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Karalienė ir premjerė

BRITANIJĄ VALDYS 
MOTERYS

Gegužes 3 d. rinkimai iš vyriausybės balno išsodino dar- 
biecius ir pirmą kartą Britanijos ir visos Europos istorijo
je sudarė progą jame atsisėsti moteriai.

Dabar Britanijos parlamente bus konservatorių - 339, 
darbiečių - 268, liberalų - 11 ir kitų - 17. Viso labo na
rių yra 635, todėl konservatoriai turi daugiau nei pusę at
stovų ir vieni galės valdyti kraštą 5 metus, iki kitų rinki
mų, jei prieš tai nesuklups.

Rinkimų vaisiams paaiškėjus, premjeras Callaghan tuoj 
nuvyko pas karalienę, Įteikė atsistatydinimo raštą ir, kaip 
čia įprasta, rekomendavo pavesti laimėjusios konservato
rių partijos vadei Margaretai Thatcher sudaryti vyriausybę. 
Is karalienės Callagjan jau nebegrįžo j. premjerui skirtą gy
venti butą. Thatcher tuojau buvo pakviesta pas karalienę,, 
gavo paskyrimo raštą ir jai nereikėjo ilgai gaišti kabinetui 
sudaryti, nes jis jau iš anksto buvo apytikriai numatytas.

Margaret Thatcher yra 53 m. amžiaus, baigusi chemijos 
ir teisės mokslus, nuo 1975 m. konservatorių partijos va-, 
dė. Valdyti jai nebus lengva, nes Britanijos dideliems ūki
niams ir socialiniams sunkumams pašalinti ji numato su
varžyti unijų teises, o tos, kaip galima laukti, tokiai vy
riausybės politikai nelengvai tepasiduos. * Kalifornijos žemės dre

bėjimų tyrimo stoties vir
šininkas Boltas pranašau
ja, kad 10 metų laikotarpy 
Kalifornijoje gali būti di
delis žemės drebėjimas.
* Bostone šiemet jau nužu
dyta 11 juodosios rasės mo
terų.
* Atomo elektrinių prieši
ninkai Washingtone suren
gė demonstraciją, kurioje 
dalyvavo apie 65,000 žmo
nių. Prez. [Carteris tos de
monstracijos organizatorių 
delegacijai pareiškė, kad 
apie visų atomo jėga varo
mų elektrinių uždarymą ne
gali būti kalbos.

* Transporto ministerijos 
atstovų tyrimu duomenys 
rodo, kad automobilių re
monto įmonės atlikinėja ne
reikalingus arba netikslius 
pataisymus ir už tai ima 
atlyginimą. Jų tirtos 62 į- 
monės septyniuose mies
tuose tokių nepateisinamų 
"taisymų” atliko daugiau 
negu 50 nuošimčių.

* Izraelio premjeras Begi
nąs Lebanonui pasiūlė tai
kos sutartį, bet įspėjo, kad 
bombarduos Palestinos te
roristų stovyklas Lebanone. 
Pasiūlymą Lebanonas at
metė. '

* New York Times dien
raštis skelbia gavęs kinų 
disidento Wei Jingsheng 
plakatą, kuriame pirmą kar
tą rašoma apie kalėjimus 
Pekingo priemiesčiuose. 
Tuose kalėjimuose laikomi 
ir kankinami politiniai ka
liniai.
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rėš: V. jE i kinas, rengimo kom. pirm., B. Povilavičius, M. Bizinkauskaite, D. Mongirdai- 
tė-Richardson, komp. J. Gaidelis, V. Balčiūnienė, S. Cibas ir St. Liepas. Plačiau apie 
komp. J. Gaidelio jubiliejinę dieną parašysime kitą kartą. Foto: K. Daugėlos

AUSTRIJOJ LAIMĖJO SOCIALISTAI
Naujajame Austrijos parlamente socialistai turės at

stovus iš 183, taigi didesne dauguma negu iki šiol. Jų įta
ka pasirodė sustiprėjusi ir žemutinėje Austrijoje, kuri de
šimtmečius buvo Liaudies partijos (krikščionių demokratų) 
tvirtovė.

Rinkimuose iš 5 mil. turėjusių teisę balsuoti dalyvavo 
apie 90 procentų.

Dabartinis premjeras dr. |Kreisky pareiškė, kad jis su
tiks ir toliau vadovauti vyriausybei. Premjero pareigose dr. 
Kreisky jau yra 13 metų.

TERORISTU SIAUBAS ITALIJOJ
To labo seniai ten netrūko, bet paskutiniuoju metu re- 

roro veiksmai vyksta dideliuose ir mažuose miestuose nuo 
Turino iki Neapolio. Praeitą šeštadienį bombos sprogo Tu
rino, Milano, Neapolio policijos būstinėse. Neapoly asga- 
dintas ir kompiuterių centras.

Gegužės 3 d. automatais ginkluotų kairiųjų teroristą bū
rys įsiveržė į krikščionių demokratų partijos vyriausiąją 
būstinę Romoje, surakino ten buvusius tarnautojus ir iš
varė juos į gatvę, o patys sienose rase visokius šūkius ir 
dėliojo sprogstamąją medžiagą. Tuo momentu atvyko poli
cija, prasidėjo susišaudymas. Užpuolikams pavyko pabėg
ti.

Padėtos bombos sprogo, vos nesuardė namų, aplinki
niuose namuose langai išbyrėjo.

Spėliojama, kad tais teroristiniais veiksmais norima su
ardyti birželio 3 d. numatytus parlamento rinkimus. Kad to
kio tikslo esama, liudija ir teroristų sienoje parašytas 
vienas iš šūkių: "Paverskime nešvarius rinkimus tikra 
klasine kovo". |lr rinkimą vajuje svarbiausia tema — tero - 
ras.

* Pakistane teismas dviems bankų plėšikams pritaikė mu
sulmonų šventosios knygos (Korano) straipsnį: nukirsti 
dešiniąją ranką ir kairiąją koją. Pagal Koraną, <uŽ vyro ar 
žmonos neištikimybę baudžiama užmušimu akmenimis, už 
alkoholio vartojimą - rykščių plakimu.
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Okupuotoje Lietuvoje
V.’j . .............................-_ ___ !------------—

Ar skaitytos?

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

RUBAJATAI, Stasio
Santvaro ketureiliai, 1 
psl., kaina 7.50 doL

KAS, KADA IR KAIP PA*
>82 GROBĖ GEN. P. KUBILIŪNĄ

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
Obei iuo-išgarsėjusių akimirkų 11 da- 

Kauno valstybiniame operos teatre dir-lis. Be k?ų dalykų, čia telpa
- - ■ ■ ■ įdomios studijos apie poetus

Leoną Skabeiką ii Joną Ais. Kubi liūną, 
tj. Knyga 374 psl., kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda, III dalis, Bronio 
Railos akimirkų kronikos, 
387 psl., kaina minkštais 
viršeliais $6.50. kietais — 
$7.25

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr.. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dargia, K. 
šeštokas, J. Vilkaitis, L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Napoleonas, Baltija, Ame
rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl, p ista, kaina $6.00,

Straipsnio autorius redakcijai gerai žinomas
“KELEIVIO” red.

MIRĖ ZAUKA IR GIMŽAUSKAS

Balandžio 
Zauka, gimęs 
se, 1 
bęs nuo pat jo įkūrimo dainuodamas ir re
žisuodamas. Antrojoj sovietų okupacijoj 
kurį laiką ėjo operos teatro direktoriaus 
pareigas.

Pakviestas dirbti režisieriumi Liau
dies meno rūmuose, A. Zauka atsidėjo savo 
mylimiausiam darbui -- masinių švenčiu 
organizavimui. Dirbo organizacinį darbą, 
rašė scenarijus, o reikalui ištikus, ė-

< ✓ • mesi L. ~._____  ______  ____
dovanotas medaliais, garbės 
pelniusio kultūros-švietimo 
vardu.

Balandžio 23 d. taip pat 
1915 m. liepos 10 d. Kirdeikiuose, 
nos apskr. gimęs Antanas Gimžauskas, 
gametis radijo ir televizijos choro diri
gentas. 1946 m. jis suorganizavo pirmąjį 
Lietuvos radijo chorą, kuriam ilgus metus 
vadovavo, dirbo konservatorijoje, Pedago
giniame institute, yra harmonizavęs daug 
liaudies dainų.

