Ką tik 
išėjo iš 'paudos jo parašyti. Prano Čepėno redaguo
ti atsiminimai — "Jaunystės atsiminimai“. Knyga 
gražiai Nidos išspausdinta, Įrišta ir parduodama už 
81.00. Ją galite gauti ir Keleivy. Knygoje daug Įdo
miu ir nauju dalyku. Ją Įsigyti turėtu visi. kurie do
misi mūsii praeitimi.

suteikti prokurorui naujų masi gauti pakankamai da-> 
i duomenų už bausmės sušvel-i 'dnių, kurie leistų spręsti a-
ninimą. 
suėmimų.
jos aukštus pareigūnus.

, vienas jų jau suimtas.
Unijos vadas Boyle jau1 Ši kelionė į mėnulį ir at- 

į nuteistas už unijos fondu gal truksianti 12 dienų. Ast- 
i naudojima. ‘ | mautai mėnuly išbus ib

1 giau, negu ankstyvesnėse 
i ekspedicijose. Jie vežasi 
tai j) pat specialų autovežimį, 
kuriuo galės nukeliauti mė
nulio paviršiuje nemažą at-

Mėgindamas nusileisti į stumą. Jie nutūps vadina- 
Tri-State aerodromą prie majame Descartes regione— 
Huntington. W. Va., sudužo kalnvnų apsuptoje vietovėj, 
sprausminis lėktuvas su 75 ir iš čia pradės savo tolimes* 
keleiviais, jų tarpe Marshall nes „išvykas“.
univei siteto futbolo koman- Iš žemės orbitos Apollo 16 

i da. Visi žuvo. Sakoma, buvo išskrido 25.000 mylių grei- 
sugedęs aukščio

1 aparatas.
Jugoslavijoje nuvirto nuo 

keleivinis traukinys.
Žuvo 4 ir apie 50 keleivių 
sužeista. Suimtas traukinio 
vairuotojas, kuris varęs tą 
traukinį du kartu greičiau, 
negu leistina.

Urugvajuje valdžiai pa- .
skelbus karą kairiesiems' Thomas K- Mattmgly lr 
jiartizanams, pirmąją dieną.
pačių dešiniųjų sambūrio; a!llziau>*

: nariai mėtė bombas į kairių-*' Erdvėlaivyje vežamasi ir 
i jų profesorių, advokatų bei įvairiu bakterijų, sporų ir ki- 
žurnalistų namus, kurie gy-i tokio „biologinio elemento**, 
nė kairiuosius partizanus —] šie žemės organinės gyvybės 
tupamaras. Į pavyzdžiai kelionėje bus

Prezidentas paskelbė ka-j stipriai paveikti kosminių 
rą tupamaru sąjūdžiui. Visa spindulių ir kitos radiacijos, 
policija ir 35.000 karių yra Vėliau, grąžinti į žemę. jie

nima. Numatoma nauju P^e menulio susiformavimą, 
lėmimu. Siūlai veda i uni- iš to ir apie mūsų žemės ”gi-

Lėktuvų ir kitos 
nelaimės

bėgių

ir mimą 
į slaptis.

ir kitas visatos pa-

matavimo čiu per valandą.
i Apollo 16 jiakilima. be a- 
pie pusės miliono žiūrovų, 
Cape Kennedy stebėjo vice
prezidentas Agnevv. abi pre
zidento Nixono dukterys. 
Jordanijos karalius Hussein 
ir astronautų artimieji.

Šį kartą skrenda astro-> 
nautai John W. Young. 41 

Jattingh
Carles M. Duke. Jr., abu 36

j parengties stovyje.

sienio reikalų sekretorių Ro 
gers, reikalaudamas pasiaiš
kinimų dėl tų bombardavb 
mų, keldamas seną klausi- Danijos užsienio reikalų 
mą. kodėl amerikiečiai iš; ministras pasikvietė sovietb 
Indokinijos nepasitraukia į atstovą ir pranešė, kad jis- 
skubiai ir be sąlygų. Fui- turi aiškių įrodymų, jog 3; 
brightas ir kiti taikos ir pasi- sovietų atstovybės nariai už- 
traukimo reikalautojai reiš-! siiminėja šnipinėjimu. Neno-

nes ten jaučiamas susirūpi
nimas, kad JAV neįvykdė£ <■
savo ankstesnių pažadų sa
vo kaimynams.

Konferenciia baigsis ba-

Rado pusės švara deimantą Sovietai kaltina, kad Hai- 
, phongo uoste amerikiečių

mokslininkų bus ištirti ir bus 
bandoma sužinoti, kokią įta
ka tos beorės erdvės salvgos 
daro gyviems organizmams.

Reikia linkėti, kad ši ke-* 
lionė i mėnuli taip pat gerai]()c ' bombos apdaužė net keturis

sovietų prekybinius laivus. Išvyktu, kaip ir ankstyves- 
Ta proga sovietai grasina, ne>*-
jog tokie amerikiečių veiks- -_____ _____ _______ __ _____

Prp? Vivnnuo vra {rtysU, šinio dydžio (2.4xl.5 colio) Leone sostinės gamtos mu-!maj Sali turėti labai rimtų _ 
riez. Nixonas yia oiicia’ ; p?dariniu . J /4 valstybės praeita sa

liai pakviestas apsilankyti ir sveria apie pusę svaro ziejuje. Toje valstybėje ran- * * * į vaite pasirašė sutarti, kuri

landžio 26 d.
Siena Leone (Afrikoje) . taip pat P. Afrikoje 

vasario 14 d. rastas $11.7 karatų.
milionų vertės deimanto ga
balas. kuris vra vištos kiau-

Neseniai rastasis deiman 
tas dabar rodomas Siena

darni deimantai daugiausia. Pastaruoju laiku vėl ne
naudojami papuošalams. Le- paprastai padidėjo lėktuvų 
galiais keliais is ten eksjioi- pagrobimai, nors ir imamasi 

prie-

ir Varšuvoje, kai vyks gegu- (969.8 karatui, 
kė baimę, kad Hanojaus ir’rėdamas gadinti su Sovietų žės mėnesį į Maskvą. Prezi-
Haiphongo bombardavimas S-ga gerų santykių, minist- dentas jiakvietimą priėmė. Iki šiol už ji didesnių dei->
galįs išvirsti JAV - Sovietų ras atsisakė sumanymo tuos Reikia manyti, kad jis bus nianto gabalų terasta tik tu o;, am a deimantų $50 mil. sustiprintų apsaugos 
Sąjungos-Kinijos konfliktu šnipus teisti, o paprašė juos lenkų priimtas su dideliu en- du: 1893 metais P. Afrikoj' vertės, o daug išvežama ir monių. 
ir pasauliniu karu. ; tyliai atsiimti į Maskvą. tuziazmu. » 995.2 karatų ir 1905 metais be kontrolės. ‘ * * *

pasirase 
draudžia kare vartoti biolo
ginius ginklus. Turimas ka
ro sandėliuose bacilas ar 
nuodus sutarti pasirašiusios 
valstybės Įsipareigoja su
naikinti.



Puslapis antras

Kur dingo kamunistiniai 
nusikaltėliai?

Kaip žinome, sovietai labai uolūs, ieškodami ir aiš- : Paskutinis — trečiasis — d:»ku- 
kindami. kas. kada ir kur praeities sąmyšiuose nugalabino i mentuotas Kipro Bielinio atsi- 
kuri komunistų pareigūną, kas su ginklu rankoje kovojo! minimu tomas. Jis kečia mūsų 
prieš jų santvarką dar rusų revoliucijos metu ar po pasku- " —•“-
tiniojo karo partizaniniame sąjūdy ir vėliau. Tai mūsų
gal ir nestebintų, tik. deja, ši jų "tarybinio teisingumo 
ranka“ kažkodėl ne visais atvejais yra lygiai uoli ir tą 
teisingumą vykdo.

Štai, Rainių miškely 1941 m. pirmomis karo dieno
mis buvo žvėriškiausiu būdu nukankinti net 72 žmonės. 
Nė vienas jų net ir sovietinio teismo nebuvo pasmerktas 
mirti, o tik suimti, kaip Įtariami esą nepalankūs režimui.

Kas Įsakė juos nužudyti? Kas juos nužudė? Kur tie 
enkavedistai, tą biaurų ir neteisėtą veiksmą atlikę? Juk 
jie tikriausiai nepabėgo i Ameriką.

t
Kur tie karo nusikaltėliai, kurie taip pat pirmomis! 

karo dienomis sušaudė apie 450 Pravieniškių darbo sto
vyklos kalinių ir net administracinio personalo narius su 
moterimis ir vaikais, kurie masiniai žudė varomus kalinius
prie Červenės, kurie atliko budelio darbą Panevėžy ir ei-; 
įėję kitų vietovių?

Iki šiol mes niekad ir niekur nesame girdėję ar skaitę 
nei sovietinėje lietuviškoje, nei rusiškoje spaudoje, 'kad 
nors vienas tų žudikų būtų buvęs suimtas, teisiamas ir nu- ■ D r .. 
teistas.

Mes taip pat negirdėjome, kad būtų buvę suimti ir 
teisiami poeto Kazio Jakubėno kankintojai ir numarinto- 
jai, reabilituotų ir iš Sibiro lagerių grąžintų rašytojų ir ki
tų nekaltų piliečių Įskundėjai, žmonių gyvenimą sugriovę 
kerštautojai ir melagiai. Juk nė vienas jų taip pat nepa
bėgo i Vakarus.

O teisingumą; rodos, turėtų būti visiems lygus.

Dar 
kaikur

Eleną Tautkaiię - Kapsukienę, partijoje veikusią nuo 1916 pasisakyta dėl žmogaus tei- 
nietų Vinco Kapsuko žmoną? Kur dingo komunistės Kat- šių pažeidimo atvejų Sovie- 
rėš Matulaitytės ■= Požėlienės komunistinis žudikas, atli- tų Sąjungoje, ypatingai lais- 
kęs tą darbą 1938 metais? Kur pagaliau tie. kurie 1940 m. vės keliauti srityje. Dėl tos 
sušaudė Zigmą Angarieti, apie kuri Mažojoj Lietuvių Ta- laisvės varžymų griežtai pa
ribinėj Enciklopedijoj pasakyta: i sisakė JAV atstovas Žmo-

ar nuostabiau, kati iki šiol niekas negirdėjo net ir 6 ‘ m ‘ Tr .
ių įžymiųjų lietuvių komunistų tiesioginių žudikų 9o . ~ J - J- . žvdams F-vvkK iš So- ' ' tti • C 'Įibimn Kur o-i a,- Ho kurio i™ nužuris Homtooio 7; J sesija, sana visos eiles, žymus zyctams išvykti is bo- mus Ukrainoje ar be atitm- nkimo. Kui gi ta. ai tie, kūne 1. 3/ m. nužudė Domicėlę klausimų posėdžiuose buvo! vietų Sąjungos, amb. Sekau- kamo teismo vykdomus 

tele toliau pažymėjo: i žmonių uždarymus nervų

bet lietuviai, latviai, estai. Tuo būdu J. Tautu komb

sovietų armėnai, iš tikrųjų gijos posėdžiuose JAV atsto- 
— visi sovietų piliečiai ken- Vas balandžio 4 ir 6 d. iškė-

"Pasižymėjo principingumu, tvirtumu, nuoseklumu, liam E. Schaufele. Jr. Jo: atsisako emigravimą laikyti tų keliavimo teisę, bet ir pir 
nepalaužiama ištikimybe komunizmo idėjoms... Kovoje pareiškimuose balandžio 4 j teise, ji telaikydama retai mą -kartą J. Tautose pami 
prieš Įvairias opozicijas bolševikų partijoj aistringai gynė if b d. buvo paminėta Lietu
generalinę partijos linija... Buvo vienas produktyviausiu va» lietuviai, religinės lais- 
LKP žurnalistu...“ ‘ ‘ ivžs varžymas Lietuvoje.

V i s i lietuviai prašomi kartu su jaunimu pro-
i gaus Teisių Komisijoje Wil- čia. nes sovietų vyriausybė lė ne tik žydų, lietuvių ir ki- testuoti prieš sovietų užmačias pavergtoje tėvp^e^ 
hom T? Oteli oii-PaIa T v. Tzx ’ Aicicsslrzv 1 es įlrvrfri i 1-~ 1-7 x k prašomi prisidėti prie Jaunimo Peticijos savo parašu ir ki

tų parašų rinkimu. Kiekvienas lietuvis turėtų surinkti 
teikiama privilegija “. i nėjo Simą Kudirką ii\ grei- bent 0 studentai 30 parašų. Tikslas yra surinkti 500.000 

Sovietu Sąjungos atstovas čiausia ryšium su kovo 28 parašų. Jau esame surinkę nemažai, bet tai tik pradžia,
komisijoje Nikifor I. Jevdo- J- visame pasauly nuaidėju- Peticijos lapai gaunami telefonu ar laiškais kreipiantis i

j Amb. Schaufele. balan-i kejev, atsakydamas ameri- sįu okupuotos Lietuvos kata- II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso būstinę: 5620 So.
Atrodo, kad bent Lietuvos komunistai turėtų visus (džio 4 d. kalbėdamas apie! kiečiui, kaip ir kiti JT Įvai-j bkų skundu.nurode ir i reli-• Claremont Avė., Chicago, III. 60636, USA. Telefonas

laukų akmenis apvartyti, šitų savojo pranašo žudikų beieš-! teisę išvykti iš kiekvieno, o į riomis progomis kalbėję ko^ Į gijos laisvės suvai žymus,; (312) —737-3300.
kodami. Bet dėl to — visuotinė tyla.

Tad šitokio sovietinio "teisingumo“ akivaizdoje per
šasi išvada, kad aplamai rusui žudyti lietuvį, net ir Įžymų 
komunistą, Sovietijoje nėra nusikaltimas... i nuo tos sienos pastatymo

Į praslinkus, daugiau kaip
Vn-v, , . o- i T. , ; 4.400 Rytu Vokietijos pilie-! kaitimus prieš žmoniškumą.Kai Simas i\udirka. Vytautas Simokaitis. Liudvikas! .. ■: - , . .. J .t w o u................. , . • - . . ciu pasitraukė iš savo kras- Ambasadorius vv. Schau-Simutisir kiti už žymiai menkesnius nusižengimus sovietu Į to.Įstatymams nusmelkiami mirti ar dešimtmečius kalėti, i 

tai rusiškieji "strielnikovai“, tarptautinio masto nusikal-į 
timų vykdytojai, greičiausiai yra apdovanojami "Garbės 
raštais“ už nepriekaištingą padų deginimą, odos lupimą. 
kaulų laužymą, liežuvio išpiovimą ir taiklų šaudymą.

Jeigu mes klystame, tai gal malonės mums komunis
tai paaiškinti, kur. kada ir kokiomis bausmėmis buvo bent 
čia suminėtų nusikaltimų tiesioginiai vykdytojai nubausti? 

yjnfa "fy? t- to to

LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMAS

LF Taryba šaukia gegu-Į LF Taryba nuoširdžiai 
žės 6 d. narių metini visuo- prašo narius šiame jubilieji-
tinį suvažiavimą ( hicugoje, niame suvažiavime kuo gau- 
Jaunimo Centre. o620 So.
Claremont Avė. siau dalyvauti.

Suvažiavimo metu bu; Tie nariai, kurie pakeitė Į
paminėtas LF dešimtmetis, adresus ir naujų adresų LFj

valdybai neatsiuntė, pakvie-
Balandžio mėn. pradžioje timų negalės gauti. Tačiau,;

LF būstinė išsiuntinėjo vi- , iv- - ’• e j • kas skubiai praneš savo nau-siems fondo nariams asn , / , . ..i-*- ii ia adresa, tam pakvietimasniskus pakvietimus daįvvau- 1

ti suvažiavime. Su pakvieti- bus tuojau išsiųstas. LF ad- 
mais pasiųsta suvažiavimo resas: 
darbotvarkė, finansiniai LF
duomenys bei kita informa- 2422 West Marųuette Rd., 
cija. . Chicago. III. 60629.

