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Amerikos spauda ir visuomenė1
vieningai piktinasi išdavimu

*
Sako: Gėdingas išdavimas... Pareigūnų kvailunms~. 

Laisves statula turėtų apsiverkti... Reikalaujame kongre
so komiteto nuodugnaus šio nusikaltimo išaiškinimo!..

Lietuvio jūrininko Simo se. res padarytas nusikalti- 
Kudirkos (tokia jo tikroji; mas Žmogaus Laisvei ir gė- 
pavarde) išdavimas sovie--da demokratiniam kraštui 
tams visame krašte sukėlė«neįmanoma pridengti jo- 
nepaprastų pasipiktinimų ne i kiais suktais samprotavi- 
tiktai tų niekingų veiksmų '• mais.
mų nusprendusiais ir j vyk-; Milioninio tiražo New 
džiusiais admirolais bei ka- į York Times dienraštis, tų į- 
pitonais, bet ir valstybės de- į vykj nušviesdamas, savo ve- 
partamento atitinkamų pa- į dama jame pabrėžia, jok tai 
reigūnų žioplumu ar bloga į —”yra vienas iš negarbin- 
valia. Tas įvykis jau dvi sa- į giausių incidentų, kurie ka- 
vaitės gvildenamas JAV į da nors įvyko laive po Ame- 
spaudos puslapiuose ir radi- į rikos vėliava. Tai pasityčio
jo bei televizijos žinių tarny- , jimas iš Amerikos tradicijos
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Nuotrauka J. Rentelio
Bostono demonstrantai lapkričio 28 d. sudegina juodų karstą su užrašu: "Žmogaus teisės, adi 

Ellis nužudytos“. Demonstracijoj dalyvavo apie 1,000 lietuvių ir ją sekė daug amerikiečių.

Mirė prel. N. Krupavičius

boję, o dar garsiau protesto 
balsas kyla visoje šalyje

suteikti politinį azylį, ir tai 
gali būti Genevos konvenci

vykstančiose demonstracija- jos pabėgėlių reikalu pažei
dimas.“

Kalbėdamas apie dėl to 
atsakingų asmenų aiškini
musi. laikraštis sako, kad 
“tikrasis pasiteisinimas yra 
tiktai aukštųjų pareigūnų 
baikštus kvailumas, “kurio 
pasėkoje komunistams iš
duotas žmogus tada, kai “ši 
valstybė skyrė dešimtis tūks
tančių gyvybių ir šimtus bi- 
lionų dolerių pasipriešinti 
komunistų tiranfjai.“

Tas pats N.Y.T. kitos die
nos vedamajame nuniekina 
Pakrančių apsaugos virši
ninkų teisinimųsi, o ypač 
juokiasi iš Vigilant laivo ka
pitono Eustis naivaus sam
protavimo, kad S. Kudirka 
turėjęs pirma šokti į vande-į 
nį, o ne į JAV laivų, tai tada 
jį būtų amerikiečiai išgriebę 
ir gal negrųžinę.

Visiškai atmetama ir so
vietų pasaka, kad S. Kudir
ka pavogęs iš laivo kasos 
2,000, dolerių ir dėl to esųs 
kriminalistas, nes niekas pas 
jį jokių pinigų neradęs, ne
matęs, ir tai tik soviętų se-į 
nai išbandytas šmeižtas. Juk 
nėra nė vieno pabėgėlio, ku
rio sovietai nekaltintu krimi
naliniais nusikaltimais.

Dienraštis Daily Nears, ap
žvelgęs įvykį, neranda jokio 
lengvinančio fakto, kuris 
galėtų pateisinti Pakrančių 
apsaugos įstaigos ar valsty-! 
bės departamento nežmoniš
kų sprendimų, ir klausia: 
“Argi žuvų kvotos yra svar
besnės už žmogaus vertę ir 
laisvę?“ Gale laikraštis ta
ria: “Atsakingi asmens turi 
būti surasti ir pasmerkti to
kiam pažeminimui, kokį jie 
padarė savo kraštui“.

New York Post, panagri
nėjęs lietuvio jūrininko iš
davimo faktų, ironiškai ste
bisi. kad laisvės šalyje buvo 
žiauriai atstumtas laisvės 
siekęs žmogus, kad — “Jam 
nėra vietos šalyje, kur anti- 

l komunistinės retorikos yra 
1 toks didelis perteklius“.
' (Nukelta j 2-ų pel.)

JAV pakrančių sargybos virši
ninkas admirolas Chester Bea- 
der aiškina laikraštininkams 
Washtugtone, kad jo žinyba ne
turėjo aiškių taisyklių, kaip rei
kia elgtis su svetimšaliais, ka. 
rie ieško prieglobsčio JAV-se.

Pakrančių sargybos I apygardos 
vadas adm. Wiitam Ellis. kurta 
davė įsakymą atiduoti sovietam 
iš jų žvejybos laivo pabėgusį 81- 
mą Kudirką.

Vigilant laivo kapitonas Ralph 
Enstta, karta leido rusams žiau
riai mušti iš sovietą žveją laivo 
atbėgusį lietuvif Simą Kudirką 
Ir davė laimelį jam surištam 
gubos iki koją nusivežti 
į savo laivą.

Nuotrauka J. Rentelio
Dalia Bostono demonstracijos plakatą, kurie po nedy vardo rūmą, kuriuose yra ir adm. Ellis ofi 

demonstracijos buvo sustatyti prie John Kun- aus bei kitos pakrančią sargybos įstaigos.

Neleisime nubaltinti padaryto 
juodo nusikaltimo!

Praeitų šeštadienį Bosto
ne ir kituose JAV miestuo
se vėl buvo eilė protesto de
monstracijų dėl laisvėn bė
gusio lietuvio jūrininko Si
mo Kudirkos pardavimo so
vietams. Bostone demonst
racija vyko vėl prie John 
Kennedy ,rūmų, kur yra ir 
Pakrančių apsaugos įstaiga. 
Šį kartų vėl susirinko keli 
šimtai žmonių, jų tarpe pa
baltiečių, čionykščių ameri
kiečių ir net kubiečių atsto
vų.

Gausiuose plakatuose ir 
kalbose buvo reikalaujama 
krašto administracija išaiš
kinti visų šio nusikaltimo 
tiesų, užkirsti kelių kaikurių 
asmenų pastangoms juodų 
darbų nubaltinti, sumažinti 
kaltųjų atsakomybę ar išras
ti kokį nors “atpirkimo ožį“, 
nuslepiant tikrąjį kaltinin
kų. Demonstrantai reikala
vo, kad tardymas būtų pra
vestas 3enato komiteto, ku
riame būtų abiejų partijų at
stovai, ir kad jis būtų viešas. 
Tai išdėstė savo kalboje dr. 
Richardas Kontrimas, -pa
grindinis Kovos dėl žmo

gaus teisių sąjūdžio atsto
vas.

Demonstracijoje invokaci- 
! jų ir žodį tarė The Pilot sa
vaitraščio redaktorius prel. 
Franciu J. Lally, pažymėda
mas. kad to nusikaltimo bai
sumo negali apimti sveiko 
žmogaus protas. Jis pareiš
kė : “Mes nesame patenkinti 

’ paprastu Pakrančių apšau- 
. gos tarnybos pareigūnų lai
kiniu suspendavimu. Mes 
reikalaujame užtikrinimo, 
kad ta byla bus atvira tol, 
kol žmonėms visi faktai bus 
žinomi...“

Po jo kalbėjęs buv. kandi
datas į kongresų Daniel J. 
Huoton nupasakojo visų tų 
atsitikimų, kurio padariny 

■ sulaužyti Genevos konvenci
jos susitarimai, o Pakrančių 
apsaugos tarnybos pareigū
nai parodė, kad jie daugiau 

1 domėjosi plekšnėmis, negu 
' drąsaus jūrininko Simo Ku-j 
dirkos likimu. Jis taip pat' 
reikalavo senato komisijos; 

! tardymo.
Ta proga buvo paskaityti ( 

šen. Brooke, šen. Kennedy ( 
| ir gub. Sargent pareiškimai.'

Gauta žinia, kad gruodžio! 
4 d. 4:15 vai. popiet Chica
goje. Loretto ligoninėje, tik 
3 dfenas sirgęs mirė įžymu
sis nepriklasomos Lietuvos 
politikas, visuomenininkas ir 
vėlesnių laikų kovotojas dėl 
Lietuvos laisvės prel. Myko
las Krupavičius.

Laidojamas gruodžio 9 d.
Jis buvo gimęs 1885 m.

spalio 1 d. Balbierišky, Ma
rijampolės apskrity. Baigęs 
Veiverių mokytojų semina
rijų, kurį laikų mokytojavo, 
1913 m. baigė Seinų dvasinę 
seminarijų, 1917 — Perapi- 
lio dvasinę akademijų. Pir
mojo karo metu gyveno Ru
sijoje, 1918 m. ten revoliu
cinio teismo buvo nuteistas 
mirti, bet pavyko pabėgti ir 
po ilgų kelionių grįžti į Lie
tuvą.

Lietuvoje velionis vaidi
no didelį politini aidmenį,
būdamas visų seimų krikš
čionių demokratų partijos 
atstovu, jų bloko lyderiu.

1923-26 prel. K. Krupavi
čius buvo žemės ūkio minist
ras. Be daugybės kitų darbų,
jis pravedė Lietuvos žemės 
reformų, suteikusių Lietuvai 
naujus ekonominio gyveni
mo pagrindus.

Tremtyje velionis kurj 
laikų buvo Vliko pirminin
kas ir ligi paskutinių dienų 
domėjosi politine ir visuo
menine veikla.

Taigi, mirtis vėl išsivedė 
buvusių stambių nepriklau
somos Lietuvos pol‘ io gy
venimo ir naujųjų laikų isto
rijos asmenybę.

Prof. Igno Končiaus svei- Prezidentūroje 
kata pagerėjo. Dabar jie yra mist 
Vysk. Matulaičio prieglau
doje. Jam galima rašyti šiuo
adresu: Prof. I. Končius,
Matulaitis Nursmg Home,
Thurper Rd., Putnam,
l .11

• •
šiomis dienomis Vilniuje 

netikėtai mirė dailės istori
kas ir meno kritikas Stasys 
Budrys, gimęs 1932 m. Mir
ties priežastis oficiali ai ne
paskelbta. Per trumpų laikų 
taip nurita jau bene penktas 
žymus litpanistas

laive,

ka buvęs 
kad 
to

iššluotas dėl te,

cijų Pakrančių 
• * •

Šen. Brooke rašo: “Būki
te tikri, kad šiam incidentui 
r.ebus leista užmarštyje nu
mirti, ir bus padėtos visos 
pastangos, kad tai ateityje 
niekad nepasikartotų.“

Šen. Ed. Kennedy pareiš
kė : “Aš padarysiu visus rei
kiamus žygius, kad būtų 
gauti visi faktai, susiję su į- 
vykiais. kurie sukompromi
tavo 200 metų mūsų tautinę 
pabėgėlių teisės rėmimo isto- 
riją“.

Tokių pat nuomonę ir ryž
tų pareiškė ir gubernatorius 
F. Sargent, reikalaudamas, 
kad įvykis būtų kongreso iš
tirtas.

Demonstracija vėl buvo 
plačiai aprašyta Bostono a- 
merikiečių spaudoje, o ypa
tingai palankiai demonst
rantu siekimams pasisakė 
Sunday Advertiser savo ve
damajame.
mesmmvr'vnsmamsn

Prez. Nixono asistentas 
Gecrge Bell gruodžio 1 d. 
pranešė Altos pirm. dr. K. 
Bobeliui. JAV LB tarybos 
pirm. V. Kamantai ir JAV 
LB valdybos pirm. V. Voler- 
tai. kad prezidentas esųs la
bai sujaudintas dėl įvykio 
Vigilant laive (Simo Kudir
kos išdavimo rusams) ir kad 
jis įsakęs skubiai pravesti ty
rinėjimą ir imsiąsis žygių, 
kad panašių įvykių nebūtų.

* * *
Vsduuų Vokietijos kancle

ris Brandt ir Lenkijos užsie
nio reikalų ministras Cieran- 
kietviez pasirašė sutartį, ku
ria V. Vokietija pripažįsta
dabartines Lenkijos i• • •

i pa
leido anglų diplomatų Cros- 
sų, kurį jie buvo pagrobę 
spalio S d.. Už diplomato pa
leidimų Kanados valdžia lei
do 3 pagrobėjams ir 4 jų Šei
mų nariam išvykti į Kubų. 
Castro juos priėmė nenoriai.

valstijoje, _
Ių buvo ilšprogcBata didfita 
lė Standard Oil bendrovė* 
naftos valykla (rafisterija). 
Ugnies kamuolys iškilo į pa» 
dangę apie 1,000 pėdų, Ir

net 40 mylių atstūmė. Su- 
žeista arti 40 žmonių ir pa- 
daryta milionmių 
Spčiama, kad tai

išsprogdinimų buvo iš 
to pranešta telef<

• • •
Vilkas jau lapkričio 24 

pasiuntė telegramų 
dentai Nizonui, 
pavesti ta reikalų 
nai ištirti. Telegrafavo 
zidentai ir Altą bei JAV

Nuotrauka J. Rentelio
Pakrančią apsmogos laiveli* Vigilant, ) kinį iš sovietą 

žveją laivo Sovietska ja Litva buvo pabėgąs ltatuv 1 -»radis

tas Simas Kudirka, bet niekšiškai bevo grąžintas

LB

t
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Ky mus įbUddi Simt 
Katate prtžttis

Nelaimingojo lietuvio jūrininko Simo Kudirkos tra
gedija ir pastarųjų savaičių mūsų ir visos Amerikos vi
suomenės reakcija į tą įvykį tarytum žaibo blykstelėjimas 
nušvietė visą eilę įsidėmėtinų faktų už mūsų lango ir mūsų 
lietuviškosios bendruomenės viduje.

Už lango mes dar kartą paregėjome kaikurių atsakin
gas pareigas einančių JAV pareigūnų politinį diletantiz
mą, savanaudžio pirklio sąžinės bukumą ir naivioje ru
sų bolševikams belinkčiojančioje galvoje besiskalanduo- 
jantį vandenį. «

šios "klasės“ atstovai ne tik pražudė laisvėn besiver
žiantį mūsų tautietį, bet giliai įžeidė ir Amerikos laisvės 
principus, padarydami ir savo vyriausybei bei visuomenei 
tarptautinio masto gėdą.

Iš kitos pusės, greita, tvirta ir teisingos krypties JAV 
spaudos, kongresmanų. senatorių įr paties prezidento 
reakcija į šį mūsų iškeltą paskirų pareigūnų nusikaltimą 
išryškino ir demokratinės santvarkos gėrį, santvarkos, 
kurioje tautos balsas nelieka klaidžioti tyruose, o pasiekia 
net aukščiausios valdžios ausis.

Gi Simo Kudirkos išdavimą atskleidusio tauraus lat
vio Robert M. Brieze pavyzdys turi mums vėl priminti 
nepaprastą visų pabaltiečių bendradarbiavimo reikšmę 
kovoje dėl savo tautų ir valstybių laisvės.

Tuo pačiu metu ir mūsų lietuviškoje bendruomenėje 
nušvito reiškiniai, daugeliu požiūrių visai priešingi senų 
pesimistų liūdniems pranašavimams.

Nuotrauka J. Rentelio
Latvis Robert M. Brieze (vidury) kalbasi su lafluraštininku Bau. 
Lobo demonstracijos lapkričio 28 d. metu. Briane yra Vigflnat 
laive buvusio S. Kudirkos sumušimo ir jo prievartinio grąžinimo 
sovietams liudininkas ir pirmasis apie tai pra našęq spaudai ir ra- 
lijiri. Kairėje aukščiausias —- dr. Richardas Kontrimas, pirmasis 
jžmezgęs ryšius su Brieze, spauda ir televizija. Jis ir Bostono 
demonstracijos metu informavo spaudą ir buvo vienas demonst
racijos vadovą ir kalbėtoją. Gruodžio 2 dz jis buvo pakviestas 
televizijos stotin (kanalas 2) atsakinėti į laikraštininką paklau
simus.