18 d. Vilniuje mirė Antanas 
1898 m. sausio 24 d.

ir šventės vadovo vaidmens. Buvo ap- 
raštais, nusi- 
darbuotojo

Vilniuje mirė 
Ute- 

il-

Neseniai Lietuvos pogrindžio leidžia
mai. "Aušrai" vėl priminus geri. Petro Ku
biliūno likimą, noriu ir aš pasidalinti 
savo žiniomis.

Pirmiausia porą žodžių apie? gen. Petrą 
Jis gimė 1894 in. Rokiškio apsM 

krity, Lietuvos kariuomenėj kurį laiką ė- 
jo generalinio štabo viršininko pareigas, 
įveltas į karių sukilimą, kurio tikslas 
buvo pakeisti Tūbelio vadovaujamą vyriau
sybę Voldemaro vyriausybe, buvo nubaus
tas mirties bausme, kuri vėliau pakeista 
kalėjimu, o po poros metų jis buvo iš
leistas į laisvę. Vokiečių okupacijos 
metu ėjo pirmojo generalinio tarėjo pa
reigas, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir 
apsigyveno Ormstedt. miestely, Segcburgo 
apskr., anglų zonoje, netoli 
nos. Taigi komunistams jis 
"big fish", kuriai pagauti 
dėlių pastangų. Ir tikrai, 
džio rnen. gen. P. K. dingo

sovietų zo- 
buvo tikrai 
negaila ir di 
1945 m. gruo- 
kaip į vandc-

APDOVANOJO RUSUS

Balandžio pradžioje Lietuvoje buvo su
rengtos Kaliningrado (Karaliaučiaus sri- 
ties) kultūros dienos. Tąja proga Lietu
vos aukščiausiosios tarybos prezidiumas 
dienose dalyvavusius rusų meno sambūrius 
ir kai kuriuos atskirus jų narius apdo
vanojo garbės raštais.

Spauskime Carterį, Brzezinskį!
JAV I. .B. Vi suomeninių Reikalų Taryba, 

patyrusi, kad JAV administracija, siek
dama visuomenėje sudaryti palankesnes 
nuotaikas SALT sutarčių patvirtinimui, su 
sovietais veda tolimesnius pasitarimus ka
linių išlaisvinimo reikalu, kviečia lietu
vių visuomenę siųsti, laiškus ir telegra
mas prez. Carteriui ir Valstybinio Saugu
mo Tarybos patarėjui dr. Brzezinskiui.

Šiuos valstybininkus prašyti dėti vi
sas pastangas, kad ir lietuviai politi
niai kaliniai, ypačiai gi Lietuvos Hel
sinkio susitarimams sekti komisijos 
VIKTORAS PETKUS ir BALYS GAJAUSKAS, 
išlaisvinti. Laiškai bei telegramos 
suotinos šitaip:

Jimmy Carter
President of the United Statės 
The White House 
Washington, D.C.

Nemunas teka per Atlan- 
. tą, Vytauto Alanto 5 nove

lės, 263 psl.. kuiną minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 
kis, 259 psi., kaina $4.50.

Sunkiausiu keliu, romu 
nas, parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai 
laida, parašė J. Gliaudą. 40f 
na $5.00.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psl., 
kaina $4.50,

PĖTER MAKSVYTIS
C*rx*ter * Btilds

nariai 
butų 
adre-

<*9 Chnrch Street
C. Milton, Mi*

Atiteku visu* pateiiymo, remon
to Ir projektavimo darbu* H lau
ko ir viduje, gyvenamų namu Ir 
Manio pastatų, pagal Jūeų reika
lavimų. Saukite visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

Dr. Zbigniew Brzezinski 
National Sccurity Advisor 
The White House
Nashington, D.C.

(JAV L.B. Inf.)

CHICAGOJE MIRĖ JONAS TALALAS

Balandžio 30 d. Chicagoje mirė teisi
ninkas Jonas Talalas, gimęs 1906 m. Siesi
kų mstl. Nepriklausomojoje Lietuvoje ve
lionis ėjo įvairias pareigas teisingumo 
žinyboj, 1941-44 m. buvo Vilniaus apy
gardos teismo prokuroras.

Po karo atvykus į JAV ir apsigyvenęs 
Chicagoje, velionis tuoj įsijungė į lie-

Inukelta į 3 psl.)

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

VVORCESTER, MASS.
Tel.: 798 -2868

Vedėja B. Sviklieni

ADVOKATĖ
JŪRA STRIMAITYTE

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street

Lynn, Mass. 01901

598-0800

džio rnen. 
nį .

Nebuvo 
ni štai i r 
bet jį slepia. Jų 1968 m.

Mažojoje lietuviškojoje 1 
klopedijoje parašyta, kad gen. P. 
"1945 pabaigoje V. Vokietijoje dingo be 
žinios". Ir "tarybinis žvalgas" J. Ja-, 
kaitis 1976 m. išleistoje knygelėje "Iš
davystės keliu" taip pat nepasako visko, 
ką žinojo:

"Tarybų Lietuvos patriotai privertė 
P. Kubil:čaą grįžti ten, kur jis įvykdė 
sunkius nusikaltimus savo tautai ir tu
rėjo atsakyti už savo darbus" (170 psl.)

Reikėjo dar laukti ilgiau kaip metus, 
kol kitas "žvalgas", jau pulkininku A. 
Aleksu pasivadinęs, parašė "Tiesai* 
straipsni "Atpildas",*kuris buvo išspaus 
dintas 1978 m. balandžio 1, 2, 4 ir 5 d. 
laidose. Straipsnio įvade "Tiesos" re
dakcija pripažino:

"Kas liečia buržuazinių 
kartojamus aiškinimus, kad 
lerininku parankinį pakorė 
tai yra faktas".

Straipsnyje enkavedistu 
dėsto, kad "1945 metų balandį Lietuvos 
TSR valstybes saugumo liaudies komisaras 
A. Guzevicius įsakė vykti su operatyvine 
grupe į Vokietiją ieškoti.karinių nusi
kaltėlių” ..." ir kai pasakė Jų pavardes: 
pirmojo generalinio tarėjo generolo Ku
biliūno ir Lietuvos karo lauko komen
danto generolo Justo, supratau, jog pa
siruošimas tai operacijai ir pati ope
racija pareikalaus didelės jėgų įtam-, 
pos" .

Ir prasidėjo "medžioklė", kurią A. 
Aleksas smulkiai aprašo. Po 8 mėnesių 
."medžiotojai

m o 
ji

pagrobė komu-abejonių, kad jį . 
kad jie žino generolo likimą, 

išleistoje 
tarybinėje enci-

K.

nacionalistų 
pirmąjį hit- 
bolšovikai,

pulkininkas

" pagal iąu susekė jų gaudo- 
"žvėrio" "urvą". Dabar užduotis, kaip , 
paimti į savo rankas?

"Tarybinis žva lgas" buvęs paruošęs pi a-: 
pagrobti generolą Kubiliūną, iš jo namų, 

" vadovau iant vs va 1 stybės saugumo orga . • • • n • •
ną
bet
nų darbuotojai atmetė šį planą iš esmės 
dėl to, kad numatyti veiksmai neleistini 
britų kariuomenės teritorijoje". Tik pa
galvokite, kokie kitos valstybes įstaty
mų gerbėjai!

Tada "tarybinis žvalgas" vykdęs antrą 
pi aną.

(nukelta į 5 psl.)
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IR VĖL - NE VIENO
LIETUVIO...

Šiomis dienomis už du Amerikoje nuteistus sovietų šni
pus buvo išpirkti iš Sovietu S-gos kalėjimų, vergų stovyk
lų ir Sibiro tremties net penki kaliniai. Jų tarpe yra ir įžy
mus žydų aktyvistas Aleksandras Ginzburgas, ukrainietis 
disidentas rašytojas Valentinas Morozas, baptistų veikė
jas Georgijus Vins ir nuteistieji už bandymąpabėgti iš So
vietų S-gos lėktuvu žydų tautybės piliečiai Markas Dymšic 
ir Eduardas S .Kuznecovas. Be to, sovietai dabar išleido 
ir daugiau emigrantų į Izraelį, o spauda praneša, kad ban
doma “išpirkti” ir čionykštėje spaudoje isgarsintądisiden- 
tq Anatolijų Sčaranskį.

