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Rašytoją Kazimierą Bareną 
apdovanojo premija

Lietuvių Rašytojų Drau- novelių rinkinys Atsitikti- 
gijos/ jury komisija — pir- į niai susitikimai, vėliau apy- 
minihkas Pranas Naujokai- • saka Tuboto gaidžio metai 
tis, sekretorius Paulius Jur- ' ir 1971 m. — dabar premi- 
kus ir nariai Kotryna Grigai- juotoji apysaka Dvidešimt 
tytė. Antanas Sabalis ir Leo- ! viena Veronika, 
nardąs Žitkevičius — savo
posėdyje 1972 m. balandžio Kazimieras Barėnas išei- 
15 dieną Kultūros Židinyje vijos lietuvių literatūroje iš- 
New Yorke balsu daueruma i kik> kaip \ iena* pajėgiausių 
1971 metų Lietuvių Rašyto-i ^alistinės dailiosios prozos' 
jų Draugijos premiją paskyų kūlėjų, puikiai n spalvingai 
rė Kazimierui Barėnui už jo xaMąs Sėtuvių kal&o-
knygą „Dvidešimt viena Ve
ronika“. Premija — 1.000 
dolerių, mecenatas — Lietu
vių Fondas.

žodi
sugebantis rasti ne tik ido
mią savo novelėm ir apysa-' 
kom fabulą, bet pasižymįs ir 
nepaprastai giliu savo vei
kėjų psichologiniu tikrumu;

Raudonoji banga Vietname 
vis dar slenka i pietus

I
I
i Komunistai užėmė eilę naujų vietovių. Jie esu sukau

pę 250,000 armiją. Ir Š. Vietnamo bombardavimai nepa

jėgia jų pastangų sugniuždyti.

Šiuo metu jau bus beveik me fronte, užimdami Tan 
keturios savaitės, kaip pra-; Canh bazę ir tuo grėsdami 
sidėjo Šiaurės Vietnamo in-1 dideliems Kontum ir Pleiku 
vazija i Pietų Vietnamą, bet. i miestams.
nebojant visų Įlietų vietna
miečių ir JAV karo aviaci
jos pastangų, komunistų o- 
fensyva nesilpnėja.

v I
Be visos eilės anksčiau už

imtų pietų vietnamiečių at
sparos punktų, pastaruoju 
metu šiaurės vietnamiečiai 
sustiprino savo puolimą prie

Didelis komunistų spaudi
mas vyksta 10 mylių i pietus 
nuo demilitarizuotos zonos 
i Dong Ha baze.

Apie 60 mylių i šiaurę nuo 
Saigono An Loc vietovė, 
nors pietų vietnamiečių dar 
laikoma, bet šiauriečių ap-

(Bostono Lietuvių Tautinių šokių sambūrio vyrės niųju grupė. Pirmoje eilėje (visur iš kairės i de 
šinę): Vida čepkauskaitė, Vida Beržinskaitė, Li na Šimkutė. Audrė Eikinaitė, Asta Baškauskaitė, 

ir kartais tiesiog mikrosko-l Jūrat® Dambrauskaitė, Daiva Veitaitė. Rita čere skaitė. Teresė Luzaitytė. Rasa Jauniškytė; antroj
pišku Įžvalgumu i ju sūdė-' edėj: Genė Plonytė. Pamila Plevokaitė. Birutė A domavičiūtė,* Birutė Raškauskaitė, Ona Ivaškie-
tingą sielą. 1 n« (Sambūrio vedėja), Milda Dačytė. Morta buzai tytė. Nijolė Ivaškaitė, Kristina Baltaitė; trečioj

i eilėj: Vilija Eikinaitė, Leonidą Rašėnaitė, Daiva Kleinaitė, Edmundas Leveckas. Marius žiaugra.
Džiugu, kad L.R.D. pre- i Sigita Bacevičiūtė, Reda Veitaitė, Arūnas šimk us. Rimvydas Veitas, Ramunė Adomavičiūtė, Dai- 

mijos skyrimo komisija šias Va Izbickaitė, Rūta Biknevičiūtė; ketvirtoj eilėj: Linas Dabrila, Gytis Gavelis, Algis Baltušis. Al-
Kazimiei O Barėno literatui l- gįs Gineitis, Leonardas Bacevičius, Gytis žiaug ra. Arūnas Kuncaitis, Jonas Jakutis. Edmundas. .. . , .
nes v ei t\ bes įimtai pasvėlė! yiickūnas, Dalius Vasys. Jonas Tumas. Linas Va sys ir Rimas Veitas. Nuotraukoje trūksta Eglės pi (llaUtlVii
ii O je tyviai Kertino. Subatytės, Dariaus Subačio. Jurgio Jasaičio. Kristinos Luzaitytės ir Jono Bačiulio. Visi šie jaunuo- j y Vokietijos kancleris Reikia dar naminėti kad

Ir mes nuoširdžiai sveiki-Jiai dalyvaus Ketvirtosios Lietuvių Tautinių šok 4u šventės programoje liepos 2 d. Chicago je. Ke- Į Brandai labai stengiasi,! komunistai veržiasi pirmyn 
name nusipelniusi lauriatą. lionės lėšoms sutelkti sambūris ši sekmadieni, balandžio 30 d. 3 vai. popiet So. Bostono Lietuvių ;kad jo sudaryta sutartis su jr Kambodijos fronte ir iš

Piliečių dr-jos III-jo aukšto salėje rengia įdomų vakarą, kuriame pašoks visus tuos šokius, kurie ! Sovietų Sąjunga būtu parla- ten taikstosi i Pietų Vietna-

14 kelio krašto'centralinia-; supta, smarkiai apšaudoma 
’ raketomis ir artilerija, ir i 
ją amunicijos ir kitų reikme
nų tegalima numesti tik pa
rašiutais. O tai svarbus taš
kas jau paties Saigono sau
gumui..

Vokietijos Brandi

Prašo grąžinti 
paticijas

bus šokami Ketvirtojoj Lietuvių Tautinių šokių šventėje Chicagoje.
Nuotrauka J. Stuko

•austras - Amerikos Lietuvių Tary-Į
1997 m ba dar kartą prašo iki balan-:J/irė legendariŠkūS 

ornnnzin -ui n Panevėžin i džio 30 grąžinti protesto' _ . _
fpskr., Pumpėnų vaisė.. Sta-j adresui,4lte’ ūllklĮ rinkėjas

kaime. 1929 m. jis; ' ^3rd St., Chicogo, III.

Kazimieras Barauskas - 
Barėnas yra gimęs 
gruodžio 30 d.

91 ir ė žurnalistė 
Pranė Lapienė

Gresia pavojus ir 
Amerikos Balsui

niomų
baigė Panevėžio gimnaziją. 
1933 m. — Vytauto Didž. 
universiteto humanitarinių 
mokslų fakultetą.

Jis pradėjo rašyti eilėraš
čius ir pirmuosius dailiosios 
prozos kūrinius nuo 1926 m. 
Savo straipsniais bendra-

60629.

91eany pasisakė 
prieš streikus

AFL-CIO prezidentas Ge-

i Balandžio 20 d. Chicago- 
je mirė kun. Benediktas Su- 

Į gintas, 77 m. amžiaus. I A- 
meriką velionis atvyko 1949 
metais. Negavęs darbo jo-

• mento patvirtinta. Tą pati mą, stengdamiesi prasimušti 
t daro ir sovietai, net gąsdin- ( Saigono srities kryptimi, 
i darni Vokietiją.

Šioje invazijoje šiaurie
čiai naudoja gana dideli 
skaičių rusų gamybos sun
kiųjų tankų Saigonas ir ame
rikiečių štabas skelbia, kiek 
ir kur jų sunaikino aviacija 
ar žemyno pajėgos, bet jų 
fronte vis pasirodo naujų.

Bet kanclerio 
I te turima dauguma vis ma 
žėja. Ją sumažino ir ką tik 
Įvykę Baden

parjamen-

Wuerttenberg

balsais prieš vieną nubalsa-į l05, a.^5.o\as' kuri yia Biandt 
vo nukirsti $45 mil. iš $200; koalicijoje, apleido paitiją.1 Šiaurės Vietnamas vėlj Ji buvo gimusi 1907 m. --------- T------------ _ . v .

! gruodžio 3i d. jAVve. dar mil.. kasmet skiriamų JAV Dabar kancleris uz sutartj smarkiai bombarduojamas 
kloję parapijoje, velionis ’ maža parvežta i Lietuva, au- Infoimacijos agentūrai, ku-p«'i tlk 249 balsus. Tiek ir B-52 ir kitų lėktuvų, sunai- 

Mpanv nurūkė kad Pasišventa šaiPos veiklai, j Bjržuose jankė Biržų ri tvarko ir Voice of Ameri- tereikia jai patvirtinti, bet kinta ten daug karimų tai- 
Panevėžio moky- ca radijų. Jei senatas ta ko- Jeigu dar bent vrenas atsto- kimų, didžiulių alyvos re- 

J ' įvykti i Amenką keliems, tojų kursus, kur Įsigijo pra- misijos nutarimą patvirtins.
tai nuo liepos 1 d. gali būti

• i •• a. i 4. į ■ —— —i' ■ merais stizusi i j/vv, čia ua- sustabdytos keliolikos kalbu;nusivvlęs, nes jie neteko tos I nieidibgiuu.iĮtiA»,uaua j ... • , •!_ .
prasmės, kuria turėjo prieš: ti surinko Vasario 16-sioslyvavo lietuvių visuomene radijo transliacijos, jų tarpe\PraUCUZlja balsavo 

' ' ‘ ” ikietijoje, sa-į nėję veikloje ir spaudoje. Ji ir lietuvių.

sa\o feuaipsmaib uenuid- j nriemone darbininku rei-i -« * 2 ■ tojų kursus, kui Įsigijo pia-
darbiavo Kultūroie Sočiai- i ? - S T- 7 -i • I šimtams asmenų, organiza- j-• kvt();os teises 1926aaioia\ o nuliui oje, oociai kalam? gintl jls streikais bf,rpHu< mokvklom 5eln-i dz\o&. D
demokrate, Žaizdre, Vaire nn<1-vvuc iiQ tn«i 0 ouiellus mokyklom >eip i metais giuzusi į JAV, čia da-
ir kitoje periodinėje spaudo

darbavosi Į daugelį metų. Jis paskyrė gimnazijai Vokietijoje 
dienraščio Ateities redakci-į grupę unijų veikėjų surasti paziečių mokyklai Italijoje ir 
joje. o pasitraukęs iš Lietu-! geresnių būdų unijų tikslam i Punsko lietuvių gimnazijai 
vos. redagavo Vokietijoje! siekti. .Lenkijoje šimtus tūkstančių
leista Nemuno Aidą. gi vė-

Neužbėgdamas tos grupės į !
spendimams už akių, Meany Naujienos, pranešdamos, 
manąs, kad privalomas ar-; apie kun. B. Suginto mirti, į 
bitražas gali būti geriausiai taip apibūdina velionį:

je. 1943-44 m.

liau Vokietijoje ir Anglijoje 
suorganizavo leidinius Pa
švaistę. Skersvėjį, Akiratį, 
iki šiol einantį stambų lite
ratūros žurnalą Pradalges ir į 
plačiai bendradarbiavo už
sienio lietuvių spaudoje.

priemonė, jeigu ji vykdoma!
laisvu susitarimu. s Jis buvo žmonių kunigas

; nemėgiamas kitų dvasiškių, 
Bet Meany pasisako prieš J ignoruojamas dvasinės vy- 

Gyvendamas Anglijoj. K. uždjiudimų įstaty- Į Gausybės. Sugintas buvo
Balėnas aktyviai dalyvauja! mo kel,u- ! St!az^l>« ‘.‘!>° kun‘^. ’a;
lietuviu visuomeninėje veik-į ... ... ... , .?° Je^ai" l>a!'ven‘-ę= Lietmos
loję. Jis Manchesterv suo.- - Atimt, darbininkui teid i,- lietuvių interesams. Jo 
ganizavo Britanijos Lietuvių s« st':e,kuotlLre,kst,i ■» Pa‘I <!arbas dar nerado
S-gos skyrių, buvo šios są< ve,'gt1' ~ fako Mean-V' į !Pedln,° ,r >as •
jungos centro valdybos na- i i_______________________
rys. Londone redaguoja Eu-j .. j
rojos Lietuvį, vadovauja iš-' Demokratų partijos kon- Pagal Philiphinų konsti* 
garsėjusiam Nidos knygų vencija prasidės liepos 10 tuciją jų prezidentas Marcos 
leidimo klubui. ‘ , d., o respublikonų — rug- jau nebegali kandidatuoti

vas atsimos 
ir sutartis.

tai bus atmesta zeivuarų netoli Hanojaus ar 
i karinės medžiagos, plau- 
[ kiarčios i frontą kitais ke

liais, bet to maža.

1946-41 metu laikotarpy re- Šią savaitę tas reikalas 
dagavo laikraštį Lietuva, o bus sprendžiamas. Reikėtų 
vėliau vedė Vienybėje mote- skubiai telegrafuoti savo 
ru skyrių. i valstijos senatoriams ir pra

šyti nenutraukti laisvo žo-

Skaičiuojama, kad nuo 
, komunistų puolimo pradžios 

Praėjusi sekmadienį Pran- jau nukentėjo apie 10,000 P. 
cūzijos piliečiai balsavo, ar, Vietnamo kareivių, is kurių 
sutikti įsileisti į Bendrąją' apie 3,000 užmušta. Priešo

-- \T„________ • lzoinn oco viivo omo 1

už Bendrą rinką

nu
Pranė Lapienė du teimi- j-- skelbiamo per radija rinką Britanija, Norvegija,! karių esą žuvę apie 13,000. , buvo Balfo direktorė ir k(>munistu .naveUti(isiDanija ir Airija. Balsavo 60, Bet komunistai esą sukaupę

į apie 250.000 armiją, ir dar 
sunku pasakyti, kurion pu
sėn karo laimėjimas pa-

_ . . . ... komunistų 'pavergtiesiems; Daniją ir Airiją,
rūpinosi Vokietijoje a-.sidU’ tuo metu. kai komunistu pro-į pocentų tuinčių teisę bal-vncui iramiinm lilzimil - - . . ” 1 _ .į rusių karo tremtinių likimu. j)agan(ja laisvajame pasauly 
J! via sudariai galimybę vi- vjs gU(j, jau varoma.
sai eilei kultūrininkų iš Vo
kietijos ir kitur atyykti į A- įaikrodŽlUS
menka, tarp jų ir Bernardui *
Brazdžioniui. Stasiui Sant
varui. Broniui Railai su šei
momis. Faustui Kiršai, dail. 
Lapei ir kt.

Liko nuliūdę velionės vy
ras ir dūkia, kuriems reiš
kiame užuojautą.

Susirenka JAV-bių 
1 i fLB taryba

suoti. ir iš jų 68 proc. pasisa
kė už minėtu valstybių įsi
leidimą. kiyps.

Tas gyventojų atsiklausia' 
mas nebuvo reikalingas, bet i 
prez. Pompidou norėjo tuo;

Nepamirškime ateinančio! būdu sustiprinti savo pozici- 
sekmadienio rytą pasukti, ją.
laikrodžius vieną valandai 
pirmyn. Jei to nepadarvsim,,
visur vieną valandą pasivė-j Atnaujinus Šiaurės Viet-

{Imsime.. namo bombardavimus, įvai-: pozici ja ir jo padėti šiais rin-
Mcaoueooourcocooooooeccoo riuose kfaJto univer.itetuo-, Giminiais metais.

t se ir aplamai miestuose at-
Viceprezidentas Agnew, gijo ir studentų bei kitų va Rietu Vietnamo preziden- 

gegužės 15 d. vyks į Japoni- dinamųjų taikos šalininkų tas Thieu savo kalbose tvir- 
ją kaip prezidento atstovas demonstracijos. ' tina. kad komunistai būsią

valanda pirmyn
Iš tikrųjų, šiaurės Vietna

mas veda karą ir pačiose 
JAV-bėse. skatindamas tai
kos šalininkus, demonstran
tus. protestuotojus prieš Š. 
Vietnamo bombardavimą. 
Šis sąjūdis neabejotinai silp-’ 
nina prez. Nixono kietesnę

piūčio 14 d. Abi konvenci- trečiam terminui, todėl pre
Be ankstyvesnių literatu- j°« vyks Miami Beacht Fla. zidento kėdėn nori atsisėsti! Balandžio 28-30 dienomis 

rinių bandymu, 1957 m. K. i Respublikonaii buvo numatę jo žmona Imelda. Marcos j Chicagos Sheraton viešbuty dalyvauti Okinawos salos
Barėnas išleido stamboką sav<> konvenciją San Diego, terminas baigiasi kitais me- posėdžiaus JAV LB taryba, japonams grąžinimo iškil- Atsistatydino Turkijos
novelių rinkinį Karališkoji Cal.. bet paaiškėjo, kad ten tais. Žinoma, toks faktas la- Posėdžių pradžia balandžio mėse. Manoma, kad ta pro- premjeras Erim dėl to. kad
diena, kuris buvo ir skaityto- nėra tinkamų sąlygų, todėl bai sustiprintų jo priešinki- 28 d. 2 vai. popiet, o pabai- ga jis aplankys ir Saigona, parlamentas jam trukdė ko-

gerai į- po ilgesnių svarstymų vietą kų propagandą, nes tai pa-j ga balandžio 30 d. 3 vai. po- tuo norėdamas sustiprinti P. voti su komunistais ir kitais 
išėjo jo pakeitė. __ našu į šeimyninę politiką. ‘ piet. i Vietnamo kovos dvasia. * teroristais.

jų. ir kritikų labai 
vertintas. 1968 m.

sumušti, kaip ir anksčiau. 
Tą patį sako ir amerikiečių 
karo vadovybė. Bet kol kas 
sunku pranašystėm tikėti, 
kol jų nepatvirtins realūs 
faktai karo lauke.
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Europos saugumus ir Lietuva
(čia perspausdiname ką tik išėjusio žurnalo "Mintis 

nr. 2 vedamąjį)

D. Britanijai ir dar trims kraštams įsijungus į Euro
pos Ekonominę Bendruomenę. sutrumpintai vadinamą 
Bendrąja Rinka, Vakarų Europos valstybių sąjungai pri
klausys 10 valstybių su 250 milionų gyventojų. Ta valsty
bių sąjunga, turėdama bendrą užsienio politiką ir gynybi
nę organizaciją, taps ketvirtąja pasaulio galybe (trys ki
tos — JAV, Sov. Sąjunga ir Kinija). Tuo būdu Europos 
valstybių jungtinis baisa s geriau girdimas pasaulyje, 
ir su juo bus daugiau skaitomasi.