T............ —*
ir tikslesnių žinių. Šiame lykis virto šiokiu tokiu gru- 
laikrašty tilpo ir daugiausia zinų-žydų bendradarbiavi- 
Bostone vykusių demonstra- mu kovoje, prieš didrusiską- 
cijų nuotraukų bei nuoeir- jį šovinizmą.
dsios nelaimingajam Simui Kol didrusių komunistų 
Kudirkai užuojautos ir JAV partija dar prisilaikydavo 
biurokratams skirtos panie- šiokio tokio tarptautiškumo 
kos. l (1930 m. ir anksčiau), So-

Gruodžio 2 d. vedamaja-' vietijoje veikė 1.200 žydų 
me, pavadintame "Žuvis ar mokyklų, kelios mokytojų 

seminarijos, o Maskvos, Ki
jevo ir Minsko universite
tuose buvo žydų kalbos ir Ii

Nr, 47, 19?0 nų guodžfeT

žmogaus pardavėjams pri- turįs ten daug draugų, ne
mena visiškai nesuderina- kartą rizikavęs gyvybe, gei
mus su jų elgesiu Laisvės bedamas jūroje kitus, sako, 
statuloj Įrašytus žodžius: ! jog norįs žiaugčioti akivaiz-

wši

laisvė“. šis dienraštis pa
vaizduoja visą įvykio bai
sumą ir primygtinai reika
lauja, kad prezidentas ir se
natas pravestų griežčiausius 
tardymus.

Spauda pripažįsta, kad 
pabėgėlio išdavimu JAV 
laužė Genevos sutarties pa
ragrafą nr. 33, o tą kaltini
mą paremia ir J. Tautų ko
misaro pabėgėlių reikalams 
nota JAV-bėms.

Gruodžio 6 d.
day Aitas ta m laikrašty ži
nomas žamaHstas ir leidėjas 
William Randolph 
lietuvio išdavimą rusams va
dina sukrečiančiu įvykiu ir • 
sako, kad tai "didžiausias 
smūgjsmūsų tradicinei tauti
nei reputacijai, kaip visų 
prispaustųjų prieglaudos 
uostui“. Tai buvusi sovietų 
brutalumo ir amerikiečių 
kvailumo demonstracija.

Gi gruodžio 7 d. TU

priešai“. Sis teroras, sako
ma, gerokai praretiną*$ąo 
Žydų rašytojų būrį. Nežiūrė
ta, kad apie 10 žydų rsšfte 
jų padėjo galvas karo metu
už sovietinę ’’tėvynę“.

• • •
KT---------Į-------------------------IU-----------------1-^-K-------

• KAJOS iTiKjMyKIOB

ir smaugiamos, bet, lud bu
vo leista pasirodyti žurna
lui Sovietiše Haimland, ja
me susitelkė žymus būryB 
žydiškai rašančių. Sakoma,

teratūros profesūros, fijo kad kaikurie gyvi išlikę se- 
trys žydų kalba laikraščiai [irieji rašo arba "stalčiams“, 
ir keli žurnalai. Maskvoje
net atsirado hebrajų kalba 
teatro grupė Habimah. kuri
vėliau persikėlė į Izraelį.

Stalino teroras visa tai 
nušlavė. Karo metu teroras 
ouvo prįsilpnintas, bet 1948 
netais atsinaujino, kada po
rcija nužudė Maskvos žydų 
;eatro direktorių ir aktorių 
Solomoną Michoelį. Tada 
kartu buvo areštuota apie 
30 žydų rašytojų ir poetų, 
r jie policijos nužudyti 
1952 m. rugpiūčio 12 d. Po 
Stalino mirties Aukščiausias 
tribunolas Maskvoje pasi
kvietė žuvusiųjų gimines ir 
Stalino aukas "reabilitavo“: 
esą, juos nužudė "liaudies

arba "savileidyklai“. Tačiau 
yra ir tokių, kurie "atbuline 
kalba“ pralindę pro cenzū
rą siekia skaitytojams pri
minti terorą, kurį Sovietijos
žydai išgyveno.» • •

Žvdų, gruzinų, ukrainie
čių ir , be abejo, baltiečių 
ivairiaformis tylus pasiprie
šinimas didrusių šovinizmui 
yra dalis ir pačioje rusų vi
suomenėje augančio priešiš
kumo. Kada nors, poeto Puš
kino žodžiais, "visi upeliai 
susilies i didelę upę“, kuri 
didrusiškajį šovinizmą arba 
visai nuplaus, arba stipriai 
apmazgos. Nesulaikysi upės 
bėgimo. — sakė ir Maironis..

„ . A ,.... , . ton Globė dienrašty įžymu-
"Duokite man savo pavar- doje tokio niekšiško elgesio gjs amerikiečiu žurnalistą^ _  ___ , ,_ ••__ ___ ___ _ _ _ . Rusiškoji rakte

Gyvename juodą melo pasaulio rinka, o, rinkoms.y • ty * * > • • • • _ « - > ■ *• '
Mūsų atliepis į lietuvio ir aplamai žmogaus išdavimą 

mūsų tėvynės okupanto kankinimams ir gal net mirčiai 
buvo absoliučiai vieningas. Mūsų atsakymas — visuotinis 
pasipiktinimas, plačiausio masto protesto demonstracijos
ir be joki^varžymosi garsus šauksmas net Kgi prezidento i gjs pats laikraštis, keliais 
ir Jungtinių Tautų. [atvejais aprašinėdamas bu-

! vusį įvykį, pateikdamas tai 
Įsidėmėtina ir tai, kad buvo susilaukta šiame reikale' mačiusio latvio Robert M. 

JAV spaudos ir kitų susižinojimo priemonių milžiniškos ! Brieze parodymus, iki šiol 
paramos tik dėl to, kad Simo Kudirkos tragedija ir žmo- ‘ talpina demonstracijų nuo- 
gaus globos principų pažeidimas buvo iškelta plačiosios traukas, jų organizatorių ir 
amerikiečių visuomenės vardu, o nepasiliktas tas įvykis talp ių pareiškimus, plaka- 
tik musų bcndryomenea ar koloiujoa napesciu. Atitinkamu jr reikafauja y
atveju to reikėtų sekti ir ateityje, neagi mes esame tara vimą nc baltinti. 0 išnagrinė- 
pat pilnateisiai amerikiečiai, o ne kokio uždaro geto sve-, viešai ir iki galo senato ko- 
timšaliai gyventojai. į misijai.

gelius, savo beturčius, savo Vigilant laive, kur kapito- * WiHiamF. Buckley, su skau- 
stumdomuosius, kurie trokš- nas leido rusams ligi sąmo-; šypsena pažvelgęs į ri
ta laisvai alsuoti. Siųskite nes netekimo sumušti lai®-1 goki kaltųjų teisinimasi. už- .• . . ... ... «, _ . . ..tuos maištingus benamius vės siekianti žmogų. Es,, ^darnas savo strafc sa- ŽSkaT’^eSmte 
pas mane...“ . kaip į tai žiūrėti, kai prezi- vo. bolševikai moderniškomis nmi nesutanmai, padidės ne-

O čia laisvės ieškantis lie-! dentas dar čia pat kalba a- dar ir nežinome.! ^mo^uTrie ^i Z' lr ■‘r*”“”1 T?°-
tuvis buvo biurokratų tiesiai pie herojus Amerikos jauni-, kas VTa & ų jvykj atsakin-
nuteistas mirti. mo tarpe’.. • ggg j^į jįs paaiškės ir nesu^ena aisiKratyu aemoKraunes laisves oemo-

I

jis paaiškės
Žymus amerikietis Daniel turės sulaukti atpildo, jis tu-

J. Houton iš Dorchesterio, rf būti priverstas šokti į van- Žmonės nori tikėti, kad ___
laiške redakcijai išsamiai iš- denį, šauktis artimiausio so- komunistai pasikeitė po Sta-, J®“SL 
nagrinėjęs JAV pareigūnų rietu laivo ir prašyti jų po- Hno, bet jo įpėdiniai yra bu-i 
elgesio nelogiškumą ir valst. litinės globos“. '• VV j? garbintojai ir
departamento apsileidimą Tuo tarpu jau yra prezi- mokiniai, jo nusikaltimų 
ar blogą valią, primena, kad dento gauti to įvykio tyrinę- bendrininkai. Brežnev. Ko
šiame krašte buvo garantuo- jjmo pranešimai, prie kurių sygin ir kiti yra buvę slapto- 
ta politinio pabėgėlio globa dar teks mums kitą kartą su- sios policijos valdininkai bei 
Stalino dukteriai Svetlanai,..grįžti. slapti skundikai. Rimčiau-
daugybei vokiečių, prasiver- Į sias šių laikų sovietų teoreti-
žusių pro Berlyno gėdos šie-' SPAUDĄ BEVARTANT kas yra Michail Suslov, kū
ną. ir klausia, kodėl gi lie- ris kituose kraštuose prave-
tuviui ji buvo atsakyta? '' žydų. lenku ir hebrajų dė žiaurius valymus. Po ant- 

The Boston Globė gruo-i kalbomis išėjusio veikalo r°j° karo Suslov buvo Sta- 
džio 2 d. tilpo ir labai vyku-: "Kada Vysla žydiškai kai- Hno gauleiteriu Lietuvoje ir 
si didžiulė karikatūra, ku- bėjo“ autorius Šneiderma- y**3 atsakingas už šimtų 
rioje Čekoslovakijos pri- nas New York Times litera- tūkstančių žmonių trėmi- 
spaudėjas pulk. Vladimir tūros priede atskleidžia žv-,mus, nužudymus. Tai Lietu- 
Blockoff įteikia admirolui dų kalbos ir literatūros būk- vos Heydrichas, tai kruri- 
Ellis žymenį — rusiškąjį ba- lę Sovietijoje, kurią lankė, į «<»nfe niekšas už caro Mu- 

kurie drįsta rizikuoti net gy-j ta. skelbdamas ši pareigūną • norėdamas patirti, kaip žv-1ravj°v§-
vvbe. pasiryžę ištrūkti iš ti-f”šių metu žmoniškiausiuoju: dai ten gvvena. Jis duoda Visiškas komunizmo ne-1 _____ _______________________________ _______J-J___

Su tokiu pat pasipiktini-
Bet gal svarbiausia, — kad ši aktyvaus pasipriešini- • mu tą dalyką gvildena ir 

mo spekuliacinei žmonių ir laisvės prekybai banga spon- The Boston Globė, jau gruo- 
taniškai kilo musą jABnojojelaMUoje, ir ji savo karščiu Už- j džio 1 d. vedamąjį užvardi- 
lifejo visą kontinentą. Ir čia ypač iškeltinas Bostono jauni-, nęs: "Prisitaikymas sovietų 
nias irtčionykščiai jaunieji intelektualai bei profesionalai,
pirmieji davę visam sąjūdžiui ženklą, jam pašventę jauną 
energiją, daugybę laiko, darbo ir išteklių. Prie jų dar mes 
turėsime grįžti vėliau.

tironams“. Straipsnis bai
giamas žodžiais: "Amerika 
visada turi būti uostu tiems.

Taigi, kas šiandien belieka sakyti, kada visame kraš
te protesto demonstracfjose ir piketuotojų eilėse tvirtai 
žygiuoja tas, kuris dar neseniai buvo šmeižtas "lietuvybės 
išdavimu“, ir tas, kuris jį tokiais priekaištais skaudino, 
km koja kojon žengia jaunas ir senas, daktaras ir fabriko 
darbininkas?

* v* > -
Turėtume padaryti išvadą, kad demokratinėje visuo

menėje iš viršaus bandomas įsakyti klusnumas dar nėra 
vienybė. Tikron rienybėn tegali suglausti tik visiems bran
gi ir bendra idėja, dėl jos išgyvenamas bendras skausmas 
ir džiaugsmas, sugebąs uždegti ir išjudinti bendruomenės 
masę iš vidaus. Tokiu atveju tauta gali pralenkti net ir 
savo vadus...

Paskutiniųjų savaičių patirtis parodė, kad mūsų jau
nos ir intelektualios jėgos, Mama kraiti išaugusios ir su
brendusios, į siekiamą tikslą gaH žengti kurkus greičiau 
ir apdairiau, negu iiuMpelnM diplomatinė' senatvė, kuri 
tik po trijų dienų apmąsto, ką yra pasakiusi ar jau nevy
kusiai padariusi...

ttfaMHI

ronijos j žmogumi tylaus pasipriešinimo didru-,
Be demonstracijų aprašv- ’ Bet ypač nepaprastai pla-« s’V šovinizmui įdomių faktu.

mų ir redakcijos straipsnių.! čiai aprašo visus su Vigilant 
šiame laikrašty tilpo ir ne- laive ivvkusia drama susiju- 
maža skaitvtojų laiškų, ku- sius Įvykius Record Amži
nuose šlykštimasi aukštųjų ca». kurio korespondentai

Pavyzdžiui. Belousovas. pats 
didruris. tyčiomis, sakoma, 
per dvejus metus Kuibiševo 
universitete taip gerai pra-

JAV pareigūnų elgesiu. Pe- pasiekė ir Pakrančių apsau- mokės žydu kalbos, kad žy-

(Atkelta iš 1-mo pal.) 

Prie to įvykio su pasipik'

kusios Hdarimo tragedijos 
Modinhtkus fr ui ją atsakin
gos asmeniu Kiekviesname

vyzdžiui, septynerius metus gos įstaigos pareigūnus, ir 
Pakrančių apsaugos laivuos išdavimo liudininkus, ir de- 
tarnaves amerikietis Frank monstrantus, ir net lietuvių 
C. Lozis iš Hopkinton. R.I., įstaigas, ieškodami daugiau

Krašto afMBftm sekretori* Mefrin Laird (kaili je) kal
ba semto kara tarybos komitete apie JAV heMsviaB š. 
Vietmrae. Ją stovyklą vietos yra gerai žinomos, bet šan
kiai pasiekiamos. MMiiije —> komiteto pirm. am. Joto 
Stemto sakei, kad miąiaimsB tthisvinti vienos tekios ate. 
vykios Mrisvfm parašl, jog tai yra įvykdoma ir kad tai 
bea ir ateity bandoma daryti.

tinimo komentarais dar ke- tao kkmahMtvMpanyje jau 
dvi savaitės pakartotinai ap
rašomas tas gėdingasis įvy
kis Vigilant ktfve, reikalau- 
jWv« įTuioCsVgraiiKimo oMiKiy*

tie kartus grįžta New Yorko, 
s. Los Angeles ir ki- 

dkMkfįi spauda, bet pla- 
informuoja ir savo 
išsako visi Bostono 

ktikniĮai, kurių korespon- 
pat pasiekia įvy gruodžio 1 d. vedamajame

diskai bendradarbiaująs žy
dam* skirtame žurnale So
vietiše Haimland ("Sovieti
nė tėvynė“), kuris pasirodė 
1981 m. ir dabar eina kas 
mėnuo. įdomu, kad šio žur
nalo redaktoriaus pavardė 
Aaronas Vergelis.

Kitas tylaus pasipriešini
mo ženklas buvo išvertimas 
i hebrajų kalbų gruzinu tau
tinės giesmės (epo) "Vytis 
tigro kailiu“, kurių viduram
žiais parašė Stalino tautietis 
poetas lota Rustavelis ir ku
ri pasidarė gruzinu tautos 
šūkiu už laisvę ir prieš rusi
nimą. Vertimą padarė Gru
zijos miesto Kutajis automo
bilių darbininkams leidžia
mo dienraščio Leninee re
daktorius, Ū6 metų Borisas 
Gafonovas. Sakoma, jo ver
timas toks puikus, kad pra- 

• • •
lenkia visus penkis žinomus 
vertinras rusų kalbon.

Sf vertimą peniai Izraely

supratimas privedė Vakarų 
valstybes prie bendradarbia
vimo su Stalinu, prie keis
tos ir nerealios politikos so
vietų atžvilgiu: komunizmo 
sulaikymo, tiltų statymo ir 
sambūvio (containment, 
bridge building. coezisfen- 
ce), kada bolševikai tą klau
simų seniai išsprendė — ar
ba, arba. Arba sovietai su
naikins Vakarus, arba Va
karai bolševikus. Tokią poli
tiką komunistams nustatė 
Leninas, ir visa jų sistema 
nukreipta siekti to tikslo.