Mes nepavydime iš sovietinės vergijos išgelbėtiems 
laisvės, linkime jiems šviesios ateities ir toje ateities 
šviesoje ir gerovėje nepamiršti tamsių kalėjimo dienų ir 
tenai dar likusių kentėti tūkstančių tokių pat Žmogaus tei
sių ir laisvės kovotojų. Bet šioje išlaisvintųjų grupėje vis 
dėlto pasigendame ir ne mažiau toje pavojingoje veikloje 
nusipelniusių lietuvių kalinių. Nesulaukiame iŠ lėktuvo į 
laisvu išlipančių netgi nei Viktoro Petkaus, nei Balio Go- 
jausko, nei kurio kito, sovietų Gulaguose tik mirties pa
laima besiguodžiančio musų tautiečio. Pagaliau net nie
kuo sovietams nenusikaltusiems muz. Aloyzo Jurgučio 
žmonai ir dukrai ir solistui Vaclovui Daunorui niekas emi
gracijos leidimo neišmaldauja...

r

Žinoma, anų penkių disidentų išpirkimu rūpinosi ir pats 
prezidentas Carteris, ir jo patarėjas Brzezinskis, ir kiti į- 
takingi tarpininkai, bet reikia nepamiršti, kad visa tai vyko 
tik nepaprastai aktyviam žydų užnugariui spaudžiant. 0 
žydai sovųjų gelbėjimu rūpinasi be paliovos, /vairiais bū
dais, per įvairias institucijas bei svaraus vardo asmenis ir 
net taip įkyriai, kaip geriau ir sugalvoti negalima. Ju, akci
ja turėtu būti ir mums pavyzdys. |Nemanykime, kad jau e- 
same atlikę savo tautos kankinių laisvinimo pareigų, vie
nų kartų mandagiai pasikalbėję su vienu senatorium ar ad
ministracijos pareigūnu, parašę vienų prašymų ir tai vei - 
klai paskyrę vienų dienų, kai mūsų tautietis pasmerktas 
kentėti sovietų kalėjime net ilgiau nei 25 metus.

Nors ir esame savo gyvenime skaudžiai patyrę, kad ir 
šiais laikais teisybė dažniausiai yra galingojo ir turtingo
jo pusėje, visuotinė lygybė - tiktai kapuose, o brolybės 
trūksta net “šventųjų bendravime“, bet vis tiek negalima 
beviltiškai numoti rankų į savo brolį ,del šių vertybių_ko
voj antį ir kenčiantį. Tuo labiau nederėtų prisnūsti dabar, 
kai sovietai, laukdami Strateginio ginklavimosi sutarties 
(SALT II) pasirašymo ir norėdami šiai sutarčiai palankiau 
nuteikti JAV kongresų ir visuomenę, laikinai ir emigraci
jos varžtus kiek atleidžia.

Be to, žinokime, kad čionykštėje lietuviškoje spaudoje 
ilgesnis ar trumpesnis mūsų tautos kankinių “apraudoji - 
mas” dar nėra jų laisvinimas, nes mūsų žodis Lietuvos o- 
kupontui nedaro jokio įspūdžio. Visuomenė norėtų išgirsti, 
kas tikrai mūsų veiksnių šiuo reikalu daroma ar pada
ryta?

MIRĖ PULK.
E. GINČAS

Vasario 6 d. Lue- 
neburgo priemiesty 
Haecklingene mirė 
buvęs Lietuvos ka
riuomenės pulkinin
kas Emilis Ginčas. 
Su velioniu pirmą 
kartą susitikome 
1919 m. gegužės 13 
d. Aukštosios Pane
munės kareivinių 
aikštėje. Ten jis 
rinkosi savanorius 
naujokus į. sunkiųjų 
kulkosvaidžių koman
dą. Kadangi kulko
svaidininkai turi 
būti kiek geriau 
išprusę, karininkas 
E. Ginčas paklausė 
pakelti ranką, kas 
moka parašyti laiš
ką. Pakėliau ir aš. 
Pakėlusius Ginčas 
nusivedė į. kareivi
nes, ir prasidėjo 
apmokymas. Tai ne
ilgai tetruko, nes 
reikėjo vykti į 
frontą kovoti su 
bolševikais, vėliau 
bermontininkais. 
Juos išvijus, teko 
grumtis su lenkais. 
Visur likimas lėmė 
būti kartu su E. 
Ginču. Augustavo 
miške pakliuvome i 
lenkų nelaisvę. Mus 
nuvežė netoli Kro
kuvos. Ginčas ne
trukus pabėgo į Če
koslovakiją ir per 
Vokietiją grįžo į 
Lietuvą, o man il
gokai teko pasilik-

■ ti lenkų nelaisvėje.

2 pulke kartu su 
Ginču, kol 1934 m.

■ išėjau iš kariuome- 
, Ginčas

permušė veidų iki kroujų. Ir torpe didžiausio sumišimo visa į atsargą buvo pa- 
• ■ • *'■1 J“ ►-.L-.-r.,. leistas kiek vėliau.

Pulk. E. Ginčas 
buvo apdovanotas Vy
čio kryžiaus ordinu. 
Jis buvo geras va-, 
das, kariai jį ne 
tik gerbė, bet ir 
mylėjo.

ALEKSAS ZAMZICKAS

IŠ PRAEITIES
"STIPRYBES”

Ne kartų šiandien žodžiu ir raštu padūsaujame dėl mūsų 
pašlijusių tarporganizacinių santykių, dėl stokos kultūringo 
skirtingų pažiūrų veikėjų dialogo, dėl nepagrįsto nusipel
niusių asmenų niekinimo, dėl anoniminių laišku, piktų 
Šmeižtų ir “raganų medžioklės”. |r tokie reiškiniai margi
na mūsų kultūrinį ir visuomeninį gyvenimų dar šiais lai
kais, kai dauguma mūsų veikėjų net savo rezidencijų sie
nas išsipuosė aukštojo mokslo diplomais, organizacijų pa
dėkos adresais ir dar šio krašto įstaigų “garbės raštais“. 
Tad visai nenuostabu, kad ir mūsų senosios išeivijos bro
liai, karštai kovodami dėl savo pažiūrų ir lietuvybės, dar 
dažniau prarasdavo pusiausvyrų bei liežuvio kontrolę ir va
dinamoje organizacinėje veikloje kartais nusmukdavo net 
iki turgaus aikštės muštynių, dar jiems gerai atsimenamą 
iš Lietuvos. |

Štai jums ištrauka iš 1906 m. gruodžio 25 d. Waterbury, 
Ct.,! įvykusio susirinkimo, aprašyto ano meto “Kovos” ko
respondento Antano Žilinsko.!

To susirinkimo pagrindiniu kalbėtoju buvo pakviestas dr. 
Jonas Šliupas, anksčiau pats Amerikoje kūręs socialistą 
organizacijų, o paskui su kai kūnais jos veikėjais labai 
susipykęs ir iš jos pasitraukęs. Čia dr. J. iSliūpas po pa
triotinio žodžio, nesutramdydamas savo neapykantos, iš
keikęs kunigus, puolė ir socialistus, išvadindanas juos 
“smaugikais”, “vagimis”, “dvarų plėšikais”, “gyvatė
mis“ ir panašiai. Toliau korespondentas rašo:

“Pabaigęs kalbų, dr. Szliupas išėjo. P. J. Zemantaus- 
kas, prakalbų vedėjas, pasakė: “Kas turi priešai kalbcį 
daktaro Šliupo, gali išeit ir atsakyt“. Tuom tarpu jaunas 
vaikinas iššoko iš publikos ir nuėjo ant pagrindų (spei
čiaus). Tai buvo LSDP atstovas drg. Grigaitis. Dr. jSI. 
paklausė, kas tas do vienas. Žemantauskas pasakė: “Ne
pažįstama ypata”. |Tada Szliupas išėjo iš už kam|io užlai
dos, pažiūrėjo, griežtai galvų pakratė ir sumosavo ranka, 
kad neleistų. P publika reikalavo, kad Grigaitis liptų ant 
pagrindų ir kalbėtų. Drg. Grigaitis, pirmsėdžio pašauktas 
įj žmonių reikalaujamas, atsidūrė tuoj ant pagrindų, bet 
Zemantauskas prišokęs nustūmė kalbėtoją į publikų. Ačiū 
vikrumui drg-o Grigaičio, jis ant kojų nupuolė, o jei ne, tai 
būtų gal ir sprandą nutrūkęs... Paskui pakilo riksmas, pu
blika šaukė, rėkė, kad duotų kalbėti tam žmogui; bet šliup- 
tarniai sulipę ant pagrindų ir neleidžia. Patam publika pa- GrĮŽęs vėl tarnavau 
statė stalelį, užkėlė dr-gą Grigaitį ir prašo, kad kalbėtų;
bet čionai pribėgo tūlas ‘Taisvamanys”... ir parvertė sta
lų, sakydamas: “Tu stalą sumindžiosi, jis - ne tavo”. |Ki- 
tas pripuolęs vėl vieną žmogų stūmė, tas, puldamas į kitų, nes. Pulk.

