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Amerikoje ir užsieniuose
metams — l year..........>7.00
pusei metų — S months .. >4.00 

KELEIVIS
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LITHUANIAN VVEEKL Y

66-TIEJI METAI
NR. 48 "Keleivio“ telefonas AN 8-3071

SO. BOSTON, MASS., 1970 METŲ GRUODŽIO - DECEMBER 15 
paid at Boston, Atskiro numerio kaina 20 centų

Ktigiest komitetas tiria
Sime Kidirins pardavimą

Kongreso komiteto pirmininkas Hays grasina admi
rolams ir gvildena jvyki »* panagių. Apklausinėjami Vi
gilant laivo įgulos nariai.

Simo Kudirkos išdavimo rusų buvo kone iki mirties 
sovietams niekšiško veiks- mušamas, kaip virvėm suris- 
mo tyrinėjimas dar nėra tas ir su amerikiečių pagal- 
baigtas. Tardymą vedė Pa-i ba grąžintas j laivą Soviets- 
krančių apsaugos vadovybės kaja Litva.
viršūnės, esančios Washing-į
tone, susisiekimo žynyba,: Visa tai buvo komiteto už
kuriai ta Pakrančių apsauga protokoluota, ir tardymas 
priklauso, o dabar visas tas bus tęsiamas toliau, 
reikalas yra atsidūręs jau iri -
kongreso komitete^ Amerikinė ir užsienio

• spauda plačiai aprašinėja
Kaip ir galima buvo spė- tardymo davinius ir piktai 

ti, pačių admirolų vestas ap-: kaltina to nusikaltimo vyk- 
klausinėjimas buvo palygi-' dytojus.
namai tarnybinis formalu-!
mas. tik neišvengiamų iak- j Dabar svarbiausia mūsų 
tų konstatavimas. Net ir R. : pareiga dėti visas pastangas, 
Brieze, to ivykio liudininkas, kad tyrinėjimai nebūtų su- 
buvo apklaustas trumpai, i interesuotų asmenų užslo- 
nesiekiant visą įvykį per-: Pint? *°!’ k<?l tikrieji 
daug detaliai nušviesti, kad mo kaltininkai bus galutinai 
kaltininkams būtų mažiau išskinti ir griežtai nubaus- 
nemalonumų. Kitoks tardy- ti, kol bus užtikrinta, kad 
mas vyko kongreso komitę-į tokie ar panašūs įvykiai dau- 
te. • ■ ' &iau niekad nepasikartos.

'Geležinkelių streikas
Kongreso tardytojai vi-j 

siškai nesivaržė tiesiai kai- pasibaigė 
tinti uniformuotus admiro
lus ar kapitonus, keldami
dienos švieson visas to įvy- Jis tęsėsi tik vieną dieną, 
kio aplinkybes. Mat. teismas paskelbė, kad

streikas yra nelegalus ir jei 
Kongreso komiteto pirmi- tarnautojai negrįš į darbą, 

ninkas Wayne Hays griežtai! tai unija už kiekvieną dieną 
pareiškė adm. Chester R.' turės mokėti po $200,000 pa- 
Benderiui, vyriausiam Pa-! baudos. Tarnautojai teismo

Sovietų S-gos lahras madmyaaam tirti 
■oštų, bet dfl fvykio Vigibat bhre buvo 
yra vienas iŠ didžbmių pasauly je. Ragaijo

ik Kuradatov. Jis tarėjo atpbakti j New Yorko 

tas savo vizitų atidėti vėlesniam bikoi. Tas bivas 

sį jis buvo atpbokfs į Bostono uostų.

l

krančių apsaugos viršinin
kui, jog komitetas neįeisiąs 
įvykio numarinti, nieko nu
tylėti, o sieksiąs visą tą ne

Renkime Sime Kudirkos 
išdavine tardymą

Kongreso komitetas užsienio 

Simo Kudirkos
veda aštrų 

vadovauja to ko-

Wayne Hays, demokratas iš Ohio. Jis 
ilti

! mitalo i 
yra
ištraukti dienos ivioaon visus tikruosius nusikaltėlius. Bot 
yra ir komiteto darbą trukdančių jogų, kurios siekia tyri

nėjimą mimariatk Todėl naša visi turime šį
damą tardymą visomis išgalėmis paremti ir
Wayne Hays paskatinti nenuleisti rankų. Tam 
greičiausiai siųskite visi tais gra mai ir rašykite laiškus,
kad Hays jaustųsi turk tvirtą užnugarį ir stengtųsi tyri
nėjimo

Tuoj

ir

prie stalo jr rašykite jam telegramą ar 
tau daryti kr visus savo pažįstamus. Ne-

paklausė ir grįžo į darbą. 
Bet tuo ginčas su darbda

viais nepasibaigė. Iki kitų 
metų abi šalys turi derėtis, ir 

kaitimą Išaiškinti"taip, kad?>feu nesusitars, streikas vėl 
tokie dalykai daugiau nepa- paskelbtas, 
sikartotų. Tas laisvės ieško-

’jusio žmogaus išdavimas 
vergijon yra toks baisus, ko
kio per 20 metų kongresas 
nesąs nagrinėjęs.

šiaote tardyme išaiškėjo, 
kad rusų atstovams buvę 
leista iš Vigilant laivo susi
siekti su sovietų ambasada 
Washingtone, kai tuo tarpu 
liudininkui Brieze nebuvo 
leista apie tai pranešti Lie
tuvos atstovybei, kuri būtų 
painformavusi valstybės de
partamentą.

Taip pat pasitvirtino fak
tas. kad išdavimas buvo į- 
vykdytas adm. Ellis įsaky
mu, negavus iš valstybės de
partamento nurodymų.

Komitetas apkaltino ir 
patį adm. Bendsr, kad jo 
aiškinimai esą naivūs, kad 
geriau būtų jeigu jis pats iš 
užimamų pareigų laiku pa
trauktų.

Apklausinėti Vigilant lai
vo įgulos nariai Richard T. J® 8*Bato darbo pakomitečiai, 
Maresca ir D. R. Santos ko-s parirthdafa betveriafa ate- 
mitetui papasakojo dar la-’ aatfcetlkų vartojimas karią 
bai daug to įvykio baisių aeįtikčtfaiai smarkiai aa 
.detalių, kaip Simas Kudirka *"• _ _____

Altas pirmininkas

Baltuosiuos rūmuos
Dabartinis Amerikos Lie

tuvių Tarybos pirm. dr. K. 
Bobelis ir buvęs pirm. E. 
Bartkus praeitą savaitę lan
kėsi Waehingtone. Ten jie 
pasimatė su prezidento asis
tentu Bell, trąnaporto sekre
torium Volpe ir kongreso 
pakomitečio užsienio reika
lams pirm. Hays bei kitais 
preigūnais.

Bell perdavė prezidento 
pasipiktinimą dėl nelemto į- 
vykio Vigilant laive. Volpe 
pažadėjęs, kad kaltininkai 
bus patraukti atsakomybėn. 
Hays, kure veda Kudirkos 
išdavimą tyrinėjimą, paža-

Jūrininkai liudija, 

kad Kudirką mušė

300,000 išmetė iš 

! partijos
Vis daugiau sužinome a-i Čekoslovakijoje, kai rusai 

pie Simo Kudirkos išdavi-, nuvertė demokratijos keliu 
mą. Admirolas Ellis Vigi-, pasukusį Dubceką, buvo iš- 
lant laivo kapitonui Eustis į- Į valyta ir komunistų partija, 
„kęs: "Jei vyras (Sprask:jB jos išmesta per 300,000 
tas pabėgėlis iš sovietą taš-i Ba7B’.kunf.buv° KartJ rėmę 
vo. Kel. red.)‘4oks j rande- ------ -------
nį, leiskite pirma jį išgrieb
ti patiems rusams, bet neleis
kite jam nuskęsti ir ištrau
kite tada jūs“.

Vigilant laivo jūrininkas 
Santos liudijo Pakrančių ap
saugos apklausinėjime, kad

Dubceką. Išmestas ir Dub- 
čeko laikais buvęs ministras 
pirmininkas Černik.

Partijos pirmuoju sekre
torium paskirtas aklas rusų 
tarnas Svieska. Jis buvo par
tijos organo Rude Pravo vy
riausias redaktorius. Dub
čekas jį iš tų pareigų buvo

Teleframas galite perduoti savo telefonu telegramų 
įztaigai.

Telegramos pavyzdys gali būti ir tok*:
Hon. Rep. Wayne Hays, Houae of Reprezentatives,

Waabington, D.C 20615.

__ PWaaąla^ęęa*iflųgJX<ųRjlnvestigation in Ref. to tbe
Simas Kudirka Tragedy.

(Parašąs)

Simas, užtiktas laive, bandė' pašalinęs. Dabar jis vėl iš- 
nušokti į vandenį, bet rusai
jį sugriebė. Pirmiausia tele- • j »

dėjo iškelti viešumon visų fono kabeIiu aJ*Hk° Lenkai jaudinasi dėl
^king, pareigūny kiai- * Kudirkos išdavimo

Demokratų partijos cent
rinio komiteto pina. O*Brien 
išsiuntinėjo pareiškimą, ku-

sakoma, kad jas yra 
pasibaisėjęs, kaip buvo
•lelgta m

Prezidentas turįs panaudoti

Armijos 
ris Stanton (virtoje) ir Narko
tikų ir pavojingų vaistų įstaigon 
direktorius John IngersoD Hnfl-

ir
kitų metų pavasarį turėjo 
gastroliuoti JAV-se, bet da
bar pranešė, kad too gastro
lės atšauktos dėl žydų sionis
tų provokacinių veiksmų. O 
gal tikroji priežastis yra ta, 
kad bijoma, jog gali vėl kas 
nore iš
rių pabėgti.

Geriau, kad 

telegramą ar kiiką, nes grynai 

laiškai yra labiau vertinami.

Skubėkite šią

žyti į geležinius laivo laip-i .
tgjius i Chicagoje suruoštoje de-

J monstracijoje dalyvavo ir
Kitas jūrininkas Hughes lc"kai „i? Plakate ,buY° iš

sakė, kad rusai buvo užnėrę k®es fe'^ąlaujame...
virvę Simui ant kaklo, o ki- > kaįNixonas ir valstybes dė
tą galą bandė numesti ant ParBn\eP^ .Pa^a7^

. } ką, kad būtų įslaisvmtas ne
savo laivo. Jeigu tas pats, tuvis jūrininkas. Tas esą ga- 
Hughes nebūtų rusams to! ijma padaryti diplomatiniais 
veiksmo sutrukdęs, tai jie keliais arba pasikeičiant sti 
būtų Simą įmetę į vandenį rusais jų šnipais, suimtais A-
ir iš ten įsitraukę į savo lai
vą. Labai abejotina, kad jis 
dar būtų buvęs gyvas.

merikoje. Jei to nedarome, 
tai patys prisiimame kaltę 
dėl to vyro“.

Trečias jūrininkas Mares
ca, vienas tų. kurie ture’jo 
laiveliu palydėti į rusų laivą 
surištą Simą. liudijo, kad ir 
jis pats bijojęs sėsti į laive
lį. Tik kai įsėdo ir karinin
kas. pasidrąsinęs ir šis jūrei
vis. Maresca sako, kad rusai 
surištą Simą įmetė į laivelį!
kaip kokį daiktą. ”Kai mes Į Jei iki 
yrėmės į rusų laivą, vienas: susitarta, 
rusas sėdėjo ant pabėgėlio. Chrysler 
galvos ir visą laiką jį mušė“, i ninkai. Čia

Miami Beach, Fku, 
tai kovai su narkotikais ra
do keleivių iš
kos lagaminuose

heroino, kurio vertė 
20 miL dolerių. Suimti

7 asmenys.
• •

sako Maresca. žmonių.

tai

dirba
darbi- 

120,000

• e
Fordo darbininkai dabar 

Izraelio krašto apsaugos^ balsuoja unijos atstovų pri- 
ministras Moehe Dayan bu-! imta* sutarties sąlygas, pa- 
vo atvykęs į Washingtoną j jaašias GM sąlygoms, 
ir tarėsi su T • • »

Laird, Beveik Ims pečiu me
tu ėia lankėsi ir 
karalius.

Andų 
Ekvadoro pasieny,

Solženicino kėdė
buvo tuščia

Praeitą savaitę Švedijos! 
karalius iškilmingai įteikė 
Nobelio premijas jų laimė
tojams. Visos laureatų kė
dės buvo užimtos, tuščia te
buvo tik sovietų rašytojo 
Solženicino kėdė.

Solženicinas buvo sovietų 
valdžios spaudžiamas atsi
sakyti premijos, bet jis ne- 
paklpę. Tačiau į iškilmes

nevažiavo, nes nebuvo tik
ras, ar sovietai leis jam su
grįžti. Jis nenori apleisti So
vietijos, nes jaučia, kad ten 
gali būti naudingesnis.

I

atlikti!

Maskvoje mirė vienas iš 
sovietų garsiųjų MIC kauro 
lėktuvų konstruktorių Ar- 
tem Mikojan. Jo brolis Ana- 
stas Stalino ir Chruščiovo 
laikais vaidino labai didelį 
vaidmenį partijoj kr valdžio
je- • * *

Anglijoje dėl 
trūkumo net karalienės rū
mai kurį laiką buvo be švie
sos, ir ten tik žvakėmis bu
vo pasižibinama, kaip 
vėjo. Mat, darbininkai 
kalnu ja pakelti atlyginimus 
20%, o kai jų reikalavimai

Peru ir nepatenkinami, tai jie ne- 
dėl že-; streikuoja, bst dirba pagal 

drebėjimo žuvo arti 100į "taisykles“ grupėmis: jeigu 
žmonių. 1 vieno trūksta, tai visi stovi.

Vakarų Vokietijos konsoles Ba
zes Beihl. korį San Sabastina 

tieste (Ispanijoje) 

baskai, kovojantieji 

nijos valdžių.

Gio-
Bucher. korį pagro- 

teroristai.

f f
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Pnžttiift latimih) 
žadejaus

Simo Kudirkos brutalus pardavimo veiksmas regis 
visus lygiai jaudina. Visi tai skaudžiai išgyvename, aiški
nantis iki smulkmenų visas išdavimo aplinkybes, ieškome 
ksltiainlrų, specialios komisijos tardo liudininkus, spauda 
ir visuomenė piktinasi tuo niekingu admirolų ir kapitonų 
elgesiu, smerkiame sutrypusius žmogaus laisvės principus.

Bet Čia pat, beieškodami sensacijų ar tiesiai iš žiop
lumo, įsibėgėję prišnekame, ko visiškai nežinome, vie
šai prisamprotaujame niekuo nepagrįstų dalykų, visiškai 
nepagalvodami, o koks gi tolimesnis Simo Kudirkos liki
mas?

Mes kalbame taip, tarytum tikrai žinotume, kad 
šia nelaimingasb mūsų tautietis jau tikrai yra miręs ir 
niekas jam daugiau negali pakenkti. O iš tikrųjų, kur gi 
yra tie įrodymai, kad jo jau nebėra gyvo? Žymiai didesnė 
gaBmybė, kad jis šiandien kietai užkaltas čekistų narve 
ir jau dabar dienų naktį tardomas ir dar daugiau ir rafi
nuočiau kankinamas, negu tame Vigilant laive.

Sovietai jį dar tebuvo apkaltinę tik bandymu pabėg
ti ir išgalvotu kriminaliniu nusikaltimu, kad lengviau bū
tų iš amerikiečių rankų jį išlupti. Dėl to jam gesta sunki

bet dar nebūtinai mirtis.

Kairėje gen. William Westnoreland. bavys kava vadas 
Vietname, o dabar JAV kariuomenės rrsrraBnin štabo 
viršininkas. dešinėje —■ gen. Juliau Evell. tintu iš ka
riniu šaltinių sako. kad gen. Westmoreland IMS m. da
vęs įsakymą Mekongo upės žiotyse
džių dėl įtarimo, kad jo gyventojai 
partizanams, bet tos srities karo vadas gaa. Emell įtiki
nęs gen. Westmoretaad tą įsakymą atšaakti.

pats išprotauja ir neturi sa
vo nuomonės, nedaro gar
bės ir tam univeraitetui, ku
ris jam garbės daktaro laips
nį suteikė.

LAISTOS STATULOS 
ŽIBURYS TEBEŠVIEČIA

Rašytojas Liudas Dovy
dėnas Naujienose tarp kitko 
rašo:

"Mažam Pennsylvanijos 
miestelyje, Pittston, kadaise 
žmogus, eidamas šaligatviu, 
paspyrė koja pasimetusį šu- 
aį. Buvo eilinio policininko 
sulaikytas ir nubaustas už 
brutalumų — 
oažeidima.