Jau dabar Europos Taryba Strasburge (Europos Par
lamentas) bando suderinti Vak. Europos valstybių nusi 
statymą tokiu svarbiu klausimu, kaip Sov. Sąjungos siū
lomoji Europos saugumo konferencija. Ligšiol tuo klausi
mu kiekviena Europos valstybė, atsižvelgdama į atstumą
ar i ankstyvesni patyrimą savo santykiuose su Sov. Sąjun-i 
ga, turėjo skirtingą pažiūrą. Pavyzdžiui. Suomija. tu”ėda- j 
ma su Sov. Sąjunga ilgą ir sunkiai apsaugomą sieną, taip 
pat jai karo primestąją su ta valstybe savitarpės pagalbos j 
sutarti, yra priversta pasisakvti už tokią konferenciją ir į 
net pasiūlė ją organizuoti.

Kita maža ir neutrali Europos valstybė. Austrija, nors' 
ir visai kitais motyvais ir su mažesniu entuziazmu, taip' 
pat pasisakė už konferenciją. Austrijos vyriausybė tiki, , 
kad Europos saugumo konferencija gali sudaryti sąlygas! 
dabai

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

Paskutinis — trečiasis — doku* 
ment uotas Kipro Bielinio atsi
minimų tomas. Jis liečia mūsų 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy, Dar
bininke, Drauge ir pas kitus

KELEIVIS, 50. BoSiOn

BRAZILIJA

Iš Lietuvių Sąjungos 

gyvenimo

Šiais metais lapkričio mė
nesį sukaks 40 metų, kai ten 
emigravę lietuviai įkūrė Lie
tuvių Sąjungą, kuri tebevei
kia ir šiandien. Iš ką tik gau-

Oz; to jos valdybos leidžiamo 6 
puslapių 1971 m. sausio- 
gruodžio biuletenio matyti,

IŠĖJO NAUJA "MINTISu

Viršelis Kęstučio oerkeliūno

įrį į kati sąjunga ruošiasi tą
I I LroVti Vnn tyvdvvjn nomt’r

SU-
j-r-t-; i. kakti kuo gražiau paminėti

■ ' 1 j ■
1 Sąjungos valdyba pernai

Jau gavome Lietuvos So» 
cialdemokratų Partijos Užs. 
delegatūros Londone lei
džiamo žurnalo "Mintis“ 
antrąjį numerį. Jis labai į- 
vairus ir Įdomus. Ypač ver
tingas straipsnis "Lietuva, 
Latvija ir Estija D. Britani
jos užsienio reikalų ministe» 
rijos dokumentuose“, kuris 
labai aiškiai pavaizduoja 
Stalino imperialistines- už
mačias. jo pastangas pasi
grobti Pabaltijo valstybes.

S! sausio 31 d. buvo išrinkta Į ,P;?čiau ~ k,iU*. ..- 
e dvejiems metams. Ja sudaro! ’ Mmt.es“ administracijos 

; adresas:ejiems metams. Ją 
šie asmenys: pirm. Alek
sandras Bumblis, vicepirm. 
Justinas Žvingila, sekr. Al
girdas Idika ir Jonas Anta-» 
naitis, ižd. Albina Ambroze- 

; vičienė. jos pavad. Česlovas 
I Jakiūnas. knygin. Anelė 

Dutkienė ir turto glob. Vac
lovas Černiauskas.

Pernai į sąjungą Įstojo 16 
asmenų

Mykolas Pranevičius 
3719 W. 68th Place 
Chicago, Illinois, 60629.

"Minti“ galėsite gauti ir 
Keleivy. Kaina $2.00.

ANGLIJA

Mirė inž. A. Gasiūnas

Eįdandžio 16 d. Lon
done širdies smūgis staiga 

: nutraukė jauno inžinieriaus 
"0 kurgi jaunoji karta? I Andriaus Gasiūno gyvybę.

lbai'sovietų "globoje“ esančioms Rytu Europos tautoms { D r a u g o knygų apžvalgininkas apie šią Kipro Bielinio atsiminimų knygą tarp kitko šitaip rašo: j Kur yra tie, kuriems skirtai Velionis gimė Šiauliuose
ačiau santykiauti su Vakarais, o tai sumažintų šioje pa- j &"‘iniS’ ** " Para4>'a’ ’«'kNtaos^ūnų

! tąjį ’testamentą4—tęsti prieš Šveicarijoje baigė hidrauli-

Halina Mošinskienė minė
tame biuleteny klausia:

plačiau „ , . . t v a
šaulio dalyje esamąjį Įtempimą ir prisidėtų prie Rytų Eu- jska,loma kone ka,P intriguojantis romanas 
ropos kraštų demokratėjimo. Tačiau, kaip rašo "The
Times“ (1971.11.14). Austrija gerai supranta, kad Rusija 
per saugumo konferenciją siekia "užantspauduoti Euro- Parti ja jau dabai tun belstis i kanceliarijų duris ir kelti; 
pos status quo“. t. y. gauti Vakarų pasaulio piipažinimą
Europoje po II-jo pasaulinio karo susidariusioms sienom“.

Sovietų Sąjunga dar karo metu bandė paveikti Vaka
rų valstybes (D. Britaniją ir JAV7), kad jos Įsipareigotų 
dėl pokarinių sienų. Pirmoje eilėje jai rūpėjo Įteisinti 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių Įjungimą Į Sov. Sąjungą. 
Nuo to laiko tie bandymai tęsiasi ligi šios dienos.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo bylą.

Jau dabar, per parengiamuosius pasitarimus dėl Eu
ropos saugumo konferencijos. Vak. Europos valstybių. A'

, i daugeli metų pradėtąjį tėvų kos inžinerijos mokslus, bu- 
i ateivių lietuvišką organiza- vo Įsikūręs Australijoje, bet 
' eini darbą, saugoti savas iš ten persikėlė i Angliją ir 
> tradicijas ir tautini atsparu- čia sėkmingai dirbo savo sri» 
: mą. ! tyje, turėjo užpatentavęs net

Socialistų Internacionalo . išradimų, veiklus buvo vie-
XII kongresas šaukiamas . bandyta pritraukti, atsa- tos lietuvių tarpe. Jis buvo

SOCIALISTU

KONGRESAS

merikos ir Kanados vyriausybes turėtų patikrinti, kaip birželio 26-29 dienom Aust- dingos, pareigos vadovybėje. vedęs taip pat šiaulietę Gai-
; buvo siūlomos, bet. deja, sa* lutę Klupšaitę. uolią veikė-
; y o asmeniškų interesų šis ją Velionies tėvas gyvena

Lietuvos Socialdemokra’ 'jaunimas nesugebėjo sude- New Yorke, o jo žmonos tė-
,. , , , ,. ... . . * • . oi tu'Partiios Užsienio dtleea-- rinti su visuomeninėmis pa-, vai __ An«?fraliinip' >•1) atstatyti prieškarines (1939 m.) sienas tarp So. I “ J c .. . . AlIsrranJ°Je-- - - tūra yra numačiusi ten pa-. 1 eigomis. j Visiems jo artimiesiems

siųsti du atstovus. j . . į reiškiame gilią užuojautą.
1 Liūdna gaida girdėti ir są- į

Tuo pačiu metu Vienoje i jungos Pi™ininko A. Bumb-
bus komunistų pavergtųjų' boj-traipsny Darbo apžval-
Europos tautų socialistų są- • *a ’
jungos konferencija, kurioje!
taip pat dalyvaus Lietuvos' "Visokios priemonės bu-j BležnevU1•
Socialdemokratu Partijos'™ panaudotos sudominti. ’ .
Užsienio delegatūros atsto-Uaunim3 įr itrauktl JI dar i ~ Pasakyk, kaip vac.mosi

Sov. Sąjunga vykdo savo tarptautinius Įsipareigojimus ir, 
tai padariusios, turėtų pareikalauti iš Sov. Sąjungos:

rijos sostinėje Vienoje.

Vakarų komentatoriai įvairiaip aiškina Sov. Sąjun- ir Baltijos valstybių
gos motyvus, kiek tai susiję su jos iniciatyva sušaukti Eu-j 2) atitraukti g Lietuvos> Latvijos ir EgtŲos Sovietu 
ropos saugumo konferenciją. Plačiausiai paplitus, nuomo- karfnes jg jr dviHnj nal
ne — Kinijos pavojus Sov. Sąjungai. Patys rusai nevengia
to pavojaus slėpti. Rusų pogiindžio spauda nurodo, kad. 3) nesikišti i Baltijos valstybių vidaus reikalus ir
konfliktas su Kinija gali sugriauti visą sovietu imperija.1 , . . , T •
Oficialioji sovietu spauda taip pat mato Kinijos pavojų/ 4> Pakvlestl nepriklausomybę atgavusių Lietuvos. 
Maskvoje leidžiamasis tarptautinės politikos mėnesinis Latvij°s »'Estijos valstybių atstovus i Europos Saugumo 
žurnalas “Meždunarodnaja 2izn“ (1971 m. lapkritis! at- konteiencijų.
virai sako, kad Kinija ruošiasi karui prieš Sąjungą.; Tokie reikalavimai būtų visais atžvilgiais teisėti. Pir- 
Padėtis esanti juo pa\ ojingesnė, kad Kinijos Liaudies šiaušia. jie yra suderinti su Atlanto Chaitos principais.
Respublikos lyderiai, prisidengdami antiimperialistiniu i Antra, tuos principus patvirtino Sov. Sąjungos vyriausybė 
šūkiu, remiasi vienos didžiausių pasaulio valstybių mate-; (anglų-rusų 1942 m. gegužės 26 d. sutartim). Trečia, tau-

LENKIJOJE PAPLITĘS 
ANEKDOTAS

Kosyginas telefonuoja

Tačiau Kinijos pavojus Rusijai yra tolimas, o mūsų! 
tėvynei jau čia pat. Rusija deda visas pastangas užant-į 
spauduoti Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių likimą. Pati į 
lietuvių tauta yra pavergta ir todėl negali šauktis pagal-1 
bos. O išeivijos — tautos ambasadoriaus užsienyje —veik J 
lai kasdien iškvla vis daugiau kliūčių.

cipus pilnai Įgyvendinti.

.'ban. Bet šio bandymo pasek-', tas generolas, kuris nugalė- 
1 mės nėra džiuginančios. At-j jo Napoleoną? Žinai, tas vie- 
> si vežtieji mūsų tautos sukur- į na akimi...
j tieji lobiai kalba, dainos, j — Kutuzovas, —atsakė 
i papročiai — vis mažiau vie- Brežnevas.
I tos reikalauja musų tarpe,

Lietuvių Fondo dešimt- j horizontai siaurėja. Pastebė’ 
mečio visuotinis narių šuva- į - , •, , , . ,
ziavimas .vyksta Ch.cagoje i įsama ne pas mug „ ar atsImem. Kaip va

s. m. gegužes 6 d. Jaunimo kituoge kraštuose, ne vien! diaosi anglas, kuris lai- 
pas lietuvius, bet ir kitų et-1 meJ° Trafalgaro mūsĮ, kurs 
ninių grupių gyvenime. Vie-! regis 1805 m. ten sumusė 

jungtinį Ispanijos ir Prancm 
zijos laivyną? Jis buvo irgi

vai.

LF DEŠIMTMETIS. 

UŽBAIKIME MILIONĄ!

Centre. Ta proga toje pat 
vietoje tą pačią dieną 7 vai. 
vakaro ruošiamas

LEIDŽIAMI POETO FAUSTO KIRŠOS 

POMIRTINIAI RAŠTAI

šas nusiskundimo balsas gir-
LF sukaktuvini s* i- -v.. d imas iš visur. Evoliucine ir 

■ nuosekli pradinių vertybių1 i u s.

Netrukus vėl telefonuoja 
Kosyginas:

— O ar atsimeni, kaip va-

vienakis...

Maskva, matydama mūsų išeivijos misiją Vakaruose, j 
pasiryžo jos veiklą eliminuoti. Tuo tikslu ji skatina "kul
tūrinį bendradarbiavimą tarp Tarybų Lietuvos ir išeivi
jos“ ir turizmą, kuris, nors ir Įleidžia šiek tiek gaivaus 
oro i pavergtąją Lietuvą, paverčia nebyliais daugelį gabių

ir ligšiol veikliu "ambasadorių“. Turėdama įyšių su "pa
žangiaisiais“, Maskva taip pat bando įtaigoti Vakarų pa
sauli, kad Rytų Europos išeiviai — tai šaltojo karo kurs
tytojai. Esą, jeigu jiems nebus leista viešai kalbėti, tai

Meninėje programoje: ra
šytojas A. Baronas ir solistė 
J. Šalnienė. Šokiams groja 
L. Bichnevičiaus orkestras.

Lietuvių Rašytojų Draugija rūpinasi išleisti poete 
Fausto Kiršos pomirtinius raštus, kuriuos yra su- 
redagavęs Stasys Santvaras. 7 ai gausus kūry- !O'.mas — auka $7.50 asme- 
bos pluoštas, apimąs 410 mašinėle rašytų puslapių, i ji n,ul <su vakanene). V,etas

Įeina eilėraščiai, nebaigti eilėraščiai. Aidu aidužiu frag- 
mentai, III ir IV Pelenai. Pabėgėliai, užrašai bei sampro 
tavimai apie literatūrą ir kt. Medžiaga labai Įdomi ir bū
dinga. kurios išsamų paaiškinimą gale pateikė redaktorius 
Stasys Santvaras. Tokiam veikalui išleisti reikalinga žv-

sustosiąs ir pats šaltasis karas tarp \ akarų ir Rytų... | mj pinigų suma. Iš velionies palikimo galima apmokėti
| tik dali spausdinimo išlaidų. Kitą dalį tikimasi surinkti 

Tačiau faktai kalba ką kita: Maskvos reklamuoja-1 j§ visuomenės, 
masis "taikingas sambūvis“ visiškai nereiškia šaltojo ka

— Nelsonas. — 
Bi-ežnevas.

i pakaita, dvasinis persikeitL 
mas ir asimiliacijos procesas 
dirba savo, kuri sulaikyti p0 valandos vėl 
neįmanoma, o tik sulėtinti“.! Kosyginas :

rezervuoti iki gegužes 1 d.,1 
skambinant 312—925-6897,

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Aidai ir šešėliai, Vacio

atsakė

klausia

— Klausyk, Leonidai, dar 
vienas mažas klausimas. O 
kaip vadinosi tas žydas, ku
ris sulamdė per šešias die-

arba parašant LF valdybai, Kavaliūno premijuotas ro-Į n^s arabus? Jis taip pat tik
2422 W. Marųuette Rd., Chi 
cago, III. 60629.

A. Rėklaitis

KAM MES DIRBAME?

manas, 234 psi.. kaina $5.00. 
išleido Lietuviškos knygos 
klubas, 4545 W. 63rd St.. 
Chicago, III. 60629.

Mūsų Žinios, nr. 5, 6. 7, 8,

viena akimi tematė...
— Dajanas, — atsakė jam 

Brežnevas. — Bet kam visos 
tos žinios tau reikalingos 
Bene sprendi koki kryžia
žodį?

Vidurkio amerikietis, dir
bantis 8 valandas per dieną. 

Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba maloniai prašo 2 vai. 34 min. dirba Įvairiem 
m karui ir jai reikalinga peredyška“. Tuo pati vjsus poeto Fausto Kilios bičiulius ir kūrvbos mylėtojus
skva skelbia Vakarams ideologinę kovą. kuripuojau prisidėti auka prie jo pomiitinių raštų išleidimo.