RETO
įdomumo

KNYGA

KELEIVIS, SO. 3G5TON

nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos lietu- 
vos g., venimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy, Dar
bininke. Drauge ir pas kitus 
knygų platintojus. Kaina $5.00.

Kipras Bielinis Viršelis Kęstučio čerkeliūno

augo knygų apžvalgininkas apie šią Kipro Bielinio atsiminimu knygą tarp kitko šitaip rašo: 
:’’Knyga yra ne tik vertingas be galo Įvairaus laikotarpio istorinis šaltinis, bet ir Įdomiai parašyta, 
' skaitoma kone kaip intriguojantis romanas“.

_ i damas rusui, nurodė i visą
Kudirka Jungtinėse Tautose >iię atvejų, kmie liudija;-^8 'xad JAV-se žmogaus teisės 

j Jungtinėse Tautose nuo š.į šiandien milionai neturi tei- nepažeidžiamos. Jis teigė: 
m. kovo 6 d. ligi balandžio' sės keliauti, nors ją gaian-į ”Gal būt, galėtume disku- 

: 7 d. vyko Ekonominės ir so-! tuoja Visuotinės žmogaus i sjjas praplėsti. įtraukdami ir 
daliniu reikalu tarvbos. "" 1 ’ “Teisių Deklaracijos 13(2) ■ sovietu žvdijos padėti, reli- 

straipsnis. Nurodęs i suvar- gįnę laisvę Lietuvoje, teis-

"Kudirkos atvejis mums' klinikose.“ 
primena, kad ne tik žydai,

ir savo krašto ir teisę Į ji su-i munistai. JAV7 atstovo kai- -i teigi laisvės
i žmogaus teisiu gru--

Įminė* Berlyno'gė-| bą laikė "šmeižtais“, šaltojo! bius pažeidimus Lietuvoje, j Tad išgirskime lietuvių tautos pagalbos šauksmą, 
(Elta) • išklausykime mūsų jaunimo balso, visi atiduokime savo

(ELTA)

grįžti, pr
dos sieną ir nurodė, kad ! karo atgarsiu, kišimusi i so-) 
1971 metais, dešimtmečiui vietų vidaus reikalus ir pan

ne sovietai, bet JAV 
vyriausybė vykdanti nusi-

KINIJOS NELAIMIU 

REKORDAI

_______ ___________ , Kinija pirmauja pasaulyje,“
Esą, pagal Schaufele. fele. balandžio 6 d. atsaky-j ne tik didžiausiu savo gy-Į ________ _____

i ventoju skaičiumi, kin ių da-į gų duomenimis, pirmoji au- klubo banketas našlių Kara_ 
~'^jbar esama jau arti 800 mi-: tovežimio auka buvo New lienei pagerbti.

Į lionu. Ten yra buvę ir pačių Yorke 1899 metais, o milio-
! didžiausių pasauly nelaimių, ninė 1951 m. Texase. Kol Balandžio 30 d. So. Bos- 

modernioji susisiekimo prie- te]1? Lietuvių Piliečių d=jos
1556

CAPE (’ODE. prie jūros. OLD SILVER BEACH. \V. 
TALMOUTH. išnuomojami visai naujame name gražiai 
įrengti atskiri kambariai su vonia.

Maistas šviežias ir gardžiai pagamintas. Pa jūris švarus, 
vanduo šiltas, ir meškeriotojams džiaugsmas. Didele 
motorinė valtis. Kainos prieinamos. Aplinka maloni tarp 
gražiu ošiančiu medžiu. Teirautis salygu ir skubiai sius- 
ti užsakvmus adresu:

Aleksandrai Moriarty. 
Mass. 02171.

121 Hellevue Rd.. Sųuantum.

Mielam jaunystės draugui.

praskynusiam man kelią i JAV-ln*s

KOSTUI AUGUSTUI,

jo brangiai gyvenimo palydovei .IV I. I .1 A I mirus.

reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu

Jackus Sond i

Štai loo(5 m. nuo žemes 
j drebėjimo žuvo 830,000 
i žmonių, 1877-78 metii ba- 
! das numarino apie 12 milio- 
j nų kiniečių, 1887 metų po- 
į tvyny žuvo 900,000. o 1920 
Į m. nuslinkus žemei prarado 
gyvybę 200,000. Bet pati di
džiausią aukų skaičių nusi
nešė civilinių karo giltinė. 
Skaičiuojama, kad 1853-64 
metų civiliniame kare žuvo 
apie 25 milionai kiniečių, o 
šiame šimtmety komunizmo 
laimėjimas ir jo "Įtvirtini
mas“ krašte pareikalavęs 
apie 50 milionų kiniečių gal. 
vu!
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VISI VISOKIAIS BŪDAIS PROTESTUOKIME!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina 
Antrąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą už jo pa
stangas paremti Lietuvos katalikų skundą dėl religijos 
persekiojimo okupuotoje Lietuvoje ir kviečia visus lais* 
vojo pasaulio lietuvius prisidėti prie jaunimo pastangų.

Kaip jau visame laisvajame pasauly paskelbta. Lie
tuvos katalikai, surinkę per 17.000 parašų, pasiuntė savo 

, skundą Sovietų Sąjungos komunistų partijos pirmajam i sekretoriui Brežnevui ir to paties skundo nuorašą — Jung- 
1 tinių Tautų generaliniam sekretoriui Kurt Waldheim.

II PLJK kreipiasi Į jaunimą ir Į visus laisvojo pasau
lio lietuvius šiais žodžiais:

"Raginame visus išreikšti solidarumą Lietuvoje ken
čiantiems broliams ir seserims ir imtis greitos akcijos!

1. Siųskime telegramas ir laiškus Jungtinių Tautų
generaliniam sekretoriui, reikšdami pritarimą Lietuvos 
piliečių reikalavimams;

2. organizuokime maldos arba kitokio pobūdžio de
monstracijas;

3. siųskime telegramas arba laiškus gyvenamos vie
tovės bažnyčių bei vyriausybių vadams, prašant solidari
zuoti Lietuvos lietuviams;

4. prašykime vietinę spaudą, radiją bei televiziją iš
kelti Lietuvos religinės priespaudos padėtį;

5. skleiskime galimai daugiau Jaunimo Peticijos lapų 
ypatingai kitataučių tarpe. Jaunimo Peticija beldžiamasi 
Į Jungtinių Tautų sąžinę, reikalaujančią ištirti Lietuvoje

Į vykdomą žmogaus teisių pažeidimą.

Tik vieni kitiems padėdami, nepagailėdami nei dar
bo. nei pinigų, galėsime padėti Lietuvoje persekiojamam 
lietuviui.

Jaunimo darbas ir širdis — lietuvių tautos ateitis!

Adresai laiškams ir telegramoms i Jungtines Tautas:

His Excelency Kurt Waldheim 
Secretary General 
United Nations, New York, N.Y.

Jaunimo Peticijams:

USA

II Lithuanian World Youth Congress 
Petition Committee 
5620 So. Claremont Avenue 
Chicago, Illinois, 60636, USA

duoklę.

LIŪDNA STATISTIKA Į Balandžio 23 d. Stepono 
: Dariaus posto salėje (168 H 

Amerikos draudimų Įstai- St.) bus Sandaros^ Moterų
i _ _______ •’__ knnVnrnc nacini V9r9

monė — autovežimis nune- III-jo aukšto salėje Bostono 
šė Į aną pasauli pirmą'ji mi- Lietuyių Tautinių Šokių 
lioną žmonių, truko 52 me= sambūno vakaras, 
tai. Antram milionui, esą? „ „
bereikės tik 23 metų, tad jis , į Bo;;?no
bus pasiektas 1974 metais.1 ^tuvių Piliečių d-jos -II a.

saleje Bostono Jaunimo ko- 
Paskutiniais metais Ame- miteto meno ir šokių vaka- 

rikos miestų gatvėse ir vieš- ras>
keliuose nuo autovežimių * • *
žūva apie 55.000 žmonių per. Gegužės 21 d. 3:30 vai. 
metus, -— maždaug tiek pat, po pietų Tautinės Sąjungos 
kiek \ ietnamo kare per 10 namuose komp. Juliaus Gai-
metų.

Statistika labai liūdna.
S.G.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

delio mokinių metinis kon
certas. * * 9

Gegužės 27 d. 7:30 vai. 
vak. Tautinės Sąjungos na- 

I muose — literatūrinės va
landos su poetu Stasiu Sant- 

• varo. Dalyvauja svečiai poe-
ličiai, ar , Balandžio 22^23 dienomis i tas Henrikas Nagys. akto-

. .. įdaiI-Viktoro Vizgirdos kuri-;rius Jonas Kelečius ir kt.
gi tevis- nju paroda Tautinės S-o-ns' * » *

Lietuviai ir žemaici

i galvijai esame? Argi tevis- nių paroda Tautinės S-gos1
kos kalbos niekad nebmokė- namuose, 484 4th St.. So.į Birželio 3 d. Santaros-švie.

Bostone. Parodą globoja1 sos Federacijos rengiama 
kiu- dr. Broniaus Vaškelio pa- 

! skaita.
siine.

D. Poška
Bostono LB 
bas.

Kultūros
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NEMOKU.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE Yorko ir apylinkės muzikai.
. Numatomas įsteigti Jauni*
' mo choras. Jo vadovu bus 

LDD4O Metų sukaktuvės į J. Milerytė, SLA iždo glo- jaunas muzikas A. Prižgin- 
bėja. prisiminė J. Stilsoną, tas

Balandžio 8 d. Bručo sve- j kaip ano meto veiklų jau- 
tainėje buvo tikrai įdomus nuolį. Ir ji tada bendradar-' Numatoma kasmet ruošti 
Lietuvių Darbininkų d-jos biavusi "Naujojoj Gadynė- jaunųjų muzikų pasirodymą 
veiklos 40 metų sukakties i je“, pasirašinėdama Jauna
paminėjimas kartu su mar-1 šeimininke, 
gučių parodėle ir bendromis,
vaišėmis. Tų dienų posė-i Dr. S. Biežis. SLA dakta- 
džiavo SLA centro vadovy-' ras-kvotėjas, pažymėjo, kad 
bė. Ji, baigusi savo darbus. LDD yra gera SLA tall.inin- 
atėjo į tų minėjimų. Jos at-; kė.
silankymas nebuvo atsitikti-,
nis. nes beveik visi LDD na-! SLA sekretorius A. Bud
riai yra apsidraudę SLA.' reckis priminė, kad kaikas i
Taigi, sa vi atėjo pas savus.! I DD supainioja su Lietuvių .

I Darbininkų Literatūros d-ja. i New Yorko Dailininkų! 
LDD gyvavimo 40 metu ____v _i._ s-°a, kaip kad teigia K.

CONNECTICUT KLONIUOSE

koncertą ir gautąjį pelnų 
skirti "Muzikos Barų“ leidi
mui paremti.

Da»I”s parodų prisiminus

NEW HAVEN, CONN.

Viena iš gražiausių gavėnios 
popiečių

Kovo 19 d. Neu Haveno 
lietuviu šv. Kazimiero para’ 
piios bažnyčioje buvo religi- 

. nės muzikos koncertas. Pro
grama atliko Salomėia Va-

Triukšmingai ir su pasise-, Uukienė, Izidorius ir Vytenis 
kimu amžinybėn nukelia, o. Vasvh'ūnai. Koncertą ruošti

. M gyvavimo w metų bet jos neturį nįek() bendra.
nei a ilgas laiko tai pas, bet Paskutinioji vra komunisti- 
jis yra atžymėtas mūsų tau- Rės Laisvės įjojama. Jis
tai geiais dai bais. Apie tai linkėjo LDD sėkmingai ir to- 
trumpai papasakojo J. Vii-'jjau veikti 
kaitis. i

t tvx • j- v : Prof. dr. J. Stukas. Lietu-U»D atsiradimas buvo gy. vosAtsiminimuradijovedg 
venimo paskatintas. Rusijos • v -•, x vįikėias lauztas dalykas. Dvi pirma 
valdžioj įsigalėjus . reakci- • ^Jas’ULDD narys, linkė- !>’rOr'aS taip Jat
mam bobevizmui, jo varo-į dlaugijai sėkm'ės ypač New Yosko LB aP-vffa’<los 
vai skelbe, kad tai pradžia .jUQ metu> kada neviena’valdyba, parodos apipavi- 
visuotmes revoliucijos, kad senesnjoji draugija jau iš-1 dalinimui pasikvietusi dail.

Vasv’ii’nai.
III-čioji 1972 m. dailės pa-! p m ėsi I MKr vietos moterų 
rodą. Parodas ruošia N.Y. • ^ūbas. Klubui pirmininkau

ji B apygardos valdyba. bet?)3 G. Vėbiienė.

1 Puošiasi su dideliu atsar
gurnu ir abejone, nes anks
čiu ruošti koncertai lanky

li- kiti K. Žoromskio tei-,toJv nedaug teturėdavo, 
imai neatitinka tiesa ir fak

tus. Tvirtinimas, kad I ir II
parodos buvo privačiu ran
ku oarodos. yra iš piršto iš-

Žoromskis "Drauge“.

lėjus jau uz vartų. , t

i Balandžio 16 d. 1 vai. po 
' pietų parapijos salėje kvie- 
j čiamas ALK Moterų sąjun- 

žiaus nesismulkinama) met- gOsConn. apskrities metinis

KAS IŠRINKTAS Į SLA 
VADOVYBĘ?

matyti, kad ji buvo žmonių! lietai vakarienei jau išpla- 
mėgiama. įvertinama ir ger- tinti, 
biama. Jei ir nesusii inko vi- i • * *
sas šimtas, tai nedaug betrū- j pr. Henrikas Lukoševb 
ko. Pas mus tokios minios“ Mus, gyvenęs Nevv Yorke. 
paprastai nebesusirenka į rusipirko Ne\v Hacene na-
pobūvius. Didelė įminė ios 
draugu atvyko iš IVaterbu- 
rio. Pobūvio rengimu rūpi
nos’ ir jam vadovavo Jonas 

, Mačys, o maisto paruošimu

mus ir palengva kuriasi.

bu
.įvi’o ši'ki

o įvairio

Inž. Vvtautas Valiukas, 
vėl pakviestas dirbti seno
ku darbovietėm grižo iš Vo

kietijos. Tr Valiukai nusipir- 
epc. Y aišėsj ko namus tame pačiame ra

li* skanios. ! jone.
♦ » ♦

Velvku atostogų metu GiJudita Kazlauskienė save 
vad’na "grinorka“. nes ne- 

'šio koncerto tikslas buvo priklauso nei seniesiems, nei 
duoti ka nors gražaus saviš- pa?k«t]m_aiai Muym emig- 
k’ams ir narodvu' kitatau-

žemes
Reikia tik tuos vartus kilste
lėti, ir revoliucijos banga 
užlies visų pasaulį, nešdama 
tautoms laisvę ir visiems 
laimę. Panašaus šūkio buvo 
paveikta ir JAV-se gyve
nanti lietuvių išeivija. Lie
tuvių Soccialistų sąjunga ta
da turėjo 6,000-8,000 narių. 
Dalis sąjungos kuopų su na-

Juozą Bagdonų, o trečiąją 
ruošdama, kvietė dail. Vyt. 