Pabaltijos valstybės, Len
kija, Balkanai kadaise buvo 
sanitarinė užtvara nuo bol
ševizmo. dabar jie yra išei
ties taškai naujiems užka
riavimams. Sovietai visa
da išnaudoja kapitalistinių 
kraštų teritorinius, tautinius, 
oolitinius, ideologinius ir e- 
konominius nesutarimus sa
vo naudai. Jie išugdė Vokie
tijos militarizma ir savo są
mokslais iššaukė antrąjį pa
saulinį karą. Dabar vėl nau
ja sutarčių infliacija jie no
ri atsiekti to paties tikslo:
su jungti abi Vokietijas ir jas 
užshmdvti prieš JAV, g»1

HMda'iiČMMTdaite part’-inet ™ pnalta.
ja» pąpuešdama 16 ir 1< am-1 Toks kams visai galimas, 
žiaus gruzinų menininkų kū- nes, komunistams įsigalinti" 
rinių iliustracijomis. Tas da- kituose kraštuose, mažėja

kratijoms sužlugdyti. Keis
ta, kad komunistų partijai 1 
leista dalyvauti kaikurių ;
____ rmkimuous, nore ta
partija nėra partija tikri Žo
džio prasme, o konspirSčIjk, 
kaip kad buvemefų partija: - 
sąmokslininką grupė uš- ! 
grobti valdžiai bet kuriomis 
priemonėmis ir likvidfoti 
demokratijst

Taip pat komunistai ne-‘ 
sivariįrs panaudoti klikų-1 
riuos ginklus Vakarams'už- * 
kariauti ir galį pareikalauti ’ 
pasiduoti be kovos. Yra io- \ 
kių HilMBill politikų, kurie: 
mielai išliek baltą Vėliavą,; 
kad išgelbėtų savo misemą 
kailį...

Tokio komunistų ultima- < 
tumo galima Ištikti ne vėliau ‘ 
kaip Ugi 1975 metų. Antra- į 
jam pasauHiŠam lumn pa- < 
sibaigus, StafiflM aiškino, ’ 
kad užteks 15-20 metų so
vietams atsigauti, ir jie ga
lės vėl kariauti. Mų laikų 
technika piM įgalina tokį 
greitą stsigriebitaĄ Sovie
tai atvirai rašo, kad 1980 
metais jau nebus kolclMzų 
ir sdvehozų, bet visi Ūkiai 
bus sttkomufdstinti. Bet tai 
tegalima įvykdyti tik inves
tavus milžhiiikas sumas į že
mės ūkį, o tai tegalima pa
daryti tik tuomet, kada ne-, 
beliks "kapitalistinio apsu
pimo“, — kada nereikės iš
leisti pinigų nei kariuome
nei, nei apsiginklavimui.

Penkerių metų, — 1975- 
1980, — fritnari užteks pra
rytiems kraštams visiškai 
suvirškinti, kad yie net ne
bandytų nusičiaudėti.

Rusai mėgsta loėti pavo
jingą raleta tad gaH fr poli
tikoj sariznreoti.

Žinoma, tos bolševikų 
svajonės įvyks tik tuomet, 
jeigu ir tolisu Vakarų pa
saulis vadovausis nerealia 
politika, arba sfeangtie stito 
tinti neiėvengiainą sprendi
mą, ušsimenRiamaa prisi 
auokū fresiplf&antf vėžio
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas! SASBUOMi

KANABOS NAUJIENOS
r *

, knyga. Jos nupigintos že
minu savikainos. Knygų ga- 

i Įima gauti parašant laiškutį

, .... . .arta paskambinu* telefonuMes dar tebesidziaugiam -
Kanados Lietuvių diena W>
Londono mieste. Garbė ten
ka tai mažai lietuvių koloni- čia galima gauti šių kny-į
jai, susidedančiai, kaip sa-'gų: Stepono Kairio “Tau,! 
■koma, iš 30 lietuviškų šeimų.! Lietuva“, Kipro Bielinio 
Aišku, kad patį sunkiausių "Dienojant“, ’Tenktieji me- 
darbą atliko Londono lietu- ”Teroro ir verg,ijos
vM Prepaitenda Į***®**3® imperija Sovietą Bosija“, H. 
sušaukti atėjo j talka abu—. ,L. , , .Kanados savaitraščiai. LB'Tautvaišienės “Tautų kapi-

Dviem seniems, bet Vatikane galingiems kardinolams 

Eugene Tbseraai (dešinėj) ir Alfredo Ottoviani (kai

rėj) nepatiko popiežiaus nutarimas, kad a tne ni kaip 80 

metę kardinolai (o minėtieji tokie ir yra) apturi teisės 

rinkti popiežių. Pirmasis pareiškė, kad popiežius esąs li

gonis, o antrasis, kad popiežius sulaužė bažnyčios tradi

cijas ir įstatymą.

ILGAI IŠLIEKANTI IR ATMINTINA DOVANA KALĖDOMS

301 W. M»ADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127, TCL: (017) 268-7730, VAKARE — 282-2759

Vasario 16 gimnazija prašo
Vasario 16 gimnazijos direktorius su visa mokytojų 

taryba prašo paskelbti šį jų atsišaukimą:

BRANGUS LIETUVIAI,

Vienintelei laisvajame pasauly lietuvių gimnazijai

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Dovydėnas—MES 

VALDYSIM PASAULI, du

tomai. Įdomūs atsiminimai 
iš bolševikmečių okupuotoje 
Lietuvoje. Viršelis — dail. 
Prano Lapės. I tomas—264 
psl., II tomas — 258 psl. Įriš-

su savo 19 apylinkių, lietu-į "y”38 Sibiro tundroje“
viika radijo valanda ir įvai-j (anglų kalba), Stepono
rū* korespondentai, tą šven-: Strazde eilėraščiai, Jono Ja- 
te garsiną. Na. ir susirinko, * nuškio “Atsitiktinio karei- 
vieni patriotizmo, kiti kitais vio įr Stasio Mi-
sffiLS? ::juodoi°pasau,io

Leipcigo mugę. Viskas pa-:8ū™ina8 •
sisekė ir su džiaugsmo nuo-j . ..
taika dar ir šiandien sunku-. ,kn^ ga!lma, S3““; B TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
atsiskirti.

Bet šešioliktoji Kanados:

ateinančiais metais sueina 20 metų, kai ji gavę prasmin- ta į minkštus viršelius. Kai

ir Šv. Jono parapijos knygy
ne.

gąjį Vasario 16 vardą. Tai įvyko 1951 m. Vasario 16 Diep- 
holze, Šiaurės Vokietijoje, kur tada gimnazija buvo. ‘(Ji 
įsteigta ten pat šiek tiek anksčiau, 1950 m. rudenį): Per 
tą laiką ji išleido 80 abiturientų, 150 jaunuolių su mažąja 
abitūra, 250 su keliomis klasėmis. Apie 50 jos abiturientų 
baigė aukštąjį mokslą ir sėkmingai dirba savo profesijose. 
Jų tarpe yra profesorių (Jungt. Amerikos Valstybėse), 
mokytojų, inžinierių, gydytojų, ekonomistų, kunigų. Ne 
mažesni gimnazijos nuopelnai ir lietuvybei. Pirmiausia

na $4 tomas. Išleido Romuva 
84-20 Jamaica Avė., Wood- 
haver, N.Y. 11421. Knygos 
gaunamos pas vietos platin
tojus arba užsisakant per 
leidyklą. Jos gaunamos ir 
Keleivio administracijoje.

Versme* ir verpetai, -—

Broni Railos akimir
kų kronikos III tomas, su 
platoka Broniaus Budgino 
biografija, 351 psl. Kaina 
$5.00. Išleista Broniaus ir 
Antaninos Budginų lėšomis. 
Knyga gaunama ir Keleivio 
administracijoje.

i tėviškės kalba tei-’ j°® dėka keli šimtai jaunuolių išliko ir išsiugdė lietuviais.craziaiSvečiai ii Kalifornijos

Lapkričio antroj pusėj
Jie perima lietuvybės darbų naštą ant savo pečių ir tuo 
apsaugo Vokietijos lietuvių bendruomenę nuo sunykimo.

raujasi?
— Mes atvykom pamatyti 

Norėtu-Lietuvių diena paliko ir j V. ~ r i Rriee pat vidurnaktį, kai jau i
liečiu šeimų kriėio 17 d. išspausdintas R ’ Sjo AWl“ me ,r JUS p8m8tytL

anie ”QT A nrcn. ____ ~ i . .
rai montrealiečių šeimų

P. Lelis ir SLA pinigai
Brangūs lietuviai! Jūs būsite girdėjų, kad gimnazija 

pastaraisiais metais negali pasigirti dideliu mokinių skai-
Varininkaičių ir Jocų. Pra-1 Lėlio straipsnis “SLA orga- pus „etiketai išgirdau klau-! Kuo pavarde, iš kur čiumt aas metas mokosi 73 mokiniai, naujų mokinių
nas Varininkaitis ir Poviląs nizacija kryžkelėje“. Jame didelė jūsųatvykę ir kaip 

a? įstojo 25. Reikėtų, kad gimnazija turėtų bent 100 mokinių. 
grupe' Kai kurie tėvai betgi neleidžia į ją savo vaikų todėl, kad

ios. gim— miestelio aovlin- » s mil JenKins? | — Mūsų grupė mažjrtč — apyprastės bendrabučio patalpos. Pilis, kurioje yra bend.
Ččje jų automobilis susido-' į™s turėtu^ "naSriui“ i — Nei tei ponas nei tei 88 7 ™8"0 ’T? “ff“ r3but“ >u 8t0vi 3Pie 100 raet* J«tink3n“i atremontuoti

rėk StkveHmiu, ir abu Be- įervesti Lietuvių Fortai. i mužikas, o tikras Beturte, *r P8V8 Todėl ^eria" 'IT*™'
tuviai buvo vietoje užmušti. * I gįmęs Lietuvoj ir užaugęs, d butj. Vokiečiai, kaip ir 1965 metais pastatytam klasių
Ręikia turėti galvoj, kad li-į p. Lelis rašo, kad esąs se-! toj pačioj, — atsakiau ir pa- ! Iš pavardės spren- namui, duoda du trečdalius visų reikalingų.lėšų, Tuo būdu

simą:
Jocas taip pat keliavo į tą Lelis išveda, kad SLA orga-, . 
Lietuvių dieną, bet netoli nizacijai ateina galas. Bet' čia gyvena ponas Šioje knygoje Ohio gydy

tojų dr-jos premija apdova
notas žurnalistas Bronys 
Raila savo aštria plunksna 
išaria ir išakėja labai daug 
netolimos praeities ir dabar

ko dvi našlės lietuvės, kurių' rag §LA narys, todėl tikrai klausiau: — O'kas čia taip į džiant, tamsta esi svetimtau- jų.parama sieks DM 880,000 ($250,000). Kad visas bend-
im /trn i. > ._ . •______Į tie o orai 'n tik nalc»iat>. kaiti _______________________________ ______ HVI t nnnt ėnė 11avienatūri dukrą ir dn sūnus. keistai atrodo jo samprata-

kurių-jauniausias dar tik 8 vimai. Jis juk turi SLA įsta- \ -
metų. j tus ir turėtų žinoti, kad jo tik buvo reikalinga. Seniai, yardes • Kame tamsta gimęs

Į pasiūlymas prieštarauja or- skaitė Keleivį ir jam para- ir au8?s •
ganizacijos įstatams.

tis, o gal'ji tik pakeista, kaip rabučio pastatas atsieis DM1,300,000 ($370,000), tat Ife- 
daugelis pakeičia savo pa- tuviams reikia sudėti DM420,000 ($120,000).

aktualių klausimų. Su kažku

/

Lapkričio 7 d. surengtoje 
antikomunistinėje demonst
racijoje prie rusų ambasa-į Kostas Lukoševičius, 
dos Ottawoje revoliucijos kariuomenės šventės iškil- 
metirių proga dalyvavo ir mių grįždamas iš St Catba-

Mirė K. Lukoėevičiu*

šiosstambios sumos suaukoti.Vokietijos negausūs ir, 
i šydavo žinių iš vietos lietu- j — Ten pat, kur ir tams- palyginti, neturtingi lietuviai nepajėgs. Vėl tenka kreiptis
* • • 1 • a v • T-- T">_____ • •• TT*‘-__i 12 x-_..2—.2 2— _ _____________________ ____ - y •vių gyvenimo. • * ’ -------------1 ' T— ---------TT---------—

Po Mo* negalime skųsti*

• ta — gimęs Lietuvoj ir už- į, Jus, Brangieji Užjūrio lietuviai, ir prašyti mums padėti, 
augęs toj pačioj. į Gimnazijos laikytoja, Kuratorija, yra įgaliojusi Tėvą Alf.
- O kaip senoj tėviškėj Ben-t-ą rinkti aukas bendrabučio statytai. Jte jau nuo 

vadinaisi? 1 ^toP^Jo vidurio lankosi Jungtinėse Amerikos Valstybėse
' ir Kanadoje ir prašo Jūsų aukų. Neužverkite jam savo du-

riom jo nuomonėm galite ir 
nesutikti, bet jo samprota
vimus skaityti bus tikrai į- 
domu, o perskaityta knyga 
paskatins ir jus pačius tuos 
klausimus giliau panagri
nėti.

BALFO CENTRO 

VALDYBA
jaunimu

nadoj. Jau senokai gyvenu ausas ir prašome
Kalifornijos valstijoje. i išjausti i sunkią Vasano 16 gimnazijos padėti
- O kame gimė ir auko'ir 8#vuo'ju doleriu » P3le»«vintL

tė aplaisčiusi ar bandžiusi 
aplaistyti raudonais dažais 
ambasados duris. Dėl to ji 
pakliuvusi į teismą, ir teis
mas ja nubaudęs $50. Kaž
koks W. McPherson už vė
liavos sudeginimą nubaustas 
$25.

Teko pastebėti katalikiš
koje spaudoje, kad yra susi
daręs specialus komitetas 
buvusiai labai veikliai visuo
menės veikiai Onai Jonai
tienei pagerbti jos 7Q metų 
amžiaus proga. Nors O Jo- 
naitienž dnųgsausb atsižy
mėjo savo veikla katalikiš
kose draugijose, bet gera 
jos darbų dalis nubyrėjo ir 
aplamai lietuviškiems ir 
žmoniškiems reikalams^ Su
kaktuvininkė savo veiklą 
perdavė jaunesniems, o pa
ti pasitraukė paiteėd.

Kultūringa ir labai gražu, 
kad vyresniesiems už' jų il- 
gą darbą atiduodama pride
rama pagarba, o iš ju klaidų 
pasimokoma. Bet mūsų jau
nuomenėje kartais yra ir to- 
kfcp kurie senesnės kartos 
žmonėm siūlo grabą ir mirtį.

Tai net nemaloni minėti 
begėdystė.

... .. ; jaunimas nutausta, mažai ką
Velioni artimai pažino- bendra teturi 3U lietuvybe, 

jau. Teko kartu dirbti ir vi-į
suomeninį darbą. Kostas ne-buvo šiaudinis Datriotes Jte' Mana“' kad ,t.u”ma gal-.tamstos zn,onaI < į Sj raštą pasirašė gimnazijos direktorius V. Natkevi-
duvo siauoims pamotas, jis voj Montreaiio lietuvių jau- Piftabnrah** Pa Dabardfrbo ten, kur buvo reikalin- nįias Mes savu iaunimu ~ ^ttsburghe, Fa. Dabar Cius ir mokytojai, 
va Ji* 4šė snaudai dal^ i J .mmu i gy vename Los Angeles pne- į
g . negalime skųstis. Tunme a-, mjes^y Norwolk. ' • *ew«»v*e***»**»wa»w*a»#a»»»**H»»#***»***a**»ss»***»***»»*»w*»a»w
yaX°- SU8,nn^in*uase, juose pje 30 organizacijų, ir jauni-:
kalbėjo, nebijodamas paša- > mo nemažai,
kyti tiesos žodžio, nors tai

Gerai veikia ateitininkaikaikam ir nepatiko.*
Nžmikono lietuviai nete-

draugo ir vadovo.