žmoniškumo

h kiti rab?
MŪSŲ KOMUNISTAI IR 

SIMAS KUDIRKA

Ne tik JAV lietuvių ir ne
lietuvių, bet ir kitų laisvojo 
pasaulio kraštų pasipiktinu-

O štai dabar net turintieji būti tobulai apdairūs dip
lomatai pasakoja į spaudos puslapius fantazijų, kad
jis galėjęs ar net norėjęs suteikti atitinkamiems JAV or- j vo f JAV laivą ir apie jo 
ganams labai svarbių žinių apie sovietų žvejybos laivų' prievarta grąžinimą atgal j 
žvalgybinę veiklų. Gi kongresmanag Roman Pucinski, sovietų laivą.
nors ir geriausių norų turėdamas, nušneka lyg tikrai ži
nodamas: "Tas žmogus norėjo suteikti Amerikai gyvybi-
nęinformaciją apie sovietų žve'jų laivų šnipinėjimo ope-' „ Amerikos Balso radij, a. 

racijas... > pie Įvykį žjn0>. ilgokai ne-
. ' . . . .. . ' išmanė, ką apie tai kalbėti

Tokius pat spėliojimus jau visai tikra žinia verčia ir mūsiškiai komunistai, 
pasigavusi spauda, televizija ir radijas. Ir visa tai išsprū- į
do iš išsižiojusios gerkės anksčiau, negu smegenys spėjo i Vilnis teprabilo gruodžio 
patikrinti, kų liežuvis šneka. , 2 d. Jos informacija trum-

j pa, bet jų perskaičiusieji ga-
Išvadoje, — sovietai Simų Kudirkų padarė vagimi, Įėjo šiek tiek numanyti, kas 

o žmogaus ir lietuvio laisvės gynėjai, net neturėdami jo- Vigilant laive įvyko.
kių įrodymų, jo padėtį mirtinai pasunkino, paskelbdami . .
« s « ; _ „ Tiudininkai sako. genio-» amenkiecių ® n i p u... (visur mQsų pab

„ . .. . . . i - - j- . v - Kel. red.) i savo laiva jisKur tų pačių amonių protas, kūne šiandien stebisi (Kudirka Ke, red }
admirolų kvailumu. žo. "Sovietskaja Litva“ lai-

....... ... ,. vo įgula turėjo ii suimti a-
Gerbiamieji, jeigu Simui Kudirkai čekistai issukinės merikiečių laive ir prievarta 

pe vienų visus kaulus, nulupinės nagus, ištrauks dantis..: perkelti i savo laivą. Girdi, 
išbadys akis, kad prisipažintų šnipinėjęs, kų jūs čia ne- i net mušti gavęs“, rašė 
žinodami pasakojate, ir jeigu 'jį keleriais metais anksčiau i nis.
pakiš po velėna. — tai bus didele dalimi ir šie mūsų 

prie jo likimo užantspaudavimo prisidėję.

"Ne tik lietuviškas, bet ir 
bendrai Amerikos reakcinis]*0* j® 
elementas turi "gražaus“ 
darbo dėl jūrininko Simo 
Kudirkos (ar Simano Gruz
dės) "žygio“. Kodėl, girdi,

"Ant Vigilant laivo, kur 
kapitonas yra ir policinin
kas, ir teisėjas, ir prokuro
ras, ir už viską atsakingas, 
to altyee mušamas, kojomis 
spardomas svetimos valsty
bės banditų (kaip gi kitaip) 

•ritorijee — laivo 
ir kapitonas dar

padeda: duoda valtį be są
monės pabėgėlį grąžinti į 
mirti- • • •jr .

"Niurnbergo teisme buvo 
nubausti mirtimi — pakarti 
Vokietijos generolai, civiliai 
už nusikaltimus prieš žmo
niškumų. prieš žmogaus lais-

si spauda nepaliauna rasiu- j iam;vkai jį8 
si apie lietuvio Simo Kudir- v0. l80^0 i amenkinj laivų,

; kos pabėgimų iš sovietų lai- nebuvo suteikta politinė 
prieglauda?

Kaip ten iš tikrųjų buvo, 
į dar vis kai kas neaišku. Tik

Lietuvoje spauda iki šiol ~ia“^K vybės įsakymus. Tadiau jie

kojo progos pasprukti nuo pakarti su visais pasi- 
atsakomybės. Nepavyko. A- teisinimais. Kas bus su lap

kričio 23 d. istorijos kūrė-

apie tai tyli. bet klausantie-

Rmšiasi lemi a« pintus'
Galų gale Jungtinės Tau- tė visas valstybes, kivių lik

tos nutarė imtis priemonių tuvai skraido tarptautiniais 
lėktuvams apsaugoti nuo keliais, susirinkti Washing- 
"oro piratų“. (tone ir pasvarstyti lėktuvų

grobimo problemų. Kai šie
Tai tarptautinė problema, žodžiai rašomi, 12 valstybių 

reikalaujanti tarptautinės į jau buvo kvietimu nriėmu- veiklos. Išspręsti jų galimais, ir toks surinkimas . 
tik visoms tautoms susite- jau įvyko, tik nieko nenuta
rus ir pripažinus, kad lėktu
vų grobimas yra tarptautinė 
piktadarybė. Ji stato pavo- 
jun ne tik keleivių gyvybę, 
bet gali sugadinti ir valsty
bių santykius ir sukelti tarp- 
:autinę įtampų, pavojų tai
kai.

Bet kelias į tarptautinę 
nutartį gana lėtas. Pradžia 
juvo padaryta 1963 metais, 
kai buvo tuo reikalu sušauk
ta Tokio konferencija. Te
nai nutarta tik tiek, kad pa
grobtas lėktuvas, jo kelei
viai ir įgula turi būti sugrą
žinti ten. iš kur išskrido. Aš
tuoniolika valstybių, įskai
tant ir Jungtines Valstijas, 
tų sutartį pasirąžė, ir tik šio
mis dienomis ji įsigaliojo.

J*“*““ k°lkM "i€k0 ”*■ ir olandų jūrininkai 
p aryta. . jje ujpUjdav0 jr piėšdgyb

Todėl Jungtinių Tautui 
tekinis komitetas 67-niaisj* — — 1' ” ' l.. —i .. > vo baudžiami mirtimi, tifc

! vėlesniais laikais jau buri)

rė; mūsų vyriausybė siūlė 
tik boikotuoti tas valstybes, 
kurios grobikų neišdavinės 
ir pačios jų nebaus.

- i
Kadangi lėktuvų grobi- -- 

mas gresia pavojumi žmo- , 
nių gyvybei ir kelia tarptan- i 
tinę įtampų, tai kovai su ta ! 
blogybe norima padaryti pa
našų tarptautinį įstatymų, 
koks buvo išleistas kovai su 
jūrų piratais.

Bet koks užpuolimas ir 
svetimos nuosavybės pagro
bimas sausžemy vadinasi 
nusikaltimu, bet toks nusi
kaltimas‘jūrose vadinasi pl- 
ratybė. Šitas smurtas buvo 
labai įsigalėjęs 16-tame 'ir 
17-tame šimtmečiuos. Pira- 
lybe versdavosi britų, pran-

vę. Bet jie teisinosi: mes ______
vykdėm aukščiausios vado- priėmė rezoliucijų, kuri ra- į

P ‘aikom» Švelnesnė bausmė,
ne tik pagrobti lėktuvai su Dabar . . .

i dėti- vardas dar nėm1 bet kad ir lėktuvų grobikai , ,merikinio laivo kapitonas . ............. ... _______
atsisakė gelbėti vagį nuo at-' J818, . jie ima teisintis... • baudžiami.
sakomvbės. Simas nėra joks . ^dę įsakymus?“ j .. . .
politinis pabėgėlis“ ! ' . . w„ j Ryšium su tuo. kas auka-

I ?¥e,,.ir ^^ ^'-‘čiau pasakyta. Jungtinių ~ w P«»tai.,

f pamirštas, ir tuo vardu daž- 
• nai vadinami lėktuvų grobi-

IU '
Vadinasi, "istorijos dak- f?®1 Uit® ir pateks istorijon. Valstijų vyriausybė pakvie- 

tarui“ A. Bimbai tik atža- Nora nukentėpunam lietu-1 
gareiviai tėra-* susijaudins ylul Sinsnt nepalengvinsim l
dėl Simo Kudirkos gražini- kanžių, gal ir mirties, bet jo SEKTINI PAVYZDŽIAI
mo. A. Bimbai dar ir gnio-dr*a:.j<) ,už?no£8 I
džio 8 d. nebuvo žinoma, P»budln« La“"*® sargybom a t e..k. « n™ J.™. I 
kaip S. Kudirka buvo rusų

VALST. LIAUDININKU 
VADOVYBE

A. J. šarka iš Omahos, {
tr-- .v v įNebr., lapkričio 30 d. buvo| Valstieaų Liaudi-.

gaudomas ir mušamas Ame- TAV vlnHonvūf8 uasakęs knygų iš Keleivio- niBXų s-gos korespondenči-
JAV vandenyse, buvo pa- raštinės net už $19-25. o?

ra- 
Jo

-NeaM dar ne komunistei, o mes patys jau padarėme Laisve gruo-
Kudirkų impu. dao 1 d. šitaip sake:

"New Bedford, Mass., Ta
rybų Sa'jungos laivo opera
torius. kuris būk iš tarybos 
laivo buvo "įšokęs“ į Ame
rikos šalia jo stovinti Viri- 
lant ir prašęs "politinės prie
glaudos“, amerikinio laivo 
kapitono buvo sugrąžintas i 
tarybini laiva. Sakoma, kad 
tas operatorius lietuvis.“

k

Tiek težino jęs Laisvės re
daktorius anie ta ivyki tada, 
kada New Yorke net žvirb
liai visose palangėse apie 
tai čirškė.

Po savaitės Vilniaus uni
versiteto istoriios "garbės 
daktaras“ jau šitaip porina:

Ayie patmtas ir paimtiną
šMoktetema Quincy dien

raštis "Patriot Ledger“ iš
spausdino įdomų vedamąjį, 
atseit, redakcinį straipsnį. 
Pradeda nuo garsaus anglų 
leksikografo Samuelio Jobn- 
sono, kuria dar 1791 metais 
pasakė, kad "patriotizmas 
yru paranki užuovėja viso
kiems niekšams slapstytis“.

Atrodjrtų, kad tei yra įžei
dimas patriotams, kurie my
li saao tautų ir tėvynę. Bet 
ne, doimsonas ne ‘jiems tokį 
epitetų teikė. Tokiais nenau- 
dėtiais jis vadino tuos, kurie 
▼artėja patriotizmų nešva
riai s«vo politikai pridengti.

Nas te laiko, kai Johnso- 
savo žodžius pasa- 

ijo jau du šiintme- 
tie žodžiai tinka ir 

uns, sako ’Tstrtot 
redakcija. Man

tos visuomenė
jsmiskaldžiusi dėl 

ikos. Ir kai ne- 
aatiUmdjBMėja. ypaų mū- 
aų jaaaaįlas kartos, tai ats^ 
randa toifct jbuie ųpsimett 

Įtina jaunuo-

liūs, kad jiems trūksta pat
riotizmo.

Nejaugi iš tikrųjų . taip 
yra? — klausia dienraščio 
redakcija ir pati atsako: Ne, 
taip nėra. Štai Quincy elks’- 
ams anądien kalbėjo proku
roras Robert H. Quinn, ir 
jis įspėjo klausytojus, kad, 
žiūrėdami į protestuo'jantį 
jaunimų, nesakytų, jog tai 
priešingas Amenkai reiški
nys. Ir jb paaiškino, kodėl:

"Nesutikimas su valdžia 
reiškia, kad kraštas yra stip
rus ir sveikas. 0 kur jokios 
opozicijos ir kritikos nėra, 
kur tik tylus sutikimas ir ak
las klusnuitias, ten aiškus 
totalitarizmas.

• • »
"Žmogus, kuris kasdien 

mosuoja vėliava Ir pakilusiu 
balsu gieda ’Star Spangled 
Banner“, nim geresnis pat
riotas už tuos, kurie protes
tuoja prtsi karų, nes kaip 
jia, taty bjb nori Amerikai 

dais.“

Visai kitaip rašo pats 
binas“ Antanas Bimba.

Valstiečių 
-gos korės]

niu būdu išrinktoji vadovy
bė pasiskirstė pareigomis: 

3 $13. Tad ilgais žiemos va- pirnL m. Mackevičius, vice-
i— Varčia minloa ėoirė,oė,a ė-iiv»2a _•___ -r _____ ,___________________

rikos laive ir be sąmonės iš- X rastines net uz . gJiU buuu vauuvj-
vežtas i sovietų laivų. Bet nn ^rU(x1žio 9 d- vėl užsakė už paskirstė pareigomis:

laisves kaina nuvertinta iki Tad iiaata žipmoa va- 'jam aiškiai žinoma, kad jis
nėra joks politinis pabėgė- 5£ktaįįu' parei-
... -------------------------- ^gi_kag nužmogėji_Vil- lis, kad jis vra apsivogęs so- jWjny 
vietiniame laive ir bėjro, no- 
rėdamas išvengti atsakomy-i

Jk 8870 straipsnį baigiajis tuo tiki. nes tai paskelbė 
sovietu laivo kapitonas, oa-Į ; ’

"Jb pasakė puikių kal
bų!“ sako dienraščio redak
cija.

Pritardama jo nuomonei, 
ji dar nuo savęs priduria, 
kad kiekvienas pilietis turi 
teisę ir pareigų pasakyti vi
suomenei savo nuomonę a- 
pie valdžių: kodėl jb jai 
pritaria, jeigu iš tikrųjų pri
taria. ir kodėl jb jai prie
šingas, jeigu iš tiknįjų prie
šingas. To reikalauja ir pat- 

_ riotizmas, ir demokratijos 
<mn<to>-*5'WMW® boJpriNdp®®-

S- Mbbdsooas

menkių gaudymo, buvo pa- karais tautietis turės pį™. j. Daugėla (jis tris ka-
gražaus pasiskaitymo, kuris dencijas buvo pirmininku),
suteiks jam ne tik gero po
ilsio ir gilaus' dvasinio peno, 
bet mintyse nukils jb ir 
į mielų gimtąjį kraštų, kurio 
esame vbi' pasiilgę. ? s

sekr. E. Boreiša, ižd. V. Ta
mošiūnas, nariai dr. V. Sruo
gienė, A. Kučys ir J. Berta-

sikąlbėies su sovietų amba
sada Washingtone.

Taigi A. Bimba, koks bu
vo. toks ir paliko. Jam visa
da buvo šventa tai, ka pasa
kė ar liepė Maskva. Jis tikė
jo ir kitus stengėsi įtikinti, 
kad ir Lietuva buvo sovietu 
galutinai okupuota dėl to, 
kad Lietuvos valdžia pradė
to grobstvti sovietu įgulos 
karius Lietuvoje, kad vienas 
toks pagrobtas karvs per 
vandentiekio "oaipelę“ iš
lindo ir išsigelbėjes sugrįžo 
i savo įgula (Tš tikrųjų, ke
li iu kariai kelias dienas už
truko pas prostitutes ir grį
žo "labai suvargę ir sumen
kę“). Bimba pateisino jr gy
rė visus Stalino vykdytas 
žiaurumus Sovietų 8-goje ir 
Lietuvoje. Staliną nuvertus, 
jis sekė Maskvos linija ir pa
gal ja ir Stalinų vertino ir 
tebevertina. Jis niekada ne
turėto drąsos arba savo vienų savo padėjėjų tiksliai

"Bet mus skatina budėti, 
be atvangos. Budėti be nuo
vargio! Viltis su mumis. Ir 
Laisvės Statulos Žiburys vis 
dėlto tebešviečia.“

KAIP REAGAVO PREZ. 
NIKON AS į IŠDAVIMU?

Lietuvio jūrininko Simo 
Kudirkos išdavimas sovie
tų vergijon visame krašte 
kėlė ir dar tebekelia nepa
prastų susijaudinimų. įdo
mu, kaip į tų žinių reagavo 
pats prezidentes Nizonas 
kai ji jam buvo gerokai pa
vėluotai pranešta. Apie tei 
ražo gruodžio 14 d. Time 
žurnalas, gavęs informacijų 
iš asmens, tuo

terp kitko rašo:

"Su kylančiu pykčiu Ri- 
chard .Nizon pareikalavo

patvirtinti žinias, kurių san
traukų, jam parengtų. > 
.lotu Draėkad sovaitoaU 
Ps to jb prarado savo įpras
tų

• • •
S. Fredas iš Toronto, Op- 

tario, atnaujindamas Kelei
vio prenumeratų, užsisakė 
knygų už 10 dolerių ir dar 
pridėjo net 17 dolerių Seno 
Generolo naujai pypkei.

