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Kosyginas siūlo Amerikai 
padėti pralaimėti...

Jis manąs, kad Amerika vistiek pralaimėsianti Indo
kinijoj, tad sovietai pasiryžę "palengvinti“ tą pabaigą. 
Jis tikis, kad ir Sovietijos-Kinijos santykiai pagerėsią.

Sovietų'S-gos vadų pasi- namizavimo politika neat- 
kalbėjimai su užsienio spau- nešianti JAY-bėms ten ’jo- 
dos atstovais yra labai reti. kios pergalės. Tad ko ten a- 
Bet ši kartą, matyti, Naujųjų merikiečiams gaišti? Gal tik 
metų proga. Sovietijos mi- tai tam, kad užsispyrę palai- 
nisras pii mininkas A. N. Ko- kytų dabartini režimą, 
syginas leidosi užkalbina
mas japonų laikraščių korės- Kadangi ateity Amerikai 
pondentų ir pareiškė savo ir vistiek reikėsią pasitraukti 
sovietų vyriausybės bei par- iš Vietnamo, tai sovietai sa- 
tijos nuomonę Įvairiais poli- vo tarpininkavimų, esą. ga- 
tiniais klausimais. lėtų tą procesą "paskubinti“.

Jis pažymėjo, kad Sovie- žinoma, tokia pagalba 
tijai, kaip visada, labai rū- sukelia tik atsakingų JAV 
pinti taika ir nusiginklavimo diplomatų šypseną, nes iš 
pažanga. Jis, esą, džiaugtų- anksto žinoma, ko ja siekia- 
si, jeigu Helsinkio derybose ma. Tai būtų tiktai komunis- 
būtų pasiekta strateginių tų visos Indokinijos pusiau- 
ginklų apribojimo klausimu salio pagrobimo pagreitini- 
susitarimo. Būtų gera prieiti mas.
ir prie platesnio masto nusi
ginklavimo. ! Šia proga Kosyginas pa-
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Berlyną atidavė 

Eisenhoįveris

Pakvietė sovietus 

į Davis teismą

Kenntucky žuvo 3S
angliakasiai

Hvden. Kv., anglies ka-

Padidės senatvės 
pensijos

Neseniai paskelbtieji Bri- Kalifornijoje bus teisia- Hvden. Ky., anglies ka- Senatasnutarėpakeltise- 
lietė ir Sovietų Sąjungos-Ki-j tanijos ir Amerikos valsty- ma žinoma teroriste ir komu- syklose ivyko sprogimas, dėl natvės pensijas 10<T , o ma- 

Kalbėdamas apie Indoki- nijos pašlijusius santykius., bių archyvų duomenys rodo, , a o. i v. .• i. .- , kurio žuvo visa darbininkų žiausiąją iki $100 (buvo $ 
nijos karą. Kosygmas oą- pareikšdamas vilti, kad jie; kad buv' vyriausias sąjungk XXI pamaina 3S angliakasiai <ML Ateity jos didės tiek
brėžė, kad Sovietų Sąjunga gali pagerėti, rodant abiem1 ninku vadas gen. Eisenho-U . i ‘: Iš tos pamainos teliko gyvas kiek pabrangs pragyveni-

Alto protestas 
Volpei

Dr. K. Bobelis gruodžio 
28 d. Amerikos Lietuvių Ta- 

i rybos vardu pasiuntė trans
porto sekretoriui Volpei. ga
na švelniai tik administratv- 
viniu būdu dėl S. L lirkos 
išdavimo sovietą . bau- 
dusiam admirolą Edis, kap. 
Broun ir laivo vadą Eustis, 
šitokio turinio telegramą:

"Amerikos lietuviai yra 
labai nusivylę Jūsų sprendi
mu Pakrančių apsaugos ka
rininkų atveju, yoač. kad 
Jūs man asmeniškai buvote 
pažadėję kaltininkus nu
bausti visu griežtumu. Da
bar gi. kai Pakrančių apsau
gos investigacijos komitetas 
reikalavo juos atiduoti ka- 

i riuomenės teismui, Jūs tik 
I nuplovėte jų renkas, paleis- 
i damas i atsargą.

Todėl Amerikos lietuvių 
vardu prašau jus greito pa
aiškinimo, kodėl Jūs toki 
sprendimą padarėte.

Su pagarba — K. Bobelis, 
kLTos pirmininkas“

Šia proga reikia pažymėti, 
kad Volpes sprendimui prie
šiška reakcija kyla ir ameri
kiečių visuomenėje. Štai, 
Mass. gubernatoriaus pata
rėju išrinktasis iš Easthamp- 
tono adv. Edvvard O’Brien 
pasiuntė telegramas prezi
dentui Ni.xonui, senatoriams 
Kennedžiui ir Brookui, ku
riose prašoma pašalinti Vol- 
pę iš transporto ministro pa
reigų. Tose telegramose yra 
reiškiamos tokios mintys:

Atsakymas prieglaudos 
lietuviui jūrininkui, kuris jos 
siekė rizikuodamas savo gy
vybe, ilgai slėgs mūsų tauti
nę garbę. Transporto minist
ro John Volpes sprendimas 
neatiduoti karo teisman tų, 
kurie gali būti kalti, yra 
klaida ne tik dėl to, kad už
kirstas kelias visuomenei su
žinoti faktus, kurie slepiasi 
už Pakrančių apsaugos 
sprendimo, bet taip pat dėl 
to. kad pasauliui parodoma, 
jog mūsų valsty' •; nebėra 
prieglauda nuo tironijos, ka
da biznis kitaip diktuoja. 
Ministro Volpes veiksmas 
yra mūsų palikimo Įžeidi
mas ir kiekvienam laisvę

terų nariams nužudyti teise-O*P- ‘ . . . *jui ir kitiems veiksmams.
tvirtai remianti Šiaurės Viet- pusėm gerą valią, 
namo ir Pietų Vietnamo ko
munistu reikalavimus, bet ji Jis ižiūris ir Europoje pa-i "ei jlulf 
esanti pasiryžusi "padėti“ stangas siekti geresnnio kai-' ^ai ^uo^as ®e! b nas Jau ln a 
Jungtinėms
Vietnamo karo pa:
ir "prisidėti“ aplamai prie bloko, o Vakarų Berlyne so-į kino prez. Trumaną. kuris ir tindami, kad jis būsiąs šališ- 
viso Indokinijos pusiausalio, vietai pasiryžę ‘nueiti savoi Įsakė Eisenhoueriui sustoti kas. tai valstybės departa- 
reikalų sutvarkymo. j dali kelio i susitarimą, jeigu Į prie Elbės. Tuo sprendimu mentas oficialiai pakvietė