Gaila, kad žinia apie Kos
to mirtį nebuvo pranešta 
Toronto vienminčiams, to
dėl jie negalėjo atvažiuoti 
ir prie karsto nulenkti gal- 
vas, paskutinį kartą atsi
sveikindami.

Šiuos židžius rašantis ir. 
be abejo, didelis būrys ve
lionio vienminčių reiškia gi
liausią užuojautą jo žmonai 
ir dukrai.

I

Po seimo įvykusiame tary
bos posėdy išrinkta šitokios 
sudėties Balfo valdyba: 
pirm. kun. V. Martinkus, vi
cepirm. dr. E. Armanienė, E. 
čekienė, dr. D. Jasaitis ir S. 
Dzikas. ižd. dr. A. Skėrys, 
gen. sekr. Alb. Dzirvonas. 
prot sekr. J. Bagdonas.

Jie visi ir seniau ėjo tas 
pačias pareigas, tik dr. D. 
Jasaitis yra naujas, Br. Spū-

’Aukuras“ yra subūręs di
doką jaunimo būrį.. Kuda-

davė jums mūsų' adresą?' Keleivio prenumerata - geraJ
Juk mes su tamsta nepažįs- ', • a. • • •, »«•—*-*į dovana visokiomis progomis! vietoje, kun panko

Angeles didmies-|MlMMlMWMMMVMiMVMMMMIMM«M*MV*MMMMIMMfMMM«Mig|MMMa
tami?

— Los
bienž.sugeba iuos tei.P aPto:l tv ir apylinkėse gyvena V1Sal' ‘,;,W Pa

žįsta ir prašė juma perduoti
nuoširdžių linkėjimų.NonfailipV a it* siVmitui

Kiek blogiau sportu susido-j Toksai buvo mūsų malo-
mejusiam jaunimui. Nėra į nus pasikalbėjimas telefonu 
salės treniruotis. Vietos sa- Be to. susitarėme kitą dieną.
lė, pavadinta “Jaunimo 
centru“, bet raktas jaunimui 
į ją įeiti nelabai noriai duo
damas. Pamoksle sakoma: 
“Jaunimėli, eik į salę“, bet 
jam tenka piktam grįžti na
mo į tą salę neįėjus. Mat, 
salė turi save išlaikyti, turi 
žiūrėti pajamų. Bet jauni
mui sunku tai išaiškinti.

lapkričio 18 d., susitikti mū
sų samanotoj lūšnelėj antį 
marių krantelio, kur kark
lai linguoja, o pakalnėj' di
džiojo Pacifico vanduo liū-

UETUVOB ŽEMĖLAPIAI

Turtine Lietuvos žemėla
pių— už 50 centų, už $2.50 

j(sulankstomas) ir už $3.50 
1 Deniais).

liuoja. Apie 10 vat lyto įs 
atvyko pas mus.

Tai buvo neapsakomai

Kas nežino apie šokių: 
sambūrį Gvvatarą? Jis turi 
subūręs didelį jaunimo skai
čių. Ten ‘jau ne kiekvienas 

Lapkričio 16 d. staiga mi-' norintis gali patekti. Jam

HAMILTONt ONT.
• Įg B —1-NIW M» mHMWVW1W

malonus susitikima* ir 
kalbėjimas. Bematant atėjo 
4 vai. popiet, kada svečiai 
turėjo išvykti į viešbutį 
kiki paplūdimy.

Mūsų malonūs svečiai 
Underhillai Hawajuose ran-

rė taurus lietuvis Kostas Lo-! vadovauja Breichmanienė. Ida daug įdomių, ir gražių

sausio vidurį žada į Hava
jus atvykti dvi lietuvaitės ir 
jau užsisakė kambarį visam 
mėnesiui. Jos planuoja ap
lankyti visas Hawajų salas.

Laukiame atvykstančiu iš 
angHea kasyklų srities, kur 
prieš pusę šimto metų kal
neliuose daug lietuvių gyve-. 
no. kur Mahanojaus ’’Seu-

______ _______ _ __ „.I*8“ Taradaika su kočėlu
koėeviėiiM* 69 meto amžiaus. * ' vietų, kur galima maloniai | taikydavosi senbernius ir

DwgWtei* mfcąilUl*l, SUfra te,vo v.ltente Kte-į Kitą karte gal pątalbėsiu .laikĮpndeteU. »•«««*» P'»«3J »
Srenfių proga perka dora- niekas nė nemanė, kad apie vyresniųjų organizaci- žę aplarkyti visas Hswajų' apie tai aavo leiatia- 
1MM vieni kitiems. Geriausia ji® tiek metelių turi. Uuolus jas. italas ir prieš grįždami namo nlBme *T»itrasty.
kalėdinė dovana gera visuomenininkas, dirbo, kur Pr. L. žadėjo dar pas mus užsukti. 1 A.

a pra-
kaė iaftlaeija

Per VLIKą tėvynei laisvės 
ateiti*—visi aukojame Tau
to* Fondui.

Ifyaiaa Japaaijoo raėytnjaa Ya- 
Ua Mtoktoui kalba kareiviaaai 
prie* aaaRaėydaaiaa. Tao jto 
aorėjo paraitoti protestą 
Japaaijal kara laimėtojų 
mastų svetimų drąsių.

Darba 
iiainhs 
parciikė, 
kraigo ir spalio
zldaMtM tlkijoai, 

| jaa tari aaditi.
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i okupantai, ialin ii Lietuvon!

Komunistų suvažiavimas

Lietuvos Komunistų par
tijos XVI suvažiavimas nu
tarta sušaukti kitų metų va
sario 10 d. Vilniuje.

Lietuviai bokso čempionai
»

Kaune Įvykusiose Sovietų 
S-gos bokso pirmenybėse 
puslengvojo svorio čempio
no vardą laimėjo Algiman
tas Zurza ir vidutinio svorio 
J. Juocevičius.

JAV LB Tarybos nutarimai
JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba, susirinkusi 

1970 m. spalio mėn. 24-25 dienomis Clevelande, nutarė 
priimti ir visuomenei paskelbti šias rezoliucijas:

1. Tautinės gyvybės išlaikymui užtikrinti, kviečiame
visus JAV lietuvius jungtis į cugąftįzuotą Lietuvių Bend
ruomenę ir. atliekant tautinę pareigą, ją remti solidarumo 
įnašu. > ' ’

2. Lietuviškos mokyklos yra mūsų tautinio išlikimo 
laidas. Kviečiame visus lietuvius tėvus leisti vaikus į lie
tuviškąsias mokyklas ir prašome visą lietuvių visuomenę 
remti lietuviškąjį švietimą.

3. Lietuviškoji kolonija gyvenvietės atžvilgiu yra di
delė parama tautinės gyvy bės išlaikymui. Prašome išsilai
kyti savose kolonijose, o, kur sąlygos verčia, iš jų išsike
liant telktis ir kurti naujas lietuvių kolonijas.

Pakistane baisaus viesulo sukeltos vaadeayae bu n<os užliejo didžiulius plotus, žuvo įimtai tiks

iančią žmonių, čia matome vienos salelės syvus išlikusius vaikus, laukiančius valdžios pagalbos.

Balfo nuopelnai labai dideli
Čia spausdiname dr. Do

mo Jasaičio Balfo seimui 
paruoštą, bet dėl laiko sto
kos jame nepasakytą kalbą, 
šiek tiek ją sutrumpinę.

ma Balfo ir L. R. Kryžiaus 
idėjoms skleisti ir jas prak
tiškai vykdyti. Lektorius ga
lėtų parūpinnti Balfas. Bū
tų prasminga išleisti anglų 
kalba Balfo informacijos

Kiekvienas seimas svars- ! breviorių.
tydavo aktualiausius Balfo
veiklai klausimus. Labai 
svarbus nutarimas padary
tas Balfo Vl-jame seime 
1953 m. sausio 9-10 d. čia 
pat Bostone: ”Balfo stipen-

Humanizmo ir labdarybės 
polėkiai būtina auginti ir 
bręstančio bei subrendusio 
jaunimo organizacijose — 
skautuose, ateitininkuose, 
vyčiuose, studentų ir akade
mikų sambūriuose. Savaime 
suprantama, kad visi lietu
viai ir jų kitataučiai bičiu
liai neturėtų būti užmiršti. 
Spauda turėtų tuos reikalus 
gvildenti ne tik tada, kai 
daromos rinkliavos, bet ir 
kitomis progomis. Patarlė 
”Ką pasėsi, tą ir piausi“ ga
lioja ne tik agronomijoje, 
bet ir psichologijoje bei vi
suomeniškuose santykiuose.

4. Gimtąja kalba vykdoma religinė praktika esminiai ..... . ......
prisideda prie tautinės gyvybės išlaikymo. Remiantis Va- išminkai tun grąžinti stipen- 
tikano nutarimais, kviečiame lietuvius tėvus dėti pastan- .al a. au, ?fcl. uas^e- 
gas, kad lietuvių įkurtose parapijose lietuvių vaikams bū- i Jį*
tų leista sava kalba ir savuose papročiuose įsijungti į re- | ™kdžiuS; būtų galina padį.
Ilginį gyvenimą. Visus tikinčiuosius lietuvius raginame • Balfo rėmėjų skaičių 
aktyviai dalyv auti lietuvių parapijų vekloje ir darbuose. į įr gerokai papildyti jo ištek-

i liūs. i •
5. Lietuvių Fondo teikiama parama bendruomeninių ’

institucijų veiklai yra labai svarbi ii- reikšminga. Kviečia- ; aš gerai žinau tą reikalą, 
me visus lietuvius, tiek pavieniai, tiek organizuotai,-tapti L R. Kryžius V. Europoje 
Lietuvių Fondo nariais, kad Fondo parama galėtų būti (1946-49) kaip Balfo darbo 
dar didesnė ir reikšmingesnė. ) įgaliotinis duodavo beveik

2.000 studentų stipendijas.
6. Lietuvių Bendruomenės Taryba, susipažinusi su' Lėšos buvo gaunamos iš

Lietuvių Enciklopedijos anglų kalba leidimu, konstatuoja, • Balfo. Tik mažesnė jų dalis 
kad tai yra didelės reikšmės darbas, turįs ne tik tautinę į ateidavo iš kitų šaltinių. Nuo 
paskirtį, bet ir reprezentacinį vaidmenį. Todėl šio darbo to nutarimo praėjo 17 metų. 
rėmimą laiko Lietuvių Bendruomenės uždaviniu ir prašo Visi Balfo stipendininkai , •
visas LB institucijas ir padalinius šiam tikslui skirti rei- gerokai sustiprėjo ekono- v b . al,.jaPr~anf1’. Pas.iek" 
kiamą dėmesį bei pampų. | miškai. Todėl nebūtų jokios' *

Į skriaudos, jeigu jie įneštų
7. Spauda atlieka nepaprastai didelį uždavinį tauti- »Balfo iždan laike dvie’jų me

nės gyvybės išlaikymo srityje. Prašome visą lietuvių vi- į tų bent 100 dolerių, po $50 
suomenę remti lietuvišką spausdintą žodį, prenumeruo- į per metus. Susidarytų be- 
jant laikraščius bei žurnalus ir įsigyjant lietuviškas kny-

Prisimindamas tuos sun
kius laikus, laikau savo pa
reiga pareikšti, kad Balfo 
nuopelnai lietuvių tremti
niams buvo neįkainojami.

Lėšos, daiktinės gėrybės, 
kurias Balfas surinko iš lie
tuvių amerikiečių, iš JAV 
valdinių įstaigų, JAV vys-’ 
kupų. visuomeninių bei ka- 
ritatyvinių organizacijų ir 
per LRK paskirstė tremti
niams. įgalino tremtinius be 
palaužiančio vargo pergy
venti sunkius pirmus trem
ties metus ir vėliau įsikurti 
įvairiose šalyse.

(Pabaiga kiame numery)

gas.
veik 200,000 dolerių. Ta su
ma žymiai praturtintų Balfo 
kasą.

8. Dėkojame : JAV Lietuvių Bendruomenės apy
linkių valdyboms, lietuviškų mokyklų mokytojams ir tėvų 
komitetams, spaudai, radijo valandėlėms, visoms lietuvių 
jaunimo organizacijoms, ištvermingai dirbant tautinės gy
vybės išlaikymo ir Lietuvos laisvės siekimo darbą; kaden
ciją baigusiems Tarybos prezidiumui, Centro Valdybai, ] kryptimi ėjo ir XIV (1969" 
Švietimo Tarybai, Kultūros Fondo Valdybai ir visiems jų : rj 1546) jubiliejinis sei- 
talkininkam, ryžtingai ir nenuilstamai vykdžiusiem bend
ruomenini darbą.

J.A.V. LB. Taryba

Svarbūs nutarimai yra ir 
XIII seimo: organizuoti šal
pos padalinius Kanadoje,

Svarbiausias Balfo užda
vinys yra ne tik didinti nau
jų narių skaičių, ne tik pa
gelbėti vargstančiam lietu
viui, bet ir visus jungti, vie-

ir karitatyviniame darbe 
Tuomet nebus sunku į savo 
vietą surasti pavaduotojų ir 
naujų talkininkų. Mes pri
valome to siekti ir sąmonin
gai bei valingai veikti, kad 
kiekvienas Balfo narys su
rastų dar bent po vieną na
rį-

Reali Balfo veikla yra to-

Jngmlavas M. Bngdan turėto grįžti namo. bet jis susi

veža Amerikos pilietę Patrida Damico h* sa jž gruodžio 

11 d. aasituoks. n tada kaip JAV pMetės v v ras galės čia

i

Australijoje ir kitur. Reik- PeZ 25 ™etus jis sutelkė 
kia - plėsti savo veiklą. Ta "jsdal.no pinigais «2,96o, 

420, daiktinėmis gėrybėmis 
$4.885.119 (maistas—1,057. 
rūbai — 3.162,252 ir indivi
dualiniais siuntiniais — 665, 
785). Susumavę gauname a- 
pie $7,850,539. Tai nemaža 
auka. Bet atsiminkime, kad 
ji turėjo būti paskirstyta 
tarp 60.000 lietuvių tremti
nių. Tačiau vistiek tai buvo 
didžiulė pagalba tik pasi
baigusio Antrojo pasaulinio 
karo chaose. Juk tada nebu
vo kur gyventi. Nebuvo kuo 
apsirengti. Nebuvo ko val-

mas Chicagoje. Jame nutar
ta: “Siųsti daugiau siuntinių 
pavergtos tėvynės žmonėm. 
Steigti naujus Balfo skyrius. 
Rūpintis, kad lietuvių pali
kimai atitektų Balfui ir ki
toms lietuviškoms organiza
cijoms“.

Dabartinis seimas turėtų 
tuos nutarimus atgaivinti, 
nupūsti nuo jų neveikios ir 
užuomaršos dulkes ir pradė
ti skubiai vykdyti. Dabar, 
atrodo, yra tik 45 veiklūs
skyriai. Aišku, kad dar yra 
keli ar keliolika besiilsinčių 
skyrių. Spausdinant Balfo 
leidinį, nepavyko iš pastarų
jų (nors pakartotinai į juos 
buvo kreiptasi) gauti veik
los duomenų.

Balfo idėjas reikia kulty- 
vuoti visuomenėje, ypačiai 
jaunirpe. Ar nebūtų gražu, 
kad lituanistinėse mokyklo
se bent viena kita valanda 
mokslo metuose būtų skiria-

gyti. Visa Europa buvo na
cių ir vėliau iki Elbės įsiver-
žusios Raudonosios armijos 
apiplėšta. Tremtinių niekas 
nemylėjo. Visiems jie buvo 
nemėgiami posūniai. Visaip 
buvo bandoma jų atsikratyti. 
Tik lietuvių ir kitų tautinių 
grupių padarytų Washing- 
tone žygių dėka JAV vy
riausybė užėmė aiškią liniją, 
kuri suniekino Maskvos už
mačias pagrobti milioną 
žmonių, apsisprendusių ne
grįžti į Maskvos žudančią 
vergiją.