Didelb ačiū S. Fredui.
• •

A. Fedronas iš Nev Hyde 
Park, N.Y., atnaujindamas 
prenumeratų, užsakė metam 
Keleivį Petrui KeriM Ar
gentinoje.

Ačiū A. Fedronui už tokių 
prasmingų kalėdinę dovanų 
savo bičiuliui tolimoje Ar
gentinoje.

4WWvb“ 
jūsų draugia!

btbeb abi rankas ir Skals

Lai eMmėb aMatytę eMMj

žmogus, kuris tuo 
vo kambary. ”Tb 
tie kvailiai — besmegeniai 
biurokratai!“ — Niaonaa 
pareiškė. "Tai yra pasibai- 
sėttoa, tei yra nežmoniška, 
tai gali sugriauti viso krašto

jbatąrhi! v
Aš Toliau žurnalus apraše jr

skirtingos nuo Maskvos nuo
monės. nors švelniausiai pa
kritikuoti Maskvos politikų.
Jb iš ten ateinančius įsaky
mus vykdė taip, kaip pa
klusniausias katalikas vyk
do popiežiaus potvarkius. Ir, 
kaip matome, tuos bakymos 
jb ir dabar tebevykdo.

T(dcs r 2__ ~__ _ ___
rodo, kad "istorįos gaskės ratai kada mačiau R šalį |»- vyki, kurb prezidentų taip 
daktaras“ A. Bimba vbtikai pykusi“ — pranešė vienas sujaudino. ■b tykfrra.

♦



iir. 48,1970 m. gruodžio 15 KELEIVIS, SO. BOSTON rualipa u

Amerikos Lietuvių Gyvenimas šu

Viki fenus Ctukigvje Užteks tą fteatidvarių Į Ilgai išfiekanti ir etnutina donų Katedras 
ENCYCLOPEDIA UTUANICAkad Vlią reikią pertvarkyti, 

kad visi 'jame sutilptų, be to, 
Anot tos pasakos,— ”Ir dar prišnekama ir šiaip be 

aš buvau, per barzdą taukai saiko ir tikslo. To buvo ir 
varvėto, burnoje nieko netu- Šiame seime, ir tuščios kal- 
rtjau . Taip ir apie Vlko bos prarijo daug laiko.

Kunigai atvyko ii Itniijas rinkti ddlorių Į

kažkokiam “lietuviškam J 361 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 62117, TEL.: («1T) MS-7738, VAKARE — 282-2759 

Omraex*jx*xae<x%««4X3e;X5e>aoeiso»«eemoo£X3tjoeWono<isonB0OOOOom 

'. SLA PASKYRĖ
STIPENDIJAS

Jei dar nematėte, tai greitai pamatysite emisarus iš ] 
šiltosios Italijos, atvykusius pas geraširdžius Amerikos J 

seimą daug ko neprirašysiu, Kaikas prikiša, kad Vii- ! lietuvius pasirirkti pinigų savo naujam gana ambicingam 
nei laikraštininkams skirtas kas neatlikęs to ar kito už-1 projektui —pirkti-parduoti sklypus ir pasjhiHnttonu Bo
kalas buvo platus, o medžią- davinio ar neišimudojęs ku-, tuviam* statytis vilks, rezidencijas, vasarnamius kažku- 
gor- ui*žz pudėta. Laik- nos galimybės. Betgi ne Vis- riame Romos „į^yje, Einamame Francescati. 
raitininkų buvo taip pat ne- ką su menku pinigu galima *
<Rg.. padaryti. 0 Vliko metinė a-i Su kolektos karbonkomis jau atvyko ir kampaniją

Didi naujiena gal ta kad Paaria yra mažesnė net už | pradėjo kunigas salezietis Petras M. Urbaitis, kurs drauge man House viešbutyje Chi- Cohegiate instit
iki šiol visems Vlko «»«««-! Bostono Lietuvių Piliečiui su kitu kunigu saleziečiu Pranu Gavėnu išleido atsišauki- cagoje. Suvažiavimas jvy- baigusiems 12 ir 
kimams vykus New Yorke, j draugij°»metinę apyvartą...; mą, kurį platina, skelbdami, kad tame Francescati jie pa- 
dabar Vliko vadovybė pasi-! ..... * * * . T i siryžę pastatyti ”dar vieną Europos ir Romos lietuvių
šovė savo seimo nariai su-' .Vllk? '«Wj,bos nano jur-1 veik]os m „
iaakti Cbieagon, kad vietos 810 Valaičio apyskaitin« i ’
veiksnių dalyviai turėtų ge- prasimas vertas visų da- , Koks tas mazgas“ būtų ir kuo tas v^s biznis kve- 
resne proga Vlika paimu-' me810’ °. vPac įę^ne yra; pia, galima išskaityti iš šių atsišaukimo ištraukų:. i ',*? -- ? . . r V JT.." . li—l.. Vli.lzo tna VvililriirtK ivMoti. Na, kai kas ta proga ir HnkJ ™ kritikuS!* ? 
pasinaudojo: turėjo pasiten- net APle » pakalbėsi- 
: ■» • • .• me vėliau.
rrik^irnet'posekfamaspa- . VBko valdybos ^ekreto-i " * * * * ^** ®P° atoriogų
hnrfdžirtri inus St. Dzikas prarese apie' nJos Alpese,

ir.sve.. « * 7^° suprojektuotus darbus, besikuriantieji Romos VYTĖNAI, su ruošiamu jou-
;r p agU. j-ateir?a?Ver?s nimai bendrabučiu, galės sutraukti mokslo metu ir atosto-

gai kalbėjo, jog Vilkas netu- tams. įsidėmėtini io žodžiai i , . . ... 6 , . t ... •rjs ušnugarioTvisai kas kita, įr apie Vliko vietą laisvini-! §oms^taiP tikroms progoms musų skautus, ateitininkus 
esąHLietuvių BendrUomettė. mo pastangų sąrangoje: !ir Prastas jaunimo organizacijas (gretimai yra dar par- 
Girįi, jai priklausą visi Me- _____ 2 x i - • , "...i duodamas žemės sklypas).

“Stovyldavietė LITUANIA Alpėse, autoritetingų mū
sų veikėjų numatymu, turės tapti tarptautiniu lietuviškojo

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. 9 d. Streikas paskelbtas ne 

tiek dėl atlyginimo pakėii- 
jos. Laikraščių bendrovės 

„ ' ! sutiko dėl automatizacijos
Spalio 23 d. ttumberside tarnautojų neatleisti, bet u- 

institute BUVO wiq kipk dėl RUtoįrizitizApi* cagoye. Suvažiavimas ,vy- oa.gus.ema 12 ir 13 klases !£
ko Chicagoje ryšium su Al- cupiomų (telkimą*. Ta artį; pgan^ytį jr streiką
tos metiniu suvažiavimu. |tesnioji mokykla yra Hign tebetęsia, kviesdama visus

Darbotvarkėje buvo visa Parko aPylinlffi . k“™2® boikotuoti laikraščius —ne- 
eilė spręstinų klausimų. Tar- i gyy€®* daug hetUVių, dubti skelbimų jiems ir jų
pe kitų dalykų, SLA Vykd. ^nkoI?e.rt,^a^,a^?2^fci neskaityti.
Taryba padarė kaikuriuos. vaikų. Baigusieji į fallfraaėinl išeina nes
nutarimus, kurie liečia ir kl«* 1 I dirbi ’ °eS
plačiąją visuomenę. buvo i tus, o baigUMeji 12-tąją kla-• 
nutarta pavesti Miami, Flo- i mokytis kitose ZUkš-
ridOs, 44-jai kuopai 1972 tO8^OS€ mokyklose, 
mėtų seimo paruošimą. 1972 Iš 187 baigusių 13-tąją 

klasę lietuvių buvo 8: Daba

S. m. lapkdiųio 13 ir 15 
dienom Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Vykdomo
ji Taryba posėdžiavo Sher-

GaLūs lietuviai moksleiviai

mėtų seimas bus pats pirmas 
atvejis, kad visuomeninio Balsytė, Irena Baltąduoay- 
pobūdžio suvažiavimas i- tė, Povilas Blusys, Gintarai 
vyks saulėtam Miami Beach Brazys, Zita Krygerytė, Da- 
kilrorte. nutė Kušlikytė, Jurgis Pūdi-

unijai nepriklausan
tieji ir tie jos nariai, kurie 
unijos nepaklausė.

Unija tebepiketuoja prie 
tų laikraščių pastatų. Pike- 
tininkai, aišku, veltui nesto
vi, unija jiems turi sumokė
ti, o sugrįžti į padėtį prieš 
streiką nėra vilties. Ar iš-

tov£ ^o Vbkur^DolTtinTu ”šia proga tebūnie leista j ? . tte^tt™ ’ Vvkdvdama 1970 m sei maitiš ir Rita RadžiūnaifėJ elg!asi P"1!3 sįr?1‘
10 v11X31 Ji* politinių narv«kinti Vvriausioio šioje jaukioje apylinkėje galės kurtis ir LIETUVIS- vyKayaama 19 <0 m. sei- viasea halo* au naai-^ tęsdama ir niekais leis-poMnUMovM IrdzrH, Wz. 3 KAS SODŽIUS, žinant, kad paturimieji lietuviai mėgs- ~ • <Uma unijos lėšas?
nJ^JtoSk™ UMuri^ įeto ^4 ““’M Paverto ta įsiūti nekilnojamojo turto" ten, kur tam patan- unfv?reTt^’ S)”" <H""r

ra penkiolika vartų, pro ku- ne kllme’ poriniu tęstinu- tinkamą 'juridinį asmenį“, kurio vardu užpirkti sklypą ir Juodvalkiui, kuris dabar ta- iklas?’ ^7®
riiMS vsriUesni ir pajėgesni mu» tradicija bei ( išlaikyti lietuvių nuosavybėj. O totai padaryti galima; me universitete studijuoja I’ovll.a^^1^ll^8ka8’,
turi pilną gaHmybę atsidur- P®ver8^ tautos pakartoti- ypač gu pagauto lietuvių ir organizacijų talka“. I lietuvių kalbą. Į Aseviciūtė, Raimondas Cer-
a.^e; - M“k° 5irmi' feytu ’IJi'etinS Kad visi tie pasakymai apie "priaugančios kurtos B-1 Pat «"*?> .p“*t.irta i Sto8’KJS(arttf<^

Stotimi ti“«k£ SS5Tanta,W »“» y? •* m?Xe1Umokyk%ri>New YmJraULapattyU, U^JĮį-

i 7.gumos pareikštu pasitikeji- atsišaukimo turimo ir tikslo. Jei vienuoliai marijonai tun . J I čionytė, Liudas Montvilas,
Fiffg VHkas yra tapęs visos savo rūmus ir dvarą, seselės kazimierietės panašiai, pran- ...................... RobįSs joUutas Ir Nmi
savo turininmi nranešimu mQsn* Pagri.ndine Lie- ciškonai panašiai, — tai kuo blogesni salaziečiai? Dėl to ,

v VaiMvssK. ta^.. tuvos laisvinimo institucija. jįe sykio griebiasi real estate biznio, pardavinėdami į Paragink savo pažįstamus

jn.

dr K Karvelis__ Jėeu tel- ?; ,ie ig gy^io gneoiasi real estate mzrno, paruavmeuami,
kūnai laisvinimui. Alba, va, as^yP118 "pasiturintiems lietuviams“, kaip patys atsišauki- Jo kaina
prof. dr. Broniaus KmIo pa- SmįoT^drtinė^Mdėtia me Prasitaria* 1

Pripažinę šį pagrindini prin-į Gana pagaliau tų naujų rinkliavų vis naujiems ”pro- ] 
tnaa T-i R»vr« Iv va/ tu™* sutarti, kad Vy- jektams“. Tokių lietuviškų projektų prisistatė visos lietu- .tingte praneri^, kuris vi- riauSaL .^os ^aisvini-; viškos vienuolių brolijos ir seserijos, k. ą. marijonai, kaži-;
tiems oaliko rilu tooūdi ir m° Kunntetes ^remkia Lie-, mierietės. pranciškonai ir kt.. bet kas iš to, jei už surinktus 
paskatino pagalvotLar Vii- tuvos laisyėsbei nepriklau-; iš ,ietuvh? pinigUs dvarU8 ir puikius rūmus,
kM>u tikrai toks tRurdžiu*. mZ^s’^Suriu Jautei jnose ”* vienos lietnviSkos nwkJ,kl°8 nebeišlaiko...

daugumoje opozicijos šiai i-i Dėl t o atvykusiam kolektoriui kun. P. M. Urbaičiui, 
Kių moKSįovyrų. tw nene-j ^g} jr atstovau-! SDB, Saleziečių Bendrabučių delegatui, patartina vefčutt
to "n^ofeliM^^damM Padėti pranciškonams atstatyti jų jau numarintą Beturiu
Vilk© veikimu domisi, jį ge- V-lk-°i gimnaziją Kennebunke, Me. ir visomis išgalėmis rinkti
rai vertina bei teisiškai ir ki- aukas’ kad bQtų galima ^laik^li vienintelę to vardo vertą

romyl^spScipui“Pk ' iietov"> mokyklą visame laisvajame pasaulyje — VASA-

Čia nieko nelieka nei pri- į 
dėti, nei atimti, neštai kiek-į 
vienam galvojančiam lietu-*

tais požiūriais Vliko veiki
mą patentas to laiko būtinu.

Vilko užnugary stovi ne 
tiltai vieni savi tautiečiai. 
Nereikia pamfržti, kad jo są- 
statan je&ua to tokios Lietu
voje sUrifornumastos politi
nės grupės, kurios palaiko 
glaudžius ryšius su savo ide- 
otogijbs internacionalais.

ftiv.. Vilke dalyvaujantie
ji krikščionys demokratai 
turi save mtefMeionalą. ku
riam priklauso Įvairią šaHųv — •— v  v —9^.KrnKBCionnĮ ocnioitrMif mto- 
diiai. Daug anksčiau įsikū
rė to sodaldeinokratinio są
jūdžio internacionalas, su 
kurias paMko važias Vfflco 
sąstatkn ĮskMMtiėji Lietuvos 
SoriaMeumkratą Užsienio 
Delegutūros atstovai. Gi 
vaBtiąėtoi ltauMiinkai, irgi 
Vliko nšrisi, taippat turi sa
vo ŽaBąg MMtaadoaaią. 
šie iitsruadonalai psr jiem 
prikiaUŽanrias grupes ar 

BVvv
neturtą paremia Ir Lietuvos 

o tuo pačiu to

viul yra aišku ir priimtina.
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PrascBkonai skriaudžia . 
seoefius ir ligonius

Tėvai pranciškonai, kar- 
dinolišką kleboniją ir trečią 
salę bestatydami, į skolas 
taip giliai įbrido, kad jau jo
kiu būdu nepajėgia iš jų iš
bristi. Jau pora metų iš ei
lės, be naujų paskolų, nepa-

Robertas Jotautos 
Novogrodskytė. Iš jų Čer- 
kauskas ir Novogrodskytė 
baigė su pasižymėjimu.

jėgia bankams net nuosim- 
Su pasižymėjimu baigusių jų sumokėti. Lietuviams

Chicagoje Vliko posėdžiai 
vyko gruodžio 5-6 dienomis! 
erdvioje Bismarko viešbučio! 
svetairėje. Pasėdyje dalyva
vo visi jo 45 atstovai. Tiek 
pat atsilankė ir svečių. Tarp 
senimo būta ir jaunimo. Ne 
visi svečiai suprato savo pa
dėti. Kaikurie jų veržėsi iš
sisakyti ir būtinai pamokyti 
kitus, politikos. Norai geri, 
bet visakam yra. kaip sako
ma, laikas ir saikas. Netgi 
ne visiems užteko ir kantry
bės pašaliečių samprotavi
mų ir pamokymu, net lie
čiančių Vliko statutą, klau
syti.

Buvo to gražiai paruošta 
bendra vakarienė. Tiek Vli
ko posėdžiuose, tiek ir va
karienėje galėjo ir daugiau 
svečių atsilankyti. Diena bu-

. eTmy*, „ Ji a" [ nešalto, tad, rodos, niekas 
negalėjo

.^breflMitei veikia.

umumjąB vmmbi Mtuvumų, *•

Čia žemiau dedame vieno Inmigū, kuris 
mų.priežasčių nenori skelbti sauo pavardes,

į rijai:

AR TAI REALYBE?