ta juokinga ir negraži komedija užsibaigė.'f

Buv^s “Keleivio” leidėjas ir redaktorius Stasys Michel- 
sonas šio laikraščio 50 metų sukakties atsiminimuose tarp 
kitko rašo:

“New Yorko valstijoj, Hoosick Falls miestely, vietos 
socialistai suruošė prakalbas ir pakvietė iŠ New Yorko 
kalbėtoją Joną Perkūną. Kunjgo sukurstyti fanatikai už
puolė jį ir taip sumušė, kad žmogus jau nebegalėjo daugiau 
vaikščioti. Dėl sulaužyto nugarkaulio liko suparalyžuotas 
ir, išgulėjęs beturčių prieglaudoje keletu metų, mirė”.

“Chicagoj sykį kalbėjo socialistų susirinkime F. J. Ba- 
gočius. Staiga salėj užgeso šviesos ir pasigirdo duslus 
smūgis. Kai salė buvo iš nauįo apšviesta, ant grindų gu
lėjo nutrenktas kalbėtojas, o šalia jo - maišiukas su smė
liu”.

MIRĖ JONAS TALALAS...

(atkelta iš 2 psl.) 

tuvių organizacinį darbą, veikdamas socialdemokratuose, 
ALToje, L.B., BALFe, teisininkuose ir kt. 1953-54 m. 
buvo ALTos igaliotinis pri*e Kersteno komisijos Pabaltijo 
kraštų užgrobimui tirti. Gana uoliai jis bendradarbiavo 
“Naujienose’*, “Keleivy” ir kitur. Paskutiniais metais 
paruošė vienų dokumentuotų knygą apie sovietinę Lietu
vos okupacijų ir antrą apie voki ežių okupacijų. |

DVIEJŲ ŽYMIŲ LIETUVIŲ MINĖJIMAS

Gegužės 13 d. 4 vai. popiet New Yorke Kultūros
v

Židiny rengiamas Vasario 16-si os akto signatarų

PETRO KLIMO ir STEPONO KAIRIO

MINĖJIMAS - AKADEMIJA

Kalbės Lietuvos atstovas Washingtone dr. STASYS 
BAČKIS ir buv. VLIKo vicepirm. JURGIS VALAITIS 

Meninę programų atliks akt. HENRIKAS KAČINSKAS 

ir kanklininkė MIRGA BANKAITYTE.

Visi kviečiami dalyvauti.

ATLA5 PARCELS CO.
82 Jlarriion Street, 

Worce»ter, Mtu, 01604 
TeL 798-3347

Tiesiai ifi Worceaterio siun
čiam {vairius siuntinius į Lietu, 
•vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių i§ kitų kraštų visai te- 
mvmis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, 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 { svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patamavhuas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę (sįti- 
tltuiitė. Vodšjsn A. Rhyrinskl



19/4

Pasikalbėjimas
Naikia ^2 
suTėvu^B

-- Na, tėve, kaip jautiesi šiandien?
-- Ar man sakai?
-- Taigi, ar jau manęs nebepažįsti?
-- 0, Maikis!.. Nu, vaike, aš tau galiu 

apznaiminti, kad šiandien fylinu dar pras
čiau

1979/5/8

KELEIVIUI AUKOJO
30 dol.s Pasau

lio Lietuvių Dienų 
Komi tet as,

25 dol. 
tinonienė, 
t.er, Na.;

20 dol. 
navičius, 
ton, Ma.;

I 5 dol . 
nulai t. i s , 
Ma. ;

Po 10 dol.: A, 
Andriulionis, So. 
Boston, Ma.J V. 
Margai tis, Dorche
ster, Ma. ; Bosto
no LB Kultūros 
klubas; kun. V. 
V aikav i č ius, Bud- 
son, Ma.; A. Leo
nas, Ellicotį Ci
ty, Md.; I. Siru- 
tavičiene, So. 
Boston, Ma.; E. 
Bliudnikas, Cen- 
terville, Ma.; J. 
Okunis, Flushing, 
N.Y.; P. Navazels- 
kis, Westwood, Na. 
J. Savulionis, 
North Miami , Kia.; 
N. N., Dorchcs ter, 
Ma.; V. Kaupas,

-- O, Maiki, Maiki... Aš nuo ši to^rupes-Concord, Ncw Balu
čio turbūt ir grabe negalėsiu prisnūsti irpshire; V. Izbic- 
net Sūdną dieną turėsiu keltis nepasilsė- kas, Westwood, Ma. 
jęs...

KELEIVIS

pats negali atskirti kviečio grūdo nuo 
miežio, pupos nuo durnaropės, neatpažįs
ti paršiuko vilkdančių ir nežinai, ko 
nori telyčia, kai ji priėdusi ir pagirdy
ta vis tiek baubia ir nenustoja?..

-- 0 kam gi man reikalingos tos agrono
mų ir veterinorių žinios? Tai ne mano 
specialybė.

-- Ale, Maiki, be šito mūsų pratkų mok
slo tu jau niekad nebūsi ryl žemaitis, o 
pasidarysi tiktai kromelninkas žydas. 0 
po tomines vainos, kai jau neliks ant 
viso svieto nei vieno armobiliaus ir te- 
levyženo, tu nemokėsi net išsiplakti dal
gės, pasiaštrinti norago ir įsikalti a- 
kėčvirbalio, tavo čigonka pati gal trajys 
pamelžti karvę už uodegos, ir po nedėlios 
abudu be kelnių numirsi te badu ant išval- 
ninto krajaus pliko pūdymo... 0, Maiki, 
Maiki...

-- Nurimk, tėve. Nesigraudink dėl to
kios visiškai nerealios ateities.

-- No, Ve.ike. . . Tu jau neturi mano dū
šios... Tu niekad nebuvai Plungės parapi
jos atlaiduos... Niekad jomarke... Tu 
niekad nevalgei tikrų Žagarės vyšnių... 
Niekad negirdėjai Žemaičių Kalvarijos u- 
bagų litanijos... Net ir neragavai nei 
žemaičių darbo alaus, nei gyvatinės... 
Tai kaip tu galėsi mano širdimi laikinti 
Lietuvą?..

-- Gana, tėve. Nekalbėk. Bandyk pris- 
nūsti. Matau, kad tau jau kyla tempera
tūra.

N. Y. I
: 1'. Mar
ei ouccfe-

: l • J a - 
So. Bos-

negu aną nedėlią.
Tat ką tau labiausiai skauda? Ką pa- 
tavo daktaras?
Daktaras, Maiki, man pasakė tą, ką 

ir kiti daktarai pasakos "Halo, paps!.. 
Kyp smailing!.. Gut bai iki kito sykio!.. 
Dėl zoploto nesirūpink, ba užmokės tavo 
ponai Velfarius ir Medikierius." 0 man 
dabar labiausiai skauda dūsią.

-- Kaip tai suprasti, tėve? Visada buvai 
linksmas, o dabar, kaip sakai, jau skauda 
"dūsią".

-- Man dūšią skauda, Maiki, vedlug to, 
kad, gulėdamas ant ligos patalo, turiu 
daugiau čėso apmislyti visas svieto mar- 
nastis, ir man vis aiškiau išsivirozina, 
kad po mano dženereišeno jau čia neliks 
jokios į tikrą žemaitį padabnos asabos.. 
Net ir tu, Maiki, ant svetimo šuns uode
gos nujosi per svietą...