J. Valaitis, vienasis Tėvy®, K. Jonyną. Tai kur čia pri’ 
nės redakcijos narių, pasi-Jvačios rankos?!
gerėjęs LDD veikla, ragino' '1J,‘ M u Ul
dalyvauti SLA ir paklausė,' Netiesa, kad pirmosiose

eiame. kad ir ma’-a tautinė 
°->unelė. iu dažnai nena«te- 
bima. esame ankštos kultū
ros, turime puikiu meninin
ku, komnozitoriu — Alek
sandravičių. Gaidelį. Sas
nauską. O be savu. dar buvo 
atlikti tarptautinio masto 
kompozitorių kūriniai — 
Buxtchude, Haendel. Bach 
ir kiti.

rainai. Ji atvyko ,au iš ne- 
prikluasomos Lietuvos (re
gis 1930 metais ar truputį

‘a Merkev’čiūtė laukėsi Lie
tu voie. o I iras Lipčius Bel- 
''iicip ir Anglijoje. Gitą stu- 
diiuoia prancūzu kalbą Sor- 
bonos universitete Prancū’ 
ziioie. o Linas vra Vok’eti-

Yorko. suskaičiavo kovo mė
nesį vykusių SLA Vykdomo
sios Tarybos rinkimų balsus. 
Viso labo balsavo 1,413. Yra* 
dinasi. dauguma narių bal
savime nedaivvavo. Balsuv <fc
gavo:

kandidatas į pirmininkus 
P. Dargis — 1,404, į vicepir
mininkus A. Čaplikas — 
1.367, į sekretorius A. Bud- 
reckis — 1,304 ir -Januška— 
138. į ižd. E. Mikužytė — 
991 ir dr. J. Stukas — 440. 
į iždo glob. adv. S. Briedis
— 861, J. Milerytė — 814, 
A. Sukauskas — 609 ir N. 
Bajorienė — 457, i dakta
rus - kvotėjus dr. S. Biežis
— 1.360.

vėliau). Likus jauna našlė.J je;e Vasario 16 gimnazijoj.' 
užaugino sūnų ir duk’-a, vi’i * * * i
sa laika sunkiai dirbdama. Balandžio 8 d. mirė seno’!
Nors ir sunkiai teko dirbti 
bet ii visada buvo dosni lie
tuviškiems reikalams ar var
dan patekusiems savo tau
tiečiams. Tai tikra "teta iš 

J Amerikos“, niekur niekada 
! tuščiom nepasirodanti, užtat

=’os kartos lietuvis Antanas 
Banevičius.

Albina Lipčienė

Dovanokite savo drau 
atsieis tik $7. o tas, kuriam 

j ji bus dovanota, per metus 
' kas savaitė gaudamas Kelei- 
; Keleivio prenumerata. Jums 
į vi, jus tikrai atsimins.

BROCKTON, MASS. 

Pobūvis Balfo naudai
kas iš dalvviu jam nepri- dviejose parodose dalyvavo; . . .
klauso Atsirtoio tik vienas tik mėgėjai — savaitgalių Koncerto pasisekimas bu’ jr M. Šilkienės sumanymas* 
a«muo ■ dailininkai. Jų K. Žoromskis vo didelis. Klebono kun. A. šia proga pravesti loterija

priskaitė net 30. Dail. K. Zanaviciaus pritarimas ir vi- Vasario 16 gimnazijai labai 
Jaudinanti žodį tarė A. Žoromskis pirmose dviejose sokeriopa pagalba labai tiko. Surinkta beveik $60. _ . .

riais pasekė rusiškąjį bolše- Zubkienė. stalus papuošusi nedalyvavo. . daug padėio. Be to. praneši- Kaikurie dar pažadėjo savo vį balandžio 22 d., šeštadie-'
vizmą, bet nevienas jų grei- saVo parduotuvės gražiomis’ mas per Hartfordo lietuviu asmenines aukas tam pa’ nį. 6:30 vai. vak. Sandaros’ . .... ttt • t
tai pasijuto nusivylęs, nes gėlėmis. i Iš viso pagal oficialiai iš- radi ?o programas, skelbimai čiam tikslui. Žinoma, tai nė- salėje, 30 Intervale Street, linl° atsiminimu nl-sis to-

i

Brocktono Balfo 72 sky
rius rengia pavasario pobū: Ką tik gavome

reikėjo vykdyti 
Maskvos duotas 
jas.

visas iš 
instrukci-

leistus parodu katalogus vi- per tris vietines amerikiečiu ra pirmas atsitikimas lietu- Brockton Mass. 
SLA veikėjas, LDD vai- sose tri'.,jose parodose daly- radijo stotis ir žinios vieti- viuose. bet ju calėtu būti ir j i

Gana to jungo, Kipro Biea 
nio atsiminimų III-sis to

mas, 492 psl.. kaina $5.00.

vavo 48. Iš iu 20 seni ir žino
mi dailininkai: A. Galdikas. 
Vyt. Jonynas. V. Vizgirda, 
J. Bagdonas. Pr. Lapė. J. 
Paškevičius. O. Paškevičie-

i dvbos narvs adv. S. Briedis «/ •/
j ragino traukti į darbą visus 

Jiems grįžti ten. iš kur pa- apsnūdusius tautiečius, 
sitraukė, nebuvo patogu. Ta’
da J. Stilsono. St. Strazdo, ■ Dar kalbėjo Altos narys 
L Piūseikos (visi jau mirę), nuo jo įsteigimo New Yorke 
A-. Jenfkinso-Jankausko, gy- D. Averka, senas lietuvių 
venančio Hawajuose, P. siuvėjų unijos veikėjas, da- 
Kriaučiuko, gyvenančio Flo- bar pensininkas V. Zavads- 
ridoje. ir kitų pastangomis, kis, O. Juozėnienė. V. Abe’ 
buvo įsteigta Lietuvių Dar- ( ravičius. rašytojas J. Petrė- 
bininkų draugija. Ji tuojau nas if kiti. •
pradėjo leisti savaitraštį
"Naujoji Gadynė“, kuri re’’ Margučiams įvertinti ko-;
datavo L Prūseika o vėliau misijų sudarė G. Budreckie- A.u ..i4 , ,Ss Januškis "Naujajai; nė. D Averka, Galirienė,.J. nąs.re^kę po karo. ba.eę 

vanuonis. iNaujajai . . ’ » ja\ meno studnas: Mace-
Gadynei po kurio laiko nu-[ Kiznis ir J. Zubkus. Dova- 
stojus eiti, draugija leido' nas už gražiausius margu- 
žurnalą "Darbas“, kurio pir-' čius laimėjo Šilbajoris, Va- 
masis redaktorius buvo St. ’ šilką ir Gurklys.
Strazdas, o vėliau juo buvoi

nė, Alb. Elskus, Vvt. Kasiu’ 
lis, E. Urbaitvtė. Vyt. Ignas, 
R. Viesulas, E. Ingelevičie- 
nė, Č. Janusas. Vvt. Košuba.
E.
J.

pakviestas St. Kairys.

, Jaunystės atsiminimai, pa
maine laikraštyje irgi pasi- daugiau, — jeigu švęsdami' . Pobūvyje bus skanių Val- rašė Vladas Požėla. 335 psl., 
tarnavo. Be vietiniu lietuvių nors mažesnes šeimynines vakariene su išgėrimais, jrišta, kaina $4.00. 
ir amerikiečiu, dar buvo sve’ šventes, skirtume bent ma- bus ir vertingų laimikių lo’

Hartfor- da!e!e kuriam lietuvis-, tenja. Šokiams gros geia 
kam reikalui. Tada šventės; kapela. Įėjimo auka $4.00. 
pasidarvtų daug nrasmin-

čių iš New Yorko. 
d o, Waterbury Bridgeporto.
Simsburv, Guildfordo, New 
I ondono ir kitur. Tiek daug asilės ir nebūtų tik 
žmonin vienu kartu savo sau nugėiimai. 
bažnyčioje jau seniai bema-

Kepalaitė, B. Gedvilienė, teme. 
Petraitis. Vitkauskaitė-

Merkei- ir K. Žoromskis.

Toliau seka dailininkai.
) karo, baigę 

JAV meno studijas: Mace- 
lvtė. Ramanauskaitė. Dragū- 
nevičienė. Žukauskienė. Ū-

Kiek teko m'rdėti. buvusie- ,
ii k^ncecrt'i la^ai natenkin- 
ti. Prie iėiimo bilietu nebu’ 
vo bet aukoio kas norėjo ir 
kiek norėio. Stambiausia an
ka gaufa ’š Vaibižiu. Ačiū 
i’cms. MieHeū Čamnės iš 

sėlis, Ūselienė, Sodaitis. Rū’ Watprburio andovanoio me-i

LB susirinkimas

siaip Maloniai kviečiame visus 
narius su giminėmis, drau’ 
gaiš ir kaimynais, o taip pat 
mielai laukiami ir gretimų 
kolonijų lietuviai.

kės valdyba balandžio 3 d. { Jau 28-ti metai, kai įvai- 
posėdvje nutarė sušaukti vi-' rių pažiūrų lietuviai, vienin- 
suotini metini susirinkimą’gai susibūrę į Balfą, veiks- 
balandžio 28 d. 7 vai. vak.
Kalbėtasi ir aiškintasi PLJ
Kongreso reikalu. Svarbiau
sia. ieškota būdu, kam būtu

mingai gelbsti nedalioje e- 
sančius savo tautiečius. O

We will conąuer the world
by Liudas Dovydėnas, 219 
psl., kaina $5.00.

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

Vaišvilkas, romanas, pa
rašė Juozas Kralikauskas, 
234 psl., kaina $4.50.

Moters širdis, autorius — 
Guy de Maupassant, 267 
psl.. kaina $2.60.

Jono, . , Lemtingos dienos,
tokių vargstančių musų bro- JaSkausko aoysaka, 
lių yra kiekviename pašau- 
lio kampelyje. Vargsta sene-

kaina
apipmk _ ęr,3irteii^a,irna kon?reso reikalams gp mi; sousten inkt. .

kas Nevv Haveno apylinkė j ,!a1’.na? aiciai-,j1^oniai-1S1 
dar tik vienintelė viso i anv- i flesia pagalbos prašan-

tenis, Krikštolaitvtė. Jurkus.! n,T.r’^u? , .
Vėliau buvo šokiai. Skirs-! Griežė ir Vakselvtė-Nemic- 1)110 .vv’’,’Tn’

kienė. Taigi jau 12. o iš vi- balt3 gvazdiką į atlapus. . ..............................

so 32. K. Žoromskio tvirti- p koncPj.+o i1)!V0 nrruoš-1 a?rdoi iau yra likusi $124.; ^ias rankas į mus turtingiau
nimams liko tik 12, bet ne kavl,fp rnenin^kams ir v’’-Į Anvrrardai uždėta per $6. j gyvenančius, dirbančius ir

siems kitiems tiktai ne visi! 900 kvota. i vei u..
kviestis i at^io. rors mnžoii' - !

tytasi nenoriai.

Pobūviui sklandžiai va-
Rusijos raudonajai armi

jai užplūdus Lietuvą, LDD 
nariai, kartu su kitų organi’! ^ovavo Bronė Spūdienė 
zacijų nariais, dalyvavo pro
testo demonstracijose, kartu 
su Lietuvių Socialistų sąjun-' 
ga išleido 'kelis atsišauki-* 
mus, kuriuose protestavo ’

J. Vlks.

Nauja šokėjų grupė

Stebėtina, kad pirmose i
dviejose parodose, kai paro-j 
dos meno vadovu buvo dail. i 3

narapiios salė buvo pilna ir.

LB Nevv Yorko apygardos

v gana ilgai kalbėtasi ir
J. Ragdona7'"tų“2O“romskioida,in,asi isPū'lžiais-

prieš Lietuvos okupaciją. į globoje pradėjo veikti tau-: dailininku ’ savaitgalininkų- Džiaugiame^, kad dar yra

Draugijos Nevv
tinių šokių grupė "Šatrija“,, mėgėjų buvo priimta tiktai i tokiu pasišventėlių meninin’ 

Yorko vadovaujama Birutės Radzi-i 4, o pastaroji Vyt. Jonyno'ku kain Vasvliūnų šeima.

Connecticut apygardos: 
rt’važavimas šinis metais; 
kviečiamas Nevy Havene ge- 
gržės 6 d 5 vai. vak. para
pijos salėje.

Lojalumo paradas

M. K.

skyrius stipriai rėmė Da-I vanienės. 
riaus-Girėno žygį ir jiems! 
paminklo statybą, o tas pa’! Įsteigtas N.Y. 
minklas ir dabar yra draugi-į 
jos globoje. , Jam vadovauja

komisija dar 8 pridėjo.

teatras

akt. K.

IV-jai 1973 m. N.Y. paro
dai jau ruošiamasi.

j- r.

Jie mūsų kultūros žibinta 
j neša ne tik A menkos did- 

1' miesčiuose, bet neaplenkia 
i ir užkampiu. Jie nestato sa- 
! lygu. iš anksto nereikalauja

\ asiliauskas. Be akt. Y. ŽU’, atlvginimo ir labai dažnai
Po jo atsiminimais pasi-.'kausko. teatro darban dar į-: ------- jr_r—r .__B patys ausimoka susidariu-

dalino ir kaikurie svečiai. įsijungė Leonas Karmazinas.; «;jas išlaidas. Jų dėka ir ma-
; M. Žukauskienė, J. Alins- T A} T 4 V T 4 Z ' žutė mūsų kolomia galėjo 

P. Dargis, SLA preziden- kas. Rygelyte ir kiti. Trupę t ! pasidžiaugti gražiu koncer
tas, prisiminė J. Stilsoną ir sudaro apie 15 asmenų. Dar-; i tu.
J. JanuškĮ. kaip gabius spau-, bas numatomas pradėti tuoj į Į»igykite teisininko P. Strfo!
dos bendradarbiu ir srnna-'pat Sudaryta ir repertuaroį leidinj -Kai .„J Garbė pemininkd—parama
mus veikėjus. J. Stilsonas jj komisija iš Y. Žukausko. P.‘ iv • • •• •
paraginęs veikti SLA. Jurkaus. J. Rūtenio ir Jurv’-j daromi testamentai“. Tai la-! Vasario 16 gimnazijai

_ . tės bai naudinga informacijų i
E. Mikužytė. SLA iždi’ ’ : Balandžio 8 d. šv. Kaži’

ninkė, ragino visus tapti 
SLA nariais, stengtis įtrauk-

Muzikų pasitarimas
į knjgelė norintiems sudary-į parapijos -alėje buvo
f ti testamentą. Ten yra ir tęs- į suraoštas balius

GULFPORT, FLA.

P. Ketvirtis artinasi 

prie šimtinės

Conn. valstijos karo vete- i Ilgus metus gyvenęs So.

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

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

j Vėjas lekia lyguma, roma_ 
i nas. parašė Aloyzas Baro- 
i ras, kaina $4.00.I
1 Alpis, romanas, autorius 
; Kazys Karpius. 227 psl., kai- 
; na $5.00.

Dvidešimt viena Veronika,
romaras, autorius Kaz’mie-

’-anų kasmet niošiamas loja-; Bostone, čia turėjęs brange’ ras Barėnas 458 psl.. kaina 
lumo paradas šiais metais į- ( nybių krautuvę ir nemažai mjnkštais viršeliais ’ $4.50,
vyks gegužės 7 d. Windsor _ veikęs lietuvių tarpe Petras kietais  $5.00.
Lo^ks. I ji kviečiami ir lietu-i Ketvirtis jau 16 metų gyve-
viai. Vienais metais lietuviai' na Gulfporte ir balandžio 12 
pasirodė labai gražiai ir gau’i d. čia minėjo 86 metų su- 
siai, laimėdami, regis net, kaktį.
dvi premijas Nevv Britaine.,
Po to lietuviu jau vis mažiau į 6 pėdų ir 11 colių) studijuo- 
bedalvvaudavo. Apvgardaja Providence kolegijoje ir

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

Kad Ji būtų gyva, Emili-
turi 50 lietuviuku ir tiek pat. ten yra krepšinio komandos ios čekienės straipsniu rin-•i • — -i-__ *ii__ t._ i . __ . ~amerikiečiu vėliavų, tad J centro žaidėjas, 
vien tik vėliavos'iau sudary-Į
tu dideli ispūdi. Deia, nebe- Jo sūnus Edmundas, at- 
ra kas ias neša. Vyresnieji sargos pulkininkas, So. Bos- 
nepaiėria. o jaunimas neno- tone ir toliau vadovauja iš

kinys, 216 psl.. kaina $5.00
Atlaidų pavėsyje, roma> 

nas, parašė Povilas Abelkis, 
467 psl. kaina $4.00.