š. m. Kanados Tėviškės Žiburiuose Nr. 43 tilpo trum
pa žinutė, jog Italijos lietuviai salaziečiai planuoja statyti 
Francescatyje — šalia Romos, Italijoje —Jaunimo Cent
rą..., kuriame rastų pastogę ekskursantai gautai, ateiti
ninkai ir kt. jaunimas... v

Šiomis gi dienomis Italijos net salez. atsttivM išsiun
tinėjo aplinkraštį, kuriame, be aukščiau minėtą planų, dar 
pridėta, jog ten galės kurtis ir Hėtuvtikaš somas, atseit, 
liet saleziečiams parduodant šklypus.

šių ir kitų panašių pareiškimų akivaizdoje savaime 
peršasi mintis paklausti, kiek lietuviškojo jautimo (ar 
bendrai šeimų) yra Italijoje ir kas iš lietuvių kabia į gy
ventojais jau ir taip perkrautą Italiją pirkti sklypą iš liet 
saleziečių to ten apsigyvens? O ar verta lietavią Įnašam 
kurti Jaunimo Centrą tam ”kt. 'jaunimui“, atseit —Halą 
ar kitų tautybių??? Ar visa tai atrodo realu ir potraukiu 
lietuvianm?

Ar mums, lietuviams, nevertėtų m

Fopfetlas Pandas VI, tnjžęs iš 
Arijos ir Australijos kelionės.

šią mokyklą tarpe yra to Lin
da Pūdimaitytė, Ramunė 
Underytė ir Jolanda Vaičai
tytė.

Buvo duodamos dovanos 
ir atžymėjifnai studijuojan
tiems svetimas kalbas. Tokį 
atžymėjimą prgntteą 
kalbą vienintelė visdj gim- 
razijoje gavo Nora Novo- 
groaskaitė.

Už veiklumą su atžvmėji- 
mu ”H“ sagą gavo Adonis

nuo jų globos bėgant, sugal
vojo skolas mažinti užsie
niuose likusių senelių ir pa
liegusių lietuvių sąskaitom

Beveik pas kiekvieną lie
tuvį kas metai susidaro* tom 
tikras kiekis apdėvėtų rūbų, 
kariuos jie mielai aukoja ne
turtingiems užsienio lietu
viams. Pranciškonai, tą ge
rai žinodami, sugalvojo tuos 
rūbus išvilioti ir, sudarę 
triukšmingą kermošių, juos 

: išparduoti neturtingiems ki-

t
’ >

Čerkauskas ir Eduardas Va- tatauČiams, nes lietuviai, 
liūnas ir auksinę sagą Dalia vieną kartą atidavę, antrą 
Balsytė ir Rida Puodžiūnai- kartą jų neatpirks. O už 
tė. Atletikoje atžymėtas Al.'gautus pinigus jie tikisi už
Kairys, mtbtikoje ir dramo
je — Dana Ktilikyte.

i Be jų, dar yra pasižymėju- 
*v. šių lietuvių chore h-«»6(Hor-

tėję reiikia savo didelį nepasi-1 
tenkinimą ką tik parlamento pri 
Mntn skyrybą {statymą.

! kestre.

Nėra abejonės, kad nė 
mažesnis Skaičius lietuvių 
mokosi Ir kitose 19 Toronto 
viešųjų aukštesniųjų mokyk
lų.

kišti nors mažą dalį neap
galvotai padarytos trijų šim
tų tūkstančių dolerių skolos.

Toronte jau eilė metų vei

kia būrelis labdarai pasi
šventusių moterų, kurios, pa
čios aukodamos ir iš kitų 
aukas rinkdamos, šelpia už
sieniuose pasilikusius sene
lius ir ligų prislėgtus kitus 
lietuvius, kuriems rūbai yra

Jau yn, lietuvį kuri.«p mokėkime mtAvUriauto ’ «arWngiejl mūsų Prančlsk<^ . m y o«e yuųauja. rtjĮ. tuos robus vi
Viskontienė, Adamavičienė,

a»asa-^s

Malonu, kad lietuviai ver< nudažytas iš
žiosi i mokslo Ir gerai mo.;i»«ke9 "al'M sienas nuplauti, 
kosi. J. Rainis

lioti savo naudai, nors už

u Ar mums, lietuviams, nevertėtų mūsų visą dėmėti Stt- ***• ***•“ Hnzh«, 35 metą,
•utv kaupti į vienintelę pasaulyje esančią lietuviškąją Vaaario į J*® ’vaT* svori®’ kllrte aktorės?S ‘S? te u:',rsx.“5:

tumiai veikia. SasanmkAa Į * -**— <•

1

Trijų
karts brikas dingo, to tas įvykis gDaustuviu 
■“*» i skelbė streiko 1M4 m. nepoe

Japonai godi apsirengę 
baltai, o no landai. Senovė- 
jo to dzūkai gedulo spalva 
laikė beitą opoką.

1 r
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Iš pavergtos Lietuvos Į
Rautu okupantai, ialin ii Lietimu!

Oficialus prof. i. Kazlausko

Rašėme, kad Lietuvoje 
mirė įžymus 
prof. Jonas Kazlauskas ir 
kad jo mirtis yra apgaubta 
paslaptimi. Lietuvoje kalba
ma, kad velionis buvo suim
tas, išvežtas į Maskvą, tenai 
tardytas ir įkištas į bepročių 
ligoninę, kur ir mirė. Be to, 
yra žinoma, kad jis rengėsi 
atvykti į JAV ir čia kuri lai
ką skaityti universitete pa
skaitas.

„Tiesa“ gruodžio 4 d. a- 
pie tai rašo: .

1970 m. spalio 8 d. Vil
niaus universiteto profeso
rius J. Kazlauskas, išėjęs a- 
pie 13 vai. iš Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos biblio-

Ten tai didele naujiena
t

Tiesa lapkriąio 17 d. net 
pirmajame puslapy, vadina-

kalbininkas si- “.P didel« ?au>n»’ P™’ 
nese zimą — kas numatyta 
1971-jų metų stalui. Girdi, 
„konservų fabrike vakar ati
daryta mugė. Joje Lietuvos 
maisto pramonės įmonės de- 
monstiuoja produktus, ku
rie bus gaminami 1971 me
tais.

„Eksponuojama maždaug 
devyni šimtai maisto pro
duktų. Tame tarpe — daržo
vių sriubos-konservai. Dže
mai ir uogienė plastikos pa
ketuose. Pateikta nemaža ir 
gydomųjų produktų — mar
meladas su jūros kopūstais, 
kisielius, turintis padidintą 
pektino kiekį, taip pat kon 
servai bei vafliai su cukraus

tekos, dingo. Ryšium su tuo i pakaitu — ksilitu, kurie
prokuratūroje buvo iškelta
baudžiamoji byla ir atliktas 
tardymas. Lapkričio 17 d. 
J. Kazlausko lavonas buvo 
rastas Neries upėje, Vingio 
parko rajone. Tardymas nu
statė, kad Kazlauskas mirė 
nuo mechaninės asfikcijos 
(uždusimo. Kel. red.), pri- 
gerdamas vandenyje.“

Toliau spausdinama teis
mo medicinos ekspertizės 
protokolo ištrauka:

rekomenduojami sergantiem 
diabetu.

„Įdomios konservų pra
monės naujovės — obuolių 
salotas su prieskoniais, pas- 
sterizuotos obuolių-eršketro- 
žių ir obuolių sultys, vitami
nizuoti konservai vaikams“.

A. SIMUTIS INFORMAVO 
APIE LIETUVĄ j

New Yorke veikianųiame 
National Economoc Council 
metiniame bankete gruodžio 
3 d. buvo prisimintas ir lais
vės siekęs lietuvis jūrinin
kas Simas Kudirka.

Pagrindiniai kalbėtojai 
buvo šen. Strom Thurmond, 
kongr. John R. Rarick ir taip 
pat kalbėjo dr. Alfred U- 
lienthal bei pulk. Willard F. 
Rockwel. Tarpe dalyvių bu
vo kaikurių šalių diplomatų,1 
o kiniečių delegacijos prie 
Jungtinių Tautų nariai užė
mė net atskirą stalą.

Baigiantis banketui, pir
mininkaujantis David Hea- 
phy išreiškė didelį susirūpi
nimą ryšium su tuo, kad šis 
laisvės kraštas atmetė lietu
vio jūrininko Simo Kudirkos 
laisvės prašymą ir pakvietė 
banketo dalyvius atsistoti ir 
susikaupimo momente pasi
melsti už lietuvio jūrininko 
likimą. Po to buvo pakvies
tas Lietuvos gen. konsulas 
A Simutis papasakoti apie 
lietuvių pastangas atgauti 
laisvę, kuris penkiolikos mi
nučių žodyje papasakojo a 
pie Lietuvos praeitį, okupa
ciją ir laisvės kovas. Konsu
lo kalba buvo sutikta šiltais 
plojimais, o kongresmanas 
Rarick papasakojo, kad jis 
lietuvius gerai žinąs ir visa
da remiąs jų pastangas at
kreipti dėmesį į nelaimingą 

Gerai būtų. kad visus tuos savo kilmės krašto likimą.
L.G.K.

produktus Lietuvos žmonės’ 
kitais metais galėtų gauti,’

„Lavono tyrimo metu ne
rasta sužalojimu bei žymes- 
nių liguistų pakitimų, kurie’ SUatina
būtų galėję sukelti Jono| 
Kazlausko mirtį. Mirtis įvy-' 
ko nuo mechaninės asfiksi- 
jos prigeriant vandenyje.
Lavono pakitimai rodo, kad 
J. Kazlauskas mirė maždaug 
prieš 6 savaites ir tiek pat 
laiko išbuvo vandenyje. Kū
ne nerasta sužalojimų, bū
dingų kovai ar savigynai.
Lavono tyrimo metu konsta
tuota prasidedanti artero- 
sklerozė aortoje ir širdies 
vainikinėse arterijose (pir
mo laipsnio pirmos stadi
jos). Kitų ligų nerasta. La
vono organuose nuodingų 
chemijos medžiagų neras
ta“.

bet... mugėse daug kas paro-' 
dama, tik krautuvėse žmo-j 
nės tų dalykų negauna.

mirusiu*

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
į Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $&50 
(sieninis).

Taip atsitiko Prancūzijoje, kai autobusas susidū rė su keleiviniu automobiliu. Atrodo, lyg 
stulpas batų įsodintas į autobuso vidurį, žuvo 2 vaikai ir 31 buvo sužeistas.

Balfo nuopelnai iabai dideli

10 knygų už$2

tas

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psl.; kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

Demokratinio socializmo1
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl., kaina 50 centų.

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centaj.g t

Soc ir 'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl.. kaina25 et.

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

Atskirai sudėjus, jų kai^a 
$3.05, bet visos kaitų par
duodamos už $2.

j tautą, valstybės prieš vals
tybę.

Ir ketvirta pažiūra šlama: 
„Mano yra tavo ir tavo yra 

(Tęsinys) tavo“. Ji artima šv. Augus-
Jei mūsų tremtiniai nebu- žinoma, kad okupantai ir jų tį®0 žodžiams: Nė visierts 

vo tais laikais skarmaliai—' smerdiakoviški kvislingai bet visiems meile pn-
tai Balfo nuopelnas. Jei mū- ’ banditais vadina ne krimi- kIauso
sų tremtiniai gaudavo pini-1 nalinius nusikaltėlius, bet 
ginęs pašalpas — tai irgi lietuvius, aktingai kovojan-

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo-
dynas, redagavo Karsavi- 

Kad lietuviai per 2a me- į. gUpoberskis, apie
Balfo nuopelnas. Ryškinda-1 čius prieš nežmonišką san-j gŽSi. 511 PSl”

imas Balfo .indėlį į karo į tvarką, pnes okupantus ir jų ■ j « na ąo.vu.
| tremtinių šalpą, tuo pačiu • ištikimus lietuviškus pakali- Kad lietuviai per tą laiko- ,. . ... . ,

-------Irus tarni siuntiniais lėšomis su- Lietuvukai angliška* zo-S Viliaus Peteraičio, U

' Iaida> daugiau Kaip 30,000

:’aš iškeliu viešumon ir visų!kus. 
mūsų brolių amerikiečių į 
besąlyginį įsijungimą į tą

Šiuo metu Lietuvoje jau 
viešai skatinama pagerbti j
mirusius \ ėlinių, Visų Šven- . has vra karitatvvinis Kiek
tųjų dienomis. Komj. Tiesoj > Literatūrinės plokštelės o- X^uX°ti "dS karitat^inė veikla,

juvo pažymė- , jjup Lietnvoie beveik nau- nkiecių atlikti darbai trem- 
istorinės

Literatūrinė* plokštelė* Visuomeniškos šalpos dar-

lapkričio 1 d. buvo pazyme- kup. Lietuvoje beveik nau- 
ta: „Mirusiųjų pagerbimo ’ jjena tuo tarpu JAV ir Ka- tiniams gelbėti turi istori 
diena mūsuose turi senas ir. įadog lietuvių išeivių pa-1 reikšmės. Jie turėtų būti 
gilias tradicijas...’jos ras at- stangomis jų išleista jau vj-įužmir§ti-
garsį kiekvieno jaunuolio ir eilė. pirmoji ilgo grojimo] 
jaunuolės širdyje“. Ta pro-, literatūrinė plokštelė Lietu-! 
ga nepamirštama pridurti, ’ voje buvo įrašyta 1960 me- 
jog tą tradiciją „ne kartą i tais — N. Vosyliūtė-Daugu- 
bandė savo tikslams pajung- i vietienė įskaitė šechovo dra- 
ti religijos kulto tarnai“. ! mos "Vyšnių sodas“ ir S.

Tuo tarpu težinoma, kad Neries poemos „Keturi“ iš-

ne-
jeigu jos uždaviniai yra skir
ti masėms ir jeigu ji veržia

ir bičiulius okupuotoje Lie
tuvoje daugeliu milionų do
lerių, yra geriau.

Tačiau būtų geriausia. Įei
si pasiekti mases, gali būti I gu: 1) kas geria whisky — 
įvykdyta tik gausių, entuzi-, vieną bonką kasmet paau- 
astingų ir besiaukojančių; kotų Balfui; 2) kas rūko — 

vieną kartoną cigarečių ski
ria Balfui; 3) kas svaigina-

Negalima užmiršti Balfo 
nuveiktų darbų moralinės! asmenų, 
reikšmės. Gaudami Balfo i , . . ...
paramą, lietuviai tremtiniai . Anksiau minėtas miho-;gi žuvavimu — vieną stam 
gyvai pajuto, kad jie nėra Į ®ines vertybes Balfo C va*” Į besnę lašišą pristato Balfui; 
vipni Įtari Salia tii varern d i a- uyDa

žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

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

Ekspertizę darė teismo 
medicinos ekspertas A 
Laužikas, profesoriai J. 
Markulis ir J. Nainys, med. 
dr. S. Pavilonis, doc. A. Žy- 
gas. Sveikatos apsaugos IV 
valdybos respublikinės ligo
ninės vyr. gyd. V. Čepaitis, 
teismo medicinos eksperti
zės biuro laboratorijos ve
dėjas J. Gudavičius ir teis
mo medicinos ekspertas A. 
Eidukevičius.

Bet ir po tos ekspertų iš
vados, mes nebūsime įtikin
ti, kad jau sužinojome tik
rąją prof. J- Kazlausko mir
ties priežastį, nes Sovietų 
Sąjungoje slaptosios polici
jos „medicinos ekspertai“,
moka žmogų taip numarinti, 
kad ir geriausieji kiti medi
cinos specialistai negali nu
statyti tikrųjų mirties aplin
kybių. Juk galima žmogų 
prigirdyti ir vandens kibire, 
o po kurio laiko jį rasti plū
duriuojantį Neryje...

Vilniui — Lenino ordiną* 

Maskvos valdžia Vilniaus

tų „tarnų“ tikslas tebuvo ir 
tėra — gerbti mirusius.

Taip pat prisimintina, jog 
prieš kelerius metus Kauno 
kapinėse kapų lankytojai ir 
jaunimas, giedoję himną, 
buvo suiminėjami bei vaiko
mi. Dabar, Eltos žiniomis,

ištraukas. 1970 m. įrašyta 
Vilniaus ir Klaipėdos teat
ruose labai publikos mėgia
ma J. Marcinkevičiaus dra
ma - poema „Mindaugas“. 
Ją atlieka Vilniaus vaist a- 
kademinio teatro aktoriai.
Mindaugą“ magnetofono

, ... . „ . juostose užfiksavo garso re-
kauniečiai naujose Petrašiū- ži8ieriu8 y. Kondrataa. 
nų ir vilniečiai ypač Rasų
kapinėse mirusius gerbė, at
nešę tūkstančius vazelių su 
gėlėmis ir deginę žvakutes.