-- Tėve, visi seni žmonės šitaip galvo
ja. Visiems jiems atrodo, kad jaunoji 
karta yra nedorovinga, netaupi, nepa
klusni valdžiai ir tiek kvaila, kad ji 
nesugebės be tėvų patarimų^ gyventi ir net 
valstybę nuvairuos į pražūtį. 0 iŠ tikrų
jų su kiekviena nauja ir jauna karta pa
saulis darosi kultūringesnis, šviesesnis 
ir net teisingesnis. Tokie bus ir naujo
sios kartos tavo žemaičiai.

-- No, vaike. Kaip mano ekspyrijencas 
rodo, mūsų svietas darosi vis durnesnis, 
kaip mano tėvas buvo durnesnis už savo 
pratkų, aš buvau durnesnis už savo tėvą, 
o tu, nors ir mokytas, vis tiek esi... 
Kaip čia

-- Na, 
tiek esu

--No,

sakė

*

5
4
*

*

*
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HoHdays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Rugpiucio 2 d. grupei vadovaus inž. Alexandras Chaplikas

DVIEJU SAVAIČIŲ

birželio 20

VIENOS SAVAITĖS: Maskvo/Vilnius
balandžio 25 - $795.00 rugpiučio 2 - $865.00
gegužės 2 - $829.00 rugsėjo 19 - $829.00
gegužės 16 - $839.00 rugsėjo 26 - $829.00
birželio 7 - $859.00 spalio 1 0 - $829.00
liepos 12 - $865.00

rugpiučio 2

rugpiučio 8

- Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2,
Maskva 2, Helsinkis 2 - $1189.00

- Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos
Vakarų Europoje: Viena, Miunche
nas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

- Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Maskva 2, Helsinkis 2 -$1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie Šių grupių galima jungtis iJ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

tau išguldyti...
turbut nori pasakyti, kad 
kvailesnis už tave?
aš to nesakau, ale kad tu 

ri tikros žemaičio galvos, tai yra 
Kas iš to, kad tu žinai, kiek buvo 
šio svieto ciesorių ir kas jiem nukirto 
galvas, arba kada amerikonai subėrė į 
Bostono marias visas Anglijos caro arbat
žoles, jeigu niekad nemokėsi išvirozinti 
savo vaikams, ką mum sako iš avižų piep- 
sinti putpelė, kodėl volungė mums ap
reiškia lietų, o ne pagada, ar kas pakišo 
po žeme kurmį, kad jis nematytų griešnų 
žmonių zobovų!.. Kaip tavo dženereiše- 
nas ir tu ponavosi ant šio svieto, jeigu

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
vis

netu- 
šiur. 
ant

4 
i 
4 
4
4
4

4

MLMBER

Trans-Ali antie Trayel Service, Ine.
398 West Broadvvay, P. O. Box 116 

ąputh Boston, M* 02127, Tel. (617} 268-8764
Tnms-Atlantic THtvel Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tam, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
| LIETUVA ir j kitas pasaulio šalis.

Jataigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.
Prlces art, bawed on duuhie oceupancy and are aubject to 

che.ng'ea and/or Govcrnir-uirt opprovat

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
sutvarkome iškvietimo dokumentus.



GEN. P. KUBILIŪNO PAGROBIMAS...
KELEIVIO RĖMĖJAI PRAŠO ŽlNių ŽYDU KLAUSIMU

P.K., beg,damas iš Lietuvos, nesuspėjęs 
išsivežti turėtų brangenybių, kurių" 
luitai svėrę apie dvidešimt kilogramų, 
briliantai, ir apie 50 kilogramų senoviš
ko aukso... auksinių karūnėlių, sutuoktu
vinių žiedų, iš kurių ir buvo liejami lui-^u^hec; 
tai". P. K. buvęs labai susirūpinęs, kaip 
tą turtą atgauti. "Žvalgas" plačiai pasa
koja, kaip "medžiotojams" pavykę generolą 
įtikinti, kad tas brangenybes jo geras 
draugas yra atgabenęs į Rytų Vokietiją ir 
kad ten nuvažiavęs jis jas galės pasiim
ti. Gen. Kubiliūnas taip ir padaręs^ Jis 
nuvykęs į Rytų zoną, kur, žinoma, "žval
gas" jį suėmęs, parvežęs į Vilnių ir ati
davęs į tardymo skyriaus viršininko pa
pulkininkio E. Rožausko rankas. Tai atli
kęs, "žvalgas" grįžęs į Vokietiją gen. 
Justo medžioti.

Šitokią gen. P. Kubiliūno pagrobimo 
istoriją paporino slaptosios žvalgybos* 
pulkininkas A. Aleksas. O juk tai šlykš
tus melas. Pagal, jį, P. 
ne enkavedistų iš britų zonos pagrobtas, 
o jis pats ("žydų turto prisiplėsęs*gob-

Kubiliūnas buvo

sius") savo noru atvyko pas jį "medžio
jusius" į rusų kontroliuojamą zoną. O 
tikrovė yra tokia:

196 5 m. gruodžio 16 d. 6 vai. vak. į_ 
gen. Petro Kubiliūno butą minėtame Orm- 
stedt miestely atvyko du vyrai, vienas 
jų anglu, antras vokiečių policijos uni
forma, ir įteikė generolui anglų kalba 
rašytą raštą, kuriuo jis buvo kviečia
mas dalyvauti liudininku buv. vokiečių 
komisaro Hingsto byloje. Nors byla Kie- 
lio mieste turėjo būti svarstoma ryt 
dieną, bet "pasiuntiniai" tvirtino, kad 
jiems įsakyta pristatyti jį iš vakaro. 
Generolas su jais išvyko... ir dingo.

Kokią uniformą, -- anglų ar vokiečių 
tos operacijos metu buvo užsivilkęs pulk. 
A. Aleksas, galėtų jis pats pasakyti.

Q T A SUSIVIENIJIMAS 
O LriZV LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Po 5 dol.: Bos
tono skautai; P.

(atkelta iš 2 psl.) Leimonas, I.awn-
dale, Cal.; J. Stan
kus, Hot Springs, 

aukso • ’ p- Urinkevi- 
cius, Sot Boston, 
Ma.; M. Sulini s- 
tras, La Šalie,

; A. Karšo- 
kas, Saugus, Na.; 
E. Vasyliūnienė, 
Somcrville, Na.; P. 
Dainius, Coųuitlam, 
Brit. Col.; V. Gry
bauskas, Brockton, 
Ma.; A. Austras, 
Braintree, Ma.; L. 
Rudžiūnas, Stough- 
ton; J. Corbin, Du- 
ųuesne, Pa.; A. Gar- 
baliauskas, Melrose 
Park, III.; E. Si
rutis, La Mėsa, Cal. 
B. Monkevičienė, 
Milton, Ma.; J. Ven
gris, Amhurst, Ma.; 
j. Meliauskas, Ver- 
dun, Quebec; G. 
S tupi s, Sharon, Ma.;
A. Barkus, Santa 
Monica, Cal.; M. Ja- 
gintavičius, Water- 
bury, Ct.; E. Scena, 
Lexington, Ma.; A. 
Jonys, Westwood, 
Ma.; A. Gaidys, Bay 
Shore, N.Y.; F. Sha- 
tas, San Diego, Cal. 
J. Tamulaitis, Lynn, 
Ma.; K. KiIškaus
kas , Los Angeles, 
Cal.; A. Ramanaus
kas, New Haven, Ct.
G. Habermanas, I’air- 
field, N.J.; R. Ple
das, Baltimore, Md.;
B. Povilavičius, Ar- 
1ington, Ma.; J. 
Struoginis, Anglija; 
A. Vysniauskas, N. 
Bay, Ont.;

Po 2 dol.; A. Sta- 
keliūnas, Lowell, Ma. 
A. Biretta, Manches- 
ter, Ct.; A. Ilmonis, 
Etobicoke, Ont.; K. 
Dulkys, Prince Geor
ge, Brit. Columbia,
H. Katinįenė, Lynn, 
Na.; B. Sakenienė, 
Dorchester, Ma.; V. 
Maksvytis, Chicago, 
III.; P. Sulas, Chi
cago, III.; A. Be- 
niušis, Darivers, 
Ma.; J. Valiūnas, 
Shreusbury, Ma.; C. 
Duoba, San Antonio, 
Texas, L. Bazėnas, 
Naugatuc-k, Ct.; V. 
Sburma, Philadelphia 
Pa.; A. Pocius, 
Rockford, III.; J. 
Gilvis, Chicago, III. 
J. Dabrega, Brockton 
A. Sulaitis, Cicero 
III. ;

Po 1 dol.: P. 
Gailiūnas, tforccs- 
ter, Ma; J. Balnio- 
nis, Chicago, III.; 
V. Bizinkauskienė, 
So. Boston, Ma.; P. 
Korla, Schenectady, 
N. Y.