Didžiosios Lietuvos Kuni*Juditai) ri. Tikėkime, kad bent šiais; tėvo paveldėtam bizniui, o 
ti į SLA kuo daugiau tautie- Muzikinei veiklai pagyvini tamentų pavyzdžių. Jos kai- Kazlauskienei, sulaukusiai! Jaunimo metais tos vėliavos( šio sūnus Lary. net aukštą gaikštijos 1529 m. Statutas, 
čių. , ti balandžio 6 d. tarėsi Neu l na — $3.00. » 62 ar 65 (dėl moterų am-Jvis dėlto suplevėsuos. J savo tėvą pralenkęs (jis yra 261 psl., kaina $10.00.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Politinio kalinio Liudviko 
Simučio raštas 

SSSR Aukščiausiojo Sovieto 
Prezidiumui

LIUDVIKAS, ADOMO s. SIMUTIS, gimęs 1935, už da
lyvavimą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdyje 1955 Pabal
tijo karinio sovietų tribunolo nubaustas mirtimi. SSSR 
Aukščiausiojo sovieto prezidiumo mirties bausmę pa
keitus 25 metų griežto režimo pataisos darbu kalėjimu, 
po 15 kalinimo metų, 197O.VII.2O, aplenkdamas kalėji
mo administraciją, kuri jo pareiškimus sulaikydavo, sa 
vais keliais pasiuntė SSSR Aukščiausiojo sovieto prezi 
diumui šitokį savo pareiškimą.

(Vertimas iš rusų kalbos)

SSSR Aukščiausiojo Sovieto Prezidiumui
Simučio Liudviko. Adomo s., g. 1935
Adresas: Mordvių ASSR (Mordovskaja ASSR) 
p o Javas, ZX 385/10

PAREIŠKIMAS ‘

„Buvau penkerių metų amžiaus, kai man parodė ma
no tėvo lavoną. Pusė veido sutinus, pamėlynavus. Antroji 
pusė kruvina. Akys išdurtos. Rankų ir kojų oda balta, at

voje nesiliovė šaudynės, liejosi žmonių kraujas, žmonės Prisiminė M. Untulį AWTA¥
vaitojo tiek dėl sovietinės valdžios, tiek dėl LLKS rankos. į f\tl Pi A. IN A 1

' - J Vilniaus kraštotyrininkai
vieną savo vakaronių skyrė ( Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ- 
Matui Untuliui, po karo žu- MĖS NAŠTA, 384 psl, kai-i 
vusiam įžymiam kraštotyri- na $6.00 
ninkui. Jis Didžiajam ’ietu-

Bet aš žinojau, kad Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdyje 
■ lietuviai — saviškiai, o sovietų armijos kariai kalbėjo man 
J nesuprantama, svetima rusų kalba. Aš žinojau, kad Lietu
voje revoliucijos nebu\o. kad raudonoji armija atėjo i 
mūsų šalį ir nekviesta pradėjo joje daryti savo tvarką, 
ir kad tai vadinasi okupacija. Aš žinojau, tikrai žinojau, 
kad ne LLKS kovą privedė iki tokio įniršio, nesgi LLKS 
dar neegzistavo, kai čekistai jau virino mano gyvam tė
vui rankas, traiškė jo lyties organus.

Aš norėjau gyventi, mokytis ir žaisti. Betgi koks gy
venimas, kai trečia diena gatvėje tįso nužudytas kaimynas 
ir niekam nevalia jo palaidoti... Koks gi mokymasis, kai 
čia vienas, čia kitas moksladraugis liaujasi rodytis mokyk
loje — juos drauge su šeimomis užkaltuose prekiniuose 
vagonuose išvežė į Sibirą... Koks gi žaidimas, kai suaugu
sieji rauda.

O kad aš netirštinu spalvų ir apkalbomis neužsiimu, 
liudija skaičiai. Štai kaikurie jų:

Nuo 1944 liepos iki 1945 gruodžio likviduotos 1067 
antisovietinės pogrindinės organizacijos ir grupuotės. 839‘ 
banditų ginkluotos grupuotės (mūsų partizanai pravar- 

, džiuojami banditais). 11870 kontrrevoliucionierių (Ljetu- 
iJ vos KP CK Partijos archyvas. 1771 fondas, op. 1771, od. 

sb. 89, 88 psl.)

Palyginkite: Didžiojo tėvynės karo metais antifašis. 
tiniame pogrindyje ir partizanų sąjūdyje dalyvavo 9187

vių kalbos žodynui surinko Birutė Kemėzaitė, 
apie 80.000 žodžių ir 5,000* DIEV! AS IŠEINU...,
vienetų kitos 
medžiagos.

lituanistinės psl., kaina $4.50.

su-
294

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

GANA TO JUNGO, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 192 
psl.. kaina $5.00.

! JAUNYSTĖS ATSIMINI 
Rezistencija, romanas,; MAI, \ lado 1 ožėio^, 

parašė R. Spalks, 429 psl.J l*k-aR4.i vilkenai, .Kama
335

$4.00.
MES

Vakaronėje apie M. Un
tulį kalbėjo doc. Č. Kudaba. $6.00.
Savo prisiminimais dalijosi! ... ,, , .
M. Untulio amžininkai irj.-_Ą”įri“*y.aIuc^ar ^E-
bendradarbiai: mokytojas MUNO SUNOS, romanas is i Kiekrieno tomo

J J suvalkiečių ūkininkų sukilę Į c. / n L
mo 1935 m., I tomas, 280ikaina '>4X(KA. Krutulys, pensininkas J. 

Aidutis, Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto darbuo
tojas P. Rašlukas ir kiti.

Tai „didelė naujiena“!

kietais viršeliais, kaina —
VALDYSIM PA

SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to-

psk. kaina $3.00.
Andr:us Valuckas, NE-

WE W1LL 
THE WORLD

CONOUER
Ly Liudas

MUNO SŪNŪS. II toma& ??Pvy(kna5> 217 psL> kaina 
128 dsI , kaina $4.00. 1

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

5.

A. Vaivutskas „Vilniai“ 
net telegrama pranešė, kad 
—„Lietuvos katalikai gra
žiai atšventė velykų („Vil
nis“ tą žodį rašo mažąja v| Jurgis Gliaudą, LIEPS- no
raide. —Kel. red.) šventes.INOS IR APMAUDO ĄSO- na
dvi dienas visų 630 parapijų j ČIAI, premijuotas romanas,;
bažnyčiose skambėjo var-1 304 pusk, kaina $4.00.
pai kviesdami tikinčiuosius i Birutž pūkelevičiūtė, -
i iškilmingas pamaldas . I RuGS£jo ŠEŠTADIENIS,

„T7., . . ,: , premijuotas romanas, 237„Vilniuje pamaldose da-,^ol 5F-00
j žmonės, kurių 1422 žmonės žuvo. (Štaras: „Partizanų ju- iyvavo Vilniaus vyskupijos psl*’ kaina 
dėjimas Lietuvoje Didžiojo tėvynės karo metais“, mokslų j valdytojas monsinjoras Čes-į Kazys Plačenu, PULKIM 

i lovas Krivaitis. Kauno per- Į ANT KELIU—, romanas iš 
j pildytoje arkikatedroje — kun. Strazdelio gyvenimo. 
Į Kauno arkivyskupijos ir Vib I tomas 200 ps., kaina $2.00

kandidato disertacija, 1965 m. 243 psl.).

KODĖL L. SIMUTIS KOVOJO?

■ tojas vyskupas Juozapas 
„Mano krūtinėj plakės gyva, ne akmeninė širdis. 1 Matuiaitis-Labukas, Telšių 

Likti nuošalyje aš negalėjau. Negalėjau! Mano antisovie- į katedroje — Telšių vysku- 
tinė veikla buvo garbinga ir nesavanaudiška. Aš dariau ; pas Juozapas Pletkus.“

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416 
psl.. kaina ....................$2.00

TAU LIETUVA, Stepo- 
Kjdrio. 480 psl., kai- 
..............................$2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psi., kaina....$2.00

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina ...... $2.

ATSiMiNiMAI 
TYS, dr. Kazio

IR M1N- 
Griniaus,

kaviškio vyskupystės valdy- II tomas 160 ps., kaina $2.00 i tomus. 336 psl. kaina $5.
T,,™™ .. . ___ LIETUVOS VYČIO PĖD-* , - UTI , LIETUVOS VYČIO PĖD-

Anatolijus Kairys, ISTI- - SAKAIS, Juozo Strolios ido-

irvele v4en ką nuoširdžiai laikiau būtina ir naudinga kovos j

KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00.

i -tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪEAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Nemunas teka per Atlan'

šokus nuo kūno. apvirinta. Liežuvis ištrauktas ir virvele “y* ——  -------  - ------ G- Y 1 Kodėl prireikė A. Vaivuts-
ištemptas. Lyties organai sutraiškyti. (Apie tai aš sužino- reikalui su lietuvių tautai svetima sovietų valdžia. Nieko, * . skubiai tokia „dide-
ian vėliairt Gretomis dano- tokiu nat sumaitotu lavonu, nedariau dėl asmeninės naudos ai gaibės. Buvau įsitiki- je naujiena“ „Vilnies“ skai

tytojams pranešti? Ar jiems
i nę pareigą savo gimtinei, savo tautai ir visai žmonijai. įas rejkalas taip jau labai ta Vvtauto AlanTo A nove lsimini 
Į Ta aplinkybė, kad antisovietinis sąjūdis Lietuvoje, pir-L™? Ne< tai yra paprastas S ktiL

jau vėliau). Gretomis daug tokių pat sumaitotų lavonų. _ . . .
Mano motinos ir daugelio man nepažįstamų žmonių rau- n€s’ kad kovoju su neteisingumu, kad vykdau savo pnieti- 
dojimas. Prakeikimai bolševikų adresu. ’ Paeigų savo gimtinei, savo tautai^ir visai žmonijai.

. . ‘ūpi? Ne. tai yra paprastas lės. 263 psl., kaina minkštais!., A ,,, T ,
Ligi tol aš nebuvau girdėjęs „bolševikai“ žodžio, maišiais pokario metais apjungęs dešimtis tūkstančių. miglos į akis pūtimas, pa- viršeliais $3.00, kietais $3.50;

mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Audėno atsiminimai,
227 psk. kaina ........... $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at- 
mai. 224 psl.. kaina

-e p A IPSNIAI,
Pirmąją informaciją apie bolševikus gyvenimas man neti- žmonių, per 10 kovos metų pasidarė labai negausus, ma
ketai pateikė jų sumaitotų lavonų pavidalu ir jų adresu nęs nejaudino, o, atvirkščiai, mane įkvėpė žygiam. Aš ra- 
siunčiamų prakeikimų: žmogėdros, pabaisos, niekšai, dau reikalinga kovoti ne tik už save patį, bet ir už tuos,
žmonijos padugnės, — pavidalu. i kurie pakliuvo į čekistų rankas ir su numeriu nugaroje, i talikų įteiktas skundas J.

stangos įrodyti, kokia ten Rene Rasa MEILĖ TRI-
rehgine laisve O kaip is kamPY, 219 psl. kaina $3.- 
trkrųjų yra. rodo 17,000 ka- šeliais _

ATSIMINIMAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina ...... $.->.o0.
ATSIMINIMAI APIE

mirdami badu, kasė anglis Vorkutoje, taip pat už tuos.
Juozas Švaistas: ZiOB

Tuos prakeikimus siuntė ne propagandistai, o iš siau., kurie, nematydami pergalės, iš baimės pakėlė arba nulei- 
bo ir skausmo sąmonę prarandančios motinos, žmonos, \ do rankas, 
dargi vyriškiai.

...... - , APIE SUĖMIMĄ IR PO JOTai buvo 1941 metų birželio menesi, raudonajai ar
mijai traukiantis. Man tada buvo penkeri metai amžiaus.

, „Aš buvau suimtas ne 1952 metais, kai valstybės sau-
(Liudviko Simučio tėvas Adomas Simutis, kilęs iš Vegerių gurno organai-gavo pakankamai duomenų apie mano ry- 

valsč., Mažeikių apskrities, nuolat gyveno savo namely Kaunata- sius su antisovietiniu pogrindžiu, apie tai, kad turiu gink- 
voj, Luokės vaisė., Telšių apskr. Dirbo padieniu darbininku. Buvo lą, kad platinu nelegaliai leidžiamus LLKS laikraščius, 
vedęs. Turėjo du sūnus. Nepriklausomybės laikais politinėm orga- brošiūnas ir lapelius. Mane suėmė 1955 m., po trejų metų 
nizacijom nepriklausė. Apie jo koki reiškimąsi. Lietuvą sovietam Į mano aktyvios veiklos, suėmė tada, kai .stuburo džiovos 
okupavus, trūksta žinių. 1941. VI. 8, tik dvi savaitės prieš Vokie-| parblokštas pagal gydytojų prognozę buvau trejiems me- 
čių-Rusų karo pradžią, jis buvo NKVD suimtas ir laikomas Telšių , tams paguldytas į ligoninę, gulėjau gipse, negalėjau vakš- 
kaiėjime. Jo lavonas buvo rastas Rainių miškelyje drauge su 72
kitų Telšių kalėjime kalintųjų ir. rusams besitraukiant, 1941.VI.
24 naktį Rainių miškely nukankintųjų lavonais. Tarp tų lavonų 
buvo dur keturi kaunataviškiai: Adolfas Butkus. Karolis Kizevi- 
čius, Petras Mąskolenka ir Kazys Paulauskas, NKVD suimti tą 
pačią dieną kaip ir Simutis. Kaunatavoj niekas neabejojo, kad 
visus juos bus Įskundė po 1863 sukilimo Kaunatavos žemėse Įkur
dinti rusai kolonitai. —Vertėjas).

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienes, 88 psl., 
ka.n^i .. .*••..«..... i.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra- 

puslapių,

Tautų generaliniam sekre- RlAi FLAUKiA, romanas 
toriui su prašymu pasiųsti jį knygnešio Kun. M. Siua 
Sovietų S-gos komunistų ravičiaus gyvenimo, 233 psi.,
galvai, nes į jam betarpiškai ‘ _____ ....................
pasiųstą skundą jis nieko Vacys Kavaliūnas. KAL 'polo Skipičio, 440
neatsako. į NŲ GIESME, premijuotas!kaina ...............................$5.

i romanas, 20J psl., kaina ■ NEPRIKLAUSOMA LIE- 
LATVIV KOMUNISTU ! $2.50. ’ TUVA, R. Skipičio atsimi-

Aloyzas Baronas; ViENl į nimų II tomas, 476 psk, kai-SKUNDO ATGARSIAI

čioti. _ -uA y;

Tatai nepadėjo man persiimti pagarba čekistų atžvil
giu, neskatino keisti nusistatymų sovietų valdžios atžvil
giu. . : J : .

M MEDŽIAI. 117

Latvijos 17 komunistui l»50. 
raštas - skundas Vakarams. į £
dar prieš jį paskelbiant š. į TE,KA, Y1*0.1**5: iro’n<*'’Si 
m. sausio mėn. latviu socia-j' AP? * c.a-1Ra ’’’ ...
listų Stockholme leidinyje į Al* Rula' KEL1AS I 
„Briviba“, pernai gruodžio
mėn. jau buvo paskelbtas I- 
talijos komunistų dienrašty 
Romoje „L’Unita“. O dar 
anksčiau raštas jau<buvo įdė^ 
tas viename Jugoslavijos 
laikraštyje.

psi. na: na $7.00.
ANTANAS SMETONA 

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

SIAURUOJU TAKELIU,

L. SIMUTIS PARTIZANUOSE

„Po antisovietine pogrindžio LLKS (Lietuvos Lais
vės Kovos Sąjūdžio) vėliava aš atsidūriau ne todėl, kad 
man socializmo idėjos nepatiko, — tada aš dar buvau, per 
jaunas, kad ganėtinai susivokčiau teorijoje, — o lodei, 
kad raudonosios armijos į Lietuvą atneštoji sovietų val
džia dorojosi su nesuprantamos naujosios tvarkos nepri- 
siimančiais žmonėmis su besaike ir nusikalstama žiaurybe. 
LLKS sudarė Lietuvoje visiems žinomą ir pakankamai 
įspūdingą jėgą. išėjusią prieš sovietų armijos okupaciją 
Lietuvoje, prieš jos užkartą sovietinę santvarką.