Knygoj į užsienį

Lietuvos Mokslų akade
mijos Centrinė biblioteka 
siunčia mokslinę literatūrą 
į 688 mokslines įstaigas 45 
šalyse. Šiais metais joms e- 
są pasiųsta arti 800 Lietuvoj 
išleistų mokslinių knygų. 
Biblioteka kasmet savo kny
gų fondus padidina 22,000 
egz. užsienio spaudinių.

Generolas — nusipelnęs 
kultūrininką*

Generolui Pranui Petro- 
niui „už nuopelnus, ugdant 
lietuvių tarybinė kultūrą ir 
aktyvų dalyvavimą visuo- 
meniniame-politiniame gy
venime“ suteiktas „Lietuvos

Lietuvoje yra išleista Pu
tino poezijos plokštelė, į 
skaityta paties autoriaus ir 
akt. L. Noreikos, Degutytės1 
ir kt. poezijos ir vaikams pa
sakų.

Sąjunginė*

ir jo skyrių valdybos kas dažo lūpas ir vartoja! 
sukaupė padedamos kelio- kvepalus — tai vieną tūbelę i

tūkstenčių Balfo na-j daž jr vjen^ kvepa
lų. Tasai darbas negali bu-., atiduoda BaIfJ? 5) 

Tikrai džiugu,'kad mūsų ;ti nutrauktas ar bent laiki-' puošiasi šukuosenomis
j i naj sustabdytas. Savaime vieną kitą kartą metuose re- 

kyla reikalas į mirusių, pa- čiau ejna j gražyklas (beau- 
vargusių ar dėl kitokių prie- ty parlor), o sutaupytas iš- 

, -- dingusių Balfo bend-į Iaidag įteikia Balfui. Toksai
lanto vandenvno krante lie-, radarbių vietą surasti naujų veįkSmas jų grožį ir švelnu
te™ tremtiniai su^o: į talkininkų jaunesniųjų lie-' tiR padidins> nea pasiau. 

Sesės, broliai, gelbėkite, .tuvių kartose. Į kojimas ir auka išlaisvina
Ir tuojau vakariniamef At- k it ! vidines galias, taurinančias
lanto krante suaidėjo kelių Y3"31 seniai teK? SKa]py, ir gražinančia^ moteris šimtų tūkstančių lietuvių at-i kad esama ketunV Pazlu"i «ra3anancias motens- 
sakymas: „Girdime. Skuba- Broliai lietuviai ir jūs mū-

vieni, kad šalia jų vargo die
nose budi Amerikoje gyve
nantys lietuviai.

senovinė patarlė „tikri drau
gai pažįstami nelaimėj“ pa
sitvirtino karo nuniokotoje 
Europoje. Rytiniame Al-

me pagalbon. Ištverkite!4 

Lietuvių, patekusių į var-

vo ir kitų nuosavybe. sų draugai ir bičiuliai, įsi-
Pirmoji skelbia: „Mano1 junkime į Lietuvos išlaisyi-

Ar skaitytos?
Kritusieji už laisvę, II to

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

Rugsėjo šeštadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Birutė Pūkelevičiūte, 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 
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincą* Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl. kaina $2.00.

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psL, kaina 
$3.00.

KA LAUMES LEME
(apie Salomėją Neri), Pel- 
miele* Ormtaitė*, 234 psl.. 
talna ...............................-$3.

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

Tiesiant kelią Lietuvos

nimą, į lietuvio biologinį iš- 
nenori gelbėjimą ir prieš jo nužmo-

Štai 197<Tm7špaUo’mėn.’S' svetimo, bet nėra linkę savo 
d. Trapezunde, Turkijoje,'lobiais dalintis su beturčiu

gą, siunčiamus SOS Balfo' į™ uiano ir tavo yra tavo“.! 
antenos gaudo jau 25 metei. <Tos rQsies nenon *elD€Jims*ir

Praną ir Algirdą Bražins
kus, su ginklu išsiveržusius 
iš sovietinės vergijos., pir-

Iš kelių šimtų Sovietų Są
jungos mokslo ir technikos 
premijų gavo. be jau pa
skelbtųjų „Lietuvos“ an
samblio vadovų V. Bartuse
vičiaus ir J. Lingio, dar du 
lietuviai kauniečiai gydyto
jai — dr. Aldona LukoševU analizuokime. Pr. 
čiūtė ir dr. Alfredas Smai
lys, širdies ligų specialistai, 
kurie dirba Kauno Medici
nos institute.

ir bedarbiu. Laisvė nedalijama.

masis sutikęs buvo Elena ^Mauo yra tavo ir tavo yra 
= mano . Formos atžvilgiu ji į

Armanienė, Balfo vicepirmi- yra tariamai švelnesnė, bet • 
ninkė. Tas įvykis gali būti (joje kilnumo ne daugiau. 
E.S.P. pavyzdžiu. Tik pa- kaip pirmojoje.

Bražins
kas turėjo švarko kišenėje i Trečioji

Į Tegyvuoja Balfas! Pa- 
Antroji pažiūra bylo’ja: į 8arba jo darbuotojams!

Dr. D. Jasaitį*

agresyviai pa- 
Vilniuje spausdinamą Tie-1 brėžia: „Mano yra mano ir 
są su šmeižtais apie Balfą. I tavo yra mano“. Tai neap- 
Leisdamasis į žūtbūtinę ke-. valdyta dorinėmis normomis

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. TautvaiMani* iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba ”Tbe Cemetery of Na- 

the Siberian Tilionę, jis pasiėmė tą Tiesą, • akla kova už būvį. Ji daro 
nes ten buvo plačiai apra-j negalima visuomeninę dar-
šyta. kad Balfas šelpia ir Iną. Tai kelias į visuomeniš- j ** ’ P81’’ Kaina j

šokių ir dainų sambūris kitaip padeda lietuviams kas džiungles. Iš tos pažval- > Lietuvių kalba ta knyga nepriklausomybei, Vaižgan- 
apdovanojo Lenino TSR nusipelniusio kultūros „Lietuva“ apdovanotas So- „banditams“. Tačiau pa-'gos gimsta kova žmogaus Jau išparduota. Ji labai tin- to straipsniai, 40 psi.. Kai- 

veikėjo garbės vardas“, vietų S-gos premija. vergtojo Lietuvoje yra gerai prieš žmogų tautos prieš ka dovanoti kitataučiams, na $1.00. ______ _

Apdovanojo „Lietuvą*

f
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

kovojo, tai dar ne viskas.! 
alim paimti kad ir darvi- 

Kai Darvinas pradė- 
aiškinti, kad gyvoji gam- 
žmogus ir visa gyvūnija.

I vįystosi evoliucijos keliu, tai 
bažnyčia puolė ir jj atakuo- 

Ką jis čia? Nori mus su 
onkėmis sugiminiuoti? Ir 

įova prieš evoliucijos moks
lą nėra dar pasibaigus. Day- 
tone, Tennessee valstijoje
1925 metais buvo areštuotas 

okytojas John Scopes, 
m aiškino mokiniams, ką 
iškia evoliucija. Jam buvo 
kelta Į>yla, teismas pripa- 
rio jj nusikaltusiu ir nu- 
udė $100 pabauda. Bet jo 

imė, kad dabar Ameriko
je bažnyčia neturi inkvizi
cijos teismų; antraip, fana
tikai būtų galėję jj gyvą su
deginti. Senoviškai galvo
jantys žmonės bijosi evoliu
cijos mokslo, nes tai nauja 
iidėja, ir jiems ji atrodo bai
si. O tuo tarpu evoliucija y- 
ra dėstoma universitetuose.

— Tegul bus pagarbintas, kakliai kovojo. 
Maiki, su tavo atsakymu: 
ant amžių ir amen!

— Bet tai ne mano atsa
kymas, tėve.

— O kodėl tu negalėtum: kaip seniai 
taip pasakyti? 1 '

— Galėti aš galėčiau, tė
ve, bet nenoriu.

— Ale kodėl nenori?
— Todėl, kad tai būtų be

prasmis tuščiažodžiavimas, 
tėve. Amžino garbinimo ne
gali būti.

— Ale turėtų būti, Maiki.

— Čia jau tavo išmislas, 
Maiki. Aš žinau, kad taip 
nebuvo ir negalėjo būti.

— Aš norėčiau paklausti, 
tėvas įsitaisei

savo akinius?
— Tai ne tavo biznis.
— Ar žinai, 

aš klausiu?

į — Tai buvo tik vienas 
toks atsitikimas. Maiki. ta 
”monkės byla“.

’ — Ne vienas, tėve. Kiek 
Anksčiau panašios bylos bu
to ruošiamos ir Salemo 
miestelyje. Tenai fanatikai 
teisė ir žudė moteris, kurias 
jie įtardavo esant „ragano
mis“, bendradarbiaujančio
mis su velniu. O kas tie fa
natikai buvo? Tai vis seno- Į tiems, 
viškų pažiūrų žmonės, tėve.'

SLA VAJUS

Pagal senas tradicijas, 
kiekvienais metais prieš Ka
lėdas ir Naujuosius metus 
Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje vykdo sustiprintą 
SLA naujų narių jiašymo 
vajų. Visi organizatoriai ir 
veiklūs nariai turi surasti 
bent po porą naujų narių. 
Kiekvienas SLA narys, ku
ris pagelbės šiame kalėdi
niame vajuje prirašyti nau
jų narių, atliks gerą darbą 
savo organizacijai.

Čia primename, kad:
Naujus narius su daktaro 

sveikatos tikrinimu galima 
įrašyti iki 70 metų amžiaus.

Non-Medical, be daktaro 
sveikatos tikrinimo, nariai 
priimami iki 55 metų am
žiaus apdraudos sumoms i- 
ki $5,000 j visas klases.

Jaunuolius geriausia įra
šyti j endowment (taupomą
ją) apdraudą, kad, laikui 
atėjus, jie, atsiimdami ap
draudos sumą. turėtų pinigų 
aukštojo mokslo studijoms.

LoebiamM kranto kilo gaisras, 

miliono.

tik gavome:
Grįžimas i laisvę, Sibiro

SLA nariai gali įrašyti sa
vo šeimas, — žmonas, vai
kus ir auklėtinius. j’

Jeigu maža apdrauda, na- j 
rys gali ją padidinti (iki 70 
metų amžiaus), kad tikrai ■ 
būtų nauda pašalpą gaunan- ’

Keleivio prenumerata - gera 
1 dovana visokiomis progomis!

MŪSŲ SKAITYTOJAMS

Nora ir labai nemalonu, bet, rimtą priežasčių verčia
mi, turime pranešti Jums, mieli skaitytojai, kad , 1971
metų Keleivio metine prenumerata yra pakeliama iki 7 

Šiandien jau nedaug tokių j Organizatoriai įrašykite ir dolerių, o pusei metų — iki 4 doL
yra, tačiau vis dar pasitai- Į svetimtaučius, kurie turi ar- Ne paslaptis, kad paskutiir-1- 
ko, ypač tolesniuose nuo ei-! timus ryšius su lietuviais. ! šhsų pataisymų, važmos ir visos
vilizacijos miesteliuose. Be-Į _.................. taip pakilo ir vis dar kyla, kad senom pranumeratm kas

inėtais medžiagų, ma-

ne Illinojaus valstijoj nese- Tėvai ir globėjai padova- o jau nebeįstengiame visų skylių
- Mes tikime, kad Jūs suprasite šią padėtį ir dėl vieno

remtinės Stefanijos Rūkie- 
lės atsiminimų ll-sis tomas, 
26 psl., kaina minkštais vir
čiais $5.00, kietais $6.00.

eiliuota 
>asaka vaikams, gausiai i- 
iuątruota, parašė Stase Pe- 
ersonienė, 63 pst, kai- 
įa $4.00.

iatori-
ė pjesė, parašė Balys Sruo- 

130 pet, kaina $4.00.

, Variai. ir mpatai, aki-
nirkų - straipsnių rinl
>raeities ir artimų dienų 
ualiais klausimais, parašė; 
Ironys Raila, 351 pst, kai-; 
ia $5.00.

— Nu, o kodėl gi?
— Todėl, kad per tuos 

stiklus tėvas nematai naujų 
dalykų.

Neieškok pričynių, Mai-

niai mirė tokio miestelio ma
joras, kuris skelbdavo, kad 
žemė yra plokščia, kaip se- 

tėve kodėl* n*au tikėta. Senoviškai ti
kinčių žmonių užtinkame ir 
Maine’o valstijoje. Prieš

nokite SLA apdraudą jau
nuoliams. Tai bus geriausia 
ir nepamirštama kalėdinė
dovana. >

I
Vaikų terminuota apdrau-

kiek laiko tenai buvo areš-Įda, jei šeima nesiryžta imti
luotas lietuvis kun. Myko-1 reguliarios apdraudę yra 

taip pat gera.. Uz $1,000 
metus

— Tai senoviška mintis, ki. Mano akulioriai olrait,

las Mockus, kuris kritikavo 
Biblijos klaidas. Fanatikai 
iškėlė jam bylą, kad nieki-Į 
na „Dievo žodį“, ir tokių!

šios apdraudos per 
mokama tik $3.00.

tėve. Senovėje taip ir buvo. dar iš krajavo stiklo pada-1 fanatikų teismas nubau-Į rįams;
Svarbu SLA organizato-

neatstums ite savo sene bičiulio Keleivio 
mao savo durų ir nenutrauksite su juo draugiškų tylių.

Keleivio administracija

lytinio gyvenimą kaita po U 
atikano susirinkimo, para- 
; Antanas Maceina, 165

psl., kaina $2.00.

Žmonės garbino karalius, 
nes tikėjo, kad karaliai juos 
valdė Dievo pavedimu. Bet 
kai Prancūzijoj karaliaus 
valdžia pasidarė nebepa

ryti. 1 risdešimt kapeikų | į® ^viem Tne^aį kalėjimo. į 
skaplemmkams užmokėjau

— Dėl to naujų dalyku, 
tėvas ir nematai. Sakai, kac i 
jų nebuvo ir negalėjo būti. j

•kenčiama žmonės sukilo ir Nematai, pavyzdžiui, kač

ae jj aviem melais Kalėjimo, i . i
Bet Mockus tada pabėgo! J.au paskelbtos SLA Lie-Į
Meksikon. Po kelių metų jis .^į^08 Še^js t^1-;
pėsčias ir be sveikatos parė-! sykles, pagal kurias ie vie- j 
jo Chicagon ir netrukus mi-!nas organizatorius, gavęs oO, 
rė. Fanatikai sunaikino šitą

nukirto jam galvą. Ir Dievas 
nesupyko. Buvo ir Anglijoj 
vienam karaliui nuimta gal
va.

— Bet ar tu sakysi, kad 
tai gerai?

— Aš sakysiu, kad gerai. 
Vienas neprivalo kitų val
dyti. Žmonės ateina į šį pa
saulį visi lygūs ir užaugę tu
ri būti lygūs. Tokį šūkį pa
skelbė pašaliui ir Didžioji 
prancūzų revoliucija: Bro
lybė, Vienybė, Lygybė.

— Ar tu nori, kad taip 
būtų?

— Noriu, tėve.
— Nu, tai ant šio punkto 

ąš su tavim nesoglasnas.
| — Tėvas ne vienas toks.
Tai senatvės bėda. tėve. Se
ni žmonės beveik visi yra 
atsilikę nuo gyvenimo ir 
naujų idėjų nemėgsta.

— Žinai, Maiki, kad ir 
aš- jų nemėgstu.

— Žinau, žinau. tėve.
— Jes, Maiki. seni žmo

nės ilgiau ant svieto gyvena 
ir daugiau žino. žino, kad 
naujos idėjos klaidingos.

— Visai priešingai, tėve. 
Senos idėjos buvo klaidin
gos, ir dėl to ’jos buvo at-

žemė sukasi aplink saulę.
— Taip buvo visada, Mai

ki.

lietuvį. Fanatizmas, tėve. y- 
a didžiausia kliūtis progre- 

>ui ir nelaimė žmonijai. To
dėl nesakyk, tėve, kad jis 
būtų „pagarbintas ant am
žių“.

— Vistiek. Maiki. aš mis-
’inu, kad senovėj buvo daug 
geriau, negu dabar. Ir alus 
buvo daug pigesnis. Jesssa!

— Bet nevisada tai buvc 
žinoma, tėve. Senovėj žmo 
nės tikėjo, kad ne žemė su 
kasi aplink saulę, o priešin 
gai — saulė aplink žemę 
Tai buvo klaidinga idėja. I 
kai atsirado mokslininkų 
kurie pradėjo aiškinti, kac
tai klaida, bažnyčios valdži; 
šoko tokius areštuoti ir žiau 
riai bausti. Nevieną jų sude 
gino laužo liepsnose. Nau 
ja idėja jai buvo baisi. Be 
šiandien ir ta pati bažnyči; 
jau pripažįsta, kad žemė su 
kasi aplink saulę. Bet kol š 
idėja įsigyveno, praėjo dauj 
laiko ir nevienas mokslinin 
kas dėl jos nukentėjo.