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS, 

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

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na So.

Tau, sesute, Prano'Lem
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina minkštais vir
šeliais $3. kietais — $4.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas TiruoLs, 
176 psl., kaina $5.00.

Po Dievo antspaudais, 
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.
CHAPEL B., Algimantas

Mackus, 64 psl., kaina $3. 
TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU,

Imsrys. 40 psl., kaina $1.- 
eilėraščiai, parašė Pranas 
VAKARĖ BANGA, lyri

ka, Gražina Tulauskaitė.
127 psl.. kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI, 
lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.00. 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS

Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus. 86 psl., kaina
$1.50.
Poilsis ant laiptu, Vytauto 

Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4.00.

Diena prie ežero, Aloyzo 
Barono eilėrščiai mūsų ma 
žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės iliustracijos, 
40 psl.. kaina $3.00. 
SIDABRINĖS KAMANOS

Kazio Bradūno eilėraščiu 
premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.

, LABAIIDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at 
siminimų knygas:

grįžimas I laisvę,
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų n-sis tomas, kaina 
minkštais viršeliais $5.000, 
kietais $6.000.

VERGUOS KRYŽKE. 
LIUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos RoMenm tremties 
atsiminimų atsiminimų I to
mas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

Viktoras Biržiška, DEL 
MOŠŲ SOSTINES, atimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA UE- 

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 pst, kaina 
$2.50.

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Audėno atsiminimai. 
227 psl„ kaina............ $4.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų <1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ....................  $3.75,

NEPRIKLAUSOMYBES
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

KĄ LAUMES LEME 
(apie Salomėją Nėrį), Pefc 
'onėlec Orintaitės, 234 pst, 

... ...,$3.tams •••••••• •
NEPRIKLAUSOMA LIE

TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai
na $1.00.

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas. 80 psi., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl.. kaina 50 centų.

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

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

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psL 
kaina 25 centai.

Socir’izmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl.. kaina 25 ct.

.Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

_______ r_ ____ _ ______ Atskirai sudėjus, jų kaina
atsiminimų (1918-1940) Vi bet visos kaitų par-
tomas, 295 psl., kietais vir-* duodamos už $2. 
šeliais kaina $3.75.

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

LIETUVA BUDO, Stepo- ’ ai , , u -
Kairio atsiminimai, 416! . Angl* ka!^ 2<V

psl., kaina _.................42.00: •ly?a*,\^ara''Xko; a9°
■ apie 30,000 žodžių kaina $b.

Geri žodynai

TAU, LIETUVA, Stepo- 
Kairio, 480 ^sl., kai

na ............. ............ ......  $2.00
DIENOJANT, Kipru Bie-

rfnio, 464 psl., kaina....$2.00
PENKTIEJI METAI, Kip

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

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus, 
H tomas, 336 psl. kaina $5

NEPRIKLAUSOMĄ UE. 
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina................................ $5.

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 32£ 
psl., kaina minkštais virše 
liais $2.50. kietais $3.75.

ŽVILGSNIS I PRAEITI, 
K> Žuko, 476 psU kai
na • • •••• • • • • •••• • • » • «••• • $5

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, 1 tomas
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1960 mota atsimini

činskas, 273 pusL kaina $3
SIAURUOJU TAKELIU 

K. B. Kriaučiūno. 178 psl. 
kaina ........... .........„........$2

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU,
les
kaina • •••••••• • e • • ••••••<

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, U 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psi.. kaina $7.00.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb- 
liūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psi, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

Ar skaitytos?
Kritusieji už laisvę, II to

mas. parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

Rugsėjo šeštadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00.

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.

Be namų, premijuota a- 
, pysaka, parašė Andrius No 
į rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo laiš-
parašė Vincas Ma

ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.
Rimai ir Nerimai, Vaiž- 

ėį' 88 psl.. J psl. knind $2.00.
— Asmenų, dievybių ir dk**

GYVENIMO VINGIAIS. vyrių VARDYNAS, surinko 
dr. r. KaHaRytMCamfc. Anis Rūkas. 89 psl., kaina 
ab, 360 psL, kaina . 43.50. $3.00. . ____ .

į

jsdal.no
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

LSA turtą reikalą

MAIKIO SU TCVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Ei. Maik, ar tu girdėjai, tur uždarbiauti 
kad bedieviai norėjo šventą 
tėvą papiaut?

—- Negalėjo būt bedieviai, 
tėve, nes tik vienas vyras! 
kėsinosi jį nudurti.

— O, tai tu jau žinai?

ad
t *t rdengti bent $115. To pasė

doje, SLA atsargos apdrau- 
domą padengti siekia $375, 
000. Vadinasi, po visų atsar
ginių apskaičiavimų, SLA 
t^iri $896,120.42 pertekliaus.

Be abejo, autorius metė a- 
kį į tuos pinigus. Kiek ir kur 
galima deponuoti tuos pini
gus? Labai lengva siūlyti 
juos betarpiškai pervesti vi-' 
sįiškai kitai institucijai. Bet' 
ąr tas autorius nežino, kad 
ir SLA seimas neturi teisės' 
is karto visą sumą išleisti ar

, . . , . . . . atiduoti. Praėjo tie auksiniaikaip ir kur tuos pinigus pa- kiltai dar nrieš l'l'Kl metu skirstyti, šitoks poelgis yra &iia
’ * L " fi ~ Ibį * • a • i galėjo drąsiai atiduoti visus
niekas nmto dėmesio ( tai Pe * kutinio eenJ
nekreipia. Tačiau ne taip se- į N gL/Pildomoji TaJ 
ma. viename Kanados.laik-L ba nors
rastyje pasirodė platesnis * patriotiški/
straipsnis apie Susivieniji- . , ... * s korius v-m, Lietuvių Amerikoje. ganoma vy"’ "

Autorius drąsiai teigia,] štai kodėl New Yorko 
kad SLA ne tik gali, bet ir I valstijos draudimo įstaty- 
privalo paskirti Lietuvių] mas apriboja sumas, kurias 
Fondui vieną milioną dole-1 komercinės /bendrovės ir 
rių! Kažkodėl tas autorius j fraternalinės draugijos gali 
išskyrė vien SLA iš visų kitų Į išleisti. Veikia išlaidų apri- 
lietuviškų finansinių organi-1 bojimo nuostatai. Kas susi- 
zacijų atiduoti savo sunkiai] domėjęs tuo klausimu, galė- 
sukauptą kapitalą kitai ins-l tų atversti Nevv York Insų- 
titucijai. Gaunasi įspūdis, | rance Law paragrafą 123 
kad Petras Beskatikis siūlo! "Limitations of Expenses“. 
Jonui Piniguočiui atiduoti I Pav., pagal "limitacijas“

Kai kalbama apie turtus, 
į ypač apie milionus, tai ir 
mūsiškiai parodo susidomė
jimą ir išmintingumą. Šiais 
metais New Yorke buvo su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje seimas. Seimo metu bu
vo paskelbta, kad 1969 m. 
gruodžio 31 d. SLA turtas 
siekęs $3,857,709.42. Tokia 
suma sukėlė visų susidomėji
mą. Daug kas ėmė filosofuo
ti, jei man būtų duota milio
nas dolerių, tai aš... Ir žino
ma, atsirado publicistų, ku
rie pasisiūlė SLA išdėstyti.

Vienas iš ^v0 PiniS^ Kaziui Gerada-] SLA negali investuoti dau-^ FiliSo^ riut Toks Petro Beokatikio giau. kaip 10% savo pagrin- 
, atsidūrė net Filipinuose

VISAME PASAULYJE GARSUS

BIElETTA TA
AŠ AfclNI Ų DUJŲ

PISTOLETAS
šis ašarinis bistoletas yra visikai pana
šus j tikrą jf revolverį. Jis labai Baodin 
gas žmoaėaks, kurie dirba vieniši, tam-' 
siose vietose ir yra reikalingi apsaugos. 
Vyrai tą giiiklą gali duoti savo žmonom

ir dukterim naktį apsisaugoti. Daud pramonės įmoaiy juo nau
dojasi. Iššovus sulaiko užpuoliką, (>et jo nesužeidžia amžinai. 
Jam laikyti nereikalingas leidimas,j bet jis neparduodamas ne
pilnamečiams. Viena kartą užtaisiufe, iššaunami 6 šoviniai. Su 
pistoletu sinnėinml fi šoviniai pilni it 6 nepilni praktikai. Pinigai 
sumokami iš anksto. Į pistoleto kafyią įskaičiuota 12 šovinių ir 
persiuntimo išlaidos.

UŽSAKYMO BUNKA
*1 1

Užsakydami prie norimo revolverių ir šovinių kiekio
stovinčią žvaigždutę apveskitė ratuku.

Gas Shell* 43 per boa ■
* E&tra 'Bases at BbmLJ —

$!J5 per b»x 
ą Holsters $2 eadi.

* 1 Gun-unit — $15.<W 
¥ 2 Gun-units at 414J>$ ei

tūta! $29.00
* 3 Gun-units at $14—$$42-t*
3Į- 4 Gun-units at $13—$52.00
* 6 Gun-units at $12—$72.00
* Extra Boxes of Tear

Visa tai siunčiau* drauge su 
revolveriu ir apmokamas per
siuntime

>KEE INSTITUTE

Dept. KL 70 

5920 NaH Avenue 

Shanrlme-Mission, Kaimas 66202

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE
TAI TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

MŪSŲ SKAITYTOJAMS

Nors ir labai 
mi, turime pranešti

rantą

Ką tik gavome:
Grįžimas | laisvą, Sibiro

tremtinės Stefanijos Rūkie- 
lės atsiminimų II-sis tomas, 
>26 psl., kaina minkštais vir- 
ieliais $5.00, kietais $6.00.

eiliuota

altruizmas —neapsakomas! dinio turto į nekilnojamąjį 
Kas tikrai yra nuostabu, tai Į turtą. Veikia ir kiti valstybi- 

’ faktas, kad autorius bando] niai varžtai. Dalinai tai yra 
— O, tai tu žinai daugiau primesti užuominą, kad toks J gerai, nes apsaugoja narius, 

už mane! Olrait. sakyk dau- į vyksmas lengvai įvykdomas, Į nuo apgaulės. Bet, antra ver-Į 
giau. I __ _  | tus. supančioja pačios orga-,

ir kėsinosi nudurti tenai nu
važiavusį popiežių

— Žinau, tėve. Laikraš-! __
čiai paskelbė t, sensaciją sveikas'tėve‘"7ėT FiUpinų!, SLA išlaidis
didžiausiomis savo raidėmis, i identas s ėJIJ (purvas) yra totaa:»Į5
- Nu, tai pasakyk, kur! peilį iš Mendozi rankų. 1 Be t0’

tas atsitiko?

Bet popiežius išliko Kokia y13 tikra padėtis? nizacijos

1971 JĮ »-»«■»• amunm, ctiiuyvm
metą Keleivio metinė prenumerata yra pakeliama iki 7 pasaka vaikams, gausiai i- 

ustruota, paraše Stase Pe- 
rsaąienš, 63 psl., kai-

iiną pataisymą, važenpt ir |i$oet! »šiailfJ**r^

taip pakilo ir vin dar kyla, kad 
nom jau nebeįstengtam©. skyliąį užkaišioti.

Mes tikime, kad Jon suprasite šią padėtį ią. d^L 
pakelto dolerio ndatilMimite savo seno kiČiulta Keleivio 

galimybės darytiį nuo •a*® dun*ir n«»»trauk»*te su juo draugišką ryšią.
Keleivio

dolerių, o pusei metą — ibi < dėl.
Ne paslaptis, kad ftalbtiaiaSi metile

— Filipinuose.
— O kaip tai? Argi šven

tas tėvas buvo į Filipinus 
nuvažiavęs?

— Buvo.
— Nu, o ko jam tenai rei

kėjo?
— Turbūt, nusibodo Va

tikane sėdėti, tai užsimanė 
pasaulio pamatyti.

— Aš nežinojau, Maiki, 
kad Filipinuose galėtų būt 
komunistų.

— Komunistų yra visur, 
tėve, bet ne jie popiežių už
puolė.

— O kas?
— Laikraščiuose jis vadi

namas bolivėnu, tai yra Bo
livijos piliečiu.

— O kur tokia karalystė 
yra?

— Bolivija ne karalystė, 
tėve. Ji — respublika.

— Aš niekad tokios ne
girdėjau, Maiki. Ar ji ne 
Sovietų Rusijoje?

— Ne. tėve. Bolivija yra 
Pietų Amerikoje. Andų kal
nuose. Tie kalnai siekia 12,

, milionai dengia pomirtinių! SLA Praktiškai
i bei pašalpų obligacijas. Šitai naudoja,savo perteklių: per- 

Bet aš girdėjau, Maiki,! 9Uma neliečiama, nes drau- ‘ekl.1U8 myluotas , bonus, 
kad popiežių išgelbėjo vie- dįmo įstatymai reikalauja, ”uosimcl?Į užmoka uz
ras vyskupas. Ar tas ne tei 
sybė?

— Tai buvo reporterių 
prasimanytas pagražinimas, 
kad sensacija būtų įdomes
nė. Vėliau žinia buvo patai
syta, ir "didvyris vyskupas“ 
savaime atkrito.

— Nu, tai kas atsitiko su 
tuo užpuoliku?

— Jis buvo suimtas, tėve.
— O ką jis sako? Kaip jis 

teisinasi?
— Jis nesi teisina, tėve. 

Jis prisipažino tikrai norėję* 
popiežių nudėti ir esą jam 
gaila, kad nepavyko. Bet jei 
bus proga, jis dar bandysią* 
savo tikslą pasiekti.

— Gazietos rašo, Maiki 
kad jis bedievis.

— Jis to nesigina, tėve 
Jis su pasididžiavimu sako 
Aš netikiu jokiam Dievui, 
jokiai religijai, jokiai ideo
logijai.

— Ar tu nemislini, kad jk 
yra komunistas?

— Ne. tėve, aš nemanau
— Kodėl?
— Todėl, kad komuniz

mas yra ideologoja, o jis sa-

Tėvynės spausdinimą ir iš
siuntinėjimą (juk narių 15 
centų duoklė jokiu būdu ne-

kad SLA apdraudos būtų to
kia suma užtikrintos. Taip
pat SLA skiria $72,000 re’|aDmova laikraščio išlaidu) zervų vertybių - investicijų ?sla±

000 pėdų aukščio, ir jų gran- kosi netikįs jokiai ideologi-
dinė tęsiasi per 500 mylių. 
Yra apie puspenkto miliono 
gyventojų, ir daugiau nei 
pusė jų — indėnai. Visi kal
ba ispaniškai. Kraštas pilnas 
puošnių bažnyčių, užtai ten 
žmonės labai tamsūs ir gy
vena didžiausiame skurde. 
Pramonės kaip ir nėra. iš
skyrus kasyklas, kur kasa
mas cinkas, varis ir kiti me
talai. Darbininkų padėtis la
bai sunki, kai kurie jų netu
ri jokios pastogės, bet ko

jai.
— Nu, o ką su juo darys 

valdžia?
— Visų pirma valdžia 

bando nustatyti, kas jis per 
vienas ir kokiais sumetimais 
jis kėsinosi į popiežiaus gy
vybę. Pirmiausia jai rūpėjo 
išaiškinti, ar nebus jis iš tik

svyravimui padengti. Taip 
pat, pagal aktuarų patari
mus. draudimo draugijai 
patartina turėti 11.5% mok- 
lumo (solvency). Reiškia, 
apsidraudžiant prieš viso
kias galimybes, kiekvieną 
apdraudos šimtinė turėtų pa-

savo paties proto diktuoja
mas. Bet valdžia nenori pri
pažinti, kad sveikas protas 
diktuotų popiežių sunaikin
ti. Todėl d-ras Rodolfo La- 
serna, vyriausias valdžios 
psichiatras, pripažino, kad 
Mendoza esąs beprotis ir tu
rįs būti uždarytas pamišėlių 
Ligoninėje.

— O gal tas ir teisybė, 
Maiki. Juk žmogus su razu- 
mu nekels savo rankos prieš 
šventąjį tėvą. Kaip tu ro
kuoji?