' Mes laukiame ir stambesnių aukų. nes Faustas Kilia, kaip

ro galo. Jis reiškia, kad Maskva tuo tarpu nėra pasiruosu- 
si karštam 
laiku M a
reiškia tą pati. ką ir šaltasis karas.

...................... . ! vienas iš žymiausių pomaironinės kartos poetų, yra vertas
Neatsižvelgdama Į visa.- kliūtis, išeivija piivalo visui,| saVQ tautiečiy paramos bent pomirtiniams raštams išleisti, 

kur tik galima, kelti teisėtus lietuvių tautos reikalavimus..
Visas aukas prašome siųsti šiuo adresu:Šiuo atžvilgiu Lietuvos Socialdemokratų Partijos uždavi

nys yra svarbiausias. Partija prieš 75 metus pasisakė už 
Lietuvos nepriklausomybę. Tai pripažįsta net komunistai.
Partija turi ryšių su Socialistu Internacionalu, kuris turi Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.
būti pia.-omas paremti mūsų teisėtus reikalavimus. Todėl Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdyba

Lithuanian Writer’s Association, S10 Willoughby

— Ne, mes čia tik apta» 
riame vieną mažą karini rei-

Chicagos Lietuvių Jėzuitų 
veiklos dvisavaitinis biulete
nis (2345 W. 56th St., Chi- baliuką. Sakysime, jeigu 
cago, III. 60636). Aštuntąją-J męs imtume ir išmintume 
me numeiyje yra platus i mūsų maršalui Griečkai yie-
prof. Juozo Žilevičiaus auto-l akį?.. Kaip tu manai? 

5;„e?vn.«i. biografinis pasisakymas 80f (Grečko sovietų kras-
npr ' t u/1"' UZ T 31 metu amžiaus sukakties pro- • t0 apsaugos ministras. K. r.)per 26 mm. Likusias valan- * 1 i
das jis dirba, kad turėtų iš
ko mokėti už g\dymą, nusi-' 
pirkti laikraščių, knygų, tu
rėti kitokių malonumų ir ati
dėti juodai dienai, jeigu dai 
kas lieka.

mokesčiam sumokėti. Reika
lingą maistą jis uždirba per 
1 vai. ir 2 min.. o nuomą bu
tui per 1 vai. 3 min. Drabu-

.era.

Bolivijoje (Pietų Ameri- 
New Yorko katalikų arki’ koj), kurioje yra 5 milionai 

vyskupijos turtas yra vertas gyventojų, per 150 metų bu- 
$643 mil. vo 185 perversmai.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIMO NEVEIKIA. 

VO NIEKAS NIPEDOA

Į cija ir naujas pasakos perso-j 
, nažas! Ir Lodė L. Barauskas! 
į ir J, Kelečius pasireiškė stip\ 
' ria ir gerai Įsisavinta vaidy- 
Į bos technika, pasireiškė 
i kaip neeilinių talentų akto-; 
i riai.

Akt Barauskas ir Kelt čius 
Bostone

SKAUČIŲ ŽIDINIO VAKARAS

Dabar jau galim pasi- rado tikrai Įdomias kertes, , .. ., , ., , . R , — —------- v . — -
džiaugti: Bostone gimė dar iš kurių su poetine šilima ir ? a ,lOl1.iai{' a*J.1, * O>”i likmetėmis mergaitėmis

Vakaro staigmena 
poetas Rimas Vėžys, drauge

WORCESTERIO NAUJIENOS

vienas veiksnys, kuris rūpi-; pažvelgė Į Lietu ■ os 
naši lietuvių kultūros apraiš’! bės kūrėją, 
kom, rūpinasi mūsų meninės!

valsty-

kūrybos reprezentacija. Tai 
Bostono skaučių Židinys, ku- 
rin susitelkė keliasdešimt 
jaunesnės kartos lietuvaičių.

Aktoriai L. Barauskas ir 
J. Kelečius vaidintuose Min
daugo epizoduose veikalo

Sukčiai visur moka 
pasipelnytiDĖMESIO! 

Kazimiero Barėno 
Lietuvių Rašytojų D-jos šie
met premijuotų knygų 

DVIDEŠIMT VIENA 

VERONIKA

Du lietuviukai kalėjime

šiomis dienomis nuteisti 
po 5 metus kalėti du lietu’

broliukai su gra 
žiais lietuviškais vardais — 
už nepadorų elgėsi su šešio-

, 1 viuxaibuvo

VVorcesterio veikėją Ievą 
Donilienę, taip pat prelatą 
Pr. Jurą, kuris čia gyvena 
ir tvarko Alkos muziejų. Jis 
prašė siųsti muziejui senas 
knygas, laikraščius ir kitą 
lietuviška medžiaga.

1 toną aplankyti savo draugų.’
židiniečiu vakare!

_____  _____ ___yra naujas ir savai-’
mintį visų pirma atskleidė! mingas žodis lietuvių lyri-' 

T 1 metraštininku sodriais ir ko'„ atskambąs išgyvenamą
ki____dvikoviskais dialogais, o j laiką, to laiko kūrybinius po

paskui Mindaugo ii Dau>-į j,. poezijos meno sam- 
prungo scenoj, kur Mindau-1 
go asmeny ypač ryškiai atsi

Ina Šimėnaitė - Nenortienė,
pati Įsigyvenusi Į dailiųjų 
dirbinių meną. Židinio ren
giniai turi iki smulkmenų iš- ,, .,. , .
ieikoų stilių, yra puošnūs iri sklelde Va,d°Vas įr žmogus.
elegantiški, Dasižymi 
tvarka, jaukia nuotaika, ge
ru skoniu.

gera

Balandžio 15 d. 8 vai. va
kare Amerikos Lietuvių Pi
liečių d-jos III a. salėj, So. 
Bostone, židinietės surengė 
aktorių Leono Barausko ir! 
Jono Kelečiaus pasirodymą, 1

L. Barauskas vaidino Bal
tą metraštininką, savo sam
protavimais remianti Min
daugo žygius, o J. Kelečius 
sukūrė Juodą, kuris istorijos 
vyksme temato tik nuogus iri 
rūsčius faktus.

Ta proga židimecių vakare.; Tėvams didelė širdgėla, V1 . „ e o , , 
jis paskaitė keletą savo tik-( bet <,al ir jie kalti, kad lei-' ?LA- ? apsknties su
lai originalių eilėraščių. Bei džia paaugliams naktimis j1 .. J , , . | zes 21 d. 11 vai. ryto I.ietu-abejonės. R. Vėžio poetinė į nežinia KUr tiankytis 

Gaisro aukos
kūrvba

Rainbovv motelv Shrevvs- 
bury kilo gaisras. Po jo ba
landžio 14 d. ten rasta su’ 

pratą. Poetui R. Vėžiui lin- Į degusi lietuvė Danguolė
kime nenurimti, ieškoti ir j Staškaitė-Vailokaitienė, gy
dai- daugiau savaimingumo venusi Providence gatvėje.
atrasti.

Židiniečiu surengtas va- 
karas buvo maloni atgaiva' 
Bostono lietuviams, kurie; 

i scenos meną nuo seno

VVorcestery. Balandžio 17 d. 
ji palaidota Notre Dame ka 
pinėse.

Krašto apsaugos sekreto
rius Laird Įsakė ištirti ŪSO 
veiklą. Ta organizacija su
daryta iš civilinių žmonių ir 
rūpinasi pramogom kariams 
ne tik JAV-se, bet ir užsie
nyje. Kasmet ji i JAV kari’ 
nes stovyklas pasiunčia apie 
1,000 Įvairių rūšių meno ir 
sporto atstovų. Jos metinis 
biudžetas vra $6 mil. ir su-

SLA 2 sios ap. suvažiavimas galite gauti ir Keleivyje.
i Jos kaina: minkštais vir* 
sėliais $4.50, kietais $5.00.

Kartu įsigykite ir kitą įdo- ........................
mią to paties autoriau, kny- ,le(lamas B privačių šaltinių.

vių Piliečių klubo salėje. 67 gą 
Vernon gatvėje. j ‘ ATSITIKTINIAI

Mirė šie lietuviai

Balandžio mėnesį jau mi’ 
rė: Adomas Čeponis, Anta
nas Smalevicius, Apolonija 
Ambrozevičienė. Williamas 
Mitrikas, Mykolas Tataro-' 
nis ir Louis Vaišis.

J. Krasinskas

SUSITIKIMAI,I
kurios kaina $2.50.

PASAULIO JAUNIMO 

STOVYKLA

Kongresmanas Ghebert 
viešai pranešė, turis duome
nų, kad kaikurie ŪSO pa- 
reicūrai esą "nudžiovę“ di
deles sumas. Laird Įsakė 
pratęsti tardymą

PROVIDENCE, R.I.Velionė jsu savo vyru bu- 
vra vo persiskyrusi prieš kelioli-,

... ką metų. Liko motina Liucių Dr. Ričardas Kontrimas
gal net pečiais gūscioti. kad ja gtaškienė, sūnus Algis. I vicenrezidentas

Mindaugas - J. Kelečius, i,£eivln,S musų dramoS teat’. !»«>“* Angelė, brolis Algis! v,„prezidentas

Dausprungas  L. Ba< ras yra toks pamestinukas, ir sesuo Saulutė, visi Wor-
tuo pačiu kukliai paminėda-'rauskas sušvito dviejų skir-S kad jo gyvastingumas su- cestery, isskyrus brolį Algi, 
mos ir Židinio veiklos de- tingų asmenybių didingumu, j spindi tik atskirų pasišven- kuris gyvena Baltimorėje.
šimties metų sukaktį (dar ši Pirmasis gyvai suvokė rūs-’tčlių, atskirų teatro idealis- j
sezoną jos yra surengusios čia tikrove, karališkojo vai-! tų nelengvai Įveikiamose pa’ Adelė Dirvelytė. muziko pWUuuu
dail. Tamošaičių parodą niko sunkuma, bet ir brolio stangose, is niekur nesulauk- Jono Diryelio sesuo, jau ke-1(jer-n^- pjėstj bendrovės
miesto rotušėj ir kun. A. Ke- laužiamas neišsižadėjo savo damas paramos (tarytum te- lios savaitės guli be sąmo- ffamjnjus; ,)0 vjsa Dasaui;

t i ..... . nes, išgelbėta iš jos gyvena

i pamėgę. Reikia tik stebėtis.

o Kompiuterių gamybos b- 
vės ”Cogas Corp.“ vadovy
bė dr. Ričardą Kontrimą iš
rinko bendrovės 
dentu. Jam teks

gaminius po visą pas;
zio, S J., meninės fotografi- siekimų: antrasis pasireiškė atras lietuvių tautos sąmo- muiu "namu "calsrof šiuo metu jo vedami skyriai
jos parodą So. Bostone). Ži- kaip spalvinga ir jautri lyri- nės brandinime nebūtų su-( ! Yra Y* Vokietijoje, Japoni’
diniečių pirmuosius ir sėk- nė siela. Pirmaisiais Min- vaidinęs milžiniško vaid’ guvo gausu> $LA 57 kuopos jOje ir Kanadoje, 
mingus žingsnius i viešumą daugo dramos sakiniais jie mens!). ŠĮ kartą tąja idealis- . . <
belieka tik nuoširdžiai svei’ surado gyvą ryši su pilna sa’ tų kūrybine šviesa mus ap- susirinkimas j Di • R. Kontnmas dai nuo
kinti, jų kultūrinei veiklai le žiūrovų, išlaikė tą ryši iki švietė chicagiečiai aktoriai , į mokyklos suolo laikų via
palinkėti nepavargstančių uždangos nusileidimo. Abie- M. Smilgaitė, L^ Barauskas
sparnų. * jų aktorių balsir

Po II-jo P. L. Jaunimo 
kongreso, kuris prasidės 
Chicagoje birželio 24 d. ir 
tęsis iki liepos 4 d., Romu-; 
vos vasarvietėje, Kanadoje. į 
nuo liepos 9 iki 15 d. bus 
jaunimo stovykla, kurioje! 
dail. A. Tamošaitis kalbės a-' 
pie lietuvių tautodailę, savo ■ 
paskaitą pailiustruodamas! 

viceprezi- skaidrėm; pagailėjusio tau--' 
planuoti, rinių šokių sambūrio ”Gran-* 

dinėlės“ vadovas L. Sagys! 
supažindins su lietuvių šo
kiais ir žaidimais, panaudo-Į 
damas ir garsines priemo
nes; prof. A. Salys kalbės 
tema: "Lietuvių kalba — 
vertenvbė ir pareiga“, ling-

Dovanokite savo drao* 
atsieis tik $7. o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per nietus 
kas savaitė gaudamas Kelei* 
Keleivio prenumeratą. Jums 
vj, jus tikrai atsimins.

graži, lanksti
J. Kelečius, pasitelkę aktorę išieškota 11 
Marytę Smilgai^ ii ChicaJuo JU darbu galėtų pasP
gos atvežė į B Joną keletą, dziau^!.lr ’’ats Ju5t Mar‘ 
... , ..L .. I, . ; cinkevicius.ištraukų iš Justino Marcm-
kevičiaus Mindaugo (Balto; Ma;vtė Smilgaitė buvo 
ir Juodo metraštininko dia-į patraukli veika!o e.
logus, karaliaus Mindaugo! pizodų 'jungėja, vaidybos ši’ 
ir jo brolio Dausprungo sce-! Įima ypač nutviskusi klie
nas. kurias jungė M. Smib

Aktoriai L. Barauskas ir

vistiškai pasvers lietuvių 
Balandžio 16 d. buvo su- veiklus lietuviu visuomenės kalbą ir jos svarbą tautinei* * 1 OT A -r*- i *■ 1 •

ap
žiavimo, SLA seimo 
tais reikalais.

ir ki-' laimingai Simo Kudirkos 
bylai iškilus, nes jis buvo jo-Po vaidinimo židinietės 

savo gausius svečius vaišino. 
ir šokdino. Ir šioj vakaro j 
daly, apšviestoj dekoraty
vinėm raudonom žvakėm.! ~f ' 7^, ! Dr. R. Kontrimas su šeP
buvo jauku ir šilta. Tik tas' j 'kus"/1'Snarskis V Ma- ma ®'vena Barringtone, R. 
orkestrėlis, tie trys vyrai,; fe w t ’tzlI., 60 mylių nuo Bostono, bet

savo vaikus veža i Bostono

je vienas pagrindinių lietu- 
I apskrities suvažiavimą V1Ų akcijos vadovų, 

išrinkti 9 atstovai: A. Žva-

supazin- 
literatūros 

svarbiausiais sąjūdžiais ir jų 
atstovais.

Ką tik gavome
Gana to jungo, Kipro Bie’ 

linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl.. kaina $5.00.

Jaunystės atsiminimai, pa
rašė Vladas Požėla. 335 psl., 
įrišta, kaina $4.00.

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

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

gaitė, kartu atlikdama ir ka

Zenkus. Z. Snarskis, V. Ma t 
čys, V. Dabrila, J. Krasins-

dinčios karalienės Mortos kurie dažnai groja Bostono kas, J. Dvareckas ir A. Tam- 
išpažinty. Malonus faktas, lietuvių parengimuose, šo- kus.

ralienės Mortos išpažinti) ir į kad pakrikęs mūsų dramos kiams groja švariai 11- gerai, Į 
Antano Vaičiulaičio satyri
nę pasaką Uodas.

teatras Amerikoj dar vis su- turėtų geriau pastudijuoti 1 Atstovu Į SLA seimą Mia- 
siiaukiu jaunų ir gyvenimą savo garintuvų sistemą. Juk' ™ Be“h- .Fla- trinktas

i lituanistinę mokyklą.

DETROIT. MICH.

Justino Marcinkevičiaus 
Mindaugas — valdovo ir

liudijančių talentų

Mindaugo scenovaizdį SU’
ne visi žmonės Į tokius pa’! 
rengimus ateina šokti, kiti 
nori pavakaroti, su pažįsta-

Juozas Krasinskas.

Aplankiau kun. P. Geisčiūną

Per du mėnesius 10 naujų 

narių

žmogaus rūsti drama, ypa-; kūrė Jonas Kelečius. čia pa-; 
čiai savo žmoniškąja min’ sireikšdamas kaip gero sko- mais pasišnekėti, deja. or- 
tim bei jos išgyvenimu šie- nio dekoratyvinės
kianti ir mūsų dienas (argi 
ir mūsų amžiuje nebuvo ir
nėra valdovų, kurie savo 
ambicijas aplaistė ir aplaisto 
nekaltų žmonių krauju?).
Valdovo Mindaugo siekiai 
yra milžiniški, atrodo, vie’ 
nam žmogui netgi nepake’ 
liami — sujungti, suvienyti, 
sukurti didelę ir galingą Lie-

f SLA 200 kuopa pasiryžo 
Balandžio 15 d. aplan’j padidinti savo narių skaičių.

I Vaišvilkas, romanas, pa- 
_ . , rašė Juozas Kralikauskas,
Jaunimo kongresas baig- 234 psl., kaina $4.50. 

sis Toronte liepos 16 d.
Moters širdis, autorius — 

Studijų dienos bus liepos Guy de Maupassant, 267
4-8 dienomis Kent umvei-si- psl kaina $2.60. 
tete, Ohio.