— Olrait, tai kas iš to iš 
eina?

— Iš to išeina, kad tėv< 
akiniai jau pasenę. Aš kai 
tinu akinius, nes nenoriu pa 
sakyti tiesiai, kad tėvas pat; 
jau atsilikai nuo progreso ii 
garbini senovę, kurią gyve
nimas šluoja nuo kelio. , . . . . . . ... . .. .. .J I vietai stengiasi ištrinti iš is-

— Maiki, tu taip nekal* Į torijos žydų gyvenimą ir jų 
bėk. ba gali gaut į kailį. | kultūrą.

— Bet aš kalbu taip. kaip 
iš tikrųjų yra, tėve. Seni. . - , , . , ,
žmonės visada buvo ir yra Kaitina zyuus.

mestos. Jų vietoje įsigyve-į priešingi naujoms idėjoms.! Amerikos atstovas M ask- 
no naujos idėjos, prieš ku-* Astronomijos mokslas, prieš voje neseniai buvo pakvies- 
rias senovės garbintojai at-kurį bažnyčia taip griežtai tas į sovietų užsienių reika-

KALTINA VIENI KITUS

Tarp Amerikos žydų ir 
Sovietų vyriausybės eina ko
va. Priežastys aiškios. Žy- 
lai — gešefto tauta, gyvena 
š biznio. O Sovietijoj pri
vatinis biznis uždraustas, ir 

į kas mėgina slapta daryti ko- 
cį šmugelį, tas aštriai bau
džiamas.

Žydai skundžiasi, kad 
uos persekioja tik dėl to, 

kad jie žydai. Ir jie nutarė 
rodyti, kad tai tiesa. Jie su
darė specialistų komisiją, 
euri išanalizavo sovietų isto
rijos ir mokyklų vadovėlius, 
ir, pasiremdami surinktąja 
medžiaga, tvirtina, kad so-

naujų narių, gaus $400 pre
miją, o kiekvienas organi
zatorius, gavęs reguliariai 
apdraudai 20 naujų narių, 
gaus $200 premiją. Tai pui
kus paskatinimas ir proga 
laimėti šias papildomas prie 
nuolatinio atlyginimo pre
mijas.

Norintieji daugiau infor
macijų ar aplikacijų gali 
kreiptis į Lithuanian Allian
ce of America, 307 W. 30th 
St., New York, N.Y. 10001. 
4-5529.

Mes tikime jūsų gera va
lia ir laukiame atsiliepimų.

SLA Vajaus Komisija

JAU ISSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriau* kaina $160

(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes
niais kaip 10 centų vertės)

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

KELEIVIS

036 E. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

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

Nuo
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

Dabar pasiklausykim, kaip

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

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 rase 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jo-, 
kaina tik $2.00.

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

fijos ir istorijos, pakalba apie senovės karus ir kultūrą, 
papročius ir religijas, pavergimus ir sukilimus. Dėl to jo 
knyga, tiesa, nors ir nedidelė, išvirsta į enciklopedijėlę, 
kurios su įdomumu pasigaus norįs su Afrika susipažinti 
bet šiaip su knygomis neapsikrovęs. Svarbiausia, kac 
skaitytojas tuose aprašymuose užtiks visokių vaizdingi 
ir įsimenamų pavyzdėlių. Pavyzdžiui, labai įdomus Etic 
pijos aprašymas — visos karaliaus tuštybės, kurios kai 
nuoja milionus. ir baisus įžeidimas, jei tą kraštą n^rim; 
laikyti juodųjų. Apie negrų tautas, jų gyvenimo būdą i

lų ministeriją, kur jam buvo 
įteikta nota Washingtono 
vyriausybei. Toje notoje 
Maskva protestuoja, kad žy
dai Amerikoje visokiais bū
dais šmežia Sovietų Sąjun
gą ir sabotuoja jos interesus.
Esą daromi užpuolimai so
vietų diplomatinių įstaigų, 
ardomos prekybos agentū
ros ir kultūriniai parengi
mai, muzikos ir baleto kon
certai. Į Chicagos teatrą, 
kur vyko Moisejevo ansamb
lio klasikiniai šokiai, žydai
įmetė virkdančių duju bom-. , .....
bą. Jeigu šitoks chuliganiz-Į papročius taip pat surinkta nemaža jdomybių. 
mas nebūsiąs sustabdytas.j Apie trečdalis knygos paskirta nušviesti Ameriko; 
tai tarp Sovietijos ir Ameri-1 negrų gyvenimo praeičiai ir dabarčiai, 
kos galėsią pasidaryti ne- . Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“ 
malonūs santykiai.

S. M,

Nemunas teka pei
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kaina minkštais virše- 
liais $2.50, kietais $3.00.

The Forest of Anykščiai,
Antano Baranausko lietuviš
kas tekstas su Nado Rasto* 
nio anglišku vertimu ir Juo
zo Tininio įvadu, 61 pat, 
kaina $3.00.

Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Sudermann, išver- 
ė V. Volertas, 132 pst, kal
ia $3.00.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Liaudos romanas iš partiza- 
įų veiklos, 254 pel., kaina 
$4.50.

Dialogas su kraštu, Aki 
nirksnių kronikos, antra 
myga, parašė Bronys Raila, 
>60 psl.. įrišta, kaina $7.0u.

Išdžiūvusi lankau 18 nove
lų. parašė Aloyzas Baronas, 
124 psl., kaina $4.50.

Elegiški Stepono Kolupad- 
os niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Prisiminimų fragmentai,
>arašė Kazys Musteikis, 120 
>sl., kaina minkštais virše- 
.iais $2.50, kietais $3.15.
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Bėglių likimas
manoPanašiai iš Sibiro pa 

mokytoja P. Jos tėvai Lietuvi 
viškės buvo karinis aerodro 
(tanieji lakūnai. Kariai susi 
šeimininkais. Pasisekė pri
apvalią sovietinių rublių sumk 
rą parvežti iš Sibiro į gimtąjį

JHett-
Jų 

eno ir
inti vieną lakūną, karia ai 
prižadėjo ją tremtiną duk-
kraštą. / , i

Slaptai sutartu laiku tas lakūnas atskrido j Bakčarę, 
aerodrome ‘jo laukė bėgančioji tremtinė, paėmė ją ir ne
kontroliuojamas erdvių keliais parvežė VirSuje dešinėje Anglijos diptanntas Crsas, kurj bnvo 

pagrobę Kanados prancūzai seperatistai. Pa Qgp derybę 
jis buvo paleistas. Tą žinią jo žmona sotlnsjo būdama 
Šveicarijoje. Ją čia matome su aavo mėgiamo šunimi.

MILLGRbVE, ONT. . ikite ir skaitykite!

Netikėtai išnykus jai iš kolchozo, pirmiausia jos pa
sigedo saugumas ir ieškojo gfbire. Čia nesuradę jos pėd-
saką, medžioklę nukreipė 
pusantrų metų. Pas-tėvus 
kaimyną buvo plačios, o šnij 
dama ji perėjo visus gimine 
kus buvo Lietuvoje jos gyv< 
Žmonės įbauginti. Už 
bos, lr ją gyventojai be 
bėgėlei visai pairo nervai 
gyvenimu..

jtuvon. Tėvynėje išgyveno
[negalėjo ilgai gyventi, nes 

akys. Besislapety- 
mgus ir pažįstamas. Sun- 

kur diena, kor naktis, 
slėpimą liepsnojo sody- 

buvo šaudomi. Mūsų pa- 
stiko jėgų gyventi zuikelio

Grįžusi ji man 
— Nutariau ilgiau nebątf^N^ti. Tegu suima ir varo 

atgal į Sibirą. Pamačiau tėv3* ir dabartinį Lietavos gyve
nimą. Ramiau dabar galėsi# vilkti sunkų tremties jungą 
ir gyventi prisiminimais. DaĮar žinau, kad ir mano tauta 
neša sunkią bolševikinę prispaudę ir
lentingai trypia mūsų gimtąją žemę.

!

Taip tarusi ji daugiau lebeairiapstė. Greit buvo su
imta ir varu grąžinta į Bake irą. Iki Tomsko atvežė trau
kiniu. Iš Tomsko du šimtus j enkiasdežimt kHometrų vstė, 
pėsčią. Turėjo tik vieną vežamą varomų kalinių maišiu-

lkams ir sargybinių mantai
Dešinėj Įeit. William Calley, kuris FC BennMfe, Ga_ yra 
teisiamas nž 102 civiliniu žmonią nužudymą Vietname. 
Kairėje buvęs kulkasvaidininkas Robert Maples, kuria 
Radijo, kad Įeit. Calley pats šaudė į beginkBus senius, 
moteris ir vaikus.

lietuvių vardą

ši vietovė yra mažai kam 
pažįstama, nes joje gyvena 
ramūs ir žemės ūkio darbus 

i mėgstantieji žmonės, kuriem 
niekas daugiau nerūpi, kaip 
tik užauginti geresnį derlių. 
Bet paskutiniu laiku ne tik 
ta vietovė, bet ir apie ją gy
venantieji lietuviai gerokai 
pagarsėjo, o juos išgarsino 
ten gyvenanti jauna, bet jo
jimo sportą pamėgusi lietu
vaitė.

J. Narušytė, trylikto sky
riaus mokinė, pavyzdingu 
'jojimo sportu pagarsėjo ne 
tik pati, bet plačiai išgarsi 
no ir kitų lietuvių vardą.

I

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Duaakrdeite-Sruofiaiiė,
414 pat, daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 

Į Knyga ne tik geras vadovė* 
lis mokiniams, bet ją su įdo-

a i

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

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

mumu skaitys ir suaugusieji
Kaina ..................... ...... $6.! GRĮŽIMAS į LAISVĘ,

Stefanijos Rūkienės atsimiNEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psL, kaina $5.4 R. . 
RAŠTAI — BTRAlPSNlAi leU1S

ATSIMINIMAI, parašė Juo 
zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina...........$8.00
ANTANO ŠKĖMOS RAŠ

TŲ 1 tomas (Nuodėguliai ir

Mat, arklių šuolių per 
i kliūtis varžybose ji dalyvau
ja beveik visuose didesniuo
se plačios apylinkės mies
tuose, o didžioji kanadiečių 
spauda jos vardą garsina vi
same krašte. įz

Nors tas sportas jai kai- 
ruoja daug ir sunkaus pasi
ruošimo. kieto vargo ir di
delės ištvermės, bet kartu ji 
laimi sau ir visiems lietu
viams daug garbės. Nors ji 
dar vos spėjusi iš vaiko am- 

Į žiaus pabėgti, bet jau suge- 
• bėjo laimėti keturiasdešimt
taurių, apie tris šimtus kito-

nimų II-sis tomas, kaina 
minkštais viršeliais $5.000,

VERGIJOS KRYŽKE- 
UUOSE,
Stefanijos Rūkienės tremties 1 
atsiminimų atsiminimų I to
mas, 443 psl., kaina minkš- 

kibirkštys, Šventoji Inga, uis viršeliais $5, kietais $6. 
Čelesta, Balta drobulė). įriš-i UETUVOS VYČIO PED- 
ta, 500 psl. Kaina $6.00. : SAKAIS, Juozo Strolios įdo-

LIETUVIŲ LITERATO- mūs 1940-1945 m. atsimini- 
RA SVETUR, 697 psl. Joje mai> 176 PsL kaina $2.00. 
rsėo A. V«aijUiti. apie po- Viktorą. Biriuk., DĖL 
eziją, K. Keblys apie romą- MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nę, RAilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J. Garmus meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
čius duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

PAULIUS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio įžymaus

kių pasižymėjimo ženklų iri dailininko paveikslai ir A. 
J daug piniginių premijų. IKurausko bei T. Valiaus

Ui enkit, jojimo lygi ji'

nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA LIE

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

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

PER GIEDRĄ IR AUD-
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-

Sagarkoje varomi tremtiniai rastojo pailsėti ir ten 
apsinakvojo. Po miestelį greit pasklido žinia, kad grąžina- * 
mi pabėgę tremtiniai. Prie kalėjimo susirinko būrelis žmo
nių išlydėti. Atbėgo ir vienas senukas Betaria, nes labai 
norėjo pasikalbėti su iš Lietuvos atvarytais Maliniais. Vž- ’ 
dusęs ir susi jaudinęs tiesia savo dretenfim tmBas | mo
kytoją P. ir kartoja:

— Dukrele, tai buvai tėvynėje ir matei mūsą Lietu
vą!? — o ašaros kaip žirniai ritasi jo skruostam. Dar no- • 
rėjo kažką pasakyti, bet palydovai grubiai jį tato tremti-! 
nės atstūmė.

Šitokią meilę gimtajam kraštui nešiojo savo širdyse 
Sibiro tremtiniai lietuviai. Ji neišblėso ir badą kenčiant, 
ir sunkų vargelį vargstant, ji švietė jiems, kaip tas švytu
rėlis jūroje paklydusiam laiveliui. >•

Ir mirštančių sukepusios lūpos dar vis kartojo:
— Kad nors numirti sugrįžčiau į gimtuosius namus...

Suvargusi ir su elgetos maišiuku mokytoją P. vėl 
grįžo į tą patį kolchozą, iš kurio ji ra skaidria viltam buvo 
pabėgusi. Jai NGB žadėjo dešimt metų k&iėjtiiffO, lfet ta
vo pažado jau neįvykdė.

Sutikau ją Bakčaro turguje. Užėjome pas daine. Ap
sidžiaugiau. kad sutikau - žmogų, kuris gaH papasakoti 
apie nūdienį Lietuvos gyvenimą. Giminės laiškuose nieko 
negalėjo parašyti, nes mūsų laiškai buvo kontroHuojami 
ir dažnai cenzūroje sulaikoiži.

Ji man papasakojo apie prievartini kolchozų steigi
mą, apie laisvės kovotojų nuostabius žygius ir kratiaas 
kovas ginant savo tėvų sodybas, apie uždarytas bažayėiės 
ir išvartytus pakelių Rūpintojėlius, apie savųjų išdavikiš
ką veiklą ir apie „stribų“ žiaurumą.

Pasakė, kad dabar Lietuvoje jau ktteg dainos dai
nuojamos: apie miško brolių žygdarbius ir atirtie* tebū
vančias mergaites, apie vergaujančiu ir idekinafttei 
tat vargus. Yra sukurta daina ir, mums, Stato Uitai

kuri sklinda iš lūpą i lūpas ir liūdnai IrtŪitiUojaMNi 
pašilėse.

.. i Ve. X- 4. • »--v. i- :x £*» kaira 117.50.: iš kelių šimtų jojikų buvo iš
rinkta į geriausių šešiolikos ^4 LAUMES LEME _ 
raitelių grupę, kuri dalyvau- Tai rašytojos Petronėlės 

I ja įvairiose didžiosiose ark- Orintaitės parašyti atsimini- 
Hu varžybose. Toronte — mai apie žymiąją poetę Sa- 
mūsų provincijos sostinėj— lomėją Nėrį, tiek daug kal- 

i ji su savo greituoju žirgeliu’ bų sukėlusią ir šiame žemy- 
taip pat pasirodo, o jos pui- ne, 224 pusi., kaina $3. 
kitt jojimu gėrisi ne tik lie-} Kultūrinės gairės pasako- 

; tuviai, bet ir tūkstančiai ki-, n knyga, parašė Vytau- 
i tų tautybių žiūrovų.

mas, 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ................... $3.75,

NEPRIKLAUSOMYBES 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

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

Alfonsas Tyru

LAISVĖS OBELISKAS

Dabar pakelk akis, brangioji:

Dangui žvaigždžių tiek daug, tik daug.

Jei žemės liūdesį nešioji,

Nuo jų akių neatitrauk.

Ten spindi saulė už tų tolių,

Už tų suspindusių žvaigždžių, .

Dalia pabirusių karolių, į

Paguodai mūsų spindinčių.

Kol mūs nebuvo, jos mirgėjo,

Kai mūs nebus, jos vis spindės.

| žemę mylimą atėję,

Dalia gyvenkime žvaigždes.
• »e

(Iš šio poeto knygos ”Metų vingiai“, kurią gali
ma gauti Keleivio administracijoje už $3.00).

RPMjff įt;

J. Mks.

OTTAWA, ONT.

Drąsi lietuvaitė
Sovietų S-gos bolševikai,

: o svetimuose kraštuose gyve
nantieji jų padlaižiai kas 

| metai rengia bolševikinės 
revoliucijos minėjimus. O 
Vakarų valstybėse prieglau
das suradė tos revoliucijos 
ruskriaųstieji, jų tarpe ir 
pabaltiečiai, tiems minėji
mams rengia atkirčius.