Ėjo nelygi kova. todėl nuožmi. Kova žūtbūtinė. Lie
tuvos istorijoje tai ne naujiena. Jei nūdien Vietnamo par
tizanam didelė pagalba eina ne tik iš Sovietų Sąjungos, 
bet ir iš daugelio kitų šalių kompartijų, tai ginantiems 
savo mažąją gimtinę nuo galingojo agresoriaus Lietuvos! 
partizanams iš šalies niekas iš esmės nepadėjo. Beveik

Tik Sovietų Sąjungos KP viešas Stalino asmenybės 
kulto pasmerkimas ir pripažinimas, kad šalyje buvo eilė 
nenormalių reiškinių, kaip nekaltų piliečių represavimas, 
nuožmumas, akių dūmimas ir pan., ir kad Tatai neturėtų 
pasikartoti4 (Chruščiovas), pastatė man klausimą: nejau, 
gi Kremlius taip pakeistų savo politiką, kad kova prieš 
sovietinę valdžią taptų nebereikalinga?

Be to, apie tą patį laiką aš jau aiškiai supratau, kad 
politine veikla aš verčiausi ne iš pašaukimo, o iš reikalo, 
kad aš negaliu būti politiniu veikėju, nes neturiu tam nei 
reikalingų gabumų, nei noro, nei pakankamo išsilavinimo.

KAIRĘ, premijuotas romą- K. B. Kriaučiūno, 178 psi.,
nas iš JAV senosios kartos kaina ..............................$2,
lietuvių gyvenimo, 248 psl. ] NEPRIKLAUSOMYBES 
Kaina $3.00- ! SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

Vytautas Volertas. GY 1 atsiminimų (1918-1940) V 
VENIMAS YRA DAILUS j tomas, 295 psl., kietais vir- 
romanas iš lietuvių emigran-' šeliais kaina $3.75.

* » tų gyvenimo, 242 psi., kai į GYVENIMO VINGIAIS,
Latvijos komunistu or?a- į na P’ Kaiyaitytčs-Karvelie-

D., Nendrė, AIDAS TARP nes, 360 psl.. Kaina . .$3.a0.nas „Ciną“ ilgu straipsniu 
puolė Latvijos 17 komunis
tų Vakaruose paskelbtą raš
tą. Dienraštis teigia., esą, tą
raštą sufabrikavusi ameri
kiečių žvalgyba (ČIA), gi 
šiai talkininkavęs „Briviba“ 
Švedijoje redaktorius Biti
no Kalninš.

(E)

DANGORAIŽIŲ, romanas, 
365 psl., kaina $5.

SIAUBINGOS 
1944-1S50 metu

DIENOS,
atsimini-

Jeronimas Ignatonis, LŪ- mai, paraše Juozas Kapa-
ŽIAI, 301 psk, kaina $3.00 
MINDAUGO NU2UDY 
MAS, Juozo Kralikauskc

Todėl aš įstojau į taikaus, ramaus darbinio gyvenimo 
kelią. Pradėjau kelti savo išsilavinimo lygį. Įsigijau porą 
darbo specialybių. Pradėjau dirbti, nors dėl sveikatos bu
vau nuo darbo atleistas. Įtempiau visas jėgas, kad išveng
čiau pažeisti suimtiems nustatytą režimą, nors ir negalė-Į tas su 17.000 parašų, pasiųs^ 
jau pripažinti jo visiškai teisingu. »tas Jungtinių Tautų gen. sek.

iretoriui Waldheimui, rado
AŠTUONERIŲ METŲ BADAS Į didelį atgarsi šiaurės ir Pie

tų Amerikos, o taip pat ii

SPAUDA IR 17,000 

LIETUVIU PROTESTAS

Lietuvių katalikų protesj

. . ... . .. . . . „Paskutiniu aštuonerių metu būvvje (iki 1970) aš to-
V.S1 padorus pasaukę žmones (je. po visa to galima juosi, džjo buvau a|kanas „uv() ,abį. su;ku tv]?jau
padoriais laikyti) tylėdami žiurėjo į sovietinių kanu vyk’

činskas; 273 pusi. kaina $3. 
PER GIEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 
premijuotas romanas. 24* i minimų (1909-1918) IV to- 
n<d.. kaina $3 'mas. 272 psk, kaina kietais
Aitvarai ir giria, Jurgio! viršeliais ................... $3.75.

Gliaudos romanas iš partiza-; To paties autoriaus tomas 
| nu veiklos. 254 psl., kaina! VI kietais viršeliais $3.75, 
f $4.50. rnminkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DEL 
TAI IR BEDUGNĖS, pre ■ MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- 
niiuotae romanas. 279 psl nimai (1920-1922 m.), 312

psl., kaina minkštais virše-

Alovzaa Baronas: LIED

kaina $3,00.
Vytautas A tuntas: TA P F 

DVIEJŲ GYVENIMŲ.
kaina ?4.5f>

Agonija, romanas, antra
laida, parašė J. Gliaudą. 406 

Europos spaudoje. Nevienas psl., kaina $5.0b. 
įtakingas laikraštis ne tik Pragaro vyresnysis, pre- 
painformavo apie tą protes- mijuotas romanas, parašė

liais $2.50. kietai?—$3.75. 
DANGUS DEBESYSE,—

1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psk, kaina minkštais virše- 
•iais $2.50. kietais $3.75.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet«

domas lietuvių žudynes. Penkerius pokario metus Lietu- n°1S tokl° kaIl"amUJU atzvil^u- tą. bet tuo reikalu parašė ir Vytautas Volertas, 273 dsI.,! onėlėt Orintaitės, 234 psl.,
(Nukelta i 6-tą pusi.) vedamuosius. kaina $5.00. * i Kaina $3.00.
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1Mai!kiosn Tčvup

,mokratu valdomoj mūsų 
Massachusetts valstijoj.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

— Ale pasitaiko ir gerų'
žinių, Maiki. Politikoj. Va. i ™ , r.,. v ,
Bolivijos respublika pjetu ^aus^as. Cleveland, Olno. \. 
Amerikoj išvijo sovietų dip

Po $1.50 aukojo: V. Stam

Bostonas
Jack Sharkey Boston*

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

lomatus. Nu, ar tai ne gra
žu? Jes Maiki. galima pasi
džiaugti. kad sovietams ne-

— O kas tėvui sakė, kad 
Bolivija taip padarė?

— Maiki, apie tai rašė vi
sos gazietos. Ar tu nokai-

— Bet tos "gazietos“ ne 
viską parašė, nes tuo pačiu 
laiku, kai Bolivija prašė, kad 
Maskva sumažintų savo at
stovybę, kaikuriuos tarnau
tojus atšauktų, — tuo pačiu
laiku, tėve, Ugandos respub
lika išvijo visus Izraelio di
plomatus ir pačią atstovybę 
uždarė, nes ji tarnavusi A- 
merikos žvalgybai. Ar rei
kėtų ir dėl to džiaugtis?

— Nežinau, Maiki.

— Tėvas nežinai, nes ne
Į supranti šaltojo karo.-

— Ar čia šaltas karas?1
! — Taip. tėve. Jei kas ne-
! pasiseka sovietams, tai sena 
' tėvo širdis džiaugiasi, o kai

— Gut mornink, Maik!. — Nejaugi mūsų prezi- Amerikos politika gauna 
Gal pasakysi, ką gazietos dentas nežino, kaip ja sulai- tai jaunieji juokiasi,
rašo? ! kyti? , Tai yra saitas karas, tėve.

Į ! — karas tarp senų ir naujų
— Aš manau, tėve. kad pasaulėžiūrų.

A • v bet Sal "en°ri - Nu, tai aš tau pasaky.
_ Ar nerašo, kaoa atpigs jos stabdyt!. siį Maiki, kad šitą karą lai-

Gerų žinių nėra, tėve.'
gali

porcapas.
— O kodėl jis galėtu ne- m^s manoji puse, 

noreti? ' ; senasis svietas.
vadinasi,

— Apie atpigimą, tėve, i
tik Nixono valdžia kalba. Iš i .. ......
tfkiųjų gi kainos vis kyla ir! ~ ??Ąiacl.Ja. gab būtl Jam tėve rodo priešingai privačiai pelninga, tėve. . tev e, i oao priešingai.kyla. Infliacijos galo nesi 
mato.

— Tai kodėl valdžia sa-i 
ko. kad bus geriau, jeigu iš; 
tikiu jų niekas negerėja?

Bet gyvenimo Įvykiai.

— Aš to nesuprantu, Mai- tokių Įvykių nema-
ki. įtau-

— Ar tėvas nežinai, kad 
> per infliaciją dalykai pa-

— To reikalauja jos poli- brangsta?
tika, tėve. .„ .. , .— As žinau, kad porca-

— Tai kam tokios politi-' Pas pabrango, 
kos reikia?

— Na, tai atsimerk, tėve. 
o pamatysi. Juk žinai, kad 
mūsų prezidentas neseniai 
buvo nuvykęs Kinijon. kur 
prasideda naujas istorijos
laikotarpis. O kam atstovau
ja mūsų prezidentas? Ar ne 
pasenusiai gyvenimo for-— Pabrango ne tik ”por-

— Jos reikia, kad žmonės' č'aPas“: bet P»hrango ir že-: ^ai? Juk taip'. Ji jau prieš-
neprotestuotu. Nes iš tikra-!me’ Pabrango namai. O po ; tarauja pati sau. Vadinasi.
jų gyventojai pradeda jau uas lsi.\onas. kaip lase laik-, kapitahzn,0 atstovas nuva-
nerimauti, kad prezidentas ri?*lal; uzem^ i žiavo Pekinan nusilenkti ko-
nekovoja su braigymečiu. VI?> tu0-l P-ls>i”'k"llekl'- 

J ! nojamųjų nuosavybių. Ir
— Kaip tai nekovoia^* jy A\ashingto-

Juk jis buvo praisus jau už-! ne; b^\ Floridoj ir Kalifor- 
žaidęs, ar ne? ! ,nlJ.°J> kur .“mės ir namų

į Karnos daugiausia kyla. Jei-
— Taip tik buvo skelbia-' gu tai tiesa, ką laikraščiai 

ma, tėve. bet iš tikrųjų ne- i t ašė, tai ponas Nixonas turė- 
buvo jokio užšaldymo/Kai- tų būti jau turtingas. O jei- 
nos kilo ir kilo toliau. Ir kai gu infliacija eitų dar toliau, 
pasirodė, kad tas neva „už- J^s būtų dar turtingesnis, 
šaldymas“ infliacijos nesu-: Taigi kaikam brangymetis 
laiko, tada buvo sugalvota į Sah būt naudingas, teve, tik

munizmo vadams. Dabar jis 
važiuoja Maskvon pasitarti 
su sovietų vadais. Tai dar 
vienas faktas, kad senasis 
pasaulis lenkiasi prieš jau 
nąji.

— Nu, tai kaip tu rokuoji, 
ar tai yra gerai ar blogai?

„II-ji fazė“.

— O ka tas reiškia?

— Aš sakau, tėve, kad ta' 
geras reiškinys. Šaltasis ka
ras pasidarė jau tiek pavo
jingas. kad būtinai reikia 

— Jes, Maiki, man ver-S ieškoti būdų tam pavojui 
• kiant reikia naujų batų, ale pašalinti. Pašalinti galima

ne mudviem.

— Tai reiškia’jau kitoki: bu! iu_ nešioti Dai
tos programos vaizda. Da-,laIme. ka(l Nelems- tun
bar buvo sudaryta iš teisėju «er« d.raa^;, k?.ne. ma"F 
ir kitokių vaidvba algoms ir nemiršta. Ale Zinai, reikia 
kainoms tvarkyti. Kad ji at-! ^mokėti gaspadinei uz bur-
rodytu demokratiškiau, prie! f A lal antnauJų batų n ne- 

Į lieka. O ji kytra moteris: 
jos buvo dar pakviesti ir kai v sužinojo, kad dabar inflia- 
kurie unijų vadai, 'jų tarpe cija, tai ir už burdą pakėlė.
ir Amerikos Darbo Fed era- Jes. Maiki, dvigubai! 
cijos pirmirtinkas Meany/

tik didžiųjų valstybių pasi
tarimais. Todėl mūsų prezi
dentui reikėtų palinkėti ge
riausios sėkmės jo pradėtuo
se pasitarimuose.

— Olrait, Maik. sušukim 
už jo pasisekimą Valio ! 
Gal jis parveš iš Maskvos 
geresnių žinių. Ant tos in
tencijos aš sukalbėsiu rožan- 

Bet šie tuoj pasitraukė, nes, — Dėl to. tėve, aš ir sa-’čių. * 
apsižiūrėjo, kad iš to pro- kau, kad gerų žinių šiais lai-! 
jekto darbininkams nebus kais jau nėra. Ypač sunku! Patikslinimas
jokios naudos. ‘ seniems žmonėms, kurie jau

- Nu, 
bus?

tai
negali dirbti. Kaikas dar tu- 

kaip dabar rėjo sutaupęs senatvei kele
tą dolerių, bet dabar politi

Praeito numerio Maikio 
su tėvu pasikalbėjime para-! 
švta. kad Cromwell konfis-*

kieriai ir tokius apiplėšia., kavo „devynius trečdalius

Ragulis. Rosemont, Que., J. _ , ,. . , ,
Meliauskas. Verdun, Que.,( , Sekmadienį, balandžio 16.
Ch. Jankavieh. Dvtroit Mi- į-?os‘ono m,es?° raaJ°ras 
chigan, J. Bigelis, Cicero, i « hite drauge su buv. pašau-
III.. J. Draugelis. Brooklyn.''1? bokso ««mP1»n“ Jack 
N.Y., J. Zilaitis. Grand Ra-Sharkey - Juozu Žukausku 
pids. Mich., F.

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI tiki, kad mūsų kova bus laimėta.
STEPONAS KAIRYS

a***##*#####*****#*#**###*****######***###*#*************?*#***-**#****

NaunickJ PadėJ° vainik4 Plie George
Great Neck. N.Y.. J. Gario-i Washin«t0’10 P»">inklo Bos.

nis, Copley, Ohio, A. Sufle- 
vičius, Montreal. Que., L. 
Paulauskas. St. Petersburg, 
Fla., M. Kupris, Maundsvil- 
le, W.V.. A. Kubilas. Chica
go. Ilk, V. Stankūnas, Sauk 
Tt. Marie, Ont.

Po $1.00: A. Yilutienė 
Toronto, Ont., B. šakenienė. 
Dorchester, Mass.. P. Leima- 
nas. Lav.ndale. Cal., A. Va
siliauskas, Thosby, Altą.. J.
Strumskis, Brockton. Mass. 
K. Karbočius, Amsterdam. 
N.Y., M. Siracki, Lovvell, 
Mass.. A. Kupčinskas. Det
roit. Mich., A. Lapšys, De- 
dham. Mass.. M. Savickas, 
Providence, R.I., J. Lingai-

tono miesto parke. Čia išrys-- 
kėjo, kad šešiolikametis 
George Washington buvo 
pirmasis Amerikos sunkaus 
svorio bokso mėgėjų čem
pionas. iškovojęs čempiono 
titulą nuogais kumščiais, nes 
tuo laiku dar nebuvo v arto- 
jamos bokso pirštinės.