Lemtingos dienos, Joną 
Kongreso metu Chicagoje ja=kausko apysaka, 

kongreso komitetas Jauni- ^2.50.
mo centre organizuoja net 
8 parodas, kurios bus atida
rytos nuo birželio 24 d. iki 
liepos 4 d.

Liepos 2 d. Chicagoje bu=
detalės kestras visiems užčiaupia' kiau savo giminaiti kun. P. į Kol kas tas narių vajus ge- ir Ketvirtoji Lietuvių Tauti- 

burnas. Nuolatinis ir mono- Geisčiūną. Balfo reikalų ve- ■ rai sekasi. Per kovo ir balan* nių Šokių šventė. Taigi. Chi’ 
i toniškas fortissimo jau nėra1 deją, kuris šiuo metu yra j džio mėnesius jau turime 10 caga, atrodo, tuo metu turės 

Antano Vaičiulaičio saty- muzika, o veikiau ausų dras-Į Putname. Matulaičio sene'lnaujn nariu- Antaną Strak- ne^ perdaug didelių Įvykių, 
rinė alegorinė pasaka Uo-' kymas. Man regis, ir šokis lių namuose ' ‘

meistra'

kaina

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

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

Vėjas lekia lyguma, romą.
nas. parašė Aloyzas Baro- 

! nas, kaina $4.00.

naujų narių:
J sį. jo žmoną Mortą, sūnus!

_______  ___  ____ r k - i-- Antaną, Richardą ir Joną iii
įtu sakiniu atve’, tesnjg jej Piliečių d-jos sa- v 1?> mene>ius j^gu ėjo, dukterj Mariją, Juozą Šimų XT • i i ♦ • + 1 ai • •
mi, kad sraulk-' ;ėj orkegtrtBo ^a,Js bent N«w Yorke Memenai igo- R Kazimiera špakauską , Netikėtai ir nelauktai te- Alpu, romanas autorius 

mena, toks menkas gyvūne-' nenkerionai hutu silnnesnis nineJe- Ten padarytos 3. ko atsigulti porą savaičių į Kazys Karpius. 22/ psl., kai
lis, kaip uodas, gali užrūstin-! Trio operacijos, ir dabar, kaip! Feliksą Blauzdi ir Adolfą ligoninę ir dar ilgai pabūti na $5.00.
+. , . r „ , ‘ 1+. t , . I U P e tai minėta, jis atvežtas į Matu-' Armalį. Tikimės iki šeimoj namie, kol sutvirtėjau. Nors
ti kaialių. >ukeiti ant kojų mtai j g . Haičio seneliu namus. j Miamyje dar daugiau narių pavėluotai. jaučiu gilia pa- Dvidešimt viena Veronika,

....... P sprendimo vykdytojus bu- R lietuvaičiu skau ’ surasti. | reigą padėkoti visiems, kurie romanas, autorius Kazimie-
šus! Istorija liudija, kad ka- dtį1U*' Ar?1 rnaza čiu da,L te^i dar Cia teko Pa?ikalbėti ir su' , . , lu OT J mane lankė ir linkėjo svei- ras Barėnas. 458 psl., kaina
ralius Mindaugas savo tikslo ši^ų žmollls supL mX lyd“ parisekL pr°f’ IgnU Konč5um’ - - APlamai - kalbai?t’ katos. ! minkštais viršeliais $4.50,

na šmeižtu ir keršto dra- mai •

das puikiu pasakojimo sti- būtu nuotaikingesnis ir šib-
hum. išdailintu .......
ria mums minti

PADĖKA

aranapasiekė , jis sukūrė
vieningą ir stiprią Lietuvos

, . , m i - - mas? Antra vertus. įsceni-valstvbę. Tačiau, kaip zmo’ . . A TTį.r , . izuotasAnt.vaiciulaicioUo-
gus, j s ger i zmojo, a J^i^agyj-a dėkinga medžiaga

® r. aktoriaus kuiToai. Reikialies krauju, nes ne vienas to: ,, ... . , . manvti, tix dėl to scenmcm-meto sritinis kunigaikštis i _ Tt

tikrai nepanoręs būti jo va-1 , Tr J rauskas su J.
salų, nenorės išpažinti krikš- j
čionių Dievo, su Įtarimu ir, Ant. Vaičiulaičio pasaka 
nepasitikėjimu žiūrės Į kry=d Uodas scenoj pasekta nepa- 
žiuočių ordino draugystę.: prastai spalvingai, su nepa- 
Tame ir slypi Mindaugo; prastu komediniu leng’ 
žmogaus abejonės, jo neri- vumu ir grakštumu. Už- 
mas, jo sielvartai, nelaimin- teko aktoriaus vieno baleti-: 
gumas ir širdies kančia. Po- nio apsisukimo, kad iš jo j 
etas Just. Marcinkevičius su= gimtų nauja veiksmo situa-

‘atrado“ L. Ba-; 
Kelečium.

St. S.

rai atrodo, bet vaikščioti be, 200 kuopa dvigubai padidė- 
specialios atramos negali. . jO ir pajaunėjo.

' Sutikau ir buvusią žymią i
Kuopos atstovybė seime 

kiek pasikeitė. R. Sukaus
kas nevyks. Seime kuopai 
atstovaus Saulius Šimoliū-PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems^ kurie dalyvavo ba
landžio 11d. mirusios mano mylimos žmono> SOFIJOS 
šermenyse ir laidotuvėse.

Taip pat dėkojame visiems tiems, kurie atsiuntė 
gėlių, užprašė mišias, žodžiu ar raštu pareiškė užuojau
tą. stengėsi mus paguosti ir nuraminti.

Ačiū B. šalinskienei už jautrų ir rūpestingą patar
navimą liūdną valandą.

Juozas Zatorskis su dukromis Sofija ir Birute

i naius.
kietais — $5.00.

Ypatinga padėka Anasta
zijai ir Boleslovui Samaš- Liepalotų medynuose, a- 
koms už nuolatinį lankymą pybraižos, parašė Petronėlė 
ir paramą. Nuoširdi padėka Orintaitė, 216 psl., kaina 
kun. Gradeckui, kun. Rikto- minkštais viršeliais $3.00,

„ » . . . . . , raičiui, Pranei ir Juozui Liu’ Lietais — $3.50.
nas. Marcelė Gi iniene ir An-, d-ams^ juozuj Jurkūnui. _

, taras Sukauskas. i Qustuj Krivickams, Juozui . -J1 būtų gyva, Emili-
Ščiukai. Vincui Sinkevičiui,1 ^os Čekmnės straipsnių rin-

Kovo 5 d. susirinkime bu’ 
vo aptarti ir gegužinės rei
kalai. Gegužinė bus gegužės; dnvfln_
28 d. Onos ir Česio Šadei- 
kių sodyboje, 28975 Wal- 
lington Dr., Farmington.
Mich- Į Jūsų

A. Sukauskas 1 St,

Alfonsui Vazniui ir N. Bri- k*n}s, 216 psl.. kaina 35.00 
tain LB apylinkės valdybai

Taigi
ačiū.

dar karta visiems

Atlaidų pavėsyje, romą’
nas, parašė Povilas Abelkis, 
467 psl. kaina $4.00.

Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos 1529 m. Statutas,

Gružauskas 261 psl., kaina $10.00.
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Sveikinimai telegramomis LIETUVIŲ PADĖKA 

SENATO RŪMUOSE ROMANAI LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Premijos žurnalistam

Vilniaus „Tiesa“ balan=> 
džio 7 d. paskelbė apie V. 
Mickevičiaus - Kapsuko pre
mijas žurnalistams. Jas kas
met skiria „LTSR Žurnalis
tų Sąjungos“ valdybos pre’ 
zidiumas. šiemet premijos 
paskirtos pernai mirusiam 
Alfonsui Judženčiui už pub
licistinius straipsnius „Kul
tūros Barų“ ir „Jaunimo 
Gretų“ žurnaluose, Jonui 
Lukoševičiui už knygą „E- 
migrantai“ ir straipsnius 
„Gimtojo Krašto“ laikrašty 
ir Domui šniukui už publi
cistinius straipsnius „Tieso= 
je“. „Komuniste“ ir „Perga
lės“ žurnale.

Pabaltijo meno paroda

Vilniuje atidaryta Lietu
vos. Latvijos ir Estijos tapy= 
bos meno paroda.

Apdovanojo

Mažeikių rajono S. Ne
ries kolchozo pirmininkui 
Grigorijui Geimanui suteik
tas „nusipelniusio žemės ū- 
kio darbuotojo garbės var
das“, o Sovietskaja Litva ko=
respondentui Emanuilui Le- 
vinui — „nusipelniusio žur
nalisto vardas“.

Gen. majoras Ivanas Gu- 
binas apdovanotas garbės 
raštu.

Vilniuje šoko Moisiejevo 
sambūris

Sovietų Sąjungoje yra žy= 
mus Moisiejevo vadovauja
mas rusų liaudies šokių an- 

i samblis, kuris nekartą yra 
lankęsis ir Įvairiuose JAV 
miestuose, šiomis dienomis 
jis gastroliavo ir Vilniuje.

j Sveikinimų telegramomis buvo keli. Iš jų pažymėtini 
šie: JAV kongreso sen. R. Doyle (Kansas) reiškė viltį,1 jav LB centro valdyba Jurgis Gliaudą. BRĖKŠ- 
kad konferencija primins Baltijos kraštams, jog jie nėra balandžio 13 d. šalia senato, MĖS NAŠTA, 381 psl., kai-

’ pamiršti. JAV Infoimacijos Įstaigos vadovas Hank Sha- posėdžių salės patalpose lie- ua $6.00. 
kespeare. balandžio 14 d. perdavęs geriausius sveikini-į tuviškais valgiais ir kitais* Vacys Kavaliūnas, AIDAI 
mus. nurodė, kad per Įstaigos tvarkomą Amerikos Balsą : skanėstais pagerbė JAVjjr ŠEŠĖLIAI, premijuotas,^" 
yra palaikomas ryšys su Baltijos ir JAV gyventojais. Jis į kongreso narius. Šio pobū- romanas, 234 psl.. kaina $5. ’ JAUNYSTĖS ATSIMINI- 
pažymėjo: „Būkite tikri, kad jūsų svarstymų esmė bus Birutė Kemėžaitė, SU- MAI, VknH Požėlos, 335
per Amerikos Balsą pranešta Baltijos valstybių gyvento- 5 svar^ausi or- DI£V! AŠ IŠEINU..., 294 P

ganizatoriai — adv. Nova- kaina $4.50.
saitis ir Mačiulytė-Zerr. i Pragaro vyresnysis, pre-. , , T,j mijuotas romanas, parašė ŠAULĮ- I- ^vyde-

Sen. Schweiker tame po-į Vytautas Volertas, 273 psl.J nas> 1 tomas 2oS psl- 11 to-
būvy pranešė, kad kongreso k-aira $5 fin : mas Fs’- 10 «.omo

jams“. Esą, nuolatinis Baltijos valstybių nepriklausomy
bės pripažinimas liudija saitus su amerikiečiais bei jų pa
ramą baltų kultūroms. Shakespeare baigė žodžiais: „Tuo 
metu. kai persekiojamas tautinis bei kultūrinis savitumas 
Baltijos kraštuose, didvyriška Baltijos tautų laikysena yra 
aiškus, ryškus drąsos simbolis“.

Pranešimai

Pranešimuose, kurių buvo per 20, pažinias dėstė visų 
trijų tautybių veikėjai. Dabartinę padėti Baltijos valsty
bėse išryškino du estai L. Vahter ir G. A. Buschman, lat
vis J. Dreifelds ir lietuviai dr. Povilas A. Mažeika ir V. 
Bražėnas; temą apie informacijos skleidimą apie Baltijos 
valstybes svarstė estė moterų veikėja Juta Kurman, AI. 
Kari. latviai kun. N. Trepša ir dr. A. Berkis ir lietuviai G. 
Karosas ir prof. dr. J. Stukas; apie baltų informacijos šal= 
tinius kalbėjo lietuvis dr. J. Balys, latvis dr. A. Ziedonis 
ir kiti

taikomoji komisija priėmė 
„Ethnic Heritage Studies 
Centers Act of 1971“, kuris 
numato paramą tautinių 
grupių kultūros, švietimo 
reikalams per metus $15 mi- 
lionų. Yra vilties, kad Įstaty
mą priims senatas ir atstovų 
rūmai.

kair.a $5.00.
Rezistencija,

parašė Ii. Spal’s, 
kietais viršeliais, kaina —
$6.00.
R.

Andrius Valuckas NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų

i GANA TO JUNGO, Kip^
1 ro Bielinio atsiminimai, 492 

,L. kaina 85.00.

kieti viršeliai, Raina —■
$4.00.

MES VALDYSIM PA-

romanas, i 
429 psl.,

kaina $4.00.
WE WILL 

THE VVORLD
Dovydėnas, 217 p.-ri, kaina 
$5.00.

LIETUVA BUDO, Stepo

CONOUER
bv 1jūdas

no Kairio atsiminimai, 416 
psl., kaina................... $2.00

psl.. kaina $3.00. j TAU, LIETUVA, Stepo-
Apie tą kongreso nariui Andrius Valuckas, NE-;no Kairio 4$O ^sL, kai-

pagerbimą rašė Washingto-! MUNO SŪNŪS, II tomas, na.......... ...................  $2.00
no ir Philadelphijos spauda. ’ 428 psl. kaina $4.00.

I Aloyzas Baronas, PAVA-i

Balandžio 16 d. svarstymuose, kaip pagerinti infor
macijos skleidimą apie Baltijos valstybes, kalbėjo estai • SUNAIKINTI

R.

vįkinirJ-ių sukili
mo 1935 m., I tomas, 280

į dr. H. Valdsaar ir E. Rink. latviai I. Rupners ir d r 
1 Paegle

«aKnmaRrar:i!icHSi<auKiMmiBMsnB^^ 1 PaliestiI
JAV sukakties iškilmėse Philadelphijoje 1976 m., kaip

KUDIRKOS TRAGEDIJA-j sario LIETUS, 261 psl., 
SOVIETAI TEBEMĖGINA! kaina minkštais viršeliais:

.. A >1 IM A kietalS $3*75*
MAŽUMAS . Jurgis Gbauda, LIEPS-s 

NOS IR APMAUDO ĄSOTokia antrašte ilgokair lietuviai kun. K. Pugevičius ir A. Dambriunas.' „tj. ‘ ČIAI, premijuotas romanas,
klausimai: kaip baltai galėtų pasireikšti 200 m-'man Erents“šiuketų balan-|30bpufį- k??ina

Baltų informacijos 
II konferencija

elgtis su politiniais pabėgėliais (dr. Paegle) ir kt.

Dėmesys prez. Nixono kelionei Maskvon ir Europos 

saugumo konferencijai

džio 1 d. numery, kuriame 
i Royal M. Wharton labai 
; gražiai papasakoja visą Si
mo Kudirkos* istoriją. pra= 
dedant jo išdavimu ir bai- 

■ giant jo teismu ir skundu

Birutė Pūkelevičiutė,

Rugsėjo šeštadienis,

DIENOJANT, Kipro Bie- 
! įinio, 464 psi., kaina....$2.00

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

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

ATSIMlNiMAi IR MIN- 
TYS, dr, Kazio Griniaus,

premijuotas romanas, 237 ■ II tomas. 336 psl. kaina $5. 
psl., kaina $5.00. ; LIETU VOS VYČIO PED-

Kazys Plačenic, PULKIM SAKAIS, Juozo Strolios ido- 
ANT KELIU.... romanas iš mūs 1940-1945 m. aisimini- 
kun. Strazdelio gvvenimo. mai, 176 psl. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Audėno atsiminimai,

Anatolijus Kairys, IŠTI-• 227 psl, kaina........... $4.00
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro- j KONTRŽVALGYBA LIE- 
manas, kaina $5.00. i TUVOJE, Jono Budrio at-

i --tr. Tarulis, VILNIAUS ' siminimai. 224 j>sl.. kaina

ne. Rengėjų komiteto sudėty iš lietuvių buvo dr. Jonas JAA ir toliau remsiancios Baltijos tautų apsisprendimo rai. kaip Simas Kudirka, tu- mjnKštais viršeliais $3 15 i RAŠTAI STRAIPSNIAI,
Genys, estų — Juhan Simonson ir iš latviu — dr. Ilgvars , teisę, kad JAV ir toliau nepripažįstančios tų kraštų oku- ri būti gerbiami už jų ypa^ kietais viršeliais $3 75 Į ATSIMINIMA1 parašė Juo- 
J. Spilners. ' ' pacijos ir kad baltų pageidavimai įimtai svarstomi. tingą drąsą, ir jų ryžtingi Nemunas tekja 2r Atlan- 2as LiūdžiA J-ib'pusia-

i T . . • - , a • ■ • , ■ , v?I.ksmal,t.un būtI,.zl"Oml t«, Vytauto Alanto 5 nove-1 piai, kaina..........$8.00.
Konferencijos dalyvių buvo daugiau kaip 150. Lie- Leesment teige, kad, jei įvyksianti prez. Nixono kez visiems laisvę myunbems ]fe 263 ps, _ kaina minkštais | ATSIMINIMAI APIE 

tuvių ir latvių buvo maždaug tiek pat. kiek mažiau estų. i lionė Maskvon, tai visvien atsiranda pavojų baltų tautom. žmonėms ‘. viršeliais $3.00, kietais $3.50 iįlUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-
• Taip pat nurodyta i pasiruošimus, laukiant galimos Euro- 

Konferencijoje svarstyti klausimai — dabartinė pa- 1 pos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos, greičiau- 
dėtis Baltijos valstybėse, priemonės skleisti informacijai; šiai Įvyksiančios Helsinkyje.