Visiems aukoto
jams nuoširdus ačiū.

SLA—jau 80 neit canuuUa lietuvių visuomenei ir lfanok*. 
jo oau^iau uup SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariam*.

SLA—didiiaoala lietuvių fratarnalin* arganiiadja — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pafafpų. kuri yra 
pigi. nea. SUSIVIENIJIMAS uricttv pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta m pone mHona doleriu 
kapitalų, tid |o apdraada tikra ir saugi. Kiekviemp 
lietuvis čia gpH gauti {vairių klasių relka*laciawiw 
apdraudė* nuo f 10C.00 iki >10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gorų Taupomųjų Apdraudų — Ba. 
dowment lnsurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIRAMS ir jaunuoliams labai pigių TEBM 
apdraudų: už >1,000.00 apdraudoa tik tt.00 mokan
čio metama.

SLA—AKC1DEN TALI AFDRAUDA naudinga riaukto 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Hetaivtiki| 
klubų ir draugijų nariams. UI >1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis >2.00 J metus

SLA—kuopos yra daugumoje Hetuvių kolonijų. KreipHtia 
• kuopų veikėjus, ir Jie plačiau paalMrina apie 
Susivienijimo >arbugt

Garite 'spausdintas mfonpacijas, jrigi 
parašysite:
Ltthuauian AlHaaee ri Ameriea
>07 W«ri 30tk Btraet, Nevr York. N.T. ltttl KELEIVIO LEIDĖJAI

Numatoma, kad JAV-bėse bus daugiau by
lų, kaltinant dalyvavus žydų naikinime 
Lietuvoje. Tuo metamas šešėlis ir visai 
lietuvių tautai. Norėdamas išryškinti 
tikrąją padėtį, Juozas Prunskis ruošia 
tuo klausimu leidinį. Prašo skubiai jam 
siųsti šias informacijas:

1. Vardus, pavardes ir gyvenvietę lie
tuvių, kurie buvo už žydų gelbėjimą nacių 
areštuoti, kalinti, susaudyti ar kitaip 
nubausti.

2. Vardus, pavardes ir veikimo vietą 
žydų, kurie dalyvavo lietuvių areštuose, 
^ardymuose, trėmimuose ir egzekucijose. 
Žinios turi būti tikros, galimos viešai 
paliudyti.

3. ištraukas iš pačių žydų pasisaky
mų spaudoje, kad lietuviai padėjo gelbė
ti žydus ir kad negalima visos lietuvių 
tautos kaltinti dėl žydų naikinimo Lie
tuvoje.

Informacijas siųsti adresu: Rev. J. 
Prunskis, 2606 West 63rd Street, Chicago, 
Illinois 60629.

Leidinys bus anglų kalba. Jį išleis 
Amerikos Lietuvių Taryba.

ALTos informacijos

SOVIETŲ PROTESTAS JAV-BEMS 

iš Jungtinių Tautų įstaigų New Yorke 
patirta, kad Sovietų Sąjunga pareiškė 
JAV-bėms oficialų protestą dėl penkių 
tautinių grupių, jų tarpe ir lietuvių, 
veikimo Amerikoje.

VERTINA LIETUVOS ATSTOVO PRANEŠIMUS
Kongresmanas J.P. Hammerschmidt, kal

bėdamas Atstovų rūmuose apie Lietuvą, pa
žymėjo, kad dr. St. Backis, Lietuvos 
charge d*affaires Washingtone, "parūpina 
mums vertingų įžvalgių informacijų, ku
rias mes galime palyginti su Sov. Sąjun
gos pažadais Helsinky ir jų elgesiu 
Lietuvoje bei kitose Baltijos valstybė
se" .

t
♦ B The Apotheciry
♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE♦į Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re
♦ ceptus ir turime risiu gatavus vaistus. >♦♦♦į♦♦

9

Jie! reik vaistų — eikit | lietuviškų valatlnf. 
Bav. Emanuel L.'Rosengard, B. S., Beg. Pharm.
W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE

Telefoną- AN 8-40U
Nuo I vai. ryto iki 8 vai v, l&skyrus iventadienina Ir sekm.

384

1 >
• >
1 >

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iŠ WWEL

12:10 - 1:00 vai.
1460 banga iš WBET L

Vedėjas PETRAS VISGINIS !;

Laisvės Varpas
SEKMADIENIAIS

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

J►♦#♦*##**♦♦*♦#*♦*******#♦♦******♦♦***♦***♦♦*♦#♦*♦♦#♦#♦#♦♦#.
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Retos, kitur 
nebegounamos knygos

MIRTIES KOLONA, Prie Červenės nužudytiems atminti, 
1947 m., 252 psl., kaina 5 dol.

BLUDAS arba Lietuva buvusios Rosijos revoliucijos 
mete, romanas, parašė Dobilas, 1912 m., Tilže, 428 psl., 
kaina 6 dol.

ANZELMAS FEUERBACHAS, atsiminimai ir 12 jo svar
biausieji/ paveikslu reprodukcijų, Šiaulių Kultūros d-jos 
leidinys, kaina 5 dol.

VERGIJOS PANČIUOSE, Stefanijos Rūkienės atsimini
mi/ I tomas, 443 psl., kaina 5 dol.

**
GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, Stefanijos Rūkienes atsiminimų

II tomas, 526 psl., kaina 6 dol.

VALGIŲ GAMINIMAS, parašė 4 ogronomės, Vilnius,
1 ?57 m., kieti viršeliai, 545 psl./ kaina 5 dol.

LIETUVIŲ LITERATŪRA RUSŲ RAIDĖMIS IR BROLIAI 
JUŠKOS-JUŠKEVIČI Al, parašė kun. J uozas-Tumas Vaiž
gantas, 1924 m., Kaunas, 1 21 psl., kaina 4 dol.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA STATANT, Rapolo Skipi
čio atsiminimai, 1961 m., 440 psl./kaina 5 dol.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, Rapolo Skipičio atsimini
mai, 1967 m., 444 psl., kaina 7 dol.

INKVIZICIJA, parašė N. Gusevas, vertė Milašauskis, 
1914 m., 216 psl., kaina 5 dol.;

DOCUMENTS RELATIVE TO POLISH ATROCITIES, iš
leido nacistinės Vokietijos užsienio reikalų ministerija 

1940 m. Berlyne, kieti viršeliai, 456 psl., daug žiaurumo 
nuotraukų, reta nacių propagandos knyga, kaina 20 dol.

KUNIGAS VLADISLOVAS DĘMBSKIS, jo gyvenimas, raš
tai ir darbai, parašė dr. Jonas Šliupas, 168 psl./ kaina 6 
dol.

IŠ MŪSŲ KOVŲ IR ŽYGIŲ PRIEŠ LEISIANT SPAUDA 
.(Kova dviem frontais), parašė dr. |Jonas Bagdonas, 1933 m., 
Kaunas, 60 psl., 4 dol.

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA, parašė V. Kapsukas, 
1917 m., 127 psl., kaina 3 dol.

LAZDYNŲ PELĖDOS RAŠTAI,! 1,11,111 ir IV t., Švyturio 
leidinys, 1?£1 m./Vilnius, kiekvieno tomo kaina - 4 dol., 
visų 4 kartu - 14 dol.

MANO ATSIMINIMAI IŠ LIETUVOS KARŲ, parašė vyr. 
pusk. Br. Zaranka, 174 psl., 1924 m., Kaunas, kaina 3 dol.

LIETUVA SKAITLINĖMIS 1918-1928, 188 psl., kaina
20 dol.

LIETUVOS TSR FLORA, redagavo M. Natkevicaitė- 
Ivanauskienė, 3 tomai, iš viso 1450 psl., kieti viršeliai, 
kaina,po 5 dol. už tomų.

TREMTIES METAI, Lietuvių rašytojų metraštis, redaga
vo Bern. 6rqzdžionj», 1.947 m-/ 607 psl., kaina 5 dol.

MEDEGA S. DAUKANTO BIOGRAFIJAI, M.D. Silves
traitis, išleido kun. A.M. Milukas, iliustruota, kieti virše
liai, 128 psl., kaina 10 dol.