Prieš pat iškilmes bosto- 
niškiai Feliksas Zaleckis 
drauge su Kaziu Merkiu tm 
rėjo progos pakalbėti ir pa
sveikinti čempioną Jack 
Sharkey, kuris prabilo lietu
viškai. nusiskųsdamas per* 
dažnomis panašiomis iškil
mėmis. kur jam reikia važi- 

! nėti.
Kazys Merkis, buvęs savo Į 

laiku ilgametis Lietuvos bok
so čempionas (pusvidutinio

CAPE VOPE. prie gražaus ir švaraus ežero, balto smė
lio puikios pagrantės ir kvepiančią didžiuliu pušy — 
nuo liepos 1 d. ar anksčiau išnuomojama daili 5 kamba
riu su ugniakuru ir šildymu

VASARVIETĖ.

kaina nebrangi, o malonumas didelis. Yra laivelis, žuvi
ninkams taip pat promoga. Teirautis sąlygą ir užsisa
kant skubiai rašyti:

Aleksandrai Moriarty, 124 liellevue Kd. Sųuantum. 
Mass. 02171.

SI A 350 kuopa praneša, kad po ilgos ligos kovo 21 d.

mirė kuopos narė

VERONIKA TAURINSKIENĖ,

80 m., ir reiškia gilią užuojautą velionės sūnui ALFON

SUI su šeima.

kuopos valdyb:t ir nariai

tis, La Šalie, Que., J. Milius. , . , ,
Brooklyn. N. Y.. J. Rogers, ?v-> pirmą kartą susitiko su 

- & j buv. pasaulio čempionu iri
Norwood. Manitoba, J. Ged-į spaudė jo dešinę, o Feliksas! 
ville. Kevvanee. Ilk. J. Baka-j Zaleckis pažįsta Sharkey jau 
navičius, Brome. Que., J. *40 metų, nuo jo karjeros 
Masauskas, VYelland, Ont./ pradžios.
B. Bražiūnas, Toronto. Ont.,
J. Gilvinis. Chicago, Uk. R. 
M. Jonaitis. Budd Lake, N. 
J.. K. Galdikas, St. Cathari
nes, Ont.

DIDŽ. BRITANIJA 

Pasitraukė J. Vilčinskas

„Nepriklausoma Lietuva“ i 
< rašo, kad iš D. Britanijos! 

Po 50 centų: A. Banulis.i Lietuvių s-gos centro valdy-Į 
Billerica, Mass.. J. Kirvelai-. bos jr Lietuvių Namų akc. 
tis, Detroit, Mich., K. Karlo- bendrovės direktorių paši
nas, Regina, Sask.. M. Kriš- traukė Juozas Vilčinskas, 
čiūnas, Hot Springs. Ark, buvęs ilgametis sąjungos, o 
T. Miliauskas, Brockton. paskutiniuoju metu ir Lietu-Į 
Mass., J. Dauderis, Montre- via NamU pirmininkas, bet j 
al. Que., J. Vilmantas. Eliza- nenurodo, dėl kokių priežas-, 
beth, N.J., B. šukvs, Pitts- č!1!- j

I
burgh. Pa., V. Astašauskas,'
Baltimore, Mik, J. Janeckas,
Sheboygan. Wisc., P. Vaške- Neseniai baigta spausdin- 
vičius. Hayter, Alb. ti Vlado Požėlos atsiminimų

knyga „Jaunystės atsimini- 
Visiems aukotojams nuo- mai“. Knyga jau pardavinė

jama.

Nida ruošia naujų leidinių

širdiai dėkoja
Keleivio administracija

GARDNER, MASS.

Žuvo P. Jankauskienė

Kovo 24 d. nuo pikto žmo
gaus rankos žuvo Petronėlė 
Laurinaitytė - Jankauskie
nė, 85 m. amžiaus: 19 metų 
jaunuolis padegė namą, ku
riame Jankauskienė gyveno. 
Ji rasta užtroskusi.

Baigiama spausdinti stam
bus J. Glemžos redaguotas 
kolektyvinis veikalas „Že^ 
mės ūkio gamybinė koope
racija Lietuvoje 1920-1940.., 
P. Gudelio „Bolševikų atsi
radimas Lietuvoj 1918-1919 
m. jų pačių dokumentų švie
soje“ ir Vytauto Alanto 
stambus romanas „Amžina
sis lietuvis“.

. j mas
. .V1,1, 31' žurnalo buvo kilusi is Kau Mvko,o 

no apylinkės.

Liko liūdintys 
Velionė

Lietuvių bendrovės 

susirinkimas

Lietuvių bendrovės susi
rinkimas bus balandžio 25 d. 
7:30 vai. vak. Visi nariai
prašomi dalyvauti.

* * *
Mirė Stanislovas Ivaševs.

kis, 85 metų amžiaus.
* » ♦

Sunegalavo Keleivio skai
tytojas Stasys Misevičius, 
gulėjo net ligoninėje, bet 
dabar po truputį dirba savo 
saliūne.

Nidos spaustuvėje baigia- 
spausdinti „Minties“ 

antras numeris, o 
Vaitkaus atsiminL 

t mai iš okupacijos metų „Mil_
• žinų rungtynėse“ jau rišyk
loje.

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS, 

Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

Broliai balti aitvarai,
'Henriko Nagio elrėrašciai,

Liūdną žinią iš Lietuvos Prano Gailiaus iliustruoti, 
gavo Višniauskai: kovo 3 d. 72 didelio formato puslapiai. 
Taučiūnų kaime, Kėdainių puošniai išleista knyga, kai- i rajone, mirė ju teta Monika na §5.

i Kaupienė, sulaukusi gilios Tau, sesute, Prano Lem- 
senatvės. o kovo 5 d. — jos berto gyvenimas, kūryba, 
duktė Nastazija Kaupaitė, prisiminimai, 269 psl., iliust- 

kaina kietais virše-— Bus. kaip buvo. tėve: Atlupa nuo 5 iki 9 procentų,: Airijos žemių“, o turėjo bū- ... f r_ Kėdainiuose 1 f 
infliacija vargins mus ir to- jeigu bankas duoda kiek pa-|ti parašyta „devynius dešim- 1 L ‘
liau. i lūkanu. Ir taip daroma de- tadalius“. __ , Garniškis liais $4.W.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI 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, 309 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 pabaltiečiu darbo stovyk_ 
las ir kt.

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

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 
IŠSIUNTINĖTAS

"KELEIVIO“ 1 972 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 
jj užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 E. Broadway
So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
»



Puslapis šeštas

Pol linio kalinio raštas
(Atkelta iš 4-to psl.)

patingai politiniu kaliniu atžvilgiu, negaliu pripažinti tei
singu. Beveik nuolat čia mums duoda tokią žemos koky
bės duoną, kad netgi peralkę žmonės neįstengia savo da
vinio suvalgyti. Tokia pat duona teikiama ir netoliese ap
gyventų vietovių gyventojams. Bet jei tyli pilnateisiai pi
liečiai, tyliu iras, kalinys, nors tokio tylėjimo negaliu lai
kyti normaliu. Tai neatitinka "komunizmo statybos mora
linio kodekso dvasios“, juo labiau, kad dabar šalyje jau 
ne pokariniai badmečio laikai. Sprendžiant iš laikraščių,, 
dabar yra iš ko gaminti normalią duoną.

JAM KOMUNIZMAS NEPRIIMTINAS

"Sovietų valdžios atstovai dažnai mane apšaukia nu
sikaltėliu, banditu. Aš tyliu, nors tokį nusistatymą mano 
atžvilgiu laikau neteisingu. Neteisingas jis ne tik todėl, 
kad aš ne banditas, bet ir todėl, kad sovietų valstybės ofi
cialioji politika deklaruoja pakantą kitaip manantiems.

Ligi šiol nei sovietų valdžiai, nei komunizmo idėjai 
aš nepersiėniiau pasitikėjimu bei pagarba. Tikriausiai 
tik dėl to. kad mano buvimas kalėjime tam ne padėjo, o, 
atvirkščiai, kliudė. Čia sovietų valdžios atstovai, kovoto
jai už komunizmą (bent pagal savo užimamą postą) daž. 
nai man pataria: 'Keisk pažiūras. Kito kelio į laisvę nėra?
Tuo pačiu jie atima iš manęs galimybę pagarbiai nusiteik
ti jų ir jų atstovaujamos valdžios bei partijos atžvilgiu. Ona Ivaškienė įsteigė Bostone ir jau 35 metus vadovauja Lietuviu tautinių šokių sambūriui, las 
Kam jau kam, jei ne jiem privalu žinoti ir suprasti Mark- sambūris dažnai dalyvauja ne tik lietuvių renginių programose, bet ir merikiečių, kur mūsų 
SO mokymą, kad žmogaus pažiūrų formavimasis priklauso Žvaliuoju jaunimu ir jo grakščiais šokiais gėrisi tūkstančiai žiūrovų. Jis daug kartų yra šokęs ir 
nuo daugelio, daugelio veiksnių, bet tik ne nuo nuesavo televizijoje, dalyvavęs visos Amerikos tautinių šokių šventėse ir. žinoma, visose trijose Lietuvių 
noro vienokia? ar kitokias pažiūras turėti. ‘ tautinių šokių Šventėse Chicagoje. Dalyvaus ir ketvirtojoje liepos 2 d. ( hicago. e. Ten vyks net SU

50 šokėjų. Jų kelione, reikia daug lėšų. Joms šutei kti sambūris balandžio 30 d. So. Bostono Lietuvių 51 metus. Prieš 15 metų Ji nuo mėnulio? Šis atsakė:
Auklėjamojo užsiėmimo darbinė pusė čia, ypatingo Piliečių d-jos salėje rengia vakarą, kuriame pašo ks visus šventėje šoksimus šokius. Reikia laukti, >Usiigo sunkia kaulų liga, melas ir apgavystė. Šis 

režimo pataisos darbų kolonijoje, kurioje esu laikomas, kad į jį susirinks pilna salė, nes sambūrio veiklą aukštai vertinančių Bostone netrūksta. Viršuti- teko nutiaukti daibą, bet į meįa]as niekada mėnulyje
taip pat yra tokia,, kad be pasibiaurėjimo darbu ir to dar- nėje nuotraukoje pirmoji sambūrio šokėjų grupė prieš 35 metus, šiandien jau kaikurių jų vaikai Pasvei usi vė glĮZO J i au , nebuvo.
bo administratoriai? daugiau nieko man negali duoti. A? šoka samhūrvie. Anatinėie nuniraukoie matome, kad sambūris i savo saiūdi buvo įtraukęs net ši- Jttina.. 11 Hl (11^ o . • me Ui

mėgstu darbuotis iš širdies, veido prakaite, kūrybingai, tokius 
Tai liudija mano asmens byloje padėkos už gerą darbą ir numery 
pavyzdingą elgesį. Bet kai čia iš manęs reikalauja darbo, 
kuriam atlikti man neduoda nei žaliavos, nei reikalingų 
įrankių, tai esu priveistas blogai dirbti; be to, kai pirmąją 
mėnesio pusę apskritai darbo nėra. o antrąją tenka dirbti 
už du, kai bet kurį mėginimą pasigaminti trūkstamą ar 
pritaikyti turimą darbui įrankį lydi prižiūrėtojų įtariami 
žvilgsniai arba net ir tikri tardymai, o dažnai tatai kvali
fikuojama ir tvarkos pažeidimu, — tai toks darbas manęs 
netaurina.

JAU 15 METŲ KALĖJIME

nieko gera nematyčiau sovietinėje santvarkoje. Ne apie 
tai čia kalba. Čia aš tik pabrėžiu, kad negalėjau prieš so
vietinę valdžią nekovoti, kad nebuvau ir netapau nusikal-vietinę vanizią nekovoti, kaci neouvau ir netapau nusikai- f A ’ v
tėliu, kad mano gyvenimas kalėjime nepadėjo išspręsti f Z 117 ji A

metų. Supiantu. mano priešiškumo sovietinės valstybės valdžiai. Ir nėra J O ? ’v"Kalųime praėjo 15 mano gyvenimo metų. oupiuniu. mano priešiškumo sovietinės valstybės 
kad tiek laiko yra labai mažai, kad nuo mano rankos kii- Daerrindo laukti, kad greitu laiku padėtis pasikeistu, nes

nebuvo įrodyta. Netgi jo reabilitavimo negaliu tikėtis, nes p pa(j^etj kaci ligi šiol nesu matęs nei televizoriaus, nei Tikra teisybė apie Sovietų 
jis buvo nukankintas prieš teismą, tikriau — be jokio tranzi3toriaus. Bei tai tiesa). Sąjungą (parašė J. Januš-
teismo. O visi jį pažinojusieji man kalbėjo, kad jis buvo, kis), 96 psl., kaina 50 centų.
geras žmogus

Aš prieš, kategoriškai prieš kerštą. Mano buvimas į
kalėjime liudija, kad aš sugebu gyventi darbingą, taikų; 
gyvenimą, sugebu būti lojalus sovietų valdžiai, jeigu ji Į prieš sovietų valdžią, čekistai negalėjo nesuimti ir nelai- 
rimtai imasi savo klaidas taisyti. j kyti nustatytą laiką kalėjime, bet nesuprantu, kam kalė-

! jime mane badu marino ir visaip manimi tyčiojosi. Be to. 
Suprantu, kad šitoks liudijimas nebūtinai turi būti šiuo metu, kai kova jau baigta, kai mes nugalėti, mano bu-

priimtas Įrodymu. Argi mažai žmonių, kurie ne 15 metų. 
bet visą gyvenimą veidmainiauja. Vis dėlto man dabar 
ne 15-19 metų. kai aš bandžiau kakta sieną laužti. Dabar 
aš linkęs atsakomybei ir žinau., kad valstybės saugumo 
organai, padedami sovietų armijos. LLKS seniai likvida
vo. Sovietinės Lietuvos laikraščiai ir žurnalai, kuriuos tu
riu galimybę kalėjime skaityti, tvirtina: lietuvių tauta su
prato, kad komunizmas ne tik neišvengiamas, bet ir pui
kus. kad
naudinga,
bėra dirvos. Nuosekliai nebėra pagimdo prielaidai, kad 
aš atnaujinčiau antisovietinę veiklą, jeigu mane paleistų.

Lietuvos sąjunga su Rusija ne tik tvirta, bet ir I mes”is man° buvimas kalėjime negali ugdyti manyje pa- 
. todėl antisovietinei veiklai Lietuvoje dabar ne- ?arbos soyretų valstybės valdžiai o atvirkščiai, man ta,

GERIAU TYLĖTI. NEGU VEIDMAINIAUTI!

paprastai sušaudę, kalėjime nukankintų nepakeliamomis (Leono Bliumo), 35 psl. Į
. 1 a . __ a •gyvvenimo sąlvgomis. 

Prašau mane paleisti.
kaina 25 centai.