Juk, esą, nei dabartinė A- kitą tokią dali nueisianti ir į Berlynas ir didele dalis o- sovietų atsto us stebėti teis- 
kietijos buvo atiduota sovie- mo eigą. Manoma, kad tada 
tams. Dėl tos klaidos šian-

i weris Įtikino AmerikoI
neralinj štabą, kad suboni-

__  „____ ___ . J Kadangi prieš tą teismą prležastvs.
Valstybėms iš mvninio sugyvenimo tarp J13 0 sa'° 11 t0!. *abai smarkią propagandą v
•o pasitraukti komunistinio'ir vakariečiu!neverta uzlmtL Stabas varo sovietai, iš anksto kai- \ ei pYGSlde Zlįdu

ir arabų derybos

merikos "agresija“, nei viet- priešingoji puse.
1I

Aplamai, šių pareiškimų . sovietai leis JAV atstovams 
dien kenčia visa Europa n\tikslas buvo pavaizduoti so-j gali dar kartą tekti lieti ‘ S S

vietų taikingumą ir gerus kraUją. 
norus, kad tai patarnautų jų'
propagandai užsienyje. De-i Britų štabas buvęs užžy-' 
ja, Sovietų Sąjungos veiks-! gjavimą i Berlvna, bet ne jis 
mai liudija visišką priešin- tuos spendimus lėmė. 
gybę propagandiniams žo- i
džiams. ------- ---------Į I
n ’i i • i j.' Vysk. Paulius Marcinkus
Reikalauja nubausti paskirtas Religinių darbų

instituto direktorium. To 
instituto pareigos parūpin
ti lėšų religiniams reika
lams, administruoti Vatika
no ir kitų jam priklausančių 
religinių institucijų lėšas ir 
nuosavybes.

garsų eelistą
Pasaulinio garso sovietų 

čelistas Rostropovičius vie- 
, šai užsistojo visaip niekina- 
; mą rašytoją Solženiciną, ku
riam buvo paskirta Nobelio

i premija, ir už tai pateko ir 
■ pats i persekiojamų inteli- 
: gentų skaičių. Kol kas dar

vietijoje žydų bylas. 

Pavyzdingas naivumas.

Tai Robert A. Baker, buvęs se-

Britanijoje nuo vasario 15 
dienos veiks pinigų dešim
tainė sistema. Tą dieną bus 

pasitenkinama mažesnėmis pradėta senieji pinigai keis- nato demokra u sekretorius ir 
priekabomis. Buvo atšauk- ti j naujus. Svaras turės ne savo padėti ntudojęs visokiems 
tas skirtas Beethoveno pa- 240 pennių, bet 100. Šili ngų nesvariems b’izniams. 1967 m. 

„! nebus, bet tais vardais busminėjimui koncertas, kuria
me minėtas čelistas turėjo vadinamos kelių pennių mo-
dalyvauti. Bet čia isikišo ki-i neto’- Dabartine p.n.gų sis- 

Buvusi Kal.forn.jos un.vers.teto t]- (ju fls muzika; Oistra-! tema Britanijoje veikia .1- 
filosofijos instruktore Angelą cha, į,. Richteris kurie ta.l giau nei.1,000 metų.
Davis. 26 m. amž_ suimta New! me koncelte tu,.ė)0 „j pat
Yorke ir gražinta i Kalifornija. ‘ daIyvautL Koncertas ivvko.
kur ji turės sėstts į kalt.namųj, Rostropovičius buv0 pub. . _
suolą. .1. kali,narna parupmust IR!OS 3utjktas didžiulėmis 0-! n*“0*1 cigarete.. Pernai už
teisiamiem nesjrų riaušininkam ' tuos skelbimus tabako bend-ivacijomi?,.

Nuo Naujųjų Metų už
drausta televizijoje rekla-

buvo nuteista- kalėti 1-3 metus 
už vagystę ir savo pajamų da

lies nuslėpim;. Jis buvo pada
vęs apeliaciją bet ji buvo at
mesta.

trr ' •' r -r....

ginklus, kad jie galėtu išsilais
vinti. Teismo metu buvo nušauti K ultūros m i n isteri io ie

rovės sumokėjo 206 mil. dol. 
e. Tabako fabrikantai sako da-

4 asmenys, ju tarpe ir teisėjas.’ sama žmonių, kurie jau tei- bar skirsią milionines sumas
Dėl jos komunistai kelia didžiau- }<aĮauja Rostropovičių nu- 
sią triukšmą ne tik JA\-se. bet bausti griežtomis priemonė- 
ir užsienyje. ' , mjs

tyrimams, kaip pagaminti 
sveikatai nekenksmingas ci
garetes.

tik vienas, kuris ta dieną ne- mas. Pensininkai galės už- 
atvyko i darbą. Dabar aiški- dirbti per metus $2,400, ne- 
namos to sprogimo tikrosios nustodami pensijos.

Padidės ir socialinio drau
dimo mokestis. Jo buvo mo
kama 4.8' > . o dabar reikės 
mokėti 5.2'i nuo uždarbio.

Atstovų rūmai jau seniau 
yra nutarę pensijas padidin
ti, bet ne tiek, kaip senatas 
nutarė. Tie skirtumai bus de
rinami, ir kaip bus galutinai 
nutarta, paaiškės vėliau.

Pensijų Įstatymo pakeiti
mas veiks nuo šių metų pra
džios.. nors jis ir vėliau bus 
paskelbtas.