PALIK ASARAS MASKVOJE, Barboros Armonienės atsi
minimai, 253 psl., 1961 m., kaina 3 dol.

Massachusetts gyventojai prie nurodytų kainų dar prideda 
5 procentus pardavimo mokesčio ir persiuntimo išlaidoms 
po 83 centų už knygų. Kitur gyvenantieji prideda tik per
siuntimo mokestį, t.y., 80 centų uz knygų.

VVORCESTERIO LIETUVIŲ J:
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

: WICN 90.5 FM
< 1 * » < I

Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas Į;
23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545

Tel. 852-3665

BOSTONO RENGINIŲ 
KALENDORIUS

Gegužės 13 d. Tautinės 
s-gos namuose Moterų fede 
racijos rengiamas Motinos 
dienos minėjimas.

Gegužės 20 d. 3 vai. po 
pietų Baltų d-jos metinis su
sirinkimas International In
stituto patalpose.

Birželio 9 d. Baisiojo 
.irželio minėjimas So. Bos
tono lietuvių parapijos sa
lėje.

Rugpiučio 12 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų radi
jo 45 m. sukakties gegužinė.

Rugsėjo 16 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d- 
jos salėje Tautos šventės 
minėjimas.

Rugsėjo 30 d Stepono 
Dariaus legionierių posto 
Auxiliary moterų banketas.

Spalio 7 d So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d ,os sa
lėje Laisvės Varpo rudens 
koncertas.

Spalio 13 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Bostono lietuvių tauti
nių šokių sambūrio vakaras.

Lapkr. 11 d. First & Second 
Church salėje Baltų d-jos 
ruošiamas dr. Vytenio Vasy- 
liūno vargonų koncertas.

Lapkričio 18 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje ramovėnų ruošiamas 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas.

BALTIC 
TOURS

BALTIC R E A L T Y & INSURANCB

A G E N C Y
Vedėja: REDA M. VEITIENĖ

Tel. 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtą} 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVYNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

SUTAUPYKITE KURO *

IKI 30% |

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”) |♦ ♦ ♦ ♦ ♦ t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000

BOSTONE

FORTŪNA FUEL CO., INC
Didi. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO 
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ

LENGVOS ISS(MOKĖJIMO SĄLYGOS

AP

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPĄ 

Nuo devynių iki penkiolikos dienų

S DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

Rūgs. 20 - 28 d.......... . .......   $849.00
Rūgs. 27 - Spal. 5 d...........  $849.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGŲ JO J E

5 naktys Vilniuje, 3 Miaskvoje, 5 Londone
Birt. 14 - 28 d........ .....   $1,359.00

11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Rūgs. 6 - 16 d.............     $849.00
Spal. 11 - 21 d..... ......       $779.00

12 DIENŲ - LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje

Liepos 12 - 23 d. ................     $959.00
Rugp. 9 - 20 d........ . .......   $959.00

t 15 DIENŲ - LIETUVOJE IR LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje 

Liepos 12 - 26 d____ ____________  $1,219.00
Rugp. 9 - 23 d--------------- ---- ---------  $1,219.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje 
Birželio 14 - 28 d. ___________ ___ $1,249.00
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d. ......    $1,249.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte,
2 Pragoję, 1 Londone

Birt. 14 - 28 d....... ............    $1,399.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos 

via Lufthansa, Northwest Orient ir SAS
• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis j:

BALTIC TOU RS
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 

Tel (617)-969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no- 
rintjems ilgesnį laikąpabūti Lietuvoje.
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Vietines žinios
Pasinaudokime teise balsuoti

Primename, kad si savaitgali rinkimai į L.B- tarybą 
vyks: šeštadienį, gegužės 12 d., nuo 2 iki 5 vai. po pie
tų. So. Bostono Liet, Piliečių, d-jos patalpose, ir sekma - 
dienį, gegužės 13 d., nuo 12 iki 5 vai. po pietų taip pat 
So. Bostono Liet. Piliečių, d-joj.

Rinkimuose gali dalyvauti visi lietuviai. |L.B. yra plati 
ir pajėgi organizacija, todėl esame atsakingi, kad į josios 
tarybą pakliūtų patys stipriausi, darbščiausi atstovai. į 
Bendruomenė skiria nemažai pinigų lietuviškiems reika
lams, leidžia knygas, rengia kongresus ir šventes. Dėl to 
eilinis lietuvis, kurio aukomis visa ši veikla remiasi, ne
turėtų L.B. organų rinkimams likti abejingas. Neprasmin
ga butų Bendruomenės veiklų kritikuoti ir tuo pačiu visai 
neprisidėti prie jos vadovų išrinkimo. Jei L.B. daro kg 
nors negerai, tai dėl to, 'kad jai trūksta tinkamų vadovų. ; 
Rinkimai yra pati geriausia proga padėčiai pataisyti. |

Nejaugi ir iŠ 7 smarkių Bostono apygardos kandidatų 
nebūtųko pasirinkti? Tad - nepraleiskime rinkimų, ypač 
kad, kaip sakyta, L.B. niekam neužtrenkia duru. 0 patys 
jų sau irgi neužsitrenkim!

BALTŲ D-JOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Naujosios Angli
jos baltų d-jos meti
nis susirinkimas į- 
vyks gegužės 20 d. 
(sekmadienį) 3 vai. 
po pietų Intematio- 
nal Instituto patal
pose, 287 Common- 
wealth Avė., Bos
tone.

Programoje: Ro
mo Bričkaus "Li- 
thuania: the Late 
70's", iliustruota 
skaidrėmis. Visi ma
loniai kviečiami da
lyvauti.

RADIJO PROGRAMA

19z7

NEPRALEISKITE ŠITOS PROGOS

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS 36 tomai parduodami už 

160 dol. Kreiptis į Keleivio įstaigą.

PAPILDYKITE SAVO BIBLIOTEKAS

Keleivio įstaigoje labai pigiomis kainomis galima nu
sipirkti romaną, apysaką, poezijos ir įvairiausiu kitą kny
gą. {Paskubėkite! Tokios progos vėliau nebepasitaikys.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šįmet toks minėjimas įvyks gegužės 
13 d. 10 vai. ryto šv. Petro bažnyčioje 
So. Bostone bus atnašautos mišios, o 
2 vai. po pietų Tautinių namų salėje 
bus pats minėjimas. Be kita ko inž. ir 
fotografas Kazys Daugėla rodys skaidres 
iš motinos gyvenimo čia ir Lietuvoje.

Prašoma kuo gausiau atsilankyti. Sve
čiai bus pavaišinti kavute. Ruošia Mote
rų Federacijos Bostono skyrius.

Seniausia lietuvių radijo 
•rogrania Naujojoj Anglijoj 
ti stoties WNSR 1350 banga 
•’eikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
Komentarai, muzika, dainos 
r Magdutės pasaka.

Šių programa veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai/

Biznio reikalais kreiptis j 
Jaltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
•<vay. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis »r yra didelis lie’u- 
viškų kns gų pasirinkimas.

MASTER ELEI TRICIAN

S.L.A. IR SANDAROS SUVAŽIAVIMAI

Industrini — Rcsidential
— Commercial —

New and Old Work
I'ree Ėst i matės

Call

INŽ. ANTANAS GIRNIUS, Šių metų L.B. Bostono 
Kultūros klubo pirmininkas

Pranešama, kad SLA 2-ros apskrities 
suvažiavimas įvyks birželio 10 d. 12 vai. 
Brocktone A.L.T. Sandaros svetainėje, 30 -
Intervale St.

Apskrities valdyba kviečia visas 2-sios| 
_ - -- —į

1

('baries A. Galinauskas
265-4090

apskrities kuopas suvažiavime dalyvauti. 
Atskirų kvietimų nebus siunčiama. Sį pra 
nešimą prašome laikyti oficialiu kvie
timu.

Po SLA 2-sios apskrities suvažiavimo 
įvyks A.L.T. Sandaros 1-sios apskrities 
suvažiavimas ten pat. Prašome visas 1- 
sios. apskrities Sandaros kuopas suvažia
vime kuo skaitlingiau dalyvauti.

Be to, primename, kad So. Bostono San-j 
daros 7-tos kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks gegužės 20 d. 2 vai. po pietų.