Informacijos II konferencijos vienas svarbiausiųjų Tarptautiniam Raudonajam j tomas 200 ps., kaina $2.00' 
lu buvo apsvarstyti būdus paveikti baltų veiklai, ypač Klynui, kuri jiasiunte Mor- jjįomas ps kaina $2.00!_ . _ rl sa\7-i irAC? uliniai m tarno iv _ x . ___Balandžio 15=16 d. ties Washingtonu. Maryland vai., prez?Nixono galimos viešnagės Maskvoje atveju ir būsi- .J1 inia1’ ^aipe n

Sheraton Inn viešbuty, Įvyko antroji Šiaurės Amerikos mos Europos saugumo konferencijoj reikalais. Estas H., ' u 11 a*
Baltų Informacijos konferencija. Šiais metais jos rengėju Leesment pranešė apie Jungt. Baltų Komiteto žygius (ras- j Autorius savo straipsnį 
buvo Jungtinis Baltų Amerikiečių Komitetas Washingto- ^ą prez Nixonui) ir Valst departamento atsakymą —kad baigia žodžiais: „Tokie vy-

apie Baltijos valstybes, Baltijos valstybes liečia žinių šal
tiniai. reikalas pagerinti informaciją apie Baltijos valsty 
be

Rūpestis dėl prez Nixono kelionės bei galimos Sau-

bes irsima kirpti3 veiksmų, siekiant pagerinti Baltijos j liucjjoje Joje> nurodžius į padėtį Baltfjos valstybėse, ypa- 
\ a s j se pa eti. , įjngaj j rusinimo, baltų tautų naikinimo gi esmę. buvo pa-

Konferencijoje pranešimus pateikė net 27 kalbėto
jai. Dėl pakviestų prelegentų gausos nebuvo Įmanoma 
išdiskutuoti visos eilės klausimų.

Dr. Kraemer apie Baltijos tautų rusinimą

Pagrindinis amerikiečių kalbėtojas buvo dr. F.-G. A. 
Kraemer, buvęs Harvardo universiteto profesorius, žino
mas strateginių klausimų žinovas, istorikas. Jis savo pra
nešime gyvai, vaizdžiai nušvietė šių dienų padėti, iškėlė 
įusinimo pavojus Baltijos valstybėse. Jo nuomone, jei da
bartinėje okupuotoje Lietuvoje lietuvių skaičius siekia
dar 80 procentų, tai Įmanoma dėl didelio giminių skai
čiaus ir dėl to, kad lietuviai prisirišę prie religijos. Dr. 
Kraemer pateikė eilę pavyzdžių, ypač Anglijos, kai jai 
1940 metais teko išvengti nacių invazijos.

Paskaitininkas skatino baltiečius nuolat kelti laisvės 
klausimą, „spinduliuoti kitų tarpe“, reikalauti veiksmų.

Po Kraemerio pranešimo buvo kilusios gyvos dalyvių 
diskusijos — jose ypač gyvai reiškėsi lietuviai. Jų metu 
svečias pabrėžė minti, jog reikia palaikyti nuolat gyvą
Baltijos valstybių klausimą. Jis dar pridūrė, kad naciona
lizmo nuotaikos Rusijoje vis gajesnės, stipresnės ir. kaip 
ir kitur, ir jaunajai kartai Sovietų Rusijoje jau gerokai 
Įgrisusi dabartinė padėtis.

Spaudos konferencijoje trumpus pranešimus pateikė 
baltų centrinių organizacijų veikėjai: lietuvių — ALT pir
mininkas dr. K. Bobelis, estu — dabartinis Juniit. Baltu 
Amerikiečių Komiteto pirm. Heikki A. Leesment ir latvių
— Latvių Sąjungos Amerikoje (ALA) pirm. ITdisGrava. 
Visi jie nurodė i rūpestį dėl padėties Baltijos kraštuose, j 
Dr. K. Bobelis teigė: mūsų kova tebeeina, mes susirūpinę;
dabartine padėtimi. Leesment: reikia pasaulio nuomonėje 
vis išlaikyti Baltijos valstybių bylą. Latvis Grava kreipė 
dėmesį i rusifikacijos grėsmę ypač Latvijoje bei Estijoje.

Rene Rasa, MEILE TRI- lės Liudžiuviencs, 88 psl.,
KAMPY, 219 psl. kaina $3.- kaina .............................. $1.
sėliais — $3.7*5. ! NEPRIKLAUSOMĄ LIE-

Juozas Švaistas: ZlOB i TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
JAV-bės antrojo pasauli- RIAI PLAUKIA, romana? polo Skipičio, 440 puslapių,

SOVIETAI NEMOKA 

SKOLOS

gumo konferencijos atsispindėjo ir šio pasitarimo rezo-, nio karo metu Sovietų Są= .iš knygnešio Kun. M. Sida i kaina

geidauta iš JAV prezidento, — kad jis Įgyvendintų JAV 
kongreso rezoliuciją nr. 416, Maskvos viešnagės metu 
atkreiptų dėmesį i rusinimo, genocido, religinės laisvės 
ir kitus klausimus Baltijos valstybėse, dar buvo pagei- 

| dauta siekti, kad būtų plečiama radijo informacija pa
vergtųjų kraštų gyventojams ir pagaliau baigta šiais žo

’ džiais: „Taikos negalim pasiekti, nekreipiant dėmesio i 
tautų kančias, ir pasauliui tenka’priminti žodžius, Abrao= 
mo Lincolno tartus, būtent: 'Tie, kurie paneigia laisvę 
kitiems, neverti jos patiems sau4.“

Konferencija pritarė Įsteigti specialią Simo Kudirkos 
vardo stipendiją ir pasiuntė sveikinimo telegramą prezi
dentui Nixonui.

Banketo metu svarbią, nuoširdžią kalbą baltams da
lyviams pasakė JAV kongreso atstovų rūmų narys Law- 
rence J. Hogan (Maryland). Jis plačiai nušvietė padėti 
pačiose JAV-se, ypač respekto stoką, kuri reiškiasi tėvų 
ir jaunimo tarpe bei kitur. Atstovas atkreipė dėmesį Į isto= 
rijos pamokas ir pabrėžė: jūsų, baltų, veikla veikia komu
nistus. nes sovietai ypač jautrūs viešajai pasaulio nuomo
nei. Kalbėtojas palietė ir Solženicino veiklą bei Laisvosios 
Europos Radijo reikšmę, nurodė Į JAV karinio pajėgumo 
reikalą ir kvietė:

.$5.

jungai suteikė paramos apie.ravičiaus gyvenimo,233 psi. ; NEPRIKLAUSOMA LIE- 
$10.5 bilionų vertės. Jei ne; kaina $2.50. i TU VA, R. Skipičio atsimi-
ta parama, vokiečiai būtų ! Vacys Kavaliūnas. KAL nimų II tomas, 476 psl., kai-

premijuotas! na $7.00. 
psl., kainai ANTANAS SMETONA 

IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai- 

žino net iki $800 milionu, o j oi MEDŽIAI. 117 psl. kai na $1.50.
sovietai tebuvo linkęgražin=!,la*
ti tik $300 mil. Dervbos nu- LY“LPE P A Kr*au<:‘“n°. 178 P£" 

aite• TEKA VINGIAIS, romana* kaina .............................. $2-

sovietus greitai paklupdę. įNŲ GIESME, 
Po karo buvo pradėtos dery- romanas, 20J 
bos tos skolos grąžinimo rei
kalu. JAV-bės skola suma-

$2.50.
Aloyzas R&ronas: ViENI

trūko, ir tik praeitą sav;
332 psl. kaina $3.50.

Alė Rūta. KELIAS Į

KAIRĘ, premijuotas roma-

iNEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir- 

75.
GYVENIMO VINGIAIS, 

Vytautas Volertas, GY dr. P. Kalvaity tęs-Karvelie-

Washingtone jos vėl atnau
jintos. Kiek dar JAV’ nusi
leis, sužinosime vėliau. Jos
jau sutinka tą sumažintos .... . 0.0 ........ _
skolos grąžinimą priimti ir ;le!UVI<įo^'eninA0’ “ ‘
rubliais, kuriuos galės išleis- ’
ti saviems reikalams pačioje 
Sovietų Sąjungoje.

nas iš JAV senosios kartos

• VENIMAS YRA DAILUS nės, 360 psl., kaina ..$3.50.

AUKOS T. FONDUI

Lietuvos Išlaisvinimo Tau
ros Fondui gausios aukos te-

romanas iŠ lietuvių emigran 
tų gyvenimo. 242 psi.. ka? 1 
na S2.-5C'

D, Nendrė, AIDAS TARP; 
DANGORAIŽIU, romanas.

beplaukia. Vasario mėnesi i ^65 psl., kaina $5. 
aukojo: Z. Fišerienė . New Jeronimas Ignatcnis, LŪ- 
York, $100: per P. Brazaiti ^IAI, o01 psl., kaina $3.00 
$40; po $30 — A. ir A. Di= Aitvarai ir giria, Jurgio 
džiuliai. Cicero, III, ir An- Gliaudos romanas iš partiza- 

i nų veiklos, 254 psl, kaina
visi baltai privalo kuo garsiau šaukti apie laisvės rei-! na Kowatchewsky, Bi onx, Į ,^4 59

N.V., po $25 J. Bagdana-j Aloyzas Baronas: LIE?
kalą. jos svarbą.

Konferenciją uždarė dr 
formacijos konferencija, numatyta

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944 1S50 .netų atsimini

mai, parašė Juozas Kapa- 
činskaS; 273 pusi. kaina $3.

PER GIEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (I909-1918l IV7 to
mas. 272 psl, kaina kietais 
viršeliais ...................... $3.75.

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

Viktoras Biržiška, DEL

vičius, Hot Springs. Ark..jrAJ ,R BEDUGNĖS, pre MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi-

Lake. K. I.. dr. Rimvydas ir 
Giedrė Sidriai. Streattor. III. 

f ir Putnamo vienuolės. Kiti
BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE-' aukojo po mažiau.

ouU . kaina $4.50. 1918-1919 m. išgyvenimai.
Agonija. romanasĮ antra parašė Juozą® Švaistas, 325

laida, parašė J. Gliaudą, 406 • psl-, kaina minkštais vii 
psl, kaina $5.00. : liais S2.5O. kietais $3.75

se-

TA1 TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS Žąsys ir antys ištveria 110 
laipsniu šalčio5

MINDAUGO NUŽUDY 
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 2 P
psl, kaina $3.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

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

į Kaina $3.00.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

tik apie vieną Lietuvą, kai 
tokių situacijų yra visa eilė. 
Pagalvok, ką pasakytų Lat
vija. jeigu sovietai grąžintų 
nepriklausomybę tik vienai 
Lietuvai? Kaip į tai reaguo
tų Estija? Be abejo, netylė
tų nei Ukraina, nei Armėni
ja, nei Gruzija, nei kiti kraš
tai, Įtraukti i Sovietiją. Iš 
tikrųjų būtų stebuklas, jeigu 
būtų išlaisvinta tik viena 
mūsų Lietuva. Bet mūsų lai
kais stebuklų nėra.

— Nu. ale kaip tu vokuo
ji, ką Maskva atsakytų, ‘jei
gu mūsų prezidentas pasiū
lytų jai pasitraukti iš Lietu-

bai vertingą paveikslą.
J. Kasys paaukojo AM-; 

FM radijo aparatą su laik-:
rodžiu, M.S. Walker. Ine.,— j 
galioną degtinės. Senieji La-! 
pirai — Poloroid fotografi-l 
jos kamerą, E. Ketvirtis —' 

•laikrodį žadintuvą, Boris 
, Beverage — dėžę alaus.

Aukų rinkimas vyksta 

patenkinamai

Kaikurie lietuviai aukoja

Bostonas
JAUNIMO KONGRESUI 

ARTĖJANT

Vakaras su jaunimu

Jis Įvyks sekmadieni, ge- 
gūžės 7 d. 6 vai. vak. Lietu
vių Piliečių d-jos salėje. So. *
Bostone. Vakaro programoj, 
bus trys dalys: meninė va-Į 
landėlė, užkandžiai su pasi- . ....
rinktais gėrimais i; šokiai. » daugiau, kaikuiie mažiau.

Meninę valandėlę ruošia • bet .vra *r tokių, kūne sten-

vos:

ir ją atliks išimtinai patsai 
jaunimas. Tai bus nauja ir 
įdomu. Laukiama malonių 
staigmenų. Užkandžiais rū-C? 4
pinasi rūpestingų moterų bū
relis, kurios daro viską, kad 
bufetas būtų geras, gražus 
ir Įvairus, šokiams gros ži
nomasis’ Woreestei io L& R 
Trio, kuri labai mėgsta visi 
šokantieji ir šokius stebin
tieji.

Atsilankiusieji i vakara 
bus susodinti prie stalų. Kad 
viskas sklandžiai vyktų ir 
kad visiems būtų 
prašoma iš anksto

giasi nuo tos pareigos išsi
sukti. Aukos suma yra lais
vas kiekvieno apsisprendi
mas ir pati mažiausia auka 
yra brangi ir vertinga, bet 
reikia prisidėti, kad Jauni
mo kongresas galėtų Įvykti, 
kaip suplanuotas. Tad būtų 
džiugu, kad niekas neatsisa
kytų kongreso paremti tokia 
suma. kokią tam reikalui ga
li skirti.

Prašomi visi, kurie dar 
nėra paaukoję, savo dali Į- 
teikti bet kuriam Jaunimo

jaukiau, kongreso komiteto nariui ar

— Au di du, Maik!

— Aš to nežinau, tėve; aš 
galiu tik spėti.

— O kaip tu spėji?

Į — Jeigu ponas Nixona?
’ iš tikrųjų pasiūlytų Maskvai 
pasitraukti iš Lietuvos, jos 
atsakymas galėtų būti toks: 
"Mes siūlom jums pasitrauk
ti iš Vietnamo, iš Kambodi- 
jos. iš Laoso ir iš Tailando: 
bet kol jūs laikote tuos kraš
tus okupavę ir nežmonišku 
žiaurumu žudot tenai nie
kuo jums nekaltus žmones.

I jūs neturite jokios teisės rei- 
I kalauti, kad mes pasitrauk- 
į tume iš Lietuvos, kur šian-

____  ? dien niekas žmonių nežu-
I do“. Bet iš tikrųjų aš nema- 

nepri- nau’ kad, būdamas Maskvo- 
, je, ponas Nixonas norėtų a- 
! pie Lietuvą kalbėti.

— Nekrėsk juoku, tėve. !
■ — Nu. apie tai galėsime

Lietuva pasikalbėti, kai jis grįš iš 
, Maskvos, todėl palauksime 
i ir pažiūrėsime.

( reikalautų Lietuvai 
i klausomybės.

— Maiki 
- ne juokai.

laisva

— Bet tėvas darai juokus.

— Kodėl?
BILIONAI EŽERAMS 

IŠVALYTI

— Ne ”audiduok“, teve, į 
bet kalbėk lietuvfskai.

' I
— Vactumaru. Maiki? Aš: 

atėjau pas tave pasikalbėt, 
o tu raidavei šoki mane kr L j 
tikuoti. Ar tai gražu?

iį...»— Na, gerai, o ką norėjai į
pasakyti. • — v.^ pinna to(jėl. kad Didžiausias Amerikos gė-

__Aš atėjau, kad tu manį prezidento sargai tėvo ne- lo vandens rezervuaras yra
pasakytum. * prileis prie jo, ypač jeigu ei- 5 didieji ežerai — Superior.

' tum su kardu; galėtų net Michigan. Heron, Erie ir
— Ką? Į areštuoti, kaip Įtartiną tipą. Ontario. Tik vienas Michi-

į i gan ežeras yra JAV-bių ri-
— Aš noriu žinoti, ar mū-; — Tegul areštuotų; tada bose. o kiti keturi priklauso 

sų prezidentas jau išskrido! man būtų gera proga pakiš- JAV-bėms ir Kanadai, rūbe
ti jiems peticiją, adresuotą žius eina per jų vidurį, 
prezidentui. Jie turėtų jam

: ta popierj paduoti — ne Visi penki ežerai jau yra 
‘ kad loska. O jis, nuvykęs su taip užteršti, kad netrukus

— Ale žmonės kalba, kad tuo dokumentu Maskvon.; juose išnyks visa gyvybė, 
j jeigu jų vanduo nebus išva- 
; lytas. Mat. iki šiol be jokios 
: atodairos i juos leidžiami 
• nešvarumai iš daugybės di
delių Įmonių ir tokių did
miesčių kaip Detroit. Cleve 
land, Buffalo, Toronto ir kt.