1970.VII.20 (Parašas) L. Simutis“
Sociy’.izmo teorija, (M, f

i Fišerio), 74 psl.. kaina 25 ct

Sočia’aemokratija ir ko ' 
munizmas (K. Kauskio), 4r- ;

"Būdamas antisovietiniu. iki savo suėmimo aš suge
bėjau ii- komjaunuoliu būti, dargi komjaunimo aktyvistu.
Sugebėčiau aš dabai taip pat suvaidinti atgailaujantį nu
sikaltėlį, kokiu mane čia norėjo padaryti. Mokėčiau prira-, 
syti visą drobulę pagyrų ir būrio viršininkui, ir visai so-Į PAAIŠKINIMAS 
vietinės valstybės pataisos darbų sistemai ir apskritai so-j
vietų valdžiai. Mokėčiau prikalbėti krūvą malonių paža-j "Savo pareiškimą Sovietų Sąjungos Aukščiausiojo lxiina -•> centai 
dų. Tuo užsitarnaučiau kolonijos administracijos tarpi- Sovieto Prezidiumui siunčiu neoficialiu keliu. t. y., ne per A 4.s,.;ro, p._|-ju kain- 
ninkavimą malonei gauti. Bet aš to nedarau ir nedalysiu, kolonijos specdalį, kaip man. kaliniui, privaloma, o man v;įos Vartų par
neš tai nebūtų is širdies. Jei nėra reikalo kalbėti, jei nepri- nelegaliu keliu, aplenkdamas kolonijos cenzūrą. Tuo bū- 3,2

KELEIVIS, SO. BOSTON

valu, aš moku ir galiu dėl daug ko patylėti. Bet meluoti, LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
juoba savo asmens naudai meluoti — labai jau nesinori. Turrne Lietuvos žemėla

pio TIKI TEISINGUMO LAIMĖJIMU

n * - tikiu teisingumo triumfu. Tai nereiškia, kad aš

NĖRA PRASMĖS LAIKYTI KALĖJIME

"Suprantu, kad manęs, su ginklu rankose išėjusio

vimas kalėjime darosi nenaudingas. Juo labiau, kad mano tu, 126 psl., kaina 50 centų 
sveikatos stovis paskutiniu metu ėmė pastebimai blogėti. Juozai Stalinas, 32 psl. 
Jei dabar aš dar darbui tinkamas ir savo gyvenimui už
sidirbu. tai kalėjimo sąlygomis artimiausiu laiku galiu tap
ti nedarbingu. Tada išlaisvinimas man būtų kartesnis nei 
mirtis kalėjime.

kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė di 
Daugirdaitė - Sruogienė. 24 
psl.. kaina 50 centu.

Iš to. kas aukščiau pasakyta, eina išvada, kad toli-

piv — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
' sieninis i

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

Ar buvo visuotinis tvanas

64 psL. kaina 25 centai. 

Žemaitės raštai karės me

Socializmas ir religija, E 
Vanc-n veide. 24 psl., kain; 
10 centu.

rodys. kad. nepaisant garsių pažadų, vistiek kartojas’ tai. 
kas "neturi kartotis“, ir patvirtins jau kilusią mano mintį, 
kad tąsvk, 1956 m.. Sovietų Sąjungos Aukščiausiojo So
vieto Prezidiumas pakeitė Pabalti jos Karinio Tribunolo

I sprendimą mane sušaudyti tik dėl to. kad. užuot mane • * 1 11 — • • 1 _1 • 1 1 1 • •

Demokratinio socializm. 

(S Kairio įvadas) 
64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias į socializmą Į

pradai.

Nr. 16.1972 m. balanda 11

du sąmoningai pažeidžiu kolonijos režimą .bet man kitos 
išeities nėra. šio pobūdžio pareiškimus kolonijos administ
racija laiko piktybine antisovietika ir už tai baudžia, juo- 

! ba. kad savo pareiškime kliudžiau ir administracijos in
teresus.

L. Simutis“

Paskutiniųjų įvykių kronikos“ Nr. 18 1971 m. kovo 
d. laidoje, kur aprašomas Simučio nuteisimas, pažymė- 

| ta: "Vyriausia SSSR prokuratūra pranešusi Simučiui, kad 
‘ tesą pagrindo jo bylai peržiūrėti“. (ELTA)

MIRĖ J. AUGUSTIENĖ • Kostas ir seserys Jozefina 
Budrikienė. Edita Rimkienė

Balandžio 6 d. Chicago- 
I je savo namuose staiga mi- 
! rė Julija Augustienė, 66 m. 
■ amžiaus. Naujienų redakto
riaus Kosto Augusto žmona.

Velionė yra gimusi 1906
i m. vasario 13 d. Illinois

ir Marija Faiberienė. -Jiems 
;ili užuojauta.

MĖNULIO PINIGAI — 
APGAVYSTĖ

Valdžia pradėjo tyrinėti
: valstijoje angliakasio Gri- mėnulio pinigais daromą
niaus šeimoje. Šeima buve 
nemaža, tėvams nelengva 
buvo ją išlaikyti. Padėti? 
dar pasunkėjo, kai mi ė tė
vas. Todėl Julija, vos 14 m. 
mergaitė, pradėjo dirbti 
paprasčiausia Naujienų raš
tinės darbą, bet, būdama 
darbšti ir sumani, ji gauda
vo vis svarbesnes pareigas, 
kol pagaliau tapo Naujienų
iždininke. Tas pareigas ji ė- 

’jo ligi praeitų metų.

Naujienose Julija dirbo 
mažomis pertraukomis

biznį. Mat, atsirado apgavi
kų, kurie pradėjo pardavi- 
įėti lengvatikiams metaii-

mus pinigėlius, ais.Kinciami. 
esą, jie padaryti iš to sidab
ro, kuris buvęs atvežtas iš 
.utnulio. lr pasirodo, kad y- 
ra tokių lengvatikių, kurie 
tokius pinigėlius perka.

Kongresmanė Leonora 
Sullivan parodė vieną tų pi- 

i nigėlių Aeronautikos ir Erd- 
į vės Tyrimo administracijos 
viršininkui ir paklausė, ar iš 
tikrųjų tas sidabras gali bū-

todėl šiais metais nutarė gy- Žmogus, kuriam niekas 
venti pensininkės gyvenimą, nepatinka, yra žymiai nelai- 
Deja. jis buvo labai trumpas, j mingesnis už tą žmogų, ku- 

Balandžio 10 d. velionė ris niekam nepatinka, 
palaidota Tautinėse kapinė
se. ! Kitus mokyti — visi mėg

stame, bc-t save pamokyti — 
Paliko liūdintys vyras tik retas susipranta.

PRISIJUNKIT PRIE TŪKSTANČIU

PATENKINTU MŪSŲ KLIENTU SĄRAŠO!

Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias 
siųsti DOVANAS savo giminėms arba draugams

Į LIETUVĄ ir S.S.S.R.
yra nupirkti jiems

SPECIAL PREFERENTIAL ROUSLE 
GIFT - CERTIFICATES 

Specialius, teikiančius pirmenybę, 

RUBLIŲ DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS

• Jie galioja specialiose užsienių valiutos krautuvė
se- daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir S.S.S.R.

• Prekių kokybe yra aukšta, kainos žemos.
Galiojimo laikas neribotas.
Gavėjas nieko nemoka.

• Pristatymas ir patenkinimas grantuotas.
• Pakeičiama į vietos rublių valiutą, jei pageidauja.
• Suma neribota.
Patariama juos siųsti, nes dovaną greitai gau.-.

Paprašykite informacijų apie

AUTOMOBILIUS ir BUTUS!

Dėl savo saugumo siųskite užsakymus mūsų prisi
jungusioms firmoms:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 \Valnut Street, l’hiladelphia. Pa. 1910S

Tet. 215 WA 5-3455

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

New York. N.Y. 10022. Tel.: (212) 75S-1150 1

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway. Nevv York, N.Y. 10019 

Tel. 212—581-7729

ar tiesiai į vienintelį įgaliotą VNEŠPOSYLTORG 
atstovą Amerikoje

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

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



Nr. 16. 1972 m. balandžiu ls KELEIVIS, SO- BOSTON T? , r" apD septlaUg

1  ..........................................rrff rjff jjjjin

Vietines žinios
• čiai pasivaišino, pašoko, tik 

jau nebedainavo. Vakare,' 
jau saulei nusileidus, būre
lis kultūrininkų praleido ke-

Didžiausios draugijos 

didžiausias ir pelnas

Enciklopedijos 

ieško prenumer?. .ei

as

L U
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ROMOS MASTIENŽS KONCERTAS BOSTONE

Solistė Roma Mastienė

**%%*»
»

**C*♦t*
**
**įi*I%k$i♦sk$s*

nca
’lan-

' vii“
art-

Lk
us

. . So. Bostono Lietuvių Pi-
Iias malonias \alandas \ai» ų^įų d r; ugi ja via didžiau- leidėjas J. Rai c: 
mguose Irenos ir inž. Juo- sia vietos, lietuvių organiza-' džio 13 J. i ..

cija. kuri turi gerokai per į čių kck. -
1.000 narių ir į kurios \ado- foiue. \Va. 
vybę dar yra varžybų. Nė Yorke, R a 
.iena kita lietuvių draugija'timo:šie. Y\

i neturi ir tiek turto bei pelno. C., Eoe’ms.
I

Draugijos valdyba jau pa
ruošė 1971 metų apyskaitą.
’š jos duosime čia kaikurių 
duomenų.

Per- metus pajamų turėta 
"160.037. žinoma, daugiau- 
sia davė baras — $140,286

: zo Rasių namuose, kuriuose 
Į buvo sustojusi dainininkė 
l R. Mastienė. Bet... visa tai

listė, kuri ryžtasi tokią naš
tą pakelti, turi būti techniš 
kai stipri, balsiniu požiūriu 
ištverminga, privalo turėti ir 
nemenką kieki vidinių jėgų 
kiekvienam dainuojamam 
kūriniui vis kitokia stiline 
atlikimo šviesa apšviesti. 
Reikia su malonumu, o gal 
net ir su nustebimu tarti 
kad Romai Mastienei šiame 
koncerte užteko balso ištver
mės pakako ir tos reikšmin
gosios d > asinės šilimos, gy
vo ir patrauklaus laikymosi? 
scenoj.

Ir
koncerte būna dalykų, kurie 
i siskiria savo ryškumu ir- in-
(■m-ni-otaMins Rn.

padainuotame ■

Encyeiopedia

jau yra tolstanti vakar die
na...

K. R.

Dorchesterio klubo 

susirinkimas

Dorchesterio Lietusių Pil. 
klubo susir inkimas bus ba
landžio 27 d. 7:30 vai. vak.
A. Čapliko bute (788 Broad-Į Nuomos už sales gauta $6 
\vay. So. Bostone). Po susi- <x>0, narių mokesčio $2.740 
linkimo bus vaišės. Visi na-
riai kviečiami dalyvauti.

Adv. A. Young,
sekretorius

Nauji Lietuvių Fondo nariai 
Bronislava Aleks^.itė-Ve- 

ličkienė, mirusi Lietuvoje, Į-

Išlaidų viso labo $149.509 
'š jų už prekes išmokėta i 
63,131. algu — $36.261. mo
kesčiu— $15,741. orkestru’
— $6 245, aukų išdalinta 5 
3,443. vaddvbos atlyginimu*
— $2,025 ir kt.

levelanue. ( kica 
ronte, Monirt ■' • 

Aplank s 
los LB eriti 
lovus. atski 1 
'lendi rome. \ 
įizat iju a 
.denius iit tavi 
Encyclope k i 
rainos naujonrs ■ 
tomis, nes pro ■ 
kairų su tmiru; 
torių skaičiumi dail 
kiai beįmanomas.

Pavykęs skauči. 
dešlr.iirn lo c

tal-
I).

. • F p
To-

1 s

:a-
T

jos III a. salėje, So. Bostone.! r,aiiaUS dainas. Kupini šilk, T ~ _ ... . , -
sur engė savo pavasarini mos buvo Fr. Schuberto Ke- . Jeres® Stankūnaite įstojo 
koncertą. Koncerto solistė Rautojas ir Žuvelė. VI. Ja- į^e\uyų.Fondą 11 lmoke->°
Roma Mastisne atskr ido is i kubėno Liūdnas eilėraštis ir' ir°D1!/' v • iz
Chicagos, kur ji sėkmingai; Gėlės iš šieno, E. Griego Tė-! Ib Boston® ,Y.a-,.a“?.,R°"
yra dalyvavusi daugumoj; ,,-iškės ilgesys ir F. Chopino "lltetas. “uof^lal. d/kola 

mrcrnc cfab-m,, iT - x A - v 2- • i Anicetai ir Antanui Januškų operos statymų.; Lietuviška dama. ypačiaim . o. , .oi-nmnan’-y.vJiK• - . - - - - -si i koms ir Teresei Stankūnai-axompan.au,.rus ,a„t„al lr su gyva ^raiška, tp. auka$ Lie;uviu Fon_ 
soliste padainavo Jul. Gaiy
dclio Rimantės ariją iš op. [

Dainininkė Roma Mastie- Dana ir K- v- Banaičio Mo-j Šiais pastaraisiais Įnašais 
rė, turinti gražaus tembro ir S tinos raudą iš op. Jūratė ir1 LF Bostono Vajaus Komite- 
jdataus diapazono mezzo-i Kastvtis. Br. Budriūno ope-į tas peržengė 30,000 dolerių 
soprano balsą, techniškai i
tin gerai valdoma, vra reta . - - . , , . _ . . , . ,
netgi perreta viešnia Bosto- kaip operos arija, gaivi sa- nui buvo skirta. Jeigu ir ki-j $432,940.

Praeitą šešta.; 
Židinio (te-iritnn 
.ies proga s.n 
ir literatūros va.'... 
požiūriais labai

253. taigi $3.216 daugiau re? Ko. jo p,< ? :„

Dviejų savaičių 
Ekskursijos į Lietuvą

Kaina nuo $619. 0 J

Vykstantiems iš Chicagos tik $1CO, iš ‘GevelanUo tik ;! 
C 66 daugiau.

Ekskursijos išvyksta

BOSTONO (NEW YORKO), MONTREALIO
BIRŽELIO 8, LIEFOS 13, RUG? Ct kO 17, 

RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 k

® Lietuvoje šios grupės praleis po 11 ei enų.
® Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, gi lės ap

lankyti kitus jų pasirinktus Europos miestus.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas--NESI ••J jC'K’TE! 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu

Trans-Atlantic Travel ,
.393 West Broadvvay 

South Boston. .Mass. 02127 
Telefonas: 268-S761

Savininkė: Aldona demonienė

~Ypkiiės Į

; v. i V

Lietuv 
Koncerto 
— bostonietis dr. Vytenis
M. Vasyliūnas.

pernai, ir pelno 1970 metais 
buvo netgi dvigubai dau
giau — $21,870. Pernai al
gų išmokėta daugiau $2,456, 
mokesčių — $3,584. auku— 

! $1.016, daugiau išleista na-

Chicagos akt 
lečius. Leon - . 
Marytė Smilgai 
ištrauką iš J. . 
čiaus dramo 
ir A. Va a- io

mų pataisymui ir išlaikymui. į 0 rasvtoias i’ a. '7 
Draugijos turtas 1971 m. Į skaitė savt

gruodžio 31 d.: grynų pini-j čių. Meinu; 
gų bankuose buvo $46.177. ., ’^os sutikt: n 
namai (su Įrengtu keltuvu) į širdžiai.
— $362,417. baldai ir iren-i rašysime •’ N

PRAŠYMAS

“Keleivio” udminisiraci- 

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresų, prane

šant naująjį adresą, neuž

miršti parašyti ia senąjį.

TINKA DOVANOTI

EVVAKENINû LITHUA

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

Stukas. Ji tinka skaitantiem 
k;

,ių c 
aro

i angliškai ir norintiem susi- 
Nepamirškite paraiyti pažinti su Lietuvos praeiti- 

pašio numerio — codci mi ir dabartimi.