VLADAS BAJERČIUS, 
sekretorius

I

—mm A » A , w v m w m w W m ■v V '

DKAUuiMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M .
S98 Broadvvay

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

t##########*####*#**##*###*####*

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION

NESENIAI GAŪTOS KNYGOS

LIETUVIŲ KALENDORINES ŠVENTES (Tautosakinė 
medžiaga ir aiškinimai), parašė Jonos Balys, 160 psl. | 
teksto ir 10 psl.paveikslų, kaina 6 dol.

SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS, parašė ir iliustravo 
Mirga Girniuvienė, 150 psl., kaina 4 dol. Labai gera do
vana jaunimui.

LAISVES SONATA, poema apie Simq Kudirką, paraše 
Anatolijus Kairys, iliustravo Diana Kizlauskienė, 78 psl., 
labai gražiai išleista, kaina 6 dol.

SPORTAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (1937- 
1940), II dalis, parašė Jonas Narbutas, 440 psl., minkš
tais viršeliais, kaina 9 dol.

Pašto išlaidoms pridedama 50 centą, o Massachusetts 
gyventojai dar 5 procentus pardavimo mokesčio.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
PAMALDOS UŽ LIETUVOS LAISVŲ

Lietuvių Mėlynosios armijos sąjūdis 
prašo paskelbti, kad gegužės 13 d. 10.15 
vai. ryto šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone bus aukojamos šv. 
mišios uz Lietuvos laisvę ir pasaulio 
tai ką.

ST. SANTVARAS VYKS J CLEVELAND^

iŠ BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotus 

kraštui

Prutą tymas greitas ir 
garantuotai 

Prekės parduodamos nuže- 
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol., kitur — 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St./ 
La Šalie, P. H8P ICA Canada

Gegužės 19 d. Clevelande ruošiama Pa
vasario poezijos šventė, kurios progra
moje dalyvaus ir poetas Stasys Santvaras. 
Balys Gaidžiūnas ten rodys dokumentinį 
filmą apie lietuvius rašytojus pabėgėlių 
stovyklose.

I 
I

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Tautai, kurios liaudis ir Šviesuomenė persiskiria savo 
gyvenimo ir veikimo kryptimis, lemta išgyventi gili tau
tinė drama... Šitas atitrūkimas buvo ypačiai žalingas mū
sų tautai, nes mūsų šviesuomenė (bajorijos valdymo lai
kais) paneigė ne tik liaudį, bet ir pačią tautybę. Dėl to 
lietuviai negalėjo sukurti nei pastovios valstybės, nei 
pilnutinės tautinės civilizacijos.

*
į. Stasys Šalkauskis.
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Vietines 
žinios

VILNIAUS UNIVERSITETAS BOSTONE

Lietuviškosios skautybės fondo pastan- 
gomis gegužės 5-6 dienomis Bostone buvo 
surengta paroda, kurioje vertingomis fo
tografijomis, knygomis bei kitokiais do
kumentais buvo pavaizduotas šiemet 400 
metų sukaktį mininčio Vilniaus universi
teto gyvenimas nuo pat gimimo iki šian
dienos. Parodą atidarė dr. Jurgis Gimbu
tas, savo kalboje paryškindamas svar
biausius universiteto istorijos momen
tus .

IŠNUOMOJAMAS 

butas 2-me aukšte 
pensininkui ar pen
sininkams, gražus, 
saulėtas. Yra so
das. .

Dėl nuomos — 
susitarsime. Jei 
sutiktų medelius 
apkarpyti ir šiaip 
atlikti mažus dar
bus prie namo. Jei 
patiktų galėtų nu
pirkti ir patj na
mą.

Skambinti (617) 
287-0275 po 6 vai. 
vakaro.

STEPAS ZOBARSKAS 
SUBATVAKARY

Jis priminė ir šiai parodai ekspona
tus už ačiū parūpinusį. Bronių Kviklį, 
Chicagoje gyvenantį uolų lietuvių kultū
rinių paminklų puoselėtoją, apie kurio 
didžiulį rinkinį jau galima šiek tiek 
suvokti ir šios parodos gausius ekspona
tus pamačius.

Susidomėjimas paroda buvo gana dide
lis.

A. PUSKEPALAITIS IŠSIKĖLĖ iŠ BOSTONO

Stepas Zobarskas musą 
visuomenėje reikšmingas 
tuo, kad jau dvi dešimtis 
metą New Yorke veda Ma- 
nyland Books leidyklą. Ši 
leidykla iki šiol išleido 
gerokai virs dviejų tuzinų 
lietuvių autorių knygų anglą 
kalba, ir tiek pat kitų mažų 
tautų literatūros vertimų bei 
originalių veikalų anglų kal
ba.

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak. Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA
Šeštadieniais ir Sekmadieniais

NUO 12 V AL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO
LIETUVIŠKI PIETŪS 

(balandėliai, kugelis, .dešros, kopūstai ir kiti patiekalai) 
Kiekvieną ketvirtadieni nuo 4:00 iki 6:30 vai. vak. yra 

LINKSMOJI VALANDA 
kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina. 

Klubo įnėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 
irceiiį keD ir įaditaiį 8-tų vai. vak. Auriai dalj'vaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 VV. Broaduav, South Boston, Mass. 02127

Dr. Jurgis Gimbutas mus painformavo 
aplankęs neseniai Bostoną apleidusį Al
bertą Puskepalaitį, kuris dabar gyvena 
Wakefielde, Ma. Jo dabartinis adresas yra 
toks: Mr. A. Puskepalaitis, c/o Mrs. Sul- 
livan, 5 Spring St., Wakefield, Ma. 01880.

KĄ TIK GAUTOS NAUJOS KNYGOS

ANAPUS*RYTOJAUS, Jurgio Jankaus roma
nas, minkštais viršeliais 7 dol,, kie
tais -- 9 dol.

ĮKAITĘ VILNIAUS AKMENYS, Juozo Krati- 
kausko premijuotas romanas, minkštais 
viršeliais, kaina 5 dol.

LAIVAI IR UOSTAI, Aloyzo Barono roma
nas , minkštais viršeliais, kaina 7 dol.

Apie šio savo darbo pra
džią, jo eigoje sutiktas kliu 
tis ir, svarbiausia, kai ku
riuos ypatingus laimėjimus 
St. Zobarskas ir papasakojo 
balandžio 21 d. Kultūrinio 
subatvakario programoje. 
Tą laimėjimų tarpe — vieno 
kito Manyland Books lei
dyklos išleisto vertimo pa
kliuvimas į didelius ir pla
čiai pasklidusius mokykli
nius vadovėlius.

Svečias atsakinėjo ir į_ 
publikos paklausimus, o 
pardavinėjimui buvo išsta
tyti keli jo vedamos leidyk
los leidiniai. Vakarui kaip 
visuomet vadovavo Edmun
das Cibas.

LIETUVA BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOJ, Juozo 
Prunskio dokumentinė apžvalga, minkštais 
viršeliais, kaina 6 dol.

UŽ persiuntimą pridėti po 80 centų už 
knygą. Massachusetts gyventojai dar pri
deda 5% pardavimo mokesčio.

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

TRANS - ATLANTIC
TRAD1NG CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

303 VVest Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

Šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINOS 
BANKE, ar jo filialeje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansiniu iš
lekiu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi- 
suomet toje srityje pirmaujantį.

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

Skambinkite

268-4662

Flood Sąuare 
Hardware Co.

Baviaiaka. N, J. ALEKNA 
EAST 'BROAD’YA? 

fcOUT¥ BCSTŪN. MASS. 
■ZJBLEJONAS AN 8-41M 

Banjanai;, Mcor« Dažai 
topieros Siannma 

Stiklai Langam* 
Vlankie reikto enyj, namaau 

Relkmanya pliunbariaaoa 
Vtaokia raležlm daiktai

'South Boston, 
Savings Bank1 “lUMK THE LEADER

NAMAKSY - ZAMM1TO 
Insurance Agency, Ine. 

į 95 Rosemary Street 
| Norvvood, Ma. 02062 1 Tel. 762-6732

ALFRED W. ARCHIBALD P8ESIDENT

**********♦****♦»**##*»♦#•»•*•#«»

MA>N OFFICE
460 West Broadway 
South Boston
9 AM t.:- 3 30 PM -
Monduy thru Friday
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIFtCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM
Mon.. Tues . Wed. & Fri. 
r.'iurs. 8 30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon
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