Maskvon?

— Dar neišskrido, tėve.

Vošinktone jo nėra.

— Washingtone 
daug būna, tėve.

i
jau žinotų, ką daryti.

Jis ne-į — Nekalbėk niekų. tėve. 
! nes aš neteksiu kantrvbės...

Tai kui jis būna? Gai; — Ale kocipj čia niekai? 
žuvauja?

! — Tėvas žinai, kad Ame-
—,.A^ J.au č^kiau tėvui,į j.jĮ^g prezidentas vyksta; Jau keleri metai tiriamas

kad jis turi Floridoj ir Cali-, Maskvon pasitarti svarbiais • ju išvalymo reikalas ir taria 
fornijoj prisipirkęs vasarna-į tarptautiniais klausimais.' TZ• • 1 T • 1 1 • T * • I Xmių ir daug laiko praleidžia Jam rupi sušvelninti santy

masi su Kanada. Pagaliau 
prez. Nixonas. lankvdama-

tenai. kius su Sovietu Sąjunga. Tai į sis Kanadoje, tuo klausimu
— Ar tenai jam geriau? nejaUgi tėvas manai, kad jis Į susitarė su premjeru Tru- 

j galėtų jos vadams pasakyti: ■ deau.
— Aš manau, kad geriau.Į ”Jūs. rusai, šalin is Lietu-; išvaivmas atsieis a

vos!“ Toksai ultimatumas į .aI>™a& a’
__ Aie kodėl? i reikštų ne santykių pageri-; Ple ? ElE dol. Kanada duos

nimą, bet greičiau karą. O Lxel)tint^a.( a'lsa ^lta
— Visų pirma. tėve. tenai! tokio karo nenori nei So-’le " sudea JA 3bems. 

jo privati*nuosavybė. Antra, j vietų Sąjunga, nei Amerika. į 
tenai jam daug ramiau, nes! Karas tarp šių dviejų galy-j 
netrukdo visokie lankytojai į bių neapsieitų be atominių į Kaip žinome, iki šiol mė
sų savo reikalais, kurie jami priemonių, kui \iena bomba( di^inoj buvo naudojamas

transfūzijom kraujas, kuris

UŽŠALDYTA ODA

visai nerūpi. Bet kodėl tėvas: grali sunaikinti dideli miestą 
klausinėji apie jį? ' su visais jo gyventojais. To-

; kio karo tiktai besmegenis atitinkamoje šaltoje tempe- 
— Aš noriu nunešt jam; žmogus galėtų norėti. Štai,įratūr0J-e Dabar surastas bū. 

peticiją. į kodėl as sakau, kad tėvas das apie šešis mėnesius išlai-
„ . . . , . i kalbi nesąmones. kyti tinkamam stovy ir už-

.. a,c.n 37 ...aiten(^Il!?; - . . šaldytą žmogaus odą. kurią
paraše. Jis. Maiki, pamokys. . — Maiki tu mano petici- gaHma prfgydyti nukenteju- 
tas vyras ir buvęs nesiektas. jos neniekink. Ji gera. ! siems gaisr; ar kito5e nelai.

palyginamai ilgai išlaikomas

futbolininkas, ale dabai siu-1 ...... i mėse. Tokia oda plastikinia-
bas, tai futbolo jau nespar-į — Bet Lietuvos ji neislais- me maišely atšaldoma iki

vins. teve. Tokie popieriai (255 laipsnių žemiau nulio, o, 
stebuklų nedaro. j rejka]uj esant, vėl atšildoma;

. 'iki reikiamos temperatūros!
\u akuoji kad Lie- b. nau<jojama operacijose. , 

tuvai išlaisvinti reikalingas ________
stebuklas?

do.

— Bet peticija, tėve. reiš' 
kia prašymą.

— Jes. Maiki. prašymą. 
Ji prašo, kad nuvykęs Mask
von prezidentas Ni\on.is pa='

Už nosies ne tik jaučius
Bet kodėl tėvas kalbi vedžioja, ■______________ _

Jaunystės atsiminimai

sudaryti
pažįstamų ir draugų būre
lius po lū žmonių ir rezer
vuoti stalus kiek galint anks-’ ter, Mass. 02124. 
čiau. Tai būtų didelė pagal 
ba rengėjams ir patogumas
atvykusiems, kuriems nebe-; ____ __
reikės dairytis vietos. į PATARIAMA ĮSIGYTI 

Stalų rezervavimo reikalu!
prašoma skambinti komite-! ^as K. Barėno knygas: 
to pirm. Česlovui Kiliuliui, Tūboto gaidžio metai.! 
telef. 282-8797. j premijuotas romanas, 438 į

Aukojo laimikių

atsiųsti komiteto pirmininko 
Česlovo Kiliulio vardu adre
su: 51 Torrey St., Dorches-į

,cl

■ psl., kaina minkštais virše- 
' liais $3.15, kietais $3.75.t

II PU Kongresui remti V A‘si‘ik,tiniai 
loterija bus birželio 2 d. 216 psl.. kaina rombais vir- 
Tautinės S-gos namuose. :

Jau gauta labai vertingų 
laimikių, kuriuos paaukojo 
kongreso rėmėjai.

Magdalena Galdikienė 
paaukojo savo velionies vy
ro dail. Adomo Galdiko la-

Ar skaitytos?

šeliais $2.50.

Poezijos knygos

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
Įžymaus advokato. Seimo nario, mi
nistro Vlado Požėlos labai 
Įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose Įdomių dalyku. Kaina $4.00.
Tuoj Įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

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

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija

Sovietų Rusija, 309 psl.

POF.ZI.lQg PILNATIS į Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
Bernardo Brazdžionio poe-į tui‘i labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa» 
zijos rinktinė, kurioje šutai-į koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
pinti geriausieji visų jo iš-į džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo- 
leistų knygų kūriniai. Puoš-j iiucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
nūs leidinys, 592 psl., kai- vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 

seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
las ir kt.

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

na $10.00

Broliai

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi-
karo laikų Europoje, 127 Broliai balti aitvarai,
nimai iš Antrojo pasaulinio Henriko Nagio elrėraščiai, 
psl., kaina $2.00. Prano Gailiaus iliustruoti

Chicagos istorija, parašė 72 didelio formato puslapiai. 
Aleksas Ambrozė. 664 psl.. puošniai išleista knyga, kai- 
gausiai iliustruota, kai- na $5.
na kietais viršeliais $10.1
minkštais — $8 Tau» »«ute, Prano Lem-

Rimai ir Nerimai, Vaiž- be.rt.° . gyvenimas, kūryba, 
ganto, 55 psl. kaina $2.00. i prisiminimai, 269 psl., iliust- 

Versmės ir verpetai, aki- ^uota, kaina kietais virše-
mirkų - straipsnių rinkinys kais $4.00. 
praeities ir artimu dienų ak- i _ _. . .
tualiais klausimais, parašė ,T ° TvX?- ant8pau<^®18- 
Bronys Raila, 351 psl.. kai- Vytauto Didžiojo godos. Le- 
. nn i onar(’° Andriekaus eileras-

p p , - iriai, dail. Telesforo Valiau?
nė pjesė, parašė Balys Šiuo-! įuns'ruot1’ 106 PsI- Ka,na rro 1QO LoJno OO t 5>O.00.ga. 130 psl., kaina $4.00.

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši 
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė 
Parašė Pranas Naumiestis-
kis. Kaina..................$3 5C

Draugas don Camillo, 
idomūs klebono ir vietinės, 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai. 216 
psl.. kaina $3.

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas. 52 psl., kai
na $1.00.

Kvartetas, 4 dramos, au.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ 
SAI Julijos Švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus, 8G psl., kaina 
$1.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 psl 
kaina $2.00.
METŲ VINGIAI, Alf. Ty- 

ruolis, 176 psl. kaina $3.

torius Kostas Ostrauskas,' SIELOS BALSAI. J. Smals- 
170 psl.. kaina $5.00. torius. 221 psl. kaina 75 c.

Vilnius lietuvių liaudies; p RINKIVvs
dainose, (su gaidomis), pa-į // A j^co- r. -- - Steponas Strazdas, 159renge Gražina Knvickiene- 
Gustaitytė,
$5.00.

394 psl. kaina
Steponas Strazdas, 
psl.. kaina $2.50.
Nemarioji žemė, Lietuva

Numizmatika, parašė Jo- pasaulinės poezijos posmuo- 
nas Karys, 34*’ psl. kaina — sudarė Alfonsas Tiruons,' 
$15.00. 176 psl., kaina $5.00.

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 

IŠSIUNTINĖTAS

”K E L E I V 1 O“ 1 9 7 2 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

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

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

KELEIVIS

636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
< r



Puslapis šešta* KELEIVIS, sa BOSTON Nr. 17, 1972 m. balandai

MOTERŲ SK YRIUS
VAGIS IEŠKO ATPILDO NUOSTABOS SUTAPIMAI TĘSTAME V TAI

»SM»S<T >»—»*•—

VLADAS POŽĖLA

Suvalkų kalėjimo 
užpuolimas

Vladas Požėla, žymus 1905 m. revoliucijos veikėjas, 
nepriklausomoj Lietuvoj įžymus advokatas, seimo na
rys, 1926 m. vidaus reikalų ministras, miręs 1960 m. 
Australijoje, parašė atsiminimus, kuriuos k$ tik išleido i 
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų S-gos Literatūros J 

Fondas. Jie pavadinti — ”Jaunystės atsiminimai“. Sa-j 
vo atsiminimuose V. Požėla pasakoja ir apie kito tada ; 
žymaus revoliucijos veikėjo Vinco Mickevičiuus-Kapsu- j 
ko išlaisvinimą iš Suvalkų kalėjimo.

Kel. redakcija j

I,

1906 m. kovo 17 dieną Vilnių pasiekė gandas:

— Kapsukas pabėgo!

B- utk ų Juzė

ŽEMAIČIŲ DAINA

Žemaičiai! Mes — darbo va|*tiečiai. 
Mes — ramsčiai stipriausiąjį tvirto! 
Širdyse mums krauja# taip iviačia, 
Tarytum ten saulė tekėtų.

Mūs’ gyslos1 ugnikalniai vardą.
Mums žemės — kovos tik arena. 
Vartojam teisybės tik kardą. —
Te laimė pasauliui sruvena.

Beauštant pradėjom sukilti.
Visoj mūsų žemėj Žemaičių -—
Ir nešti tik laisvę, tik viltį 
Trobelėms ir miniai našlaičių.

Ir jungas prakeiktas nupuola*
Skriauda jau duris užsidaro.
Mes virtom į kietąją uolą ~r - 
Nebėgsim iš lemiančio kąro. • <
Žemaičiai! Mes — darbo valstiečiai. 
Mes — ramsčiai stipriausieji svieto. 
Širdyse mums kraujas taip šviečia, 
Tarytum ten saulė tekėtų.

Tikrai jis pabėgo. Vincas Kapsukas tuomet dar buvo, Poetas Butkų Juzė yra gimęs 1893 m. Kulių valsčiuje, 
socialdemokratas. Gabus, judrus partijos narys. Revoliu-j miręs 1947 m. balandžio 22 d. Klaipėdoje, palaidotas Tel- 
cijos metais jis veikė Užnemunėje — Marijampolės ap- i šiuose. 1925-1926 metais jis gyveno ir JAV-se. Dabar yra 
skrityje. ' išleisti 6 jo kūrybos leidiniai, ir liko dar nespausdintų, bet 

paruoštų kūrinių. Nepriklausomoje Lietuvoje didelio pa- 
Kapsukui netrūko drąsos, bet trūko paprasto apdai- sisekimo turėjo jo eiliuotas monologas „Žemaičių stipry- 

lumo. Atvyko jis į mitingą kaiman šalia Marijampolės, i bė“. kurį jis pats deklamuodavo literatūros vakaruose že- 
kur jau zujo policija su dragūnais. Žinojo tai visi, žinojo maicių tarme.
ir Kapsukas. Vos tik prasidėjo mitingas, kai pasirodė čia į
pat pasislėpusi policija ir dragūnai. Jis buvo areštuotas. į 

i
Lengva būtų buvę išlaisvinti suimtuosius iš Marijampolės 
daboklės, bet nebuvo apsaugos, kuri tai padalytų. Kapsu
kas greit buvo perkeltas į Kalvarijos kalėjimą, o iš ten, 
pradėjęs simuliuoti susirgusį, buvo išvežtas į Suvalkus ir 
paguldytas miesto ligoninėn. Jis pakaltintas, kad 1. pri- i 
klausė LSDP; 2. karo stovio metu kariuomenėje varė agi-Į 
taciją. Karo teismas Suvalkuose turėjo nagrinėti bylą. 
Perspektyva buvo liūdna — ilgų metų kalėjimas. Turint 
galvoje jo menką sveikatą (vėliau išsivystė džiova), tai 
reikštu belūike mirti.

Reikia gelbėti, — galvojo Partijos centro komi
tetas.

BABKA

2 puodukai miltų,
2 puodukai cukraus,
6 kiaušiniai,
2 puodukai ištirpinto 
sviesto.
V2 puoduko pieno.
2 plytelės mielių,
1 žiupsnelis muskatinio 
riešuto (nutmeg),
1 šaukštukas druskos.

i vidaus formos sienelės. Kur 
j popięiiųs susiduria, kraštus 
I reikią susiūti, kad neišsi- 
> skėstų.

(Iš Bostono skaučių židi- 
niečių valgių receptų kny
gelės).

GALITE TIKĖTI 

ARBA NETIKĖTI

— Reikia, reikia gelbėti žmogų nuo mirties, — kar
tojo. ragino kiti draugai. .................... a .Klausimus ištrina su cuk-

Bet niekas nieko nedarė. Suvalkuose nebuvo kovos lum’_ pasidaiytų balta 
organizacijos. Laiškuose Kapsukas nervinosi: „Vladai, i masė- a Pien^.ls?!s. s 
gelbek . rase jis is kalejj.mo, ; ka h. pastat0

r, vi -• • r.- • • • r - • -i .■ j kad pakiltu. Kai pakyla, su-Beliko pačiam imtis inioatyvos ,r ieškot, gerų drau- dedaPištirPintą sviestą, drus- 
gų O jų maža. Daugiausia pasitikėjau Kipru Bieliniu u ; ir ml;skatini riesut;;. Iš. 
Baltuku-Rasitiu. žinojau, kad pastarajam imponuoja Kap- maj§0 jr vjsa (e;ia išverčia 
suko drąsa. Maniau: žmogui bus proga nevykusią drąsą
parodyti. Apsirikau..

— Ko lindo? — 
prisidėti prie žygio.

atšovė man Baltukas, kai pasiūliau

Likome dviese — Kipras iras. Kipras iš Suvalkų grį 
žo Vilniun, kai paaiškėjo, kad Kapsukui išlaisvinti reikia 
LSDP Vilniaus organizacijos pagalbos.

Anuomet, 1906 metais, buvo dar daug karingo ūpo. 
Su ta mintimi Suvalkuose kreipiausi į PPS organizaciją. 
Suradau joje netikėtos pagalbos. Ypač daug širdies ir už
uojautos parodė dr. A. Jasciolt’as. Į trečią dieną jau buvc 
daug padaryta: pirmiausia buvo ištirta „pulsimoji tvirto
vė“ ir jos aplinka, paskui vidaus padėtis. Kapsuko, pasi
rodo, būta miesto ligoninės kalėjimo skyriuje, antrame 
aukšte. Sargyba ginkluota. Patikrinimas būna šeštą va 
landą. Raktai pas viršininką. Trečiosios kameros durys — 
trijų vyrų darbas. įleidžia i namus durininkas. O nugalėti
tam aparatui aš turėjau 12 žmonių. Žmonės buvo rinkti
niai: kalviai, meistrai, šauliai ir šiaip stipruoliai. Išsiaiš
kinta situacija ir antpuolio planas. Smulkiai suskirstytas 
darbas ir sutarta dėl ženklų — puolimo, atsitraukimo ir
pavojaus. Viskas vykdoma pagal komandą. Mirtis tam, 
kas pabėgs iš sargybos. Suprantama: mieste karo stovis, 
ir gatvėse patruliai. Drausmei ir planui patikrinti per die
ną prieš einant suruoštas manevras. Baigęs pratimą, susi
dariau įspūdį tvirto, drausmingo būrio.

ant miltuotos lentos. Minko 
apie valandą laiko, iki tešla 
jau nebelimpa prie rankų. 
Tata sudeda į formą, kad 
būtų ne daugiau, kaip treč
dalis formos. Kai pakyla iki 
dviejų formos trečdalių, ta
da deda į karštą pečių.

Jeigu formos nėra gana 
aukštos, reikia jas paaukš-

1971 m. rugpiūcio 1 d. Sh. S. Cheledin iš Phila- 
nakties metu įsilaužė vagis delphijos, Pa., atnaujinda* įsigykite teisininko P. aulo 
į Russell Merill parduotuvę mas Keleivio prenumeratą, parengtą leidinį „Kaip su- 
Hampton Falls, N.H. Savi-, atsiuntė taip vadinamą Lin- • daronJ- testamentai“. Tai ia- 
ninkas, pajutęs neprašytą] colno-Kennedy centą, nulio į j^aj naudinga informacijų 
svečią savoj parduotuvėj.] priekinėje pusėje, prieš Lin_i jęayorelė norintiems sudary- žioklini šautuvą colno veidą, išspaustas John „• T,n iv ti

Kennedy veidas.

sav
čiupo medžioklinį šautuvą 
ir puolė į vidų. Vagis, pa
matęs ginkluotą vyrą, nešė 
kudašių, bet paleistas šūvis 
pasivijo ir šratai sulindo 
uam naktiniam paukšteliui 
į minkštimus.

Vagis buvo pagautas ir 
nuteistas 18 mėnesių kalėji
mo.

Dabar, gerų draugų pa
mokytas. jis iškėlė Rocking- 
hamo, N.H., teisme 50.000 
dol. solidarų ieškinį parduo
tuvės savininkui ir jo agen
tui John Trumbull už tai 
kad, esą, šūvis buvo paleis 
tas neteisėtai ir jis sužeistas 
visai be reikalo.

Jo bylą apsiėmė vesti net 
du advokatai: vienas vieti
nis, o kitas net iš mūsų mie
lojo Bostono.

Taigi būkime atsargūs ir 
mandagūs su vagimis ir plė
šikais, nes. ju žygiui nepasi
sekus, gali tekti dar mums 
patiems jiems grynais pri
mokėti...

Matote, mūsų laisvoji ša
lelė šiuo metu yra tikra A- 
merika vagims ir panašiems 
„profesionalams“.

Stagrius

Tie centai neleidžiami 
viešon apyvarton, o laikomi 
numizmatine retenybe. Jis 
mūsų gautas prilipintas prie 
pailgo lapuko, kuriame ang
lų kalba surašyti šitie duo 
menys:

Lincolnas buvo išrinkta 
JAV prezidentu 1860 m e 
tais, o Kennedy 1960; abie 
jų pa vardės turi po 7 raides 
abu nužudyti penktadien 
savo žmonų akivaizdoje; a 
bu buvo tiesioginiai susirišę 
su civilinių teisių apsaugo: 
reikalais; abiejų išrinkime 
teisėtumas daugelio buvo a 
bejojamas.

Kennedžio sekretorius bu
vo Lincoln, o Lincolno — 
Kennedy.

Lincolno sekretorius Ken
nedy įspėjo prezidentą neiti. 
į teatrą, o Kennedžio sekre.Į 
torius Lincolnas įspėjo jį ne- ‘ 
važiuoti į Dalias miestą.

Abiejų prezidentų pava
duotojai buvo Johnsonai: a- 
bu pietiečiai demokratai;

ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Geri žodynai
Anglu - lietuviu kalbų žo

lynas. V. Baravyko, 590 psl. 
’pie 30,000 žodžių kaina $6.

Lifttuviu-anglų kalbų ŽO- 
’vn&s, redagavo Karsavi- 
aitė ir šlapoberskis. apie 

‘7.000 žodžių. 511 psl., kai- 
»a — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo- 
vnaf Vin'aus Peteraičio. 11 
ūda, daugiau Kaip 30,000 
ndžiu. 586 psl.. kaina $7.O<>.

«x++*»#*«-*#4»*»#^+#**»#****+*«
imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema,

GYDYS ALUMI IR VYNU

abu buvę senatoriai; abiejų tos vergų stovyklos, kuriose 
vaidai tuiėjo po 13 laidžių.. ^entėjo ir žuvo mūsų 
Lyr.don Johnson gimė 1908jPrc(;a^ seserys, giminės ir 
VL^o1S’ ^n.c^evv Johnson į draugai, knygos kaina —
1808 metais. i

75 centai
Dr. Milton Greenblat, — 

psichinio sveikatingumo rei
kalams komisionierius Mas
sachusetts valstijoje — pa=! nepopuliarom idėjom, 
•eiškė, kad pora alaus bon-i 
kų per diena senesnio am-;

Abu prezidentų žudikai—' 
Booth ir Oswald — buvo 
pietiečiai ir abu atstovavo'

Oswa!das nušovė Kenne-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla- 
oir — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
fsieninis!.

žiaus ligonius geriau pavei- cb’ iš prekių sandėlio ir pa
bėgo į teatrą, o Booth nušo^ 
vė Lincolną teatre ir pabėgo 

i į prekių sandėlį.

kia, negu visokie ramman-
. .. .. _ tieji vaistai. Alkoholis išple-Geguzes menesi karaliene

12 knygų už $2rysium su ta Kelione jau 
prancūzų laikraščiai, štai ta 
santrauka:

Karalienė buvusi nėščia 
92 kartus, buvę 9 priešlaiki
niai gimdymai, turėjusi 149 
nelaimingus atsitikimus, 63 
kartus ji ruošusis atsisakyti 
sosto ir 73 kartus persiskirti 
su savo vyru Philipu.

Karalienė. 11 kartų buvu
si grubi Irano šachienei, 6 
kartus’ Monako kunigaikš
tienei ir 2 kartus Belgijos 
karalienei.
. Ją 32 kartus vos neištikęs 
nervų priepuolis. Į jos gyvy
bę kėsintasi 27 kartus. Ji 
151 kartą iš savo rūmų vijų

tinti riebaluotu ar vaškuotu isi lauk sesers-Margaretos vy- 
popieriu, kuris statomas iš rą.

rininkas ir dar kažkoks pareigūnas tuojau buvo nugink 
luoti ir surišti. Perspėta: taip jiems bus geriau. Palikęs 
apačioje savo sargybą, atsidūriau antrame aukšte, prie 
trečiosios kameros duių. Kapsukas jau stengėsi iš vidaus 
tačiau durys nesidavė išlaužiamos. Raktas buvo pas virši
ninką. Laimei, kai kilo triukšmas, jis pats prisistatė.

Į A n
— Rankas aukštyn! — į kiūtinę atremti du revolve

riai paragino viršininką iškelti aukštyn rankas.

— Prašau kameros raktą!

Bet viršininkas, matyt, nesuprato, kas darosi aplink 
jį-Tv irtas, aukštas žmogus, jis drebėjo kaip epušės lapas. 
Nė žodžio nebegalėdamas pratarti.

ri . . . , 1Oi- i i • i-- n- -i —La. raktas! — is džiaugsmo suktelėjo mano paly-PaskirtuoiU metu— 18.1o vai., kai tik atėjo naktine: , , , . .. T. i • -• , •. * * i / -i J dovas, kalvis, stipruolis. Jis kairėje rankoje iąu laike rak-sargyba, — heonine iau buvo apsupta: telefono vielos a J. ’ . . ----- . t t .. . L ... , tą, ištraukęs ji iš viršininko kišenes.nuplautos, visi išėjimai apstatyti, ir įeita vidun. Jejome * J
keturiese: trys dideli tvirti vyrai ir aš. Du sargybiniai, du- (Bus daugiau)

dariusį ar bailų pažadina atJ v^ dės drauge turi po 15 rai_ 
siverti ir prašnekėti, — ir! džių. 
visa tai turi teigiamos įtakos 
fiziniu ir psichiniu požiūriu.

Vynas yra buvęs pats se
niausias vaistas. — sako dr. 
Alberto DiMascio. psicho-] 
farmakologijos departamen
to direktorius, tad jis ir da
bar neprarado savo veiks
mingumo. Cushingo ligoni
nėje Framingame panaudo
jus vyną ir alų, padidėjo li- 
;oniu aktyvumas ir sumažė- 
o reikalas duoti vaistų.

Tokių pat rezultatų esą 
pasiekta kaikuriose Bosto
no, Westboro ir Graftonc 
osich latrinėse ligoninėse ir 
senelių namuose. O kaikui 
o alaus gydymo reikalams 
mta net perdaug vartoti, 
nes tais pačiais vaistais, ma 
Lyt, ėmė gydytis ir patys gy
dytojai... Kaikur per mėnes; 
šgerta net 2,400 butelių a- 

laus.

AMERIKOS MIESTAI 

ū. „JUODĖJA“

JAV-se jau 25 miestuose 
negrų gyvera daugiau nei 
jo 100.000. Daugiausia jų y- 
ra Nevv Yorke — net 1.66*6 
000. Chicagoje negrų gyve
na 1.102,000, Detroite — 
660.000 (43 G visų miesto

Abiejų gimimo laikas ski
riasi 100 metų.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 

i sonas, 127 psk, kaina $2.00.
IVAIRIANYBĖS i ... . _ .

1 ikrą teisybe apie Sovietų
T. , • X- - T J - Sąjungą (parašė J. Janus-Kortų gimtine yra Indija kis)) 96 ps!;> kaina 50 cent

veda — matai jos kulnis.
j Europą jos atėjo 14 amžių-i Kunigų celibatas, parašė
je. - / . - . • kun. Fox, 58 psk, kaina 25* * * < ,centai.

Vis dėlto yra skirtumas,!
kai pats užsirakini ir kai ta-( Ar buvo visuotinis tvanas,
ve užrakina.

» * *
Galva žmogui duota ne 

cam, kad jis sakytų, ką gal
voja, o tam, kad jis apsigal
votų prieš sakydamas.......

64 psk. kaina 25 centai.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psk, kaina 50 centu.

Juozas Stalinas, 32 psk, 
kaina 25 centai.

Juo giliau žemėn, tuo yra* Žalgirio mūšis, parašė dr. 
karščiau. 4-8 kilometrų gyly- i Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
je taip karšta, kad vanduo! ka*na 50 centų.
virsta garais.’■ * * *

Iš pasiučiausio kumeliuko 
išauga geriausias arklys.

Temistoklis
(505-406 p. Kr.)* * *

Mūsų žemėje kasdieną 
gimsta 324,000 žmonių. Iš 
jų kasdien dėl bado miršta 
10,000, dėl kitų priežasčių 
123,000, todėl kasdien pri
auga 190,000 žmonių.• • •

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

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

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

I kaina 25 centai.
! . .

Socir'izmo teorija, (M.
• Fišerio), 74 psk. kaina 25 et.
I

Jei nori būti kelrodis, ne- Socialdemokratija ir ko- 
‘ 1 jeigu tave išsma-] mUnizmas (K. Kauskio), 47gyventojų, Philadelphijoj—

653,000, Washingtone, D.C.
— 537,000 (71U visų gy
ventojų. Los Angeles— 503, Moterys turi bent tualetą. AtsKirai sudėjus, ju kaina 
000, Newarke, N.J. — 207, O kuo savo tuštybę priden- $5.60. bet visos kartu par-

sistebėk 
luos.

* • • j psk, kair.a 25 centai

‘000 (54visų gyventojų), gia vyrai? duodamos už $2.

1
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V. VIZGIRDOS PARODOS Penki kalba ui šimtą 

NEPAPRASTA SĖKMĖ j Bostono Lietuvių pį
Dail. Viktoras Vizgirda? liečiV narių turi ge--

rengdamas Bostone sa> o kū- fokai per 1,000. bet jos mė- 
rinių parodą, atrodo, ir pats nosiniuose susninkimuose 
netikėjo, kad ji galėtų su- nebūna nė šimto. Taip buvo 
traukti minias dailės meno balandžio 20 d. susirinki- 
mėgėjų, nes čia per ilgesni me> ° jame ou\ o spi endzia- 
laiką jau daug kas jo darbų JH1 sv arbūs draugijos reika- 
yra painom progom įsigijęs. lrtl-
Bet ir paties dailininke ir jo p,.. du n rf
'“" Vo °o sl>°"sonaus k“]‘u- pagerbus 3 mirusius. iSklam 
ros klubo malomam nustebo į « k Druzdžio mė-

CAPE CODE,. 

prie jūros,

OLD SILVER BEACH,

W. FAL.MOITH. išnuomojami visai naujame name

gražiai Įrengti atskiri kambariai su vonia.

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

Aleksandrai Moriarty, 121 Bellevue Rd., Sųuantuni. 
Mass. 02171.

t MK vUlĄ«£l vt/i \ Vjl>•<». V Ari

mui i minėtos parodos nešinę apyskaitą, kuri rodėatidaiym, p.aeitą šeštadienį a . w nuostoli sustota
t,ek parinko is Bostono ir C m apyskaitos tvir-' 
jo apylinkių žmonių, kiek tzi„..A7____ !tinimo. Klausimas svarbus, 

bet nariai didelio susidomė
jimo jam neparodė, net ne- 
siteiravo, kodėl pernai maJĮĮ 
žesnė apyvarta, o pelnas net • į 
dvigubai mažesnis, neklaus-ii 
ta, kodėl nėra kontrolės pra
nešimo apyskaitos reikalu ir. 
kt. į

TAPĖ CODE, prie gražaus ir švaraus ežero, balto smė
lio puikios pagrantės ir kvepiančių didžiulių pušų — 
nuo liepos 1 d. ar anksčiau išnuomojama daili 5 kamba
riu su ugniakuru ir šildymu

vasarviete •ži »-

ne tik jokioje kitoje pai odo
je. bet ir aplamai Tautinės 
Sąjungos namuose vienu 
kartu nėra buvę. Vėliau atė
jusieji pro žmones sunkiai 
begalėjo Įžiūrėti ir paveiks
lus, ir teko palaukti, kol mi
nia artėjant virurnakčiui 
kiek prasiskirstė, arba ateiti
kitą dieną. į šita reįkalą greitai baigus.

Viršutinėje salėje, kur bu=:inž- j- Manomaitis ekrane 
vo V. Vizgirdos paskaita ir Į P*10^ kalP Jls’ valdybos 
mūsų dailės apžvalga skaid-i pavestas, numato sutvarkyti 
rėmis. parodos lankytojai. «aba1' lals™s patalpas ne
užpildė salę ligi pat ekrano! ™° Ten numatoma j-
ir stati visus pasienius,

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

Aleksandrai Moriarty, 124 llellevue Rd. Sųuantum. 
Mass. 02171.

Balfo susirinkimas

rengti salę. kurioje tilps iki
Parodos atidarymo žodi! 100 zKmon^’ ir vllluv^ KU^ 29 d. 8 vai. vak. So. 

tarė rašytojas Antanas Gus-i rl?je bVs, ^pail?a, Elc?r“,^‘ n0 Lietuvių Piliečių

Ši šeštadieni.

Inžinierių susirinkimas

la' Alei* Ma kaiti* bū d 'imas ******************************************************#**************^ 
15 metų, laimėjo Mass. 1960! t 
metų mokslei.ių pirmeny-- Z 
bes ir Algis Leonavičius. 14 
metų amžiaus būdamas, bai
gė antruoju tose varžybose. ‘
Abu pastarieji tebėra akty-j 

•vūs Bostono lietuvių šach-'
; matų komandos dalyviai. į 
J Gediminas Šveikauskas gv-i 
' vena Neu Yorke ir daly vau-j 
ja tenykštėse varžyb«>se. Jis 
šiemet pasiekė Amerikos1 
šachmatu meistro titulą.

Dviejų savaičių
Ekskursijos į Lietuvą

A 2 . * . \ *
Kaina nuo $619. 00

* Vykstantiems iš Chicagos tik $100, iš Clevelando tik
* $66 daugiau.

Lapinskai susilaukė sūnaus $

Komp. Darius ir Laima 
Lapinskai, šiuo metu gyve
nantieji Chicagoje, susilau
kė pirmgimio sūnaus, ' irsis 
pakrikštytas Adikli o - Aro 
vardu.

Sveikiname tėvus ir ne-' 
mažiau laimingus senelius. :

PAKE NG 1 M Ų
KALENDORIUS

Balandžio 36 d. So. Bos-į* 
tono Lietučių Piliečių d-jos 
1 II-jo auKSio šalvie L;stono, 
Lietuviu Tautiniu šokiu
sambūrio va karas. * ♦ ♦

balandžio; ALIAS Bostftho skyriaus 
Bosto- narių susirinkimas Įvyks ši 
d-jos penktadienį, balandžio 28

taitis, trumpai primindamas į Ipinami į1*1 .valJįai’AXjsl ,tle patalpose šaukiamas antras d. 7:45 vai. vak. inž. Jeroni- 
oovmin ,v mcnr,'darbai atsieis $27,000. dar Balfo skyriaus susirinkimas. mo Dabrilos bute.

Ekskursijos išvyksta iš

BOSTONO (NEW YORKO), MONTREALIO
BIRŽELIO 8. LIEPOS 13, RUGPIGČiO 17, 

RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 <1.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.
• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės ap

lankyti kitus jų pasirinktus Europos miestus.
Grupėse daly vių skaičius ribotas- NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadvvay 

South Boston. Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS

Gegužės 7 d. So. Po. tonoj 
Lietuvių Piliečiu d-jos L1 a.; 
salėje Bostono Jaunimo ko-i
miteto meno ir šokių vaka- kurie keičia adresų, prane- Knygą paraše 
1 as- * j iant naująjį adresą neuž-

d. 3:00 val.inMrit’ paraivti ii senąjį.

Nepamirškite parašyti

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus.

TINKA DOVANOTI 

EVVAKENING LITHUA

NIA, 187 psl.. kaina $3.00.

Jokūbas J.

Stukas. Ji tinka skaitantiem
Gegužes 21 d. 3:00 vai. ”<”»■ angliškai ir norintiem susi-

po pietų Taut,nės Sąjungos j fjeFanl imkite paraiyti pažinti su Lietuvos praeiti-
namuose komp. Juliaus Gai-1 . . , ! zč-• 1
jt i • • t- • i i oašto numerio — ••tt code mi ir dabartimi.delio mokinių metinis kon-;p
certas.

savųjų ir kitataučių meno, xx*nu suoniniumot.., mo ua oruos Duie. Cpotižm 97 .1VvitiVŠ rioii v v;-70-!v i reikės pridėti baldams. ,y . S Geguže.- . < d. < ..>() \al.kntikų apie dail.Jv. vizgii-^ . Vargo aaug ir lietuvių tam . . v vak. Tautinės Sąjungos na
dos kūrybą pareikštas nuo-j Susirinkimas tą valdvbos pe. Vargstantieji šaukiasi Programoje— inž. Vytau-t muose — liieratū rinčs va
jones ir jo darbų vertinu! su patvirtino, ir ne- Balfo pagalbos. Tad ateiki- to Suziedeho pakaita: A-jlardossu poeU- Stasiu Sant-
mus. Po to Lietuvių Rašyto-; k J j b d-tf me i susirinkimą ir visi drau- temimų jėgainių apžvalga“ ? vani 'Da]vvau - ; Pvcčfai ;)oe.
jų D-jos pirmininkas poetas! g^aSaį jau bL gali- ge pasvarstykime, kaip tiem , Visi nariai kviečiami da-’ tas Henrikas Na rys. akto-; 
Leonardas AndrieKUs, paro- ma ragauH pjcos jr jjetuviš- savo broliam padėti. Nesą- gyvauti. ;■ ■ į rius Jonas Kelerius ir :-.t
don atvykęs net iš New Y om kuv* kykime. kad ir be manęs ten! _ „ j * * *
ko, savo sveikinimo žodyje • & apsieis
nuoširdžiai pasidžiaugė* V. j Susirinkimui buvo praneš- .. 1
Vizgirdos gausiu kūrybos 1 ta. kad nauju draugijos rei- Skyriaus valdyba nuošir-; Bay State Schcdastie šach 
derliumi, auštai iškeldamas; kalų vedėju pakviestas Vin- d.ziai Pi’aso visus kuo gau=, matų varžybose, kurios įvy- C . 
jo menini svori ir netgi dide-j cas Kazakaitis, veiklus kolo- siau susirinkime dalyvauti. , k0 balandžio 18-19 dienom į * 1 ' į

lę reikšmę dabartiniam Lie-; nijos narys; kad mirė du se- _ . ... i Brookline. Mass.. pirmą vie- i

Atžymėtas Tomas Girnius į Birželio 3 d Santaros-švie.į 
Įsos Federac'ios rengiama 
I dr. Broniaus Vaške!’-, pa-;

tuvos menui. Gi dail. V. Viz=;' ni draugijos nariai — Hud= Dorchesterio Moterų klubo | tą pasidalijo tiys jaunuoliai: 
girda žodžiu ir skaidrėmis; šone 99 metų amžiaus Pra- susirinkimas Albin Krefsler, Richards ir
pavaizdavo Lietuvos dailės; nas Keblinskas. buvęs ilga- 'trylikametis Tomas Girnius,
meno vingius nuo pirmosios mėtis draugijos namų sar- Mūsų klubo susirinkimas visi trys surinkę 4 taškus ir
parodos Vilniuje ligi pat šių gas. o Dorchestery Petronė- bus antradieni, gegužės 2 d. • 5 galimų.
dienų. Dėl laiko stokos lė Strimaitienė, 92 m. am= 7:30 vai. vak. So. Bostono, Norėtųsi, kad Tomas paJ 
parodos atidaryme turėda- žiaus; kad labai sunkiai bu- Lietuvių Piliečių d-jos patai-į sekty pėdomis anksčiau pa-! 
mas savo kalbą trumpinti, vo susirgęs draugijos baro pose. Po susirinkimo bus sižymėjusių bostoniečių bro- 
tą apžvalgą jis pratęsė dar patarnautojas Jonas Beišys, vaišės. Visos narės kviečia- jjy Šveikauskų. Makaičio. 
ir sekmadieni naujiems pa- bet jau palengva sveikstąs, mos atsilankyti. į Leonavičiaus ir kitų Kazio

Sovietu pcgrirdž:o spau
da rašo, kad vieno Lenin
grado ra iono darbo stovyk
los 15 kaliniu užsisiuvo bur
nas, tuo būdu nrolestuoda- 

1 mi dėl nežmoniškų sąlygų.

oAVAlTRAšT IS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytoju laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
<v-»rbia problema.
”NF°RIKLAUSOIMA LIETUVA“ yra dinainišk-;^ mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.OO 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, G90. (Juebec, CANADA

rodos laikytojams.
Lietuviai N. Anglijos 

šventėje

Valdyba

Aplamai, paroda, kruopš= 
čiai ir su išmanymu sutvar
kyta, užėmusi abi Tautinės Bostono Lietuvių Tauti 

namų sales, ištisai at- njų šokių sambūris, nors ir 
šviečianti vizgirdiškos dva- labai užimtas pasiruošimu- 
sios spalva, buvo nepapras-j gavo vakarui ateinanti sek-Į 
tai rimtas kultūrinis Įvykis.! madieni So. Bostono Lietu-* 
Apie tai dar teks išsamiau; vjų Piliečių d-jos salėje, bet 
pakalbėti kitą karią. ; neatsisakė dalyvauti baland’

Gausi publika Kultūros! ^žio 22 d. N. Anglijos 24-je

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

! Merkio išaugintų jaunuolių. 
: Gediminas Šveikauskas du 

' kartus buvo laimėjęs Bosto
no šachmatų čempiono titu-

Į
Ieškau automobilį turinčio se

nesnio žmogaus kartu gyventi. 
Gera viela. Nepra!c: kite geros i
progos.

Rašykite Keleivio adresu, pa 
žymint ant voko i,. R. SLA

klubo valdybos buvo taip 
pat gausiai pavaišinta šam-

liaudies šokių šventėje Wel- 
lesley, Mass. Jos programoj

panų ir atitinkamais užkan- dalyvavo keliolika tautų, ir 
džiais. Kiek teko patirti,; tik 3 iš jų (lietuviai, švedai 
buvo nupirkta keliolika pa-iIr škotai) nėra praleidę nė

šeštadienį 
balandžio 29 d.

FUTBOLA.S-80CCer
per spalvotą televiziją 

tiesiai iš rungtynių

veikslų.
Nuoširdžiai sveikiname

dailininką V. Vizgirdą ir 
Kultūros klubo valdyba, su- 
dariusią galimybę šią paro^ 
dą suruošti.

I Bostoną atvyks žymus 

latvis

Dr. Bruno Kalninš, Stock
holme gyvenantis latvių so-

vienos šventės. Rengėjai tai 
viešai paskelbė.

Ir šioje šventėje progra
mą stebėjo daug tūkstančių 
žmonių. Gražusis mūsų jau 
nimas visada turi dideli pa*

. sisekimą.
i
i

V. Čepulionis gal seniausias 

skaitytojas
I

Keleivio skaitytojas Va-

Cape Code. CenterviHe. Mass., 
išnuomojama vasarvietė — 7 
kambariai. 4 miegmieji. Vra di
delis apaugęs medžiais kiemas. 
Tik viena mylia nuo jūros pa
plūdimio. Kreiptis šiuo adresu:

Zosė Vieškalnienė 
33 VVindsor Road 
(Juincv, Mass. 02171 
Telefonas: 471-7266.

> f 18)

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

AMERIKOJE

cialdemokratų vadas, at- lentinas čepulionis, gyv 
vyksta i Bostoną ir čia ge- 267 Silver St.. So. Bostone 
gūžės 7 d. 2:30 vai. popiet gegužės 21 d. švęs 97 metų* 
Latvių s-gos namuose, 64 amžiaus sukaktį

ANGLIJA 

prieš

V. VOKIETIJĄ 

iš Wembley

Savo namų TV’ tų rungtynių nematysite 

Italijos—Belgijos rungtynių pradžia 11:00 valandą 

BOSTONO ARE NO

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
I Tograma Naujoj Anglijo. 

,8 stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 

j niais nuo 1 iki 1:30 va! die
jną. Perduodama: Vėliausiu i

ndą prieš pietus J pasaulinių žinių santrauka 
j r komentarai, muzika, da’

Sigoumy St., Jamaica. skai 
tys paskaitą, kurioj apžvelgs

Visos vietos rezervuotos: $6.00. $8.50 ir $10.00. Bilietai parduoda 
mi Arenos kasoje pirmadieniais—šeštadieniais nuo 9 vai. ryto 

i 5 vai. vakaro, tel. 267-3810, ir
Hub Ticket-Tvsons-Out of Town Ticket. Cambridge

ios ir Magdutės pasaka.
i i

Sveikiname miela sukak- Tarptautinis ispanų televizijos tinklas (250 Park Avė. New York) >nų krautuvę.

s Biznio reikalais kreiptis 
įBaltic Florists trėūu ;*• dovs

V01Wnonq.nu.iuj tnvininka cnlanknci oražans rungtynes transliuos per satelito televiziją tiesiai iš Anglijos ir J wav So. Bos
tarptautinę politinę padėti. .. . . Italijos i JAV-bes ir Kanadą 40-čiai teatrų ir sporto salių. Italijoj nao\AJU

Plačiau parašysime kitam arnziaus. ir linkime (lai ligai jr Avi^lijoj rungtynėse laukiama 200.000 žiūrovų. Tai rungtynės’ •- cri’ninn m ____ *__ •__ ___ •

502 E
ore.

Broad
Telefo- 

en fzaun» i 11

SLA—jau 80 met Į tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENUIM AS w*ieško pelno, o teikia 
patarnavimas savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki 810.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ea_ 
dowaeat Iasuranee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draogijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of AmerUa
807 Weat 30th Street, Ncw York. N.Y. 10001

nymeiy. būti stipriam. dėl Europos futbolo čempiono vardo! mas ir Keleivic
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PASAULIO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
BOSTONE

Liepos 2 d. Chicagoje bus jau Ketvirtoji viso pasau
lio lietuvių tautinių šokių švente.. Nedaug bostoniečių ga
lės ten nuvykti, bet visi ją galėsime pamatyti daug anks
čiau. būtent, — ši sekmadienį, balandžio 30 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių Piliečių (i-jos didžiojoje salėje. 
Ten visą šventės programą atliks gražusis Bostono jauni
mas. O kad jis gražus, galime matyti spausdinamose nuo^ 
traukose ir kad gražiai šoka, — įsitikinsime atėję. Gėrė- 
simės ir džiaugsimės kartu su šokančiaisiais.

Be to, geriausių šeimininkių būsime vaišinami gar
džiais valgiais ir gėl imais. Tuo pasirūpins šokėjų mamy
tės ir jų draugės.

i
Maža to. Tranki muzika net šokėjų seneliams neleis; 

ramiai sėdėti, kvies palenktyniauti su vaikaičiais.

Bet ir to dar maža: atėję galėsite laimėti gražų kili-' 
mą, laikrodį, $50 ir dar kelis kitus vertingus laimikius.

-M****************** ********** *• .-**»*•***♦♦*#*********#♦****♦*♦*'*’

Vietines žinios

Bostono Lietuviu Tautinių šokių sambūrio, kuri 
moję eilėje (visur iš kairės i dešinę): Dalytė Ivaš 
Karen Magiure, Regina Kulbytė, Danutė Vašk. 
Ivaškaitė; antroje eilėje: Debora liumilaitė, Iti 
nis. Danielius Mileika. Tadas Kulhis; trečioje eil 
mas Eikinas. Aleksas Ivaška. Vytas Ivanauskas. 
Luzaitis ir Linda Magiure. Juos šokant galėsime 
balandžio 30 d. 3 vai. popiet So. Bostono Lietuviu

eoars

am vadovauja Ona Ivaškienė, vaikų grupė. Pir
kaitė, N erutė Bizinkauskaitė. Nijolė Ivanauskaitė, 
tė. I raneinė Luzaitytė, Kristina Mitkutė, Daiva 
vardas Mileika, Paulius Vaškys, Juozas Balukė
je: Teresė Brazdžiūnaitė, Zigmas Ivanauskas, To- 
Ramūnas Ivaška, Povilas Bizinkauskas, Vilimas 
matyti, atvykę į sambūrio vakarą šį sekmadieni. 
Piliečių dr-jos III-jo aukšto salėje.

Nuotrauka J. Stuko

FORTŪNA FUEL CO.
478 ADAMS ST. OUINCY

(ju»t keyond the Holiov.)

k
CITGO J

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNER
1/3 Regular Į 

.Spoccl

up to 
1/2

iFuel Co$t|

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

Golden Platter 
Parts Protactioal 
Plaa

Over 40 years experience...Easy budget payment plan s

aU 773-4949 or 436-1204

Complete forced hot uater 
baseboard systetns steam 
and hot vvater east iron ovet 
base boilers.

Todėl nepraleiskite tokios retos progos daug ką lai
mėti! Ateikite i Bostono jaunimo ruošiamą vakarą šį sek
madienį, balandžio 30 d. So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėje. Pradžia 3 vai. po pietų.

Paremkime savo jaunimo gražias pastangas, padė
kime jam sutelkti lėšų kelionei i Šokių švente! i

Apvogė lietuvių bažnyčią

Jau daug kartų esame ra
šę apie vadų ir vandalų 
siautėjimą So. Bostone. Iki 
šiol jie kelis kartus buvo įsi

laužę į šalia šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčios e- 
sančią mokyklą ir pridarę į- 
vairių nuostolių. Praeito tre-

čiadienio vakarą ar naktį va
gys įsilaužė ir į Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčią.

išlaužė duris, stalčius, pavo^ 
gė mikrofonus ir pridarė ki
tu nuostoliu.*- *■ v

Mes jau seniai raginame 
' mūsų organizacijų vadovus 
' griežtai reikalauti miesto

„tėvus“ ir kitus politikierius., 
kad jie pasirūpintų sutram-Į

dyti nepaprastai padidėju-! 
šią chuliganų ir vagių veik- į

lą, bet, matyt, mažai kas tuo • 
reikalu domisi, kol dar pad
tiems mūsų visuomenės at-' 
stovams vagys neišpiovė ki-* 
senių ir neišdaužė langų.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Milbury St,

VVORCESTER, MASS.

Tel. SVV 82868

yra vienintelė oliciah pta*- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš »Vor tes
terio į Lietu vų ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkinga L

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

Vedėja B. Svikliene

, Te>eiona?: AN 8-2805
br. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnii.• — — — — c — — — * . — — .

’ įpėdinis
į OPTOMETRISTAS
» Valandos: į
tnuo y va> rvlo iki 5 vai. v&k [ 
2 Trečiadieniais nepriimama ( 
’ 447 BROADVVAY

South Boston, Mass

1

s*********************************

Ketvirtis & Co.
. —JEVVELERS—

L* ik rodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpastingai taisomo laikrodžio* 

tiedu*, papuošalus

379 W. BROADVVAY
į SOUTH BOSTON 
į Tel AN 8-4649
*********************************.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų r« 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskyrus Šventadienius tr sek*.

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

□ Krosnies aptarnavimas ‘
□ Automatinisjpilimas
□ Patogios mokejimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
4?) Church Street 

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’imo darbus ii: lau
ko ir viduje, Įgyvenamų namų ir 
biznio pastatu, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

*********************************** 
į A. J. NAMAKSY j

;! Real Estate & Insurance 
j! 321 Country Club Rd. ;> 
;!Newton Centre, Mass. 02159; • 
;! Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Roddį
f (RUDOKIUTĖ)
! OPTOMETRISTt 
; Valandos:
! nuo 10 rv<o iki 6 vakaro 
> Trečiadieniais—uždara
! 445 BROADWAY
: SOUTH BOSTON, MASS-

********************************** *J«^**************« ***************************************************

a*************************.******** z*******************r**************>
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Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

DABAR

51®už 90 dienų įspėjimo indelius moka

už visus kitus indelius moka 5;4%
Nuo jdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. 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

Dažau ir Taisau

V viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maso.

{ Tel. CO 5-5854

I

J Flood Square . DRAUDIMO AGENTŪRAJ Hardicare Co. Atlieka įvairių rūšiųi Salininkas N. J. ALEKNA draudimus
628 EAST BROADVVAY 
šonu BOSTON. MASS. Kreiptis senu adresu:

i TELEFONAS A N 8-4148 
B*niamin Moore Dažai

1
BRONIS KONTRIM

Porieros Sienoms 598 Broadvvay
2 Stiklas langams

Visokį* reikmenys narnama So. Boston, Mass. 02127
Reikmenys plum beriama 
VUnkfa **lef.’»s daiktai

Tel. AN 8-1761

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, ap
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 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
į VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

Trans-Atiantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSĮ LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

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

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Dari mi valandos: Kasdien

Šeštadieniais

9— 5

8—12

393 VVest Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

’ I <#r*r***** ********#***>*>,>>j<>.^«._.«^.^.».. . f f

< ► 
::

' > « ► 
::

■ »
:!11 
::