Po ilgo spyriavimosi vėl 
prasidėjo Jungtinėse Tauto
se Iziaelio ir Egipto taikos 
derybos. Deja, susitarimui 
vilčių nėra daug, nes dabar 
abi šalys yra dar geriau ap
siginklavusios ir dėl to dar 
sunkiau sutaikomos.

Išmėginta Sprint raketa, 
skirta sunaikinti priešo ra
ketom. Bandymas gerai pa
vyko. Spartan raketos ga
lėtų sunaikinti 400 mylių at
stume, o Sprint jas sunai
kintų 25 mylių atstume, jei 
jos praskristų pro pirmąją 
užtvarą.

* * ♦

300 JAV bombonešių la
bai stipriai bombardavo La
oso ir Cambodijos komunis
tų kelius, kuriais vežama ka
ro medžiaga. Sakoma, kad 
nuo tu bombardavimu Ho 
Chi Minh kelyje Įvykę tokių 
didelių ir tiek daug antrinių mylinčiam
sprogimu, jog turėję ten bū
ti sunaikinta nepaprasta 
gausybė komunistų karo 
reikmenų.

šiaurės Vietnamo krašto apsau
gos ministras Vo Nguyen (iiap 
sako. kad JAV žvalgybos lėktų * * *
vai neturi teisės skraidvti virš c • . i .bovietų nubaustas gen.

. S. V,einamo, ir todėl jie bus ap- Grigcre„ko dabar kalinamas 
šaudomi. Įsrutyje (dabar Černia-

chovske). Jis yra nuteistas 
dėl totorių teisių gynimo ir 
aplamai dėl priešsovietinio
nusistatymo.

* * *

dėkojame skaitytojams, bendradarbiams 
IR VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALĖDŲ IR 
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i

amerikiečiui pa- 
Volpe 

minist-
sibiaurėtiras. todėl 
turi būti pašalintas ‘š 
rų kabineto.

Amerikiečiu spaudoje tuo 
klausimu reiškiama nuomo
nė, jog- dėl to išdavimo galis 
būti kaltesnis kažkoks pa
reigūnas, daug aukštesnis už 
admirolus ir kapitonus, ir 
kad teismas t ūtų jj išaiški
nęs.

Gruodžio 31 d. baigė savo Esama žinių, kad Gdans- 
darbus 94-sis kongresas, ke, Lenkijoje, paskutinių 
92-sis kongresas susirinks riaušių metu riaušininkai 
sausio 21 d. pakorė 20 milicininkų.
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Žydų pasigailėjo, o koks
Simo Kudirkos likimas?
Dėl Simo Kudirkos kilusi audra jau lyg ir pradeda 

aprimti. Laikui bėgant susidaro ar kaikieno bandomas su
daryti Įspūdis, kad jau viskas išaiškinta, viskas žinoma, 
ir telieka tik atgailauti ir pasižadėti, kad ateityje nebus 
taip brutaliai nusidėta.

Bet kas gi yra išaiškinta ar per šios bylos tardymą 
paaiškėjo? Paaiškėjo tik tiek, kad Amerikoje esama aukš
tas pareigas užimančių medinės galvos pareigūuų. kuriem 
ir suverstas ant tos galvos visas padaryto nusikaltimo svo
ris. Netiesioginiai paaiškėjo, kad kažkur aukščiau yra ii 
tikrasis nusikaltėlis, už visą žmogaus pardavimą pats at
sakingiausias, kuris tuo tarpu mikliai paslėptas ir netar
domas, kad nesugadintų valstybės departamento reputa
cijos ir neatskleistų suktos politikos juodo pamušalo. Tam 
pasitarnavo ir susisiekimo sekretorius Volpe, savo buka
galvius pavaldinius nubausdamas tik švelniu administra
ciniu būdu.

Bet mums vis dėlto turėtų stovėti ir daugeliui stovi 
prieš akis daug didesnis rūpestis, negu JAV administraci
jos pilotiškas rankų nusiplovimas ir atgaila. Mes esame 
pasipiktinę ne tiktai mūsų tautiečio ir aplamai Žmogaus 
pardavimu vergijon, bet norime žinoti, kur jis dabar yra 
ir kokio sulaukė likimo už savo laisvės ilgesį ir laisvės 
siekimą?

Devyni žydai, bandę taip pat bėgti iš sovietinio ro
jaus. buvo rusų sunkiai nuteisti. Du iš jų net mirtimi. Gal 
šiandien jie jau būtų ir sušaudyti, jeigu ne viso pasaulio 
žydų solidariai sukeltas protesto triukšmas, i kuri Įsijungė 
net žymiausių laisvojo pasaulio politinių ir kultūrinių as
menybių balsai. Ir tie laisvės troškę žydai bent laikinai 
yra nuo mirties išgelbėti pasaulio opinijos.

O kur gi mūsų Simas Kudirka, ne tik laisvėn visom 
jėgom veržęsis, bet dar ir politinių demokratijos fariziejų i 
parduotas? Ar mums jo likimas jau nerūpi? Ar ji jau ga-1 
įima paaukoti tik už tai, kad pasaulio-spaudoje kelis ar ke- i 
lioliką kartų buvo paminėtas žodis „lithuanian“?

Ne. Mes turime reikalauti, kaip tie žydai, kad Kudir
kos ir mūsų krašto pavergėjas aiškiai atsakytų ir Įrodytų, 
kur gi dabar yra tas mūsų nelaimingasis tautietis. Žydai 1 
dar buvo viešai teisiami, o kas padaryta su Simu Kudir-: 
ka? Negi jam „gailestingoji“ komunistų partija atleido ši
paklydimą? Mes tuo nė iš tolo netikime.i j

Mes turime primygtinai reikalauti iš mums palanku-' 
mą parodžiusių kongresmanų, senatorių ir net prezidento,, 
kad jie išgautų iš sovietų ir ši Simo Kudirkos likimą nu
šviečianti atsakymą. Mes negalime leisti, kad tiktai lais- • 
vės siekęs mūsų jaunosios kartos tautietis būtų čekistų 
rūsy tyliai nukankintas ir be teismo nušautas ar kitaip nu- i 
marintas. Juk Simo Kudirkos likimas yra drauge ir žydų, J 
ir rytų vokiečių, ir lenkų ir visų kitų pavergtų tautų trage- į 
dija. Prie to dar ir demokratijos moralinė nuodėmė.

Todėl mes turėtume protestuoti ir reikalauti ir mūsų 
Žmogui laisvės drauge su žydais, dėl savų tautiečių paver-1 
gimo pasauly sukilusiais. Mes turime užmegzti ryši ir rei
kalauti Žmogaus teisių drauge jų broliams, kaip jie drau
ge mūsiškiams, o šiuo atveju Simui Kudirkai. Argi tai neį
manoma? Argi vieni kitų ir bendroje kovoje nepažįstame 
bei nenorime pažinti?

Tiesa. Simo Kudirkos išdavimo atveju kolkas esame 
nuveikę daug ir sulaukę labai gerai apčiuopiamų rezulta
tų. Bet čia pat leisime pastebėti, kad didžiausią tų darbų 
dali nuveikė visai ne tie žmonės, i kuriuos esame sudėję 
oficialų pasitikėjimą. Tai spontaniškai atliko jaunimas ir 
iki šiol net spaudoj nelinksniuotos pavardės. Tai jų ir yra 
didžiausias nuopelnas, jeigu jau nuopelnus norime regist
ruoti. Šios realybės akivaizdoje vadinamieji „dideji as
menys“ jau, regis, turėtų suprasti, kad tikroji kova dėl tė
vynės ir jos Žmogaus laisvės nėra tik paskambinimas ten 
ar kitur ir paglostymas tų, kurie savo iniciatyva ir energija 
darbą jau nuveikė.

Šiandien mums reikėtų mažiau viens kito laiminimų, 
o žymiai daugiau naujų idėjų ir n a u j ų veiksmų.

Simas Kudirka ir 
JAV kongresas

Simo Kudirkos išdavimas turėjo platų atgarsi JAV 
kongreso senate ir Atstovų rūmuose. Senate gruodžio 1 d. 
kalbėjo šen. G. Alcott (Colo.) ir pažymėjo, kad, Simą Ku
dirką išdavus, ne tik buvo pažeista Genevos konvencija, 
bet ir JAV dvasia. Senatorius, norėdamas, kad kiti sena
toriai susipažintų su padėtimi, jiems sutiku>, pavedė kon
greso leidiny atspausdinti ”The Ne wYork Times“ lap-' 
kričio 29 d. paskelbtą ilgą R. D. McFadden straipsni. 
Šen. E. Kennedy (Mass.) tą pačią dieną stebėjosi, kiek

daug JAV vyriausybės žmonių nesirūpina žmoniškumo 
, klausimais. Jis prašė kongreso leidiny paskelbti visą eilę 
| svarbių raštų: jo paties, kaip pabėgėlių reikalams pako- 
. sės pirmininko^laišką valst. sekretoriui W. Rogers, Aga 
! Khan, J. Tautų komisaro pabėgėlių reikalams, telegramą, 
i Įvairioms Įstaigoms pabėgėlių reikalams raštus, telegra- 
i mas.

- Gruodžio 1 d. senate dar kalbėjo šen. E. J. Gumey
(Fla.). Gruodžio 3 d. šen. T. J. Dodd (Conn.) pateikė 
rezoliuciją nr. 491, kuri persiųsta senato užsienio reikalų 
komisijai. Dodd prieš rezoliuciją pateikdamas pažymėjo: 
’JAV-bės gerbia azilio teisę, ir apie tai turi būti aiškiai 
paskelbta visam pasauliui“. Rezoliucijoje JAV senatas 
apgailestauja lapkričio 23 d. Įvykio su Kudirka eigą. ska
tina prezidentą Įvykdyti tyrinėjimus ir pabrėžia JAV Įsi
pareigojimą ne tik gerbti politinės globos teisę, bet ir be 
sąlygų ateityje palaikyti konvenciją pabėgėlių klausimu.

Gruodžio 3 d. dar kalbėjo šen. W. Proxmire (Wis.). 
lis, šalia kitų reikalavimų, pasiūlė senatui ratifikuoti jo 
užsienio klausimų komisijos pateiktą Genocido konvenci
ją. Šen. B. Bayh (Ind.) savo kalboje Kudirkos klausimu 
pašaipiai teigė, kad „mes sudarysime klausimui ištirti 
50-ją ar 500-ją komisiją, ir po kelių mėnesių reikalas bus 
padėtas i archyvą...“ Jis pasiūlė, kad JAV ambasadorius 
J. Tautose Kudirkos išdavimo klausimą pasiūlytų J. Tau- 
:ų Žmogaus teisių visumos susirinkimui gruodžio 10 d. • 
(klausimas nebuvo iškeltas —E.). Senatorius, kitiem su-j 
akus, „Congr. Record“ leidiny prašė atspausdinti „Wa- I 
shington Post“ gruodžio 3 d. paskelbtą vedamąjį „Simas“.

Šen. E. Kennedy (Mass.) senate kalbėjo antrą kartą 
gruodžio 7 d., patyręs apie Baltųjų rūmų paskelbtus do
kumentus Kudirkos klausimu. Kennedy savo, senato ir j 
visų lietuvių bei kitų pabėgėlių vardu pareiškė vilti, kad ; 
šis kraštas nesuterš ateity savo istorijos, suteikdamas glo- : 
ba visiems tiems, kurie jos karštai trokšta.

Atstovų rūmuose, kongrese, keliolika atstovų kalbėjo 
lapkričio 30, gruodžio 1 d. ir vėliau. Lapkričio 30 d. S. Ku
dirkos išdavimą griežtai smerkė atstovai John S. Mona- 
gan (Conn.) H. Keith (Mass.), Roman C. Pucinski (Ilk). 
Pucinski kalbėjo ypatingai karštai ir kreipėsi i kongreso 
narių sąžinę. Jo žodžiais, ar ne tragiška, kai „mes savo 
vaikams pasakosime, kaip komunistų žvejų gauja Įlipa Į 
JAV laivą ir barbarišku būdu sumuša savo Įgulos narį, ji 
išsigabena, gi mūsų pačių žmonės stovi ir stebi Įvykį“.

Gruodžio 2 d. Kudirkos klausimu kalbėjo: J. J. Roo- 
ney (N. York), E. J. Koch (N.Y), tą dieną kongreso lei
diny atspausdintas atstovo Ra v J. Madden (Ind.) pareiš
kimas. Giuodžio 3 d. kalbėjo atst. M. Biaggi (N.Y.). Jis 
priminė, kad JAV nepripažįsta Baltijos valstybių užėmi
mo. ir stebėjosi, kad apie Įvyki „Lietuvos charge d’af- 
faires nebuvo net painformuotas“. Atst. J. D. Waggonner 
(Louisiana) tą dieną prašė paskelbti kongreso leidinyje 
„The Evening Star“, Washingtone. Įdėtą straipsnį „Simas 
ir geltonuodegės menkės“.

Straipsny pažymėta, kad JAV niekuomet nėra pri
pažinusius Baltijos kraštų užėmimo, kad Washingtone 
veikia tų valstybių pasiuntinybės, Juozas Rajeckas yra 
akredituotas Valst. departamente, ir jo pavardė Įrašyta 
diplomatų sąraše. Tuo tarpu J. Rajeckas, artimiausias 
tautybės atžvilgiu asmuo Simui —JAV akyse, — net ne
buvo painformuotas apie Įvyki. Atst. R. C. Pucinski (III.) 
gruodžio 3 d. kalbėjo antrą kartą, nurodęs i rūmams jau 
Įteiktą rezoliuciją. Prezidentas buvo prašomas kreiptis 
i Sovietų Sąjungą, prašant paleisti Simą Kudirką ir jo 
šeimą.

Landgrebe (Ind.) pareiškimas. Jis ir vėl ištisai pakartojo
Gruodžio 4 d. kongreso leidiny Įdėtas atst. Earl F. 

jau minėtą Washingtono „Evening Post“ gruodžio 3 d. 
komentarą (jo autorius — Smith Hempstone). Gruodžio 
7 d. kongreso leidiny dar paskelbti atstovų pareiškimai: 
William J. Seherle (Iowa) ir Harold I). Donohtte (Mass.).

j
Gruodžio 9 d. JAV senate Kudirkos išdavimo klau

simu kalbėjo šen. C. L. Pell (R.L). Gruodžio 10 d. jau tre
čią kartą kalbėjo šen. E. Kennedy. Įvyki primindamas ry
šium su tą dieną minėtomis Žmogaus teisėmis. Jis Įteikė 
kongreso leidiny paskelbti W. R. Frve straipsnį, Įdėtą 
gruodžio 6 d. "Baltimore Sun“, čia iškelti Kudirkos ir 
Solženicino atvejai ir tai susieta su Žmogaus teisėmis. 
Kongr. atst. rūmuose gruodžio 10 d. kalbėjo atst. Mona- 
gan (Conn.), o gruodžio 11 d. atst. Stratton. Jis pareiškė, 
kad adm. Eliis turėtų būti skubiai nubaustas.

Kelių kongreso narių pareiškimai Kudirkcfe išdavimo 
klausimu dar paskelbti kongreso leidiny. Įvykį ir jo iš
davas gruodžio 8 d. pasmerkė J. G. Minish (N.J.), pri
jungęs V. Mėlinio ir Catherine M. Duffy laiškus. Gruodžio 
10 d. paskelbtas Robert Taft. Jr., (Ohio). naujojo atstovo 
rūmuose, pareiškimas. Jis priminė 6 milionų pavergtų 
Baltijos kraštų gyventojų padėti ir jai pavaizduoti prijun
gė „Wall Street Journal“ gruodžio 9 d. Įdėtą Felix Kess- 
ler straipsni apie Baltijos valstybių diplomatus Londone. 
Atst. Hastings Keith (Mass.) giuodžio 10 d. džiaugėsi, 
kad Kudirkos Įvykio tyrinėjimus pradėjo Atst. rūmų už
sienio reikalų pakomisė ir prekybos laivyno bei žvejybos

I

Jie demonstruoja nešdami plakatus ir šaukdami ”Išlais- 
vinkite seserį!“ — tai yra Angelą Davis, kuri kaltinama, 
kad parūpino ginklus teisiamiems Juodiesiems panterom 
išlaisvinti ir teisėjui nužudyti.

Ką kiti rašo?
BIMBAI SIMAS KUDIRKA DĖL KO LAISVĖ NIRŠTA?

NEBUVO MUŠAMAS

Laisvės redaktorius Anta
nas Bimba giuodžio 29 d. 
pirmajame puslapy paskel
bė savo naujieną: „Kudirka 
nebuvo mušamas“.

Kuo jis remia tą savo 
„pranešimą“?

Esą. kapitonas nematęs 
jokių kraujo ar kitokių žy
mių. Kudirka buvęs suriš
tas. bet nesumuštas.

Jeigu kapitonas taip ir 
būtų sakęs, tai kaip jis galė
jo kalbėti kitaip, kai teisi
nantis reikėjo mažinti savo 
nusikaltimą, paklausius ne
teisėto savo viršininko Įsa
kymo išduoti Kudirką? Jis 
galėjo teisintis, kad nema
tęs, kas ten laive tikrai dė
josi.

Bet iš tikrųjų kapitonas 
Eustis, televizijos korespon
dento tiesiai paklaustas, ar 
Simas Kudirka buvo muštas.
diplomatiškai atsakė: „Jis 
labai priešinosi rusų jūrinin
kams. ir reikėjo 'jėgos pavar
tojimo ir didelių pastangų 
jam apvaldyti“.

O ką tai reiškia tas „jėgos 
pavartojimas“? Negi paglos
tymą?

Be to, juk yra paskelbti 
nesuinteresuotų asmenų, i- 
vykius mačiusių, tardymo 
išsamūs parodymai. Tai lai
vo Įgulos narių ir žvejų or
ganizacijų atstovų liudiji
mai. Kad Kudirka buvo ligi 
sąmonės netekimo mušamas
yra Įrašyta net Pakrančių 
sargybos tardymo protokole. 
Jis buvo mušamas ne tik Vi-
gilant laive, bet ir pervežant 
Į sovietini laivą, kai jau bu
vo vos gyvas ar gal ir negy
vas.

Bet komunistę „garbės is
torikas“ Bimba dedasi viso 
to nežinąs ir sąmoningai 
mulkina savo skaitytojus, 
vykdydamas savo šešėlinių 
viršininkų nurodymus.

Gruodžio 18 d. Laisvė ė- 
mė šaukti: „Matote, ką šel
pia SLA vadai“.

Ją taip sujaudino SLA 
centro sekretoriaus A. Bud- 
reckio pranešimas, kad 
„vien iš tautiškų centų fon
do SLA seimas tarp 1944 ir 
1969 m. paskyrė lietuviš
kiems patriotiniams ir kul
tūriniams darbams 839,000.

Į Amerikos Lietuvių Taryba 
per tą laikotarpi susilaukė 

: 810,000 paramos iš Susivie- 
į nijimo. O kur kuopų įnašai?
' Juk per mirimą laikotarpį 
I per 250 SLA kuopų rinko ir 
siuntė aukas Altui. Balfui, 
LB, Įvairiems fondams ir žy- 

I giams. Kuopų aukos viršija 
centro aukas bent dešimt 
kartu...“

I
Štai kodėl Laisvė ir šau- 

; kia: „Matote, kiek SLA do- 
; leriu kasmet suvalgo „veiks
niai“ ir „vaduotojai“.

i
SPAUDĄ BEVARTANT

Į
> ■ Mintis, kad pavergtoms 
Pytų Europos tautoms rei
kia dairytis savo siekimams 
paramos tolimoje Rytų Azi
joje. nėra nauja. Tą mintį 
kėlė jau dr. Jonas Šliūpas ir 

į sulenkėjęs lietuvis Juozas 
Pilsudskis rusams nelaimin- 

i go karo su japonais metu 
1904 m. Tada norėta už
megzti santykius su Japoni- 

, jos valdžia ir sudaryti bend
rą frontą prieš rusus, bet iš 
to plano nieko gero neišėjo. 
Tas klausimas vėl pagyvėjo, 
kai po Antrojo pasaulinio 
karo rusiškasis bolševizmas 
išplėtė buvusią carų impe
riją, jos ribas vėl pastumda
mas toli Rytų Europon ir pa
vergdamas eilę tautų. Da
bar Tolimuosiuose Rytuose 
atsirado vietoj Japonijos ki
tas rusų priešas — Raudo
noji Kinija. Kinija i Rytų 
Europą kreipia tam tikro 
dėmesio. Tai rodo ir Įsigalė
jusi jų Įtaka Albanijoje, ku
ri nuo 1956 metų visiškai 
sulindo i komunistinės Ki
nijos bučių.

su
Mao Tse-tungo santykius 
dabartine Rytu Europa

omitetas. Jis paklausė: kuiną kryptimi eina klastas? 
Ne, nei krašto sąžinė, nei kongresas ši kartą negalės nu
imti“ — teigė Keith. Jis ištisai pateikė latvio Roberto 
iriezės liudijimą Atstovu rūmu apklausinėjimuose.

(ELTA)

’ apžvelgia rusų ir Rytų Euro
pos istorijos dėstytojas Bos
tono universitete Kamil 
Dziewanowski, autorius tik 
pernai išėjusios knygos „Jo- 

i sef Pilsudskį, 1918-1920“. 
į Jis yra ir Harvardo univer- 
! siteto rusiškųjų studijų cent
ro bendradarbis. Jo straips
nį Communist China and 

| Eastern Europe paskelbė 
j vėliausias Londone išeinan-
- čio Survey žurnalo numeris. * * *

Kinų istorijos žinovas
Harvardo universiteto pro
fesorius John Fairbank sa
ko. kad kinų užsienio politi
ka vis prisilaikydavusi trijų 
pagrindinių gairių: 1) sie
kimo vyrauti savo Azijos da
lyje, 2) būti sausumos, ne 
jūros, galybe ir 3) kinus lai
kyti labiausiai civilizuota 
tauta pasaulyje, visas kitas 
tautas priskiriant prie „bar
barų“ grupės.

Kodėl dabar Kinijai pa
rūpo tie už 6,000 mylių gy
venantieji Rvtų Europoje jos 
vadinamieji „barbarai“? Ži- 

i noma, tai yra tik neslepia- 
: mas noras laimėti prieš ru
sus Kinijai sąjungininkų, 
prieš tuos, kurie didžiuojasi 
ir skelbiasi esą galingiausi 
ir neklaidingiausi komunis
tinio pasaulio „popiežiai“, 
ko kinai nenori pripažinti.

Mat, Kinijai komunizmas 
yra jos „tautinės garbės“ da
lykas. Jos idealas — gelto
nosios rasės komunistinė vė
liava. ♦ * *

Pasikalbėjime su japonų 
socialistų delegacija 1964 
m. Mao rusus pavadino ”di- 
džiagalviais šovinistais“, ku
rie prisigrobė žemių Sibire 
ir Rytų Europoje, Rusai, jis 
sako. turi pasigrobę milioną 
kvadratinių mylių Sibire, 
kurios seniau priklausė kinų 
imperiiai. O Rytų Europoje, 
sako Mao. rusai pagrobė da
li Rumunijos (Besarabija) ir 
dali Rytu Vokietijos (Rytų 
Prūsiją ir Mažąją Lietuvą. 
Red.), kurios gyventojus iš
vijo. o kitą dalį atidavė Len
kijai, kaip atlyginimą už iš 
šios pasigrobtas žemes. Ru
sai, sako, ir Suomijos pagro
bė tiek, kiek norėjo.

I
Gaila, kad Mao nepami

nėjo Baltijos valstybių.

ŠĮ Mao pareiškimą Prav- 
da pavadino „projektu So-
vietijai suskaldyti“.* * *

Įdomu, kad rusų-kinų ki
virčą išnaudojo nuo Gomul- 
kos pabėgę Į Albaniją len
kai stalinistai, vadovaujami 

Nukelta Į 3 pusi.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASK, 

TAS DUONOS NKFKAM.

LIETUVIAI KITUR
VOKIETIJA

Jaunimo stovykla

kun. Girčius iš Osnabrucko. 
Po pamaldų visi susirinko i 
gražiai išpuoštą ”Baltojo 

i balandžio“ salę. Bendroj 
Vokietijos LB valdybos vakarienėj dalyvavo per SO 

Informacijos rašo, kad gruo- asmenų.
džio 12 d. Romuvoje buvo

šokiams akordeonu grojo 
R. Paliulis ir J. Kriauza. 
Tarpe šokių skambėjo dai
nos.

Ąžuolas
I

Įste’gč gydytojų klubą

• Bomoj Įsteigtas lietuvių' 
! gydytoju klubas, kurio val- 

susirinkę Jaunimo sekcijos Programą pradėjo apylin- ėybon išrinkti: pirm. V. By- 
darbuotojai ir tarėsi 1971 ■ kės pirm. P. Kazirskis. Jis Litis, B. Paltarokaitė, A. 
m. jaunimo stovyklos ruoši- pasveikino visus svečiu*, jų Laukaitis ir A. Gintautas, 
mo reikalais. Į tarpe savanorius A. Januli Viso labo V. Vokietijoje!Ii*. C* 4- Al L, iz.Rvv* i 1 • •

Pirm. A
kad Bad Pyrmonte

s. Įidipe ><tv<uiu!ius n. .miiuii \ įso labo V. VOKietlJOje
Šmitas pranešė, i’1 ,St Motuz«' ?' esu-23 lietuviai gydytojai ir

yrmonte Užsakv-:'.'3.'1.0™?111’ pel'dave L DAi8 medicinos studentai.
L , „ i y . i saiciui is Bremeno. Sis pri-P 

Ba-itos geros patalpos stovyklai į . na.kaitininks p 
nuo liepos 23 d. iki 31 d. Ne-! . ^skaitini n ką ...
toli stovyklos yra geros spo.-i įlu,»’ atv>'kf.,s H»mĮ»<m<>. 
to aikštės ir plaukiojimo ba-'J° tema - Lietuvos kanuo- 
seinai. Laukiama jaunų tau-j rn?,?s.t, umpa apzvalaa lr 
tiečių iš Amerikos, Angli-,iel i'me'
jos ir Belgijos. Žada atvyk
ti svečių ii is okupuotos Lie- pradėjo nuo Mindaugo; siuntė posto narių gruodžio: 
tuvos. Numatyta plati studi- yiške,į,amas kariv9mVl« (1. subrinkime priimt, re-!
jine. menine ir pramogine
programa. Jei pasiseks pil-

GARY, IND. 

Legionierių rezoliucija

Čia veikia Amerikos Le-Į 
giono Vytauto postas. Jo! 

Baliulis savo išvedžioji-J narys Aleksas Einikis at-J

nai 
Įdomi

nes ir atskirų kariu nuopel-į zoliuciją, kurioje smerkiami
F11" nus. Ilgiau sustojo prie 1919 Pakrančių sargybos parei-

ją Įvykdyti, stovykla bus laikotarn o. Lietu-! gūnai dėl to. kad jie išdavė:
m ir naudinga įvairaus , .. . i ‘ .___-- • 1Krilavinimo iaunimui Tiki kariuomenę jis pavaiz-; sovietams iš jų pabėgusi lie-,

masi kad susirinks anie 80 davo kaip. tuo1aikme tautos j tu ų Simą Kudirką, primena.; 
’ " " p mokykla ir pavyzdingą or- j kati prezidentas pareikalau-

ganizaciia, kurioie klestėjo tų Kudirką grąžinti irreika-j 
lietuviškumas. Prelegentas paujama užtikrinti, kad at-j 
neužmiršo ir garbingų sava-įeityje nė vienam bėgančiam 

53 Bonn—Bad Godesberg, norių ir partizanu. Savo na-i iš despotų valdomos Sovie-
Annaberger Str. 400. skaitą baigė nežinomo Ko- tų S-gos ar kito panašaus

i votojo žodžiais: „Nebelauk,< krašto nebus užkirstas kelias 
sKariuomenės ir Tautos mergaite, nervmok prie var-! patekti j laisvę.

tu. aš jau neateisiu linksmas j
j takeliu: išėjau kovoti už Rezoliucija pasiųsta kon-

gresmanui Hartke ir sena
toriui Madenui.

asmenų.
Registracijos reikalais 

kreiptis Į A. Šilerį:

šventės

įžstoti.LB Zwischenahno apylin- -'Antine miela, išėjau uz 
kė lapkričio 28 minėjo Lie- kas Tra brangu . 
tuvos kariuomenės atkūrimo
sukaktį ir šventė Tautos Toliau sekė K. Diksai- 
šventę? ,čio paskaita apie lietuvių'

’ j tauta ir vienybės reikalą. Jjs į Ohio valstybinio univer-
Minėjimas pradėtas pa- priminė Vinco Kudirkos žo- >;teto piof. dr. R. Šilbajoris 

maldomis, kurias atlaikė džius, raginančius semtis i parašė ir Norman L niveisi- 
stinrybės iš praeities. Seno-į tv of Oklahoma Press išleido 

*♦*♦********************♦*******’ vėje lietuviai pasizvmėjo i knyga Perfection of Exile:
vieningumu, gindami savo i Fourtheen Contemporary 
žeme. Jie buvo pasirvžę ne-Į Lithuanian Writers“. 
pasiduoti savo priešams. Tas

IŠĖJO SVARBI KNYGA

Buvęs Treblinkos (Austrijoje) 
žmonių naikinimo stovyklos ko
mendantas nacis Franz Stangi 
Vak. Vokietijos teismo nubaus 
tas kalėti iki gyvos galvos.

Dr. ( ari Henning (kairėje) ir dr. Charles Durni prie 
13 tonu Baseball II magneto, kuris pajėgia rujas bal
tinti 20 kartu daugiau negu saulė. Jis yra l.awren<e ra
diacijos lai oratorijoje Livermore, Califorijoje.

Pavergtųjų seimo žodis

ROMANAI
Birutė Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 
psl., kaina $5.00.

MINDA UG O N UŽUDY- 
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
nsl. kaina $ą

D. Nendrė, AIDAS TARP 
237 DANGORAIŽIŲ, romanas, 

i 365 psl., kaina $5.
i • n j i irno Jeronimas Ignatcnis, LO- Jurgis Gliaudą. LIEPS- ŽIA, 301 , kaina $3

NOS IR APMAUDO ĄSO- „ .
, ČIAI, premijuotas romanas, Rezistencija, romanas, 
i 304 pusi., kaina $4.00. i Paras® R- Spah-S 429 psl., 

i kietais viršeliais, kaina — 
Alė Rūta, VIENIŠI PA-! $0.00.

SAULIAI, romanas, 265 psl. i 
kaina $3.59.

Jurgis Gliaudą
1 ŽENKLE, premijuotas ro 
į manas, 234 psl., kaina $2.50 {

Albinas Baranauskas.

. delfino i Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS, 

Bernardo Brazdžionio poe- 
; KARK^UPĖNUOSE, pre i zijos rinktinė, kurioje sutal- 
mijuotas romanas, 224 psl. i pinti geriausieji visų jo iš- 
kaiaa $2.50. i leistų Knygų kūriniai. Puoš-

Aloyzas Baronas, PAVA-i nus leidinys, 592 psl., kai- 
SAR1O LIETUS, 261 psl.,ina $10.00.
kaina minkštais viršeliais; Broliai balti aitvarai, 
$2.50, kietais $3.75.

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas nuoširdžiai svei 
kiną pavergtąsias Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos 
Estijos. Latvijos, Lenkijos, LIETUVOS, Rumunijos ir j 
Vengrijos tautas Naujųjų Metų.

Atsigrįžę i praėjusių metų Įvykius, mes regime, kad 1

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS. ICGpusi
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Vytautas Volertas, SĄ-i Tau, sesute. Piano Lem- 
MOKSLAS, premijuotas ro-'bert° gyvenimas, žinyba, 
manas, 279 psl., kaina $3.50. prisiminimai, 269 psl., iliust

ruota, kaina minkštais vir-
Andrius Valuckas, NE- i geliais $3. kietais — $4. 

MUNO SŪNŪS, romanas iš;
suvalkiečių ūkininkų sukili-l Nemarioji žemė, Lietuva 
mo 1935 m., I tomas, 280'pasaulinės poezijos posmuo- 
ps'l., kaina $3.00. ; se, sudarė Alfonsas Tiruons,.
... .. . , 176 Psl-’ kaina $5-00.Andnus Valuckas, NE-Į pQ Dievo antspaudais>

i SUNuS, II tomas,' Vytauto Didžiojo godos, Le-
| 428 psi, kaina $4.00. onardo Andriekaus eilėraš-

Saliy Salminen, KATRY-(čiai, da.I. Telesforo \ aliaus
iais\ė? tioškimas Rytu ii Centio Europoje tebesireiškia į NA, romanas, laimėjęs Šve- iliustruoti, 106 psl.. Kama 
su nesilpstančia jėga. keldamas gausias problemas komu- • dijos literatūros premiją,: $3.00.
nistams, kurie niekada nesugebėjo patenkinti tautos rei-; 29 
kalų. Bražinskų ir Kudirkos dramatiškas veržimasis i lais
vę, šių metų sąmyšiai Lenkijoje dėl maisto — tai naujau
si komunistinės sistemos bankroto liudijimai.

psi., kaina $5.00. į CHAPEL B.. Algimantas 
k tr. Tarulis, VILNIAUS? Mackus, 64 psl.. kaina $3.

Joje dr. R. Šilbajoris ap
mas padėto jiems re tik at- taria 14 lietuvių rašvtojų kū- tautų intelektualuo 
laikyti priešus, bet dažnai į ryb?. Tie rašvtoiai yra: H. 
juos ir Įveikti. į Badauskas.

į i J. Aistis. A. Škėma. A.
! Deja, negalima pasakyti, j Landsbergis. K. Ostrauskas 
kad šiandien mes būtume ii

įu vieningumas ir pasiryzu

RŪBAS, 495 psl., kaina TĖVIŠKĖLĘ As REGIU, 
Imsrys. 40 psl., kaina Sl.- 
pilėraščiai, parašė Pranas 
VAKARĖ BANGA, lyri- 

; ka, Gražina Tulauskaitė,

minK.štais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,Pažymėtinas taip pat stiprėjimas rūgimo pavergtųjų i

se. ypatingai Sovietų Sąjungoje. Pasi- Aloyzas Baronas: LlEP į 
. v ... . . girsta balsai, reikalaujantieji daugiau asmens laisvės.. TAI IR BEDUGNES, pre . nn

Plačiai žinomas sovietų rašytojas Andrius Amalrikas net į mijuotas romanas, 279 psl. ! z ps " * aina ' 
iešai yra pareiškęs savo abejojimą, ar beišgyvens Sovie-' Kalna $3,00. i AUKSINIAI RAGELIAI,'

1 A. Nvka Niliūras. A. Mac- Sąjunga su savo dabartine sistema ilgiau, kaip iki 1984 
gi taip vieningi ten. kur lie-| kus, H. Nagvs, K. Bradūnas, metlh Dėl to jis yra Įkalintas. Pagarsėjęs autorius Alek- 
čiami m.ūsn rauto? gvvybi-i M. Katiliškis, J. Mekas, A. sardias Solženyc-inas, kurio vėliausi veikalai išleisti Va
niai reikalai. Kalbėtojas vie- Baronas ir B. Brazdžionis, karuose ii- 8 \ietų Sąjungoje plinta tik pogrindžio leidi- 

Tai pirmoji tokia knyga niais, net i Stockholmą negali vykti atsiimti jam Švedijos 
a.nghj kalba. Ji yra didelis Akademijos iripažintos Nobelio