— Psichiatras aiškina, tė
ve. kad Mendoza kenčia nuo 
tokios proto ligos, kurią 
laktarai vadina "sisteminta 
paranoia“. Tai esanti labai 
reta proto liga. Tokie ligo
niai kartais būna visai nor
malūs, tačiau jie gyvena pri
vačiame savo minčių pasau
lyje ir. tomis mintimis va- 
duodamiesi, sprendžia, kas 
yra gera ir kas bloga. Todėl 
Mendozai rodėsi, kad popie
žius, kaip Romos katalikų 
bažnyčios galva, esąs atsa
kingas už visus prietarus, uzrųjų komunistų sąmokslo

vykdytojas? Jei būtų taip. j žmonių skurdą ir už karus, 
tai čia būtų nepaprastai gę-J ir todėl, kėsindamasis popie- 
ras įrankis propagandai Į žiu nužudyti, jis tikėjosi iš-

_____ r________________  prieš komunizmą. Bet suim- ’gelbėsias žmoniją iš prieta-
voti už "geresnį"būvį sunku, tas Mendoza. rodos, nieko tų ir visokių negerovių, 
nes kasyklas valdo valdžia, bendra su komunizmu netu- — Maiki, aš jau nežinau 
todėl daugelis važiuoja sve-Iri. Jis sakosi veikęs vienas, Duok man pamislyt.

ištaigos išlaikymą ir admi
nistravimą.

SLA gali laisvai deponuo
ti tik savo fraternalinius 
fondus, į kuriuos šiandien į- 
eina labdara (Našlių-našlai- 
čių fondas), stipendijos 
(moksleivių fondas) ir lie
tuviški reikalai (Tautiškų 
centų fondas).

Kalbant apie lietuviškus 
reikalus, dažnai primetama, 
kad SLA nieko nedaro lietu
vybei. Vien iš Tautiškų cen
tų fondo SLA seimas tarp 
1944 ir 1969 m. paskyrė 
lietuviškiems patriotiniams 
ir kultūriniams darbams $ 
39,000. Amerikos Lietuvių 
Taryba per tą laikotarpį su
silaukė $10.000 paramos iš 
Susivienijimo. O kur kuopų 
Įnašai? Juk per minimą lai
kotarpį per 250 SLA kuopų 
rinko ir siuntė aukas Altui, 
Balfui, LB. įvairiems fon
dams ir žygiams. Kuopų au
kos viršija centro aukas 
bent dešimt kartų. Tad būtų 
skaudi neteisybė sakyti, kad 
SLA, kaip organizacija, ne
prisideda prie lietuviško kul- 
tūririo ir patriotinio veiki
mo. Tiesa. sis 1970 metų sei
mas paskyrė tik tris stam
besnes aukas, viso $700, iš 
Tautiškų centu fondo.. Pa
skirstymo kuklumo priežas
tis yra ta, kad nebuvo tuo 
metu daugiau prašymų.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoįe problema yra ta. 
kad šiais laikais tiek centras*, 
tiek kuopos permažai gina 
si atliekamais darbais. 

Algirdą* Budrecki*, 
SLA sekretorius

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO44 1971 METŲ

KalendoriuA

j. h Radvila Perkūną*, istori- 
,inė pjesė, parašė Balys Sruo* 
įga, 130 psl., kaina $4.00.

VArsaiii ir verpetai, aid-
irkųi r straipsnių rinkinys 

praeitfes ir artimų dieną ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 pst, kai
na $5.00.

Bažnyčia ir pasaulis, Baž
nytinio gyvenimo kaita po U 
Vatikano susirinkimo, para
šė Antanas Maceina, 156 
psl., kaina $2.00.

Geroji vasara, romanas^ 
parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

Nuo krivūles iki raketos,
Lietuvos paštininką atsimi
nimai, redagavo Antanas

Jį redagavo Stasy* Michelsonas
Kalendoriau* kaina $1.50

(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes-1 Gintneris, 538 psl., kaina — 
niais kaip 10 centų vertės) | $5.00.

Visuomet "Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo
pedija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bus ir šis 
kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adiesu:

KELEIVIS

636 E. Broaduray 
So. Boston, Mas*. 02127

tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
/iršeliais $3.00, kietais $3.50

JUODOJO PASAULIO SUKŪLIMAS

Musą mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kaina minkštais vilia
mais $2.50, kietais $3.00.

The Forest of Anykščiai,
\ntano Baranausko lietuviš
kas tekstas su Nado Rast©- 
nio anglišku vertimu ir Juo
zo Tininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

Lietuvią pasaltos, parašė
Herman Sudermann, išver- 
;ė V. Volertas, 132 psL, kai
na $3.00.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Jliaudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psl., kaina

Ką tik išleista knyga, kurią parašė St. Michelsonas 
Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė 
kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 
kodėl sukilo ir tt. Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rast 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jo*, 
kaina tik $200, »;

Apie ją "Europos Lietuvis“ tarp kitko rašo:
"...S. Michelsonas duoda mums ir po žiupsnį geogra 

fijos ir istorijos, pakalba apie senovės karus ir kultūrą I $4.50. 
papročius ir religijas, pavergimus ir sukilimus. Dėl to jc I Dialogas su kraštu, Aki 
knyga, tiesa, nors ir nedidelė, išvirsta į enciklopedijėlę I nirksnių kronikos, antri 
kurios su įdomumu pasigaus norįs su Afrika susipažinti; I <nyga, parašė Bronys Raila, 
bet šiaip su knygomis neapsikrovęs. Svarbiausia, kac I >$0 psl., įrišta, kaina $7.00. 
skaitytojas tuose aprašymuose užtiks visokią vaizdingi I 1 g nove,
ir įsimenamų pavyzdėliu. Pavyzdžiui, labai įdomus Etio I ių, parašė Aloyzas Baronas, 
pijos aprašymas — visos karaliaus tuštybės, kurios kai I 224 psl., kaina $4.50. 
nuoja milionus. ir baisas įžeidimas, jei tą kraštą norimi 
laikyti juodųjų. Apie negrų tautas, jų gyvenimo būdą ii ■
papročius taip pat surinkta nemaža įdomybių. Į veras Kaunas, 52 psl., kai-

Apie trečdalis knygos paskirta nušviesti Ameriko* Į na $1.00. 
negrų gyvenimo praeičiai ir dabarčiai. I Prisiminimą fragmentai,

Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“ | oarašė Kazys Musteikis, 126 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.
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Bėglių likinūs
* t

Sibiro lrw(U> ŠiferiJm Mblrato piraeji
k»y«s ”Veraijss kryifcetiaose“, vaiadasjaati

lietavių kraajafe ir aferomb aąlaistytą kebą | Sibiro 
vergiją l»tt- BMtais b* tttataačiy Sibiro treatiaią gy
vėsiai ir arirtj, sroiUaki skaitytoją didelio dtaMsis 
ir grąžtas alsą akte vg j okasdiisasias misą tas- 
tos istorijos diease. Dabar iiijasi ii opoadoo Stofaaijss 
Rakirofe aatraji kaygb "Grįžimas j laisvą“ atakloUHa 
aus jaa atkaliiaabl stovyklose trerotlaią vargas SU 
biro, J* tea gy vešiau aoiiri joe priežiūroje, veržiamai j 
tėvynę ir sunkias dienas po StoHas arirties grįžus.

otele yra ir* lite Sibiri iavasiąją sąrate, ku- 
riame daagetts gali rasai ir savo pažįstamą ar artimąją. 
Mes čia perspausdinsite B tas kaygoa tik trumpą sky* 
ralį skaitytojams aa dettaht sapažiadtabi. Knyga yra 
526 ptepfe J« tetek minkštais virtotes 15.0d, loe- 

ir Keleivio adaaiabtncijeje..
KeLrad.

Uis —16.00. Ji

galo nesimatė. Daug pra- 
ir bėgti iš Sibiro į gimtuo- 
mažai pasiekė savo tikslą, 

nes milžiniški nuotoliai pastojo kelią, o budri enkavedis
tų akis sekė kiekvieno tremtinio žingsnius.

Laimingai pasisekė pabėgti Hanai Šneider. Atskrido 
Sibiran lėktuvas, sutartą valandą nusileido Bakčaro aero
drome, pasiėmė Haną ir išdarpė tėviškėn, žinojome tik 
patį . įvykį, o smulkmenos buvo paslaptis^ nee tėvai tylėjo j 
kaip žemė. Hanos tėvas buvo daug matęs, daug iškentė- 
jęs, nes aštuoneris metus išbuvo darbe stovykloje. Paleis- ‘ 
tas baigti ištrėmimo bausmes, atvyko pas savo šeimą į 
Bakčarą.

Tremtinių vargo ir 
dėjo rizikuoti savo 
sius kraštus. Daug bėgo.

Dažnai su šneideriu kartu grįždavome į namus, nes 
gyvenome toje pačioje gatvėje. Eidami vis pasišnekėda
vome. ir dažnai prasiverždavo sieloje užslėptos musų žaiz- ’ 
dos. Jis niekaip negalėjo užmiršti savo sūnaus, kuris su 
aukšta temperatūra buvo išvarytas į darbą ir darbovietėje 
mirė. Dažnai seniokas nubraukdavo skruostais riedančias 
ašaras.

Saugumas ilgai ir sunkiai tardė senį Šneiderį dėl dūk- ( 
terš pabėgimo, bet jis kietai i laikėsi ir nieko jiems nepa-; 
sakė. Dar ir dabar jis neturi ramybės. Dažnai jį šaukia' 
naktimis į.NGB tardyti. Jam* statomas vienas ir tas pats 
klausimas: • > . . j

— Kur duktė? Į Į
* -* l

— Aš nežinau, kur ji ddbar, ir nieko negaliu apie ją Į 
pasakyti, JI jau buvo suaugu^, manęs neklausė ir pabėgo, 
— visatą patį kartodavo tardytojui senis Šneideris. j

I
Gimtoje Besarabijoje Hjtną globojo ir slėpė jos tetos. | 

Padėję jai slapstytis ir pėdasunėtyti visi jos tautiečiai, nes 
žydai, su mažomis išimtimis, labai vieningi. Hana ilgiau
siai išsislapstė savo tėvynėje; Tetos surado jai vyrą, ir ji 
ištekėju Aip pat už Šneideris Jos vyro pavardė atitiko jos 
mergautinę pavardę, ir jai buvo lengviau slapstytis. At
rodė, kad jau buvo gerai prirftaikyta slapto gyvenimo rei- 
kslūvimame. Jaunoji pora, nyėtydama pėdas, iš červonicų 
pęnrikėtė gyventi į Lvovą. .Kforįlaikų jie ten ramiai gyvu. 
no ir augino sūnelį Mišą. Tačiau po trejų metų saugumas 
ją susekė ir su dviejų metų berniuku etapu atvarė į Bak
čarą, Kad > būtų lengvesne keĮionA su savim ji pasiėmė ir 
savo berniuką, nes su vaiku » kalėjimo į kalėjimą, nevaro
pėsčiomis, bet veža, o kai 
yra atskiros celės.

įuose motinoms su vaikais

Po ilgos ir varginančio kelionės Hana Šneider vėl
atsirado Bakčare. Seneliai 
pasitiko su ašaromis akyse.

Ižiaugėsi anūkėliu ir dukrą 
Hana vėl atėjo dirbti mūsų

Tina Sinatraite ir aktorius 
situoks. čia juos matome 
čius j Los Angeles.

Betrukau sa-
išvykstan-

Bernardas Brazdžionis.

LAISVES OBELISKAS > •?

Ant tavo aukuro, taika, me* 
ir prezidentų deklaracija* 
lr aukštu* principu*, ir laisvė* okelfcką,
Ir mū* kareivių motinų širdie* kančias.

O tu pro mus, kaip balta* paukšti* juodą naktį, 
Gražiai giedodama saulėtekiu skrendi; 
lr nuo šviesos tavų sparnų ase* baigtam akti, 
lr nao tavo* giesmė* klaiku, klaiku širdy.

Ant tavo aukuro, taika, me* dedam viską:
Atlanto charta* ir mažų tautų dyfavg*"”1*,
Karu* ir pergales, ir laisvė* obeliską,
Ir milionų laimė* židinius — namus.

G tu, kaip stabas, prie pasaulio šio bedugnė*
Šauki "Aukų!“, šauki "Žmonių!44, šauki "Tautų!4 
Ir tavo aukso galvą supa, tartum ugnys,
Skeletai jų, kad tu nemirtum, atneštų...

Ant tavo aukuro, taika, mes dedam viską:
Ir tai, ka* buvo praeity, ir tai, kn* bus,
Šventuosius pažadu* ir laisvi 
lr savo didvyrių išniekintu* kapu*.

O tu, kaip alkanas mirties urve drakodas.
Kur teka upė skausmo ašarų ilga,
Šauki: "Man viena* kąsni* — jūsų milionas...4

Kas tu esi, taika? Ka* tu esi, taika?
(Galas). t

(Šis Bernardo Brazdžionio eilėraštis paimtas iš ‘jo 
"Poezijos pilnaties“, kurios iškilmingas pristatymas 
bus gruodžio 13 d. (sekmadienį) 5 vai. popiet Tauti
nės S-gos namuose, So. Bostone. Šią 592 pusią piųpo- 
ezijos rinktinę galim agauti ir Keleivio administra
cijoje).

C

M

Mitybos prietarai
(Tęsinys)

Ar konservuotose daržo
vėse maistingų medžiagų y- 

šviežiose?

Ne. Konservuotų daržo
vių maistingumą lemia kon
servuojamo proceso kokybė 
ir paruošimo būdas.

Ar vaisių ir daržovių sul
tis vartoti naudingiau, negu 
natūralias daržoves bei vai
sius?

LEIDO TUOKTIS IR 
NEKATALIKIŠKAI

JAV vyskupai palengvino 
sąągns katalikui tuoktis au 
nok ato tiku Ju. paskelbtame 
nutarime sakoma, kad ir to
liau mišrios' vedybos* neska
tinamos;bet jei jų negalima 
išvengti, tai reikia 
taip, kad- būtų
kataliko prisirišimas prie 
vo tikybos ir kartu pagerbta

Dabar VatftHk11* timirian. 
tis au nekataliku? bus gali
ma jungtuves attikti ne ka. 
talikų bažnyčioje, nebus rei- 
kaišu jauto iš anksto 
dėti "visomis iagąiėic
kuo. auklėti kata Ūkiška t

TeisKs patarimai

vai-

siąsti

Attoraey ai Law.

kyti | Keleivis skaitytąją tisu
Tto fctomimsi turi boti

Klausimas ir Ši
toms skyriuj*,

reikia pLhmėti. kad esat* Keleivis

POPIERIUJE VIENAIP,
GYVENIME KITAIP

Moroke pagal įstatymus 
moterys turi lygias teises su 
vyrais, bet tikrovėje žmona 
visiškai tebepriklauso vyrui. 
Jeigu žmona kur nors dirba 
ar veda biznį, jos pajamas 
paima vyras. Tikrovėj ji be
veik negali skirtis, nes į per
siskyrusią moterį žiūrima 
kaip į pavojingiausia liga 
apkrėstą, su kuria niekas ne
nori santykiauti Todėl mo
terys nesistengia skirtis ir 
pasiduoda likimui.

Tačiau nors ir labai stip- 
? rūs yra senieji papročiai.
! jie pamažu vis dėlto keičia- 
’ si, .ir moterys vis labiau išsi- 
: laisvina.

Mano žmona su savo 
drauge važiavo draugės ma
una. Mašinos savininkė vai
ravo. Pravažiuojant skers
gatvį, ši mašina susidūrė su 
kita, ir viena kitą gerokai 
aplamdė. Abi moterys, laivo 
gerokai sužeistos, ypatingai 
mano žmona, kuriai buvo 
užgauta krūtinė. Tai įvyko 
1962 metais.

Po tos katastrofos mano 
žmona vis rūpinosi, ar jai 
neprisimes krūties vėžys 
nuo to smarkaus užgavimo. 
Lankė daktarus ir klinikas, 
bet nieko ten. pas ją, nerado.

Mano žmona ir jos draugė 
pasiėmė advokatą bylai ves
ti, ir tas advokatas užtikrino 
mus, kad mano žmona tikrai 
gaus pinigų už nukentėjhną, 
nes ji buvo "keleivi“ (pas-

Galiu užtikrinti, kad nie
kas "jury“ nepapirko. Tokie 
bandymai (tampering) yra 
labai, labai reti ir nesėkmin
gi. Žiūrėkite, kur garsusis. 
Hoffa atsidūrė dėl tokio 
bandymo. Nežinau, katrą 
asmenį Tamstos žmonos ad
vokatas patraukė atsakomy
bėn: ar vairuotoją (opera- 
tor) tos mašinos, kurioje 
Tamstos žmona važiavo, ar 
kitos mašinos vairuotoją?

Kiekvienu atveju, teisme 
Tamstų advokatas privalėjo 
įrodyti, kad tas asmuo, kurį 
jis traukė atsakomybėn, bu
vo "negligent“ ir kad tos 
"negligence“ pasėkoj Tams
tos žmona nukentėjo. Fak
tiškos aplinkybės galėjo bū
ti tokio pobūdžio, kad "neg
ligence“ nebuvo galima įro
dyti.

runkelių sirupas) tėra tiek 
maistinga, kiek ir cukrus.

Ar reikia 
pieną ir jo patiekalus su ki
tais produktai*? Ar 
gerti pieną,

pebinų, vyšnią ar agmrkų?

ii
iilt
H šiandien dar yra 7 valsty
bės, kuriose neleidžiamos 
skyrybos. Tai Andora, San 
Marino. Airija, Brazilija,

, Čilė, Paragvajus ir Italija. 
Paskutiniojoje šiomis dieno
mis parlamentas priėmė sky- 

• rybų įstatymą, kurį belieka 
Į tik prezidentui pasirašyti.
Į
Į Prieš tą įstatymą visomis 
' priemonėmis kovojo krikš
čionių demokratų ir nau
jųjų fašistų partijos. Todėl 

i įstatymo svarstymas tęsėsi 
5 metus, kol pagaliau buvo
priimtas.

Didelį spaudimą prieš tą 
įstatymą darė ir Vatikanas. 
Popiežius, kuris įstatymo 
priėmimo metu buvo kelio
nėje. dėl to pareiškė didelį 
nepasitenkinimą.
< Bet ir dabar nebus lengva 

J persiskirti, nes. pirma vyras 
ir žmona turės nemažiau 
kaip 5 metue gyventi atski
rai. Bet tokių atskirai gyve
nusių jau dabar yra tūkstan
čiai, ir jie paduoda prašy
mus skirtis ir tekiniai sure
guliuoti jų šeimos padėtį.

Įstatymo sumanyto jas yra 
socialistų partijos atstovas 
Loris Fortūna.

IR ITALIJOJE GALĖS 

SKIRTIS
bUkaltteUantmo Drau!' Advokatas teisingai pain-

, . nos teisme padėtis yra ge-bent centą mokėti, ir musų drau^-vai-
advokatas padavė reikalą i res”e’.negu ai auges-vai-teismą. Tai Tavo 1963 me: ruotHJ°: P3^18;tu“ atv.?Ju- 

, jei jis trauke atsakomybėn 
' kitos mašinos vairuotoją.

1966 metais mano žmona pereis-
nuvyko pas savo daktaru į*
kaip ji kasmet tai daro, svei
katos patikrinti. Jis rado 
"guzą“ krūty ir, padarius vi-

dyti, kad tas vairuotojas bu
vo teisine prasme "neatsar
gus“ (negligent).

sokius tyrimus, jie nutarė tą 
guzą išpjauti. Išpiovė ir. lai
mei, vėžio ten nebuvo. Ma- los pralaimėti ne tik dėl fi
ne žmonadr aš esame tikri, nansinių, bet ir dėl "presti- 
kad guzas atsirado turėto žo“ sumetimų. Tačiau kar- 
akddento pasėkoje, ir mes tais aplinkybės yra tokios, 
tai pasakėme savo advoka-.kad tai neišvengiama. Kar
tui. tais advokatas nežino apis

Į kitos pusės turimuš liudi- 
šių metų gegužės mėnesį ninkus. ir todėl jam yra la- 

ląrta atsidūrė prie '"jury44.. bai sunku iš anksto už^krin- 
Bųvo teismas, kuris tęsėsi, ti klientą apie bylos rezulta- 
tris dienas. Ai ir žmona nu
stojome trijų dienų darbo. Ji

Galite būti tikri, kad nė 
, vienas advokatas nenori by-

tų.’

buvo tokia nervuota, kad te
ko pas daktarą vežti. &'
vaizduokite mūsų nustebi
mą ir pyktį kai "jury44 nu
sprendė, kad mes galime 
gauti tik gydymo išlaidas, o 
daugiau nepriteisė nė vieno 
cento, žmonos draugė nega
vo nei cento, net daktarų iš
laidų jai nepadengė. _ 

Mes tuoj prašėme (savo

Kalbant apie apeliaciją,— 
apeliacijos teismas nepanai
kina "jury“ faktiškų išvadų, 
jei byloje yra užtenkamo 
pagrindo (sufficient eviden- 
ce) tokiom išvadom parem
ti. Jei Tamstos, advokatas 
žinojo, kad nėra teisinių 
klaidų (mistakes of law), ’jis 
teisingai pasielgė nutarda
mas neaoeliuoti. Nėra abejo-

___ __ rėš, kad apeliacija brangiai
advoiartą. taufjta apeliuotų kainuoja ir reikalauja daug

Po eksperimentinių ir kli
nikinių stebėjimų gydyto
jai šito nepatvirtino. Natū- 

1 ralių produktų "ramaišy- 
Sultyse lieka tik tirpiosios mas“ organizmai visai ne- 

produkto medžiagos. Vaisių kenkia, apie apsinuodijimą
ir daržovių bei paruoštų iš 
jų sulčių maistingumas be
veik vienodas. Tačiau natū
ralūs vaisiai turi didelę 
reikšmę virškinimui.

nuskurdusion Pobedon. Nuo ovietinio saugumo ir po puo
do šuke nepasislėpsi, neraeminui jie nesigaili nei lėšų, nei 
laiko.

i

Jaunasis Šneideris žmoną atsivijo Sibiran ir apsigy
veno Tomske. Čia susirado darbą ir butą ir pradėjo raši
nėti prašymus, kad leistų žiįonai su vaiku pas jį apsigy- , . . .
venti. Kaip jis galėjo Tomskfe prisiregistruoti, niekam ne- ------i.x t J. agnu gros|f

kad kefyras

Jau dveji metai, 
įstaigų ir saugumo duriamo 
Bk vėliau, jau Stalinui 
tyko Hanai su vaiku 
TOmską išvažiavo tėvai ir.

Šneideris varsto sovietinių 
ii vis neleidžia susijungti, 
ėjus į pragaro gilybes, pa-

Kefyras, žinoma, maistin
gas. tačiau neturi jokių Ste

pu vyrą. Kartu ra ja į’buklingų savybių, kuriomis 
oji mhM BetL pink, tikėti. Dietologijos po- 

(Būriu jis nedaug tesiskiria 
(Bus daugiau) nuo pieno. Melasa (cukrinių

-

• A-m

fankifteir skaitykite!
LIETUVOS ISTOR1J? 

VI-ji laida, parašė dr. Var 
da, Daugirdaile-Snaogiea* 
414 pst, daug paveikslų, ke 
li žemėlapiai, tvirtai įrišta

Prieskoniai — natūralus) Kn?*a n< tik Keru vadovė 
žmogaus poreikis. Supran- du raokiniamą bet jąau idti

nėra ko nė kalbėti.

kia sveikatai?

tama, jais 
nevertėtų.

piktnaudžiauti

U

mumu skaitys ir raaugurieji 
Kaina —...... s• essess

išsirašyti KeMlfr Ja> kaiaa 
>7.00. 1

NEPRIKLAUSOMOS L» 
PUVOg PINIGAI, Jmo K. 
. Kūrio, 2Sb paL, kate SR 
RASTAI — BtRJUPBMM
ATBUnNIMAI, paraMte-

pite>M0.

į aukščiausius teismus^ bet 
jis mums pasakė, kad tai 
kainuosią daug.pinigų, o ga- 
žmybių laimėti mažai.

Mea esame nustebę, kaip 
greitai jis pakeitė savo nuo
monę užtikrinęs mną kad 
žmona tarės laimėti, nes ji, 
girdi, yra "psssenger44.

sakome, draudimo 
^bendrovės paperka "jury44? 
G'gal ir advokate tame da
lyvavo? Laikraščiuose kan- 

kad taip f-

atejv daryti?

darbo ir laiko.

VLIKą, todėl
Blaikyti

.t.i « _pm, Kama

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA \

a." ' f
Tai H. Tsstvailiesis ii. 

gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "Tfca Cemetory ef Na>
5^1^,p«Lkain«rji.7L

( ttetnvhi kalba ta knyga 
jaa Bpardmta A labai tim 
ka dovanoti Mtataudama

r
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So. Bostono Lietuvių Pi- šį sekmadienį, gruodžiu 
liečiu draugijos valdybos, 13 d.( bus renkama So. Bos- 
direktorių ir kontrolės ko- tono Lietuvių PiHečhj dr-jos 
misijas 1971 m. rinkimų bai- vadovybė. Paprastai rinki- 
savimai įvyks sekmadienį,, mai visada sukelia tam tik- 
gruodžio 13 d., nuo 2 vai. po, įtampų, tačiau šiemet ta 
pietų iki 6 vai. vakaro drau- į įtampa reiškiasi keistu bū- 
gijos patalpose. 368 W. tikra asmenų gru-
Broadway, So. Bostone. 

Prašau visus narius gau
siai dalyvauti balsavimuose.

Taip pat mūsų draugijos 
rengiamas Naujųjų Metų su> 
tikimas įvyks gruodžio 31 d.
Pradžia 8 vai. vakaro, III a. 
auditorijoje. Bus gera vaka
rienė su gėrimais ir populia
riu orkestru. Auka $7.50 as-

pė pradėjo vesti keistą agi
taciją giries du draugijos va
dovybės narius, būtent, — 
A. Matjošką, dabartinį sek
retorių. ir visiems gerai ži
nomą tautinių šokių vedėją 
ir dabartinę draugijos direk
torę O. Ivaškienę.

Rodos; šiems asmenims
• • ___•mes turėtume tik dėkoti už

« Hetuvišk, veiklą. 0 visgiti iš anksto klube ir pas 
valdybos narius.

Dar karta prašau gausiai 
dalyvauti balsavimuose ir 
Naujųjų Metu sutikime. 

Antenas M*t ietie*. 
Draugijos sekretorius 

Nauja* Lietuvių Fondo

Antanas ir Juzė Mat joikai
įstojo į LF nariu ir į jį įnešė 
100 dolerių.

A. Matjoška yra nenuils-Į 
tarnas mūsų Bostono koloni
jos veikėjas ir didis lietuviš
kų reikalų puoselėtojas. Jau

tam tikra grupė veda gana 
piktą propagandą prieš juos.
Ar jiems pavyks tuos Bosto- 
ro visuomenei nusipelniu
sius asmenis iš draugijos va
dovybės išstumti, parodys 
rinkimai.

Kam rūpi, kad ir didžiau-' ^ams gelbėti, 
šioje Bostono lietuvių d-joj 
vyrautų lietuviška dvasia, 
tie savo balsus atiduos už A.
Matjošką ir O. Ivaškienę.

Dc.V.
z

Santaros - šviesos Fede
racijos Bostono skyrius ren
gia vielą paskaitų ciklą — 
“štandienybės vizija“.

Pirmąją ciklo paskaitą 
skaitys dr. Vytautas Kavo
lis. tema: ”Revizioirizmas 
šiandieniniame pasaulyje“.

Paskaita įvyks š. m. gruo
džio 12 d. 8 vai. vakaro A- 
merikos Legionierių S. Da
riaus posto salėje, 168 H St, 
So. Bostone.

Dr. V. Kavolis supažin-l 
dins su nauja politine orien- Į 
tacija, kini siekia atsiribotii 
tiek mm liberalizmo, tiek iri 
nuo komunizmo. Jis taip pat j 
padiskutuos kelis mūsų gy
venimo aktualius įvykius.

•
Po paskaitos — kuklios 

vaišės.
Visuomenė yra kviečiama 

gausiai dalyvauti.
Skyriau* valdybe 

Aukoo Balfui

N. METŲ SUTIKIMAS

Amerikoe Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Bostono sky
rius, kaip kasmet, taip ir šie
met rengia Naujųjų 1971 
Metų sutikimą savuose na
muose. 484' 4th St, So. Bos
tone, Mass.IVsilHi 0 tol vakaro.

Maloniai prašome daly
vauti ir slėMulni* irl*i*alryti 
iki gruodžio 28 d. po* Vytau
tą febfcfcą, tsl. 328-7442, ar 
Antaną

Bostono
PARENGIMŲ

Kalendorius
Gruodžio 26 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Senųjų Lapinų kalė
diniai šokiai.

« • «
Kovo 14 d. 4 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos III aukšto salėje 
Minkų radijo talentų popie
tė ir gražuolės ”Miss Lithu
ania of N.E.“ balius.♦ * *

Amerikos . Lietuvių Inži-

A.L.T. S-goe 
skyriau* valdyba

Balandžio 18 d. Lietuvių 
radijo valandos Laisvės Var
po koncertas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj.

Ona Ivaškienė aukojo $ 
100 ir D. Valeiša $50.

Auka Tauto* Fondui

S. Šidlauskienė paaukojo 
$10 Tautos For.duį Brazins-

NENU1LSKIME!

Nuiovė 4,000 stirnų
Pranešama, kad N. Ang

lijoje per medžioklės sezo- 
Įną nušauta, be kitų žvėrių. 
4,000 stirnų, bet mirtinai 
pataikyta ir į 11 medžiotojų.

33 metai, kaip jis reiškiasi i nierių ir Architektų S-gos 
lietuviškoje verkioje. Jis yra Bostono skyriaus narių su-
Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės, Altos Bos
tono skyriaus ir Tautinės S-

sirinkimas įvyksta 1970 m. 
gruodžio 12 d. 7:30 vai. vak. 
pas inž. .Jonų Čerešką, 85

gos Bostono skyriaus vienas Ocean St, Dorehestesyje.
steigėj), Lietuviui Pro^,moie _ 21
Piliečių dr-jos veteranas iri . . * C, aožvatea
dabartinis jos sekretorius, o •T p ekrane, paruošta inž. B. Ga-

“Keleivio’
Ja prato gerb. skaitytoju*,

keičia adresų, praiae- 

aaująJI edresų Mttg-

' r aeaąit. 
paraiyti

Visų laisvojo pasaulio lie
tuvių pareiga dirbti Lietu
vos laisvės rytojui. Aukoda
mi Tautos Fondui, remsime 
šio darbo vykdytoją Vliką.

Tautos Fondo rėmėjai 
gauna šį trijų spalvų stili
zuotą Tautos žeųklą (21/4x3 
colių), kurį galima lipdyti 
ant automobilio lango ar 
bet kurio kito lygaus pavir
šiaus. Aukas prašome siųsti:

L
Litlraanian ^****—**11 Fund 

84-14 86th Rd. 
Maapeth, N.Y. 11378

taip pat LB Bostono apylin
kės valdybos pirmininkas. 

A. Matjoška buvo ir Bai
linto ir dr. J. Gimbuto. Be 
to, bus naujos valdybos rin-

fo seimo Bostone banketo
komisijos pirmininkas irj y#dto
pats vienas seimui surinko 
600 dolerių. Be to, Balfo 25 į 
metų jubiliejiniame leidiny-Į New Yorko meno parodo
je, Bostono skyriuje, jis yra: je, kuri atidaryto gruodžio j 
minimas kaip Balfo veikto- [ 5 d. ir tęsis iki gruodžio 13 
je pasižymėjęs asmui. Jisai ! <)., dalyvauja ir Ina Nenor- 
jau 1954 m. būdamas pirmi-i tienė. Joje dalyvauti buvo 
ninku rarengė Balfui rink-- pakviegti g viM krajto 176 
navą, ir tuomet buvo surink
ta per 1,700 dolerių.

L F Bostono Vapaus komi
tetas sveikina naują LF narį i 
ir linki jam geros sėkmfa:lietuviškame darbe ir in.a.{Paro^aatl”ar3damjo 11 vai.

Vajau* Komitetą*

dailininkai, skulptoriai 
pritaikomojo meno specia
listai. Parodos vieta: Ameri-

ir

Kalėdų ir naujųjų metų dovana

Artiariesieais, giminėms, draugams ir pažįstamioaas 
ritėsią dovana yra galvos odos priežiūrai JIB valetai, 
teataoti Šveicarijoje. JIB vaistai shmėtami į 
kraites. Skyriai: 2498 Dangai Ave„ Windsor, Ont. Caaa- 
da; Etrropoje — 7 Stug. 56, Deisburgerstr. 9-10, W. Ger
many. Užsakymus su $6.00
beratory, 1437 So. 49th Avė.

orderiu siųsti JIB La- 
Cieero, HL 00650. USA.

Tik ką dabar išėjo M

parašyta kayga

M. VALATKOS

1/2 LAISVĄ LIETUVĄ
Kayga iškelia ir nagrinėja daagelj išeivi jos ir Lieti 
klausimų. Ji turi 400 poslapius, kaina 05.00.

Nevr Yorke
Dr. Juozas Girnius pasta- 

dr-jos šachmatininkai perei- ^8^u dažnai važinėja 
tą penktadienį įveikė Har-' i tolimesnes kolonijas, kur 
vard Chib komandą santy-i JT8 r j”?18!1!0? paskaitos, 
kiu 3'/^%. Rungtyn*, Vy-!
ko puošniame jų klube. į *

So. Bostono Lietuvių Pil.
Kan. M. Valatka 

1743 N. Sumer Ave„ 

Seraatoa, Pa. 18500.

Akademijos Židiniui 
Yorke.

IŽ LB apylinkė* veidas

LB Brocktono apylinkės 
valdyba iš tarimų koklių lė
šų paskyrė $106 Bražinskų 
bylos Turkijoje vedimo rei
kalui.

Valdybos nariai, rinkda
mi solidarumo mokestį, to 

su mūsų vyrais. Rungtynių proga priims ir aukas Bra
žinskų bylos vedimo reika
lui ir tolimesniam to daly-

Taškus mums iškovojo 
Algis Makaitis, Algirdas Le
onavičius ir Kazys Merkis, 
laimėdami po pilną tašką, 
o pustaškį pridėjo Jurgis 
Zoza. Šį kartą nukentėjo tik 
vienas Bronius Skrabulis. 
Šį savaitgal. (gruodžio 11) 
atvyksta Northeastem uni- 
versiteto II komanda į So. 
Bostono LDP klubą rungtis

pradžia 8 vai. vakaro.

Parakime jo pnvyaėį
Teofilius Janukėnas tt

ko rėmimui.
— I Brocktono ir apylinkės 

aW” ****?** i tsntieėisi yra prašomi pa- 
hernunirk^mfliuP^iu^to ttgafcs į VUgą pateku- 
knjgjnąt už 18 dolStf^lrienw “Vo Aliams padėti.

iū T. Janukėnui ui 
gražų pavyzdį. . |

F.Jn
Apyl. pirm.

Beajamin Mendoza, Bolivijos 

dailiainkas, kuris Filipinų sosti

nėje Maniloj kėsinosi į ten atsi
lankiusio popiežiaus gyvybę.

MiHonierius Du Pont Copeland 

paskelbė bankrotą. Jis skolų tu

rįs 60 mik, o turto tik $25.7 mil.

KALĖDŲ DOVANA 
VAIKAMS
mažieji apsidžiaugs, 

gavę gražių Stasės Peterso
nienė* eilėmis paraivtų pa
raką LAUME DAUMfi.

Knyga gausiai iliustruota, 
laktu kieti viršeliai, kaina
8toa

Ekdarrijos i Lietuva 
1971

Vyksta: Metelio 3, liepos I4»

Ustavpje Mos grapė* praleis po 11 Jieną. 
Registruotis jau galima dabar

Trans-Atlantic Travel Service
w-

Soath 

Telsft

NENUSIMINKUE!
GaHma pagelbėti sergantiem* 

reumatą, rankų ar kojų skaos- 
aaab, avtirphee, jaeėiant nuo*

RBE^LBEF RUB moatls dan

ai pagelbsti. Užtikrinam pa- 
i, arba grąžiname pinigua

Siųskite $5, gausite vaistus 
i nurodymais.

ROYAL PRODUCTS 
Nerth Sta^ P.O. Boa 9112 

Neįtark. NJ. 67105

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijv 

Programa Naujoj Anglijo, 
iž stoties WLYN, 1360 U 
lociklų ir tt stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliaush 
pamulinių žinių santrauk*

• r komentarai, muzika, dai 
I mm fr Magdutės pasaka.
’ Manio reikalais kreiptis

Me Florists gėlių ir dovi 
tancavę, 602 E. Broad

R«y, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gaun» 
mas ir Kslafvia. „

per Syaejaus

rrjrrrrrrrrr............. —........................................................... ........

Popiežius, Itokydaums AUotraUją, 

uostą.

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vaL 

• AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St„ Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209

Laisvės Varpas

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius P* lietuviškuosim 
įvykius, deda daug ir įdomių aaotraukų ir atvirai pasiseko 
apie visus mfisų visuomeninius bei kokūrinios kkmshana. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia- 
me abipusių paakankymų ir naomonių kiekvieno visieam 
«vnrbfa problema.

^NEPRIKLAUSOMA LIETUVA- yra dina miškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi

suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ei 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

Adresas:
7722 George Street, LaSaHe-Meutreaf, 690, (įuebec. CANADA

SVSIVIENIJI9IAS 
LIETUVIŲ 
ĄMERIKOJE

SLA—jaa 00 ewf ę tarmojfc Metovių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

SLA didlleorta Sėtuvių fraternalinė organizacija » 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kori yra 
pigi, nea SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikto 
patarnavimu* savitarpinto pagalbos pagrindu.

SLA— jaa turi daugiau^ kaip trio ra puse ailou* dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudr tikra ir magi. Kiekviena* 
Betovto ito gali gauti įvairių klasių reikaUngtoratoi 
aędnudra nuo $100.00 Iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taapamąjų Apdraudą — ln. 
danrneut Immranto, kad jaunuolis gautų pinigus 
MRBlOjO bMNUIIO RYtKIljOlM lr gyvenimo pTMZUU,

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam* labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokea- 
Nomatmns.

ŠIA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga vieokfe 
amiiaus asmenim*, rekomenduojama Hetuvtfkų 
klubų Ir draugijų narima*. Už 01.000.00 akddents- 
M* apdraudo* mokesti* $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėju*, to tfe pločiau paaiškina apie

Gausite ipeuadinta* informacijas, jeigu

AMaaee ef Aemrlea 
107 Weot 30Qi Street, New York, N.Y. IMSI



Vietines žinios
AUKOS ŽMOGAUS 

TEISĖMS GINTI

Jau nežinia, kada lietu* 
viai Bostone buvo taip pla
čiai išėję iš savo „parapijos“ 
ribų, kaip dabar po baisaus 
įvykio Vigilant laive, kur 
buvo vėl išduotas iš sovietų 
laivo pabėgęs lietuvis Simas 
Kudirka. Apie tai dar tebe
rašo visi laikraščiai, tebekal
ba radijas, televizija, bom
barduojami raštais įvairūs 
pareigūnai, išplatinta tūks
tančiai lapelių, surinkta a- 
pie 5,000 parašų peticijai, 
piketuota adm. Ellis įstaiga,

surengtos dvi didelės de
monstracijos ir kt.

Visai tai veiklai buvo rei
kalingos lėšos. Bet darbas 
dar nebaigtas. Reikia ir to
liau veikti, kol visas įvykis 
bus išaiškintas ir kaltininkai 
nubausti.

Todėl visi prašomi šiam 
reikalui aukoti. Shawmut 
banke yra atidaryta sąskai
ta nr. 045-873-2. Banko ad
resas: The National Shaw-> 
mut Bank of Boston, So. 
Boston. Mass. 02127. Siųs
dami pinigus pažymėkite sa
vo vardą, pavardę ir minė
tos sąskaitos numerį.

Kam patogiau, tas gali 
savo auką atiduoti ir per Ke
leivį.

Per mus jau aukojo: J. 
į Vembrė $15; po $10 — S.
; Šidlauskienė, Lietuvių Dar
bininkų dr-jos centro valdy-’ 
ba ir Liet. Darbininkų dr-jos! 
21 kuopa, o jos gruodžio 6 j 
dienos susirinkime nariai su-l 

Į dėio $31. j
Pats pirmasis šiam svar-j 

biam reikalui ištiesė ranką; 
su $50 auka V. Montvilas. •

Rašykite laišku*
Visi bombarduokite laiš

kais savo senatorius, kad ir 
; jie padėtų S. Kudirkos išda
vimo reikalą išaiškinti ir kai- 
tininku* nubausti.

V. Klemka Floridoje
i Vladas Klemka iš Arling- 
, tono išvyko į Floridą ir grįš 
įtik pavasarį. - I

LEIVIS, SO. BOSTON

Atvyksta kan. M. Vaitkus

J Bernardo Brazdžionio 
„Poezijos pilnaties“ pnsta-! 
tymą, kuris įvyks gruodžio! 
13 d. Tautinės S-gos namuo-! 
se, pasižadėjo atvykti ir poe
tas kan. Mykolas Vaitkus.

Rašytojas Pranas Naujo- 
MiMis atskrenda iš New 
Yorko sekmadienį 12 vaL 
dienos, o aktorius Henrikas 
Kačinskas — iš Washingto- 
no šeštadienio vakare.

Susirask* Dorcbesterio 
moterų klubas

Klubo susirinkimas bus šį 
ketvirtadienį, gruodžio 10 d. į 
7:30 vaL vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos pa
talpose. Bus ir vaišės. Visos 
narės prašomos atsinešti po 
dovanėlę, ne mažesnę kaip 
vieno dolerio vertės.

Valdyba

Nr. 47, 1970 m. gruodžio 7

Sefcmodteiuo popietė su poetu Bernardu Brazdžioniu 

PROGRAMOJE:

Žodis ir poezija. 
Birutė Vaičjurgytė —

Rašyt. Pranas Naujokaitis— 
Žvilgsnis į B. Brazdžionio 
„Poezijos pilnaties** lobį.

Akt. Henrikas Fę^į—iFiiT __
Pluoštas B.

Poeto Bernardo Brazdžionio rinktinės POE ZUOS PILNATIS pristatymas įvyks šį sek
madienį, gruodžio 13 d. 5 vaL popiet A. L. Tautinė* S-gos namuose, 484 4tb St. So. 
Bostone. Visi maloniai kviečiami atsilanky ti. Vietą galima rezervuoti* pa* Antaną Vi- 
lėniškį, telef. 282-4093. Rengia — Bostono L. • Dramos sambūris,
su Kult subatvakarių komisija, LB apylin kė* valdyba ir kt kultūrininkai*.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St

WORCESTCR, MASS. 
Tet SW 8*2868

TEL. AN 8-2124

\ Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt
Valandos:

nno 10 c* o iki 6 vakaro 
Trečiad,eniais—uždara 

44" BROADWAY
SOITH BOSTON. MASS.

Telefonai*: AN 8-2S06
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

|P2D1NIS
OPIOM ET RISTAS

Valandos:
pro »» va, rvfo iki 5 vai. vak

Trečiadieniais nepriimama 
44? BROADVAY 

Soeth Boston.

Peter Maksvytis

•aaaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ket virtis A Co.
^JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai

t

49 Choreli Street 
£. Milton, Mase.

AtIMra vt-uz pntatoyvm, 
to ir projektavimo darbua tf lan
ko ir vidoje. gyvenamų narna ir 
biznio pastatų, parai JS*o reika
lavimų. Senkite viaadee iU t va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8475

Elektros Prietaisai
taisome iaikrodtias

ttedne papaotalua

379 W. BROADVVAY 
SOITH BOSTON

Tei AN 8-4949 
«ea*a*a**ea*eaa*aaaaaaaaaaaaaaaaa»

Kayga yra gerinsiąs žmogaus draugas
mooeeoeoeeeooaeeeoesemooeeeeooeioeoooo

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytoją re 
ceptcs ir tūriam rim* gatavus raistus.

M mik vaistą — eikit į Heterišką vaistteą.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S.. Reg. Pbann.

182 * W. Drmdnay, tarp E ir F gatrią, SO. BOSTON. 
Telefone* AN 8-9629

Na* 9 raL ryte fld 8 vaL v„ Hekvrn* šventadienine ir

N & T OIL CO., Ine.
041 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ krosnies’aptarnavimas^
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos 
Q Pilnas iildymo Įrengimas

Skambinkite

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

480 West Broadvray, South Boston, Mas*. 02127
Skambinkite 268-2500

už 90 dieną įspėjimo indėlius moka

■ <!

nž visos kitos indėttns moka 5i%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas reikia 105-toerius metus. Neori mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčią. 
Bankas atidaryta* nno 9 vaL ryto iki 3:.‘JO vaL popiet, šio banko direktorią 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shalhu, ir adv. J. Grigalns. 
Reikale sn tarnautojais galima sasikal bėti ir lietuviškai. Tartas (Assets) yra 

viri 210,600,000

į Dažau ir Taisau J
► Namu* ii lauko ir viduje.
► Lipdau popierius ir taisau] 
*vissą, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HM Ava.

TsL CO 5-8854

t'lood Sųuare 
Hardware Co.

K. J. AUBUf A 
C» SAST MtOAOUAl 
SOUTH BOBTOM. MAMA 
TELEFONAS AN 8-4141 

Beejemta Manių Datai 
Papiaraa

Stiklas

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atteka įvairią rišlų

Kreiptis

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray 

So. Bestos, Mass. 82127 
TeL AN 8-1781

Gana
nereikalingi! eikvoti karui alyvą 

1970
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produktingumas

Gretis
Ekonomija

Pilnas įrengimas, įskaitant sly
vos burnerį, pūtėją, ere fHtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy sn vamzdžiais-

19 metą garantija.
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Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, Qnincy. Mass. 02189
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. 

Skambinti telefonu: 430-1204

Namams tildyti 
goriausias pirkinys

'■J FUEL CHIEF
1 O 11 W<» -lt ri fc/ į I I r
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Ė A. J. NAMAKSY
: Real Estate dh Insurance į 
t 321 Country Club Rd.
> Nevrton teatre, Mam. 02159, 

TeL

ATLAS PARCELS CO.

Mas*. 01604
Tet.

Tiesiai ii
Čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitas Rusijos valdomas 
plotus! Siuntiniai sadaromi R 
vietiaės gamyl
ava, amisto ir
oią. Tariam vietoje įvairią vie 

nybn* ir importaott 
prekią ii kitą kraštą visai io 

mia kainomis. Be to, siunčia 
maistą, pinigus ir galite at

sakyti ją gamybos prekea. čia

ten vietoje galės pasirinkti nž 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkanjaam pei 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pan save į svečia? 
•r naekuiniam aprigyvenimi 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningaL Atsilanką įriti

Vedėjas A. Schyrinski

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde*

ir ari
jų plokštelę. Kaina 90.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

19 BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos

garantuotas

mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos

Atidaryta darbo

o ieštadi 
nuo 8 vat ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal

telefonu.
389 W. Broadmay 

So. Boston, Mas*. 08127 
TaL 268-0000

Maaaaaaaaaaaaaaaaaaa—aaa**a*aaaa<o*a«a*aaaa*aaaaaaaaaaaaa*»aaaaaa*a*

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

- {STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jno* atsikvies. 
t i | svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. C i a v i a ą 
lėktuvą bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — ba jokia papildome 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.
i.V 5- J*- -

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymu* 
siųskite savo giminėms tik per

^Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe
8—12 ,

300 W. Broadvray 
So. Boston, Mas*. 02127

Visą skyrių vedėja Aldam Ai
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