Ottawoje prie bolševikų 
atstovybės ir šiais metais pa
baltiečiai surengė demonst-

tas Bagdanavičius, 357 psl.,. .- 
kaina 15.00. LIETUVA BUDO, Stepo-

. ! no Kairio atsiminimai, 416
IK JO VEIKLA. Paraše J. psi.. kaina....................$2.00
nalTlo^8’ 1M P81*’ kai'į TAlJ LIETUVA, Stepo- 

’ no KaMo, 480 ^sl., kai
na .............................. $2.00

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

PENKTIEJI METAI, Kip-
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ....................... $2.00

Gyvulių ūkis, George Or* 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 pst, kaina $1.00.;

ANTANAS SMETONA
BALADES, šitoj labai 

gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai ’ ATSIMINIMAI IR MIN- 
knyga, labai tinkama dova- TYS, Kazio Griniaus, I to
noms. Kaina................$6.00 mas, 300 psl., kaina........ $2.

Amerikos lietuvių politika ! ATSIMINIMAI IR M1N- 
parašė dr. K. Šidlauskas. į- TYS, dr. Kazio Griniaus, 

raeiją, tanioje tą revoltaei-: R Gri«aič,°- k8i’ « 336 psl. kaina »6.
’ją pasmerkė ir pareikalavo *

Cbleegos istorija, parašė

sv imiesiems dainos kariamos už pinigas 
dažnai ir prievartaujamu
I"-1- 1

(Bus dąugiau)

1
’T

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

ju užgrobtiems kraštams 
grąžinti nepriklausomybę.

Demonstracija buvo ir 
gausi, ir vieninga, nes jo’je 
pabaltiečių atstovai dalyva
vo iš pačių tolimiausių vietų.

R. Otekaitė, šešiolikos 
metų torontiėtė lietuvaitė, 
demonstracijoje padarė ne
tikėtą staigmeną. Ji, pro de
monstrantų minią prasiver
žusi prie atstovybės namo 
paleido dėžutę su raudanais 
dažais, kurie biauriai aptaš
kė atstovybės duris. Jaunuo
lė tuojau buvo suimta, o teis
mas ją nubaudė perikiasde- 
šimties dolerių bauda.

Tokie veiksmai gal ir nė- 
įra perdaug kultūringi, bet 
į vis dėlto reikia džiaugtis, 
kad čia gimusi ir užaugus 
lietuvaitė neina ra 
siais kudločiais valkiotis po 
šiukšlynus, bet, kaip 
bėdama, kartu ra suaugu
siais protestuoja prieš savo 
tėvų šalies ttfgrefebną, nors 
tą pasakų šalį tik ii tėvelių 
pasakojimų paiĮsts. 

i A.

Aleksas Ambrozė, 664 psl. 
gausiai; Hiusūuota, 
na ; kietais -viršeliais 
minkštais — $8.

PEILIO AŠMENYS, J«r- 
jit Jaokas, 8 veiksmų dra
ma, 261 psl., kaina $4.00.

Halės
Vaivorykštės, kaina $2.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, R*- 

pol<r Skipičio, 440 puslapių, 
kai* kaina ................................. $5.
*10 DANGUS DEBESYSE,—

1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virse 
liais $2.50. kietais $3.75.

ŽVILGSNIS I PRAEITI, 
K- Žvko, 476 ps!., kai---- un t--- • *

AISIIlKiniMl .................................  . ..... .
Kazimiero Barėno 14 įdo
mių apsakymų, 216 psl kai
na $2.50.

Smilgos, A. Giedriaus 16 
apsakymų, 204 psl., kaina 
mmkNais viršeliais $2.50, 
kietais —$3.76.

Lietuves konstitucinės tei*' 
sis kkMMkuato, parašė Kos-: 
tanttoaa Račkauskas, 178*

VYSKUPO P. BOČIO 
ATSIMINIMAI, 1 tomai,
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metų atsimini
mai, paraie Juozas Kapa 
činskas, 273 pusi. kaina $& 

SIAURUOJU TAKELIU,
K. B. Kriaučiūno. 

Halino.’“™8
Did-tafett, • Hofimkiena ATSIMINIMAI 
17 trumpų vaizdelių - apy- JUOZĄ LIŪDŽIU, 
braižų, 176 pst, kaina $2.50. lės Liūdžiuvienės, 88 pst,

kaina • • »••••••• * • • «••*•••••• • n.
tr to-į GYVENIMO VINGIAIS, 

amdM, pmM Jonu Valai-fe. f. Kahmimn-KanMto- 
IkbbdaafUC. ria, 360 psl., kaina ..f&M.

psL, kaine $2.
• • • •••••••••••• •

178 paL, 
$ž

APIE
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AUKOM BALFUI

PARAFUOS CHORO 
KONCERTAS

Gruodžio 6 d. 3 vai. 30 
min. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos IU a. 
salėje įvyko *Šv. Petro liet. 
parapijos choro metinis kon
certas. Koncerto organizato
rius ir dirigentas — komp.

X i
Kaip kitais metais, ir šie

met pasirūpita, kad koncer
to programa būtų įvairi ir 

įdomi. Ją atliko net trys 
muzikiniai vienetai: solistė 
Irena Stankūnaitė, Berklee 
Muzikos kolegijos klasikinis 
saksofonų kvartetas Jeooph 
Viola (sopranas saksofo
ną). Harry Drablda (altas 
saks.), John La Portą (teno
ras saks.), Gėry Anderson 
(baritonas saks.) ir Šv. Pet 
ro parapijos choras, komp. 
Jeronimo Kačinsko diriguo
jamas. Solistei 1. Stankūnai
tei akomponavo jos tėvas 
muzikas Juozas Stankūnas, 
o chorai — mūsų jaunasis 
pianistas Saulius Cibas.

I. Stankūnaitė padainavo 
St. Šimkaus Aš augau, B 
Dvariono žvaigždutę, J. 
Stankūno Nemunėlį, VI. Ja- 
kubėno Mėlynus varpelius, 
G. Pudrini ariją iš operos La 
Bohema ir G. Verdi ariją iš 
op. La Traviata. Be to, porą 
dalykų "bisiri“. Solistė turi 
lyrinį - koloratūrinį sopraną 
balsą itin gražaus tembro, 
laisvai ir spalvingai valdo
mą. Jos muzikalumas ir dai
li išvaizda sudaro jos kon
certinių pasirodymų žavu
mą. Ko jaunai dainininkei 
dar stinga — tai tarties aiš
kumo. nesgi dainą ar giesmę 
sudaro ne tik muzika, bet ir 
žodžiai.

Saksofonų kvartetas pa
grojo Guy Lacour Kvartetą 
(1969), John’oLa Portos Is
panišką rapsodiją ir Jeroni
mo Kačinsko Saksofonų 
kvartetą Artimas tradicinei 
rapsodijos formai buvo J. 
La Portos darbas, suskambė
jęs gaiviom ispanų melodi
jom. Komp. Jer. Kačinsko 
kūrinys — naujasnis kūrėjo 
pasisakymas, įdomus savo 
ritmais, harmoniniais są
skambiais ir muzikine dina
mika. Saksofonų kvarteto 
pasirodymas buvo tikrai ma
loni šio koncerto staigmena.

Parapijos choras — 13 
moterų ir 14 vyrų (deja, tik 
tiek!) — padainavo K V. 
Banaičio Atsikėlus ankstąjį 
rytelį, St Gailevičiaus Oi, 
toli, J. Žilevičiaus Laisvės, 
St Šimkaus Atsisveikinimą 
su giria ir B. Budriūno Lais
vės vasarį. Nors chorui aiš
kiai stinga didesnės jėgos, 
daugiau ir geresnių balsų — 
parinktus dalykus jis padai
navo jautriai ir muzikaliai. 
Be abejonės, tas choro 
skambėjimas tai dirigento 
J. Kačinsko nuopelnas. •

Klausytojams maloni nau
jiena buvo — jaunasis choro 
akompaniatorius Saulius Ci
bas, savo pareigą atlikęs su 
regimu atsidėjimu ir rūpes
čiu.

dėl prel. Myk. Krupavi 
mirties choras skelbtų po- 
koncertinių šokių nerengė, 
buvo tik vaišės ir tarpusaviui 
koncerto klausytojų pašne
kesiai.

KJL

A. SINKA KONCERTAVO 
BOSTONE

Naujosios Anglijos Baltų- 
Amerikiečių d-ja pradėjo 
XV-tąjį koncertų sezoną. 
Pirmasis koncertas, taip ir 
ankstesnieji per keturioliką 
metų, įvyko toj pačioj kon
certų salėj — Jordan Hall’e. 
?irmon kovos linijon šį kar- 
_ą stojo estų pianistas Arvi’s 
Sinka. Ji

B surengtame 
vajuje Baltai aukojo dar šie 
labdaros rėmėjai:

E. Gervei <50.

Bo <25 — A.L. Tautinės 
S-gos Bostone skyrius ir J. 
Stašaitis.

Po <90 —- vysk. Dekanys 
ir dr. E. V-abĮurtin.

A. ir J. Cerįfaos $15.
, E. ir M. Jansonai $12.

Po $10 — SLA 328 kuo
pa, A. Baita, A. Chaplikas, 
A. Griauzdė, J. ir V. Ho-

laukia aukų iš tų, kurie va- 
jaus metu dar nespėjo jų
įteikti.

1952 m. rugsėjo mėn. Bos
tone buvo suorganizuotas 
būrelis Nr. 120 Vasario lū 
gimnazijai paremti. Būrelio 
nariai kas mėnuo mota po 
1 dol. ir tuo išlaiko vieną 
gimnazijos mokinį- Per visą 
laiką iš būrelio narių surink
ta ir gimnazijai pasiųsta 
5,845.45 doL

Šiuo metu gimnazijoj ei- 
ra mokinių bendrabučio sta
tyba, tad jai paremti labai 
reikalingos aukos. Tam tiks
lui per būrelį jau aukojo:
A. Grigaliūnas 100 dot, dges, S. ir S. Kiliuliai, E.
JKV 50 dol., Ona Ivaškienė 
įtojo į rėmėjų būrelį ir stam
bia auka parėmė bendrabu
čio statybą

SL

Koncerto programa buvo 
^ana didelė ir įvairi. Ją su- 
larė šie muzikos kūriniai: 
□rancūzų klasiko Rameau 
les Niais de Sologne, Beet- 
hoveno Sonata C Major, O- 
pus 2, Nr. 3, estų kompozito- 
iaus Tubin’o Suita, sudary- 
a iš estų piemenų melodijų,! 
kssionso Antroji sonata 
(1946 m.) ir Brahms’o kūri
nai fortepionui, Opus 119.

Arvi’s Sinka visų pirma

t 
Mau.

E.
tam, Mass.

So.
02127 ir VyL 
Baltic Realty,

, So.
02127.

J. V.

Jeiko,
Ieškąs giminią: Onos Patria- 

boviėiatės . Kepeiiawkieaėn Ir 
Jos giną Antano Ir Siamas.

Jie patys arba apie jaos ką 
žinantieji auUoaėkite pranešti 
adresu: Fraak Babickas, 2850 
Atlantic Ava, BrooUya, N. T. 
11207.

aasireiškė kaip stiprios ir ge- į 
rai apvaldytos skambinimo į ansbrofla Juozo
technikos pianistas. Puikios; jr JoBO Guatorią. Juo 
technikos žvilgesy, bet gana r vRtoras į JAV atvyko 
ėsiai praskambėjo Rameau,

Seethoveno ir Sessions’o kū- 
iniai. Daugiau muzikalumo,

(49)

Vik
us ir

Pbmąjį pusauHuį karą, e 
1940 ui. Turiu jiems svarbią ši
aip. Jie petys arba apie juos ką

daugiau šilimos turėjo j nuautieji praiani rašyti 
Jrahms’o fortepiomnės mu-, adresu: Joąas Vaitktaas, 2548 
akos gabalai, o ypač Tubi-1 Pbari St, Detroit, Mich, 48209. 
a’o Suita. Porą kūrinių A.
Sinka paskambino "bisui“.
To pasisekimo jis tikrai nu
opelne.

Kulbia, L. Leonavičius, J. 
Leščinskienė, M. McDevitt, 
J. ir K Mflroųfci. P. ir A. 
Manarty, J. ir M. Petraus
kai, E. ir P. Račkauskai, J. 
Jaras, K. ir A. Šimėnai, A. 
škudzinskas, 9t Šmitienė, 
P. Trybė ir St Venckus.

Po $5 — P. Ausiejus (pa
pildomai), M. Biehnevičius, 
H. Burns, A. ir G. Danasai, 
C. Driscoll, J. Jurėnas, J. 
Kačinskas, J. Krasinskas (iš 
Worcester), B. Kriščiukai
tienė, Ch. Misevičius. M. 
Mockapetris, B. ir A. Men
kai, K. Nenortas, A. Paliu
lis. J. Svikla (iš Worceste- 
rio), I. Sfnrtaviėienė, O. ir 
A Vilėniškiai.

J. Ulpienė $8.
Po $2 — E. Kalvaitieaė ir 

F. Karosienė.
M. Palaima $1.
Visiems aukotojams Bal

fo Vajaus Kantatas nuošir
džiausiai dėkoją 

Balfo vajus papustai kas
met vykdomas nųlens metu. 
Tačiau skutant ^vaiMS* 1L 
ges ir visokios kitokios ne
laimės siautėja Rtisus 
tus. Tad ir BalfM&sm 
tus neuždaro dusų 
diems aukotojams. Ypač

J. Valiukonis,
iždininkas

Ramovėnų autas ir padėkos

L.S.V. Ramovės Bostono 
skyriaus valdyba savo posė
dyje nutarė:

Paaukoti Simo Kudirkos 
fondui $50; Prano ir Algir
do Bražinskų — $50 ir Ke
leiviui — <10.

Pasiūlyti skyriaus meti
niam susirinkimui "Kario“ 
žurnalą lituanistinę mokyk
lą ir kt aukomis.

Pasiųsti padėkos laišką 
Turkijos prezidentui už Bra
žinskų neišdavimą sovietam.

Pasiųsti protesto laiškus 
atitinkamiems JAV val
džios pareigūnams dėl Simo 
Kudirkos išdavimo.

Mielam bičiuliui Povilui 
Plikšniui tariame nuoširdų 
ačiū už mums padovanotas 
kariuomenės šventės nuo
traukas, kurias pasiuntėme 
spaudai ir patalpinome savo 
veiklos albuman.

Valdyba

HARTFORD, CONN.

Visi sukrėsti įvykio 
Vigilant laive

Kalėdą šveaėią ir Nsająją Metų proga linkime 

savo draugam ir bičiuliam geriausios sėkmės.

NORA IR ALEKSANDRAS GKIAl ZDfiS 

So. Boston,

Viena tarp 12 vyrų "Poezijos pilnatis“ buvo 

šauniai pristatyta K
Praeitą sekmadienį Bosto

ne įvykęs poeto Bernardo 
Brazdžionio "Poezijos pil
naties pristatymas, kuriame 
dalyvavo rašytojas Pranas

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos vadovybės rin
kimuose, kurie buvo gruo
džio 13 d, dalyvavo 454 
nariai (Iš viso narių yra a- 
pie 1,360).- Išrinkti: pirm.
S. Dravinskas, vicepirm. L.
Švelnis, sekr. A. Čaplikas; Naujokaitis, aktorius Henri- 
(Jis gavo 235 balsus, o ant-j ^as Kačinskas ir pats kny- 
ras kandidatas A. MatjoškaK08 autorius, praėjo su di- 
212 balsų), fin. sekr. A.
Druzdis, ižd. E. Ketvirtis, 
marš. J. Markelionis.

Direktoriaisišrinkti visi

dėlių pasisekimu. Ši literatū
rinė šventė sutraukė pilnu
tėlę Tautininkų namų salę 
publikos, buvo išparduotos

buyueiejiž‘Jiej surašomi čia vis08 ten Kretos "Poezijos 
pagal gautų balsų skaičių: pilnaties“ knygos“, daug 
J- .Lubinas, J. Grigalus; O. Keturių autorių poezijos ir 
Ivaškienę, J,šiĮalis, A. And- .prozos plokštelių, ir pakilios 
riulipnis, A Baika, Casper. (nuotaikos kultūrinė iškilmė 

Į revizijos komiai ją išrink baigta spontaniškai sugiedo
ti : P. Mučinskas, V. Ambro-1 tu Tautos himnu. _
ze ir B. Kontrimas. i . . x . .; Apie tai plačiau parašysi-.

Didelė agitacija buvo me kitame numeryje, 
prieš A Mat jošką ir O. Ivaš- 
kienę.

Šiuo metu mūsų apylinkė
je visi yra pasipiktinę lietu-. _ .
rio jūrininko, ieškojusio ' Gruodžio 26 d. So. Bosto-
laisvės, išdavimu ir raudo- no. _Vetuvn*. Piliečių ^5’^? 
nųjų žiauriu elgesiu su juo.I 83 e^e ^eIUUŪ Lapinų kalė-

Gruodžio 4 d. nuo 4 vai. 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.

Vakaro programai vado
vavo Jeafasa Ambrariajisai. 
Klausytojų sodrinta pora 
šimtų. Dėl nelemtų įvykių su 
jūdušuku Simu Kudirka ir

Turint galvoj tai, kad 
koncertas buvo surengtas 
ketvirtadienį, gruodžio 3 d. 
zakare, klausytojų į A. Sin- 
kos koncertą susirinko apie 
pora šimtų. Trims tautoms—. 
estams, latviams ir lietu
kams, kuriems pirmoj eilėj 
Je koncertai yra rengiami, 
ai nėra didelis kiekis, ta

čiau tai dar ir negėdinga ma- 
žybė.

Kitas Bsltų-Amerikiečių 
draugijos koncertas įvyta 
1971 m. kovo 12 d. 8 vaL 30 
min. vak. tame pačiame Jor
dan HalPe. Jo programą at
liks latvių kompozitorius ir 
dirigentas Gondarb Pene. 
Man regis, tiems aukšto me
ninio lygio koncertams labai 
pritiktų kiek didesnis lietu
viškų delnų skaičius.

KX

popiet iki 12 val. nakties ir 
gruodžio 5 d. nuo ryto iki 12 
vai. dienos buvo demonst
ruojama, nešant juodą kars
tą ir daugybę plakatų. Dau
giausia buvo jaunimo, bet ir 
tėvai su vaikais vaikščiojo, 
nepaisydami šalto oro. Sek
madienį bažnyčioje buvo 
pamaldos. Lietuvos vėliava 
stovėjo perrišta juodu kas
pinu. Taip norėta išreikšti 
liūdesį ir pasipiktinimą juo- į 
dais raudonųjų budelių: 
veiksmais.

AL.

savaitraštis-.P f.♦

-į

infenanojn ShdRytdjaa apie paaaalinias ir lietuviški 
įvyktas, deda, daug ir Jdaiaią aaetrauką ir atvirai 
špie visas arijaą viaaMMniaias bei kakarinius klausimas.

= Jame resRe įdėmiąskaitytąją laišku skyrią. kariame laakia- 
am abipaaią pasisakymą kr aaoamaią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIKTI) V A“ yra dinamiškas m Asą ią 
eivijos bikraštia, ieškąs nanją bendradarbiu bei idėją, vi- 
saomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba a» 
neprikbusomą Lietava.

Metine prea—mate JAV-se 88.00 
Adresas:

.7722 George Street, laSaBo Meatreąl, 690, Qoebec, CANADA

V.

Praeitą šeštadienį Santa
ros-Šviesos suorganizuota
me paskaitų cikle kalbėjo 
dr. V. Kavolis apie rerizio- 
nizmą Jis apžvelgė šie są
jūdžio apraiškas Rytuose ir 
Vakaruose, ryškino jo kryp
tis ir pagrindinius visuome
ninius, moralinius ir politi- 
tinius principus.

Po paskaitos buvo rimtos 
diskusijos, kuriose dalyva
vo Bostono intelektualinis 
jaunimas. Svečių buvo arti
pilnė So. Bostono H St le
gionierių salė?

Svečių tarpe buvo ir dr. 
VI. Kaupag-iš New Hamp- 
shire.

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METU DOVANA

Artinicsfcns, ginta 
riaasia dovana yra galvos 
teataoti Šveicarijoje. JIB valetai
kraštai. Skyriai: 2498 Dangai Ave, 
da; E ar epe Ji — 7 Stag. M, DaisbaivtMtr. 9-19, W. Ger- 
auuiy. Všaakyaraa aa H M area^ efdsria Rųatf JU La- 
baratory, 1437 So. 49tb Ave, Ckera tt. 9MM. USA

PARDUODAMAS 
Dorehestery (59 Beiley

St.), gerai atremontootas, aieti- 
aią paj*”*ą 58.109.

Skaadriati vakarais telefoną 
258-4472.

Tik ką dabar išėjo Iš kan. N. VALATKOS

VI LAISVĄ LIETVVĄ
Knyga iškelia ir 

Ji tari
Rdrijoair Lietame 

IBM

ras J
ar

bavąs Lietuvos ka- 
arejo-

iš Sas-
1944 ai. gyvenęs Vilka

viškyje. Ieško sesno.
Jis pats arba kas apie jį ką 

jin© malonėkite pranešti Adol
fai Bntdieraitiai. Rt. 1. Box 71, 
Terra Altą; W. Va. UJLA.

1743 N. Saarer Ave, 

Scraatoa, Pa. 18558.

NSNVSIMINK11E!
pagelbėti sergantiems 

ita, ranką ar koją skans- 
astirpimn, jaaėbat

RBkSlEEF RUB mostb 
Užtikrinai

dan-

ROT AL PRODUCTS 
North Sta, P.O. Boa 9112 

Nemariu NJ. 07155ūskuriiiM i Uetuta 
1971

*
vyltąla r

Lietuvoįt šios

K
11

jfu galima dabar 

A«a NO__ ^5 a J
JIIIBttlK IfaTu MTTRB

990 Woat Breadway,

SLA

RADUO PROGRAMA
iMCuvlų Radijo 

Naujoj Anglijo, 
ii fltotaa WLYN, 1M0 U
loeiklų kr ii stoties FM 
101.7 mc- veikia sekmadie 

nuo 1 iki 1:30 vaL die 
Vėliaush 

žinių santrauk*
» Komentarai, muzika, dai 
aaa ir Mafdutėa pasaka.

>» Hnim reikalaia kreiptis 
gėlių ir dova 

502 E. Broad 
y, Bo. Bostone. Telefo- 
AN 8-0489. Ten

SV8IVIENIJIHAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

visuomenei ir išmokė 
kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerią

Betavią fraternalinė organizacija — 
kia apdraudą ir ligojo pašalpą, kori yra

pigi, aaaSUSIVlENUIMAS aobško pelne, o teikia 
pa tarnaujame savttarpiaėe pagalbos pagrindą. 

SLA— jaa tari daugiaa, kaip tria sa pase milono dolerią 
kapitalą, tad je apdraudė tikra Ir magi- Kiekvienas 

įvairią kbsią reikatiagbmrias
5100.00 Ri P10.000.0C.

Taapsmąją Apdraudą — Ba. 
kad įaonooKe gautą pinigus 

studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA duoda VAIKAMS ir jatmuolbms labai pigią TERM 

apdraudą: ui 51*000.00 apdraudos tik 53.00 mokas*

8LA—AKCIDENTALt APDRAUbA naudinga visokio 
rekomenduojama Retuvflką 

Už 51.000.00 akcidenta-
92.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumois Hetuvfą koloniją. Kiripkitės 
» kuopą vefkOjue, tr <ie plačiau paaiškins apie

957

informacijas, jeigu

of America 
Nose Torių N Y. 10001
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KELEIVIS, Sa BOSTON Nr. 48,1970 m. gruodžio IS

Vietines žinios
»«aaa**a****«<

Inžinieriai aukojo $200

Praeitą šeštadienį įvyku
siame inžinierių susirinki
me Žmogaus teisėms ginti 
komitetui buvo suaukota
200 dolerių. Plačiau para
šysime kitą kartą.

Skautų Kūčios Bostone

Gruodžio 20 d. (sekma
dienį) 4 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos
3-jo aukšto salėje visi Bosto
no skautų vienetai ruošia
bendras Kūčias ir kviečia 
jose dalyvauti ir visus skau
tų tėvus su savo vaikais.

Susirenka paskutinį kartą

Šį ketvirtadienį, gruodžio 
17 d. 8 vai. vak. bus So. Bos- j 
tono Lietuvių Piliečių dr-jos i
paskutinis šiais metais susi- Į 
rinkimas. Be kitų reikalų'
svarstymo, jame bus oficia-j 
ą i
liai pranešta ir sekmadienį* 
vykusių valdybos rinkimų; 
rezultatai. Nariai kviečiami ■ 
gausiai dalyvauti.

t

Vietoje Kalėda sveikinimų' 

aukojo j

Dr. G. ir pik. A. Stapulio-: 
niai iš Dorchesterio, Mass.,. 
vietoj Kalėdų sveikinimų au-

į kojo Vasario 16 gimnazijai 
$15.

0. ir P. Vaičaičiai iš So. 
Bostono — po $15 Žmogaus 
teisėms ginti komitetui ir* 
Brazauskų bylos gynimo rei
kalams, iš viso $30.

Žmogaus teisėms ginti1 
komitetui St. ir M. Subačiai 
iš So. Bostono, Mass., auko
jo $25 ir Pr. ir J. Liūdžiai iš • 
New’ Britain. Conn.. $10.

Felicija ir Vytautas Iz- 
bickai aukojo lietuviškai 
spaudai paremti.

Aukos Komitetui žmogaus 

teisėms ginti

Per Keleivį aukojo:

M. Strazdienė $25, X iš i 
Cambridge $15. P. Navo- Į 
želskis, A. Bačiulis. J. Kuo- į 
dis, H. ir T. Trybės. L. | 
Herbstienė ir X — po $10;

K. Dūda, V. Eikinas, K. 
Grūzdas, J. Davalga—po $5.

LDD 21 kuopos susirinki- ; 
mo dalyviai aukojo:

N. Jonuška, V. Jackūnas, i 
S. Janeliūnas ir P. Brazaitis' 
po $5; J. Valickas $2: O. i 
Zinsky, A. Dabšys, L Eidu-; 
kas, F. Eidukonis, P. Jovai
ša. A. Vadelis. L. Giedraitis, 
M. Aluza. A. šiugžda. C. 
Marcelionis, A. Audick. S. 
Mikėnas ir S. Baleiša — 
po $1.

Per Liet Enciklopediją— j
D. Valeiša $50.
Po $20 — I. Narbutas ir 

J. Starinskas. i
N. ir A. Griauzdės $15.
Po $10 — J. Kapočius, B. 

Mikonis, E. Manomaitis, A. 
Kulbis, G. Ambraziejus, S. 
Griganavičius, S. Rackevi- 
čius, A. Škudzinskas, A. ir J. į 
Januškevičiai, P. ir E. Rač

kauskai, S. Augonis, B. skaitą Skawmut 
Kruopis, J. Starinskas, X irt'
X.

Po $5 — A. Lapšys, J. 
Liutkonis. V. Kulbokas. M. 
Vaitkevičienė, P. Žičkus, K. 
Bačanskas, E. Juciūtė, A. 
Januška, A. Vakauzienė, A. 
Lizdenis, P. Žirolis, J. Simu
tis, J. Skabeikis, J. Vaich, 
T. Vilkienė ir X.

Po $ 3 — K. Merkis, R. 
Petronienė.

Po $2 — J. Ūselis. F. Za- 
leckas, P. Verbickienė, V. 
Ivanauskienė.

Iš loterijos Šv. Petro liet. 
parapijos choro koncerte — 
$16.50.

X ženklu pažymėti tie. 
kurie nenorėjo savo pavar
dės pranešti arba pinigus 
pasiuntė bankui, neparašę 
savo pavardžių.

Komitetas yra

045-873-2. Banko 
National Sbaurmut 
Boston, So. 
02127.

Au-tmi viščiukų šlaunelėm, na- 
ban- į mie gaminta dešra su kopūs- 

i tais, kugeliu, košeliena, ka
va su pyragaičiais ir apetitą

Bank of * paskatinančiais užkandžiais. 
1 Ant stalų bus geros degtinės 
j ir šampano bonkos.

Kam patogiau, tas gali 
•avo auką siųsti per Keleivį 
ir Lietuvių Enciklopediją 
(361 Broaduray, So. Boston, 
Mase. 02127).

Auka Tautos Fondui

L. Herbstienė Tautos Fon
dui paaukojo $5.00.

Naujųjų metų sutikimas

Sp. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-ja ir šiemet ruošia 
Naūjųjų metų sutikimą. Da
lyviams kaina nustatyta že
ma — tik $15 porai, nes 
maistą gamins narės šeimi
ninkės. Svečiai bus vaišina-

I Svečiai renkasi 8 vai. va- 
t karo. Iki 9 vai. jie turės pro- 
Į gos aplankyti barą, kur bus 
j įvairių gėrimų. 9 vai. prasi- 
j dės banketas, kuris tęsis iki 
!ryto.
j Stalai' vis bus papildomi 
Į maistu. Visa tai-už $7.50 as- 
’ meniui. •

Banketo šeimininkas — 
inž. Aleksandras Čaplikas. 
Maistą gamina, pristato ir 
prižiūri Viktoras Tamošiū
nas.

S.G.

į Paragink savo pažįstamus 
1 išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
188 Miibury SL

YVORCESTER, MASS. 
T«L SW 8*2888

Vadoje B.

Telefoną.-: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

I P £ D1 NI S 
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
nno 4 rvto iki 5 rak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTŽ) 

OPTOM ETRISTt 

Valandos:
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
! SOUTH BOSTON, MASS.

a»qr mrr —gyva—oaa—avaa

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimaatal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

Peter Maksvytis

Telefoaas: 998-8475

to tr
ka to vUajo. gyva na ir

laikita TtodM fld S ▼»- 378 W BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

K«tž» yra geritisiis žmcgaui dragai

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

toto ir tarime 

M reto

W»W.

Nao 9 rak ryte

tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
visus gatavos vaistus.

— eikit į lietuviška raistiaą.
L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm. 

tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Tnlnfmue AN 8-9929 
8 vaL v., išskyrus šventadienius ir

N & T OIL CO., Ine.
541 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

r—Z”
□ Krosniesaptarnavimas 
0 Automatinis .įpilimas 
0 Patogios mokėjimo sąlygos 
0 Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

k -■
i ,
t r 
r?

268- 4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

480 West Broaduray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tumius metus. Nuošimčiai yra nurašomi ano Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet. Mo kauko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Griguhm. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turto (Assets) yra

virš 210,000,000

ir Taūaą j
Namus iš lauko ir viduje.

Z Lipdau popierius ir taisau^ 
trinią, ką pataisyti reikia. <

Naudoju tik geriausią

JONAS STARINSKA8 
229 Savin HM Ava

TsL CO 54854
rr

A. J. NAMAKSY 1
Real Estate A Insurance : 

321 Country Club Rd. j
Nearto teatro, Mass. 02159 

TeL 332-2845

Flood Sąuare 
Bardtcare Co.

tovutetoa M. J. ALBMi 
IS EAST BBOADNAl 
SOUTH BOSTON, NASA 
TELEFONAS AN S-414S 

Boajamia Ma 
Popiaroa

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atteku įvairią riiią

ATLAS PARCELS CO.
reet, 
01604

Tat. 785-3347
Tiesiai ii Worcesterie atoa- 

čiam įvairias sinatfaim į Lieta 
vą ir kito Rusi jea valdomas 

B 
P

ava matote ir pramonės gausi 
nią. Turime vieloje įvairią vie 
tinės gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai ia 
momto kainomis. Be ta siaučia
me maistą, pinigus Ir galite at
sakyti ją gamybos prcksa. čto 
sumokėsite pinigus, e gimtom 
to virioje galės pasiriakti at
sakyto prekes.

Taipogi tarpininkaujame pei 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines Ha pos save į svečias 
ar nuotoliniam apsigyvenimni 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningaL Atsitonkę JsiU 
Kinsite. Vedėjas A. SchyriasU

E. KARDEUENES DAINŲ 
PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistes Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
ju nlokštele. K**"* 55.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAM DOVANAS

•tomčia betarpiškai 
IS BOSTONO | LIETUVĄ 
ir kito Rusijos

kad skarelių L^«*a**a 

Atidaryta darbo

telefc
-oadvri _

So. Boston, Mass. 00127
TeL 288-0066

■aaaMaeeoaoaoMoaoaeaaaoMoaMoaeeeoaMiMeaiMaa

VtooMa
Beikmenyo 
Vtanfrte

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvrsy 

Sa Bosto, Masa 92127 
TeL AN 8-1791

Gana
nereikalingai eikvoti kurni alyvą 

1970
Alyva kūrenamos

šiko oro krosnys

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juea atsikviea. 
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
lėktuvą kilį e tai (air tkkets) išrašomi 
belaukiant — ke jekie papildome 
me k e sč i e .

Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produktingumus

Greito
Ekonomija

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį. pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metų garantija.

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, Qnincy, Mass. 02149
Alyvos hurserio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 438-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

®FUEL CHIEF

1 r

8 Mo

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

^Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Durbe
-12

380 W. Broaduray
02127

Visą įkyrią vedėja

> »