: retine arija R. Mastienės in- sumą. t. y., surinko pusantro] girnai — $13,461, prekės —‘ numeryje, 
j -erpretacijoj praskambėjo kaito daugiau, negu Bosto-j $10.884. Viso turto vertė —Į Piliečiu

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
ne. Balandžio 9 d. koncertą 
buvo jos pirmasis pasirody , 
mas mūsų pakrantėj, Matyt, stebino R. Mastienes

Į vo ntmiKa ir melodija. i tos lietuvių kolonijos būtų į 
Vokalinio meno mė^ėbč panašiai kvota Įvykdžiusios 

dai- Lietuviu Fondas jau turėtų
Pernai mirė 25 nariai, bet 

•į daugiau Įstojo naujų, jaunų.

j vo pilnu'ėlė ;• ; 
kės, kiai - 
ir iš tolii 

Tai buvo R

iu vadovybei.

informuoja skaitytojus apū pasauliniu.- ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir at' irai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius nei kakūriniu- klausimus. 
Jame rasite Įdamių skaitytoju laišku sk\i :ą. kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems

r,Ha problema.
”NP PRIKLAUSOMA LIETI V A* yra dinamišku, mūsų iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs nau jų beu Irad i , bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
■o į;, ii.iausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se ?S.(;o 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, <>90, (Juebec. CANADA

ilrTV
ueiem i

programoj buvo irasvtas net į -smas nėr &
21 muzikinis kūrinvs —i nenanrastu leng Paskutinis Kultūros klubo 

susirinkimas

Bostono LB Kultūros kiu-

klasiku gamas,'! i i — •
__ —dai
nos ir operinės arijos, o klau-] ii;švarumu. Be abejo-] 
svtojai išprašė dar trijų "bi- n^s- tokia dainavimo techn1- 
sų“. tad, kaip matom’ Ro-; vra rūr^mgi^ s^dijų ir
mos Mastienės pirmasis pa-Į nelengvo darbo vaisius. i bas ši sezoną baigs gegužės 
sirodymas Bostone buvo iš-; Ką būtų galima pasakyti, 11 d. Tarptautinio Instituto 
samus, turiningas ir :! apie Romos Mastienė* baF patalpose, 287 Common 
mingas.

• uis, ižu. rtl. nervinis, marš.
Į J. Markelionis; direktoriai:) 
i A. Andriulionis, A. Baika. J.,
Kasperas, J. Grigalius. O. I- į 
Vaškienė. J. Lubinas, J. šilą-' „e<nio žn
lis ir garbės dir. dr. A. K a- Gera vieta. ...■ 
počius. i progos.

Spausdintoje 1971 metų Rašykite KJnv;u. pa

Ieškau a " urinria se- 
a ven;i. 
Rite geros

i •

są. tą prigimties dovaną, ku-1 wealth Avė.. Mykolo Drun- i apyskaitoje kažin kodėl ?u-, zymnUari r
ia anaiptol ne visi gaunam? i gos paskaita. ; rasyta 1972 metų valdyba..

o ne tų metų, kurių duodamaR. Mastienės koncerto i
nroprama buvo sudarv-a su Didelio koncerto programai Į o ne tų metų, kuiiu ouooama į Cape ( oae. t.ater i :<>.

fj .^imt i išklausius, susidarė toks Į-i Sveikinimai iš Floridos • apyskaita. Juk šių metų vai-, išnuomoi--;ma \ : \ ;
lass.. *

iietuvdškuTainu ir arijm vie-i spūdis: tai gražus ir skam-Į . . . 4
nnnlikn svotinin antnrin kū- bus balsas, kur brangaus me-! Seni Keleivio skaitytojai 
rinių Visa tai nadainuota ’ talo žvilgėjimas nustelbia Teresė ir Petras Dumšos at-į la ir apyskaita. Tai kam ji 
šia tvarka- G Haemiel’io aksomo žvilgesį. Jis laisvas.! siuntė sveikinimų is Flori-^ ten rašoma? 
monologas' iš op. Bereniče, 2erai ^lygintas viduriniame j dos. . I
Fr. Schuberto Keliautojas. ir aukštąjame^registre, kiekį

regima pusiausvyra:

Snaigės ir ašaros, žuvelė, itamsokas apačiose. Tai ver-j 
VI. Jakubėno Liūdnas eilė- t3n?a balsinė medžiaga, ku-j 
rastis ir Gėlės iš šieno. J. ri3 R- Mastienė valdo, kaip] 
Gmodžio Rugiagėlės ir A-,ca\^ mene meistiė. 
guonėlės, Jul. Gaidelio Pi- . koncerto akompanato- 
mantės arija iš op. Dana. K. ”us fb; M. Vasyliū-
V. Banaičio Motinos rauda nas, kiek teko nugirsti, ne- 
iš on. Jūratė ir Kastytis. Br. perdaug laiko repeti-
Btidriūno Felicijos ariia iš eijom. Tačiau jis buvo tiks- 
oneretės Sidabrinė diena. S. 'i5-. . ™Pestingas ir geras 
V. Raehmaninovo Pavakario ''estuos palydovas, 
srovė. Habn'o Pro kalėjimo , Lietuvių radijo valandos 
ianga. E. Grievo Tėviškės ii- ,La,svės Van>o pavasarinio 
gesyš. F. Chonin’o l ietuvis- koncerto paklausyti prisirin
ka daina. .J. Žilevičiaus Ra- „ pilnutėlė salė klausvto.ių. 
tai. E. Laumenskienės Vaka- Rengė.iai viešnią R Mastie- 
ras, P. V. Sarpaliaus Dukru- apdovanoto dailia rožių 
žėlė. Ch. Gounod Geliu ari- I™?kste. o klausytojai gau
ja iš oo. Faustas. A. Tbo- f1?15- Jsąi Įnikusiais ir karš- 
mas'o Micnon arija iš oo. ^aV Plojimais. Rožės žiedas 
Mignon ir G. Rossini’o Rozi- iey° Vyt. M. Vasyliūnui; 
nos arija iš op. Sevilijos kir- ne^mo pamiršti ir Bostone 
pėjas gyveną op. Danos kūrėjai

Romos Mastienės koncer- komp. Jul. Gaidelis ir St. 
tas. su penkiolikos minučių Santvaras ~ Jie koncerto 
pertrauka, užtruko viena va- bHvo, PaPU0Šti ^’az;
landą ir 45 min.. o tai iau akelių žiedais. .Aplamai, 
vra nemenkas ivvkis koncer- tenka laikyti vis’
tfaiejį scenoj. Daugumas jos Pu;x,^k'2i payyfcosžo. Jis tik- 
padainuotų kūrinių yra su- buvo ^>sios akimirkos 
dėtingi ir nelengvi savo sti- Bostono lietuvių kultūrinių 
liais. o taip pat ir dainavi- !eTcmių paskliautėj. 
mo technikos požiūriu. So-, Po koncerto £ausūs sve-

I

dyba nieko bendra neturi su 
praeitų metų draugijos veik-

J. V-gas

šeštadienį 
balandžio 29 d.

FU TBO L A.S-8OCCer
per spalvotą televiziją 

tiesiai iš rungtynių

Ieškomas Albin:
NAS. gyvenęs Woedst< < ,r.

Jis pats arba k s v o -v olu

ANGLIJA

prieš

V. VOKIETIJĄ

ITALIJA

prieš

BELGIJĄ

iš Milanoiš VVembley 

Savo namu TV’ tu rungtynių nematysite

kambariai, I miegmieji. '.ra di
delis apaugęs n: 7 1 ' rv:s.
Tik viena mylia nuo jūros pa
plūdimio. Kreip': esu:

Zosė V iešk !n • aė 
33 Windscr Ro d 
(luincy. M.». 02171 
Telefonas: 171-721;;.

us) i

malonėkite rašvfi Ke š, !
su. pažymėję ant voko —y j) 

06)

:re-i i

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Dėtuvių Radi)
Tograma Naujoj - -
3 stoties WLYN, I 
’ociklų ir iš stoties I 
101.7 mc. voki.

| niais nuo 1 iki 1
Iną. Pereuodarr.a V ausi 
pasaulinių žinių. *

BOSTONO ARENOJ j

,’i Visos vietos rezervuotos: $6.00. $8.50 ir 810.00. Bilietai parduoda
mi Arenos kasoje pirmadieniais—šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki

r komentarai, rr: ’
įos ir Magduti

SLA
SUS1VIEM.UUAS 
LIETVVIV 

AMERIKO i E
KLA- -jau 80 met> tarnauja lietuvių visuomene ir išmokė 

jo daugiau kaip SEPTINIS Mrt.IONi S doleriu 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organ’zacijt — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
pa tarnavimu 8 savitarp;nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.06 iki $10.000.06,

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

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

SLA—AKCIDENTAL® APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
Iės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SI,A—kuopos yra daugumoje lietuviu koloriiu Kreipkitės 
: kuopų veikėjus, ir tie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
S07 West 30th Street, Ne* Y- k, N Y. 10001

Biznio r<uknla: 
Baltic Floris*5 vai. vakaro, tel. 267-3810. ir

Hub Ticket-Tysons-Out of Town Ticket. Cambridge
Tarptautinis ispanų televizijos tinklas (250 Park Avė. New York> inų krautuvo. . >
rungtynes transliuos per satelito televiziją tiesiai iš \ngliios ir 
Italijos i JAV-bes ir Kanada 40-čiai teatru ir sporto salią. Italijoj 
ir Anglijoj rungtynėse laukiama 200.000 žiūrovų. Tai rungtynės 
dėl Europos futbolo čempiono vardo!

way, So. Bo?‘o 
nas A N 8-0499 
mas ir Keleivi; SX."

T
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Vietines žinios

>

Dailininko Viktoro Vizgirdos aute liu (retas

VIKTORO VIZGIRDOS DAILĖS PARODA 

BOSTONE

studiją, dail. Y. Vizgirda se
kančius dveji!' metus studi-

į Dail. V. Vizgirdai š. m. 
■ vasario mėn. buvo suteikta 
JAV Lietuvių Bendruome- 

i nės Nevv Yorko apygardos 
; ruoštoje parodoje Didžioji 
: premija už tapybą.

1926 m. baigęs Kauno 
i meno mokyklos dail. J. Vie- 
1 nažinskio vedamą tapybos

i Bostono LB Kultūros klu 
| bo valdyba kviečia BostO' 

į no ir apylinkės lietuvius ab javo tapybą Paryžiuje. 1932 
| silankyti i dailininko Vikto-; m. jis buvo vienas iš steige- 
j ro Vizgirdos dailės parodos jų ARS kolektyvo, sukėlu- 
i atidarymą ši šeštadieni, ba- šio Lietuvos dailininku kū-
; landžio 22 d.. 7:30 vai. vak. ryboje naują sąjūdi, išug- 
' A.L. Tautinės Sąjungos na- džiusj daugybe jaunų talen- 
muose. 484 East 4th St., So. tų. atkreipusių veidą į mo- 

. Bostone. derniškąją Vakarų pasaulio
meno pažangą. i

Specialiai paruoštose a-
biejose salėse bus išstatyta 1940-44 m. V. Vizgirda 
50 dail. Viktoro Vizgirdos , buvo Vilniaus dailės akade-> 
paveikslų. Paroda bus atida- mijos direktorius ir tapybos 
lyta ir sekmadienį nuo studijos vedėjas. 1946-47 jis 
12:00 vai. dienos iki 3:00 dėstė tapybą Ecole dės Art 
vai. vakaro. et Metiers, Freiburg i. Br.,'

Vokietijoje.
’ Parodos atidarymo prog
ramoje— dail. V. Vizgirdos Dail. V. Vizgirda parodo-

! žodis „Lietuvių dailės vin- se dalyvauja nuo 1930 m. 
giai.“ pailiustruotas daili- Jis yra laimėjęs bronzos me- 
ninkų kūrybos pavyzdžiais dalį Kauno meno mokyklos; 

■skaidrėse. parodoje 1924 m., premiją'
už peisažą Lietuvos dailinin-' 
kų sąjungos parodoje 1938. 
m., Lietuvių Tremtinių B- 
nės premiją 1943 m.

Kovodamas prieš diletam! 
tizmą dailėje ir aplamai me- i 
ne. dėl savo teisybės degda-Į 
mas ir netylėdamas, dail. V.' 
Vizgirda yra visada likęs iš-i 
tikimas savo meno, princi-

pams. o taip pat įsigijęs, 
daug draugų ir saujelę prie- į 
šų, kaip paprastai talentin
go ir temperamentingo me-i 
nininko gyvenime būna.

Nors ir yra sakoma, kad j 
savame kaime pranašu ne-; 
būsi, nes visi kaimynai dar 
atsimena, kaip piemenauda- į 
mas jojai ant Valockio avi-, 
no. srėbei nebaltytus barš-Į 
čius, dėvėjai prosenelio kai’ 
linius ir primušė bernai už 
per strėnas paglostytą mer
gą, o iš arti visiškai neįžiūri i 
nei tavo talento, nei minties' 
lakumo, bet norime tikėti,' 
kad gali būti ir išimčių. No-i 
rime tikėti, kad dail. Vikto-į 
ras Vizgirda mūsų Bostono! 
lietuviškame kaime yra 
vertas išskirtinai didelio dė
mesio, nes tokio 'jis yra jau, 
seniai nusipelnęs net už šio! 
kontinento ribų.

Pažindami dail. Viktoro; 
Vizgirdos balsą, žilus plau- i 
kus, hemingvejinę barzdą ir 
platų horizontą aprėpiančias 
akis, šioje parodoje žvilgte- 
lėkime ir į jo sielą, spalvin-' 
gai įsikūnijusią jo kūryboje.

Sugrįžo ■

Iš Japonijos sugrįžo Aldo-! 
na ir Jonas Adomoniai, o iš: 
Havvajų — Magdalena ir A-! 
domas Druzdžiai.

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. OUINCY

(just beyond the Holiow)

MIGHTY-MIMI OiL BURNER 
1/3 Regulorį

.Spoctl

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

up te 
1/2

— ̂ Fu»I Costl

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

Complete forced hot uater 
haseboard Systems steam 
and hot vvater east iron wet 
base boilers*

Golden Plotter 
Parts Protectioil 
Plaa

Over 40 years experience...Easy budget payment plans

aLL 773*4949 or 436-1204

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.

Plokštele neseniai išleido „Lietuvių Dienos**.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 

169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SVV 8-2868

Teierooas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovao
l Dr. J. Pasakanti*/

ĮPĖDINIS 
OF TOME T RISTAS

? Valandos:
r nuo 9 va. ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADMAY 

South Boston, Mass

yra vicnuiteie olicid.lt |»(a4- 
ga VVorcestery, kuri siunčia į į 
siuntimus tiesiog iš VVorces-1 
terio j Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama

♦■f*###*##-?*#*****-*#*#####***.*#*##.

*
greitai ir sąžiningai. i * 

Siuntiniai nueina greitai iri 5 
tvarkingai.

Gi* galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės
gamybos medžiagų ir kitų Į * 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemonis kanomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Ketvirtis & Co.
—jEMELERS—

L* i.'- rodžia i- Deiman tai 
f Papuošalai
| Elektros Prietaisai

Rūpdsting’ai taisomo Aikrodžia* 
* tiedug. papuošalu*

378 W BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel A N 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

v • —

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

fi. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, r«nun 
to ir projektą'imo darbus iė lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukit* visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

■,
:: 1 ►
1 ► ►

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM ETRISTt 
i; Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS-

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

•i A. J. NAMAKSY
;I Real Estate & Insurance 
;! 321 Country Club Rd. 
;Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje i
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės {dainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius

<»< I 4 I< .
!;<1
I ar nuolatiniam apsigyvenimui.

Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOSPARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotus

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

D The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytoj y re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistas.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką raistiny.
Sav. Emanuel L. Rosengard. B. S., Reg. Pnarm.

182 a W. Broadwav, tarp E ir F gatvių, SO. BOSION. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL isskvros šventadienius Ir seki 

^osocoooooeoeosoeisisisososoooososeoacososeooo^ososos

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis Įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k ambinkite

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay. South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka 5;1 * 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 susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

,*WfTfyvTwtvtvtwyw.

t Dažau ir Taisau *
* Namus iš lauko ir viduje. 4
* Lipdau popierius ir taisau 3 
.viską, ką pataisyti reikia. ’

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Av*. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

Flood Sąuare
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST 8R0ADWAI 
SOL’TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popiero? Sieroma

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys naraaau

Reikmenys pinmberiama 
eelefies daiktai

ŠI

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) išrašo m i 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai pa tarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus;; 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

...M nll.UkliU
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay

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

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9— 5

8—12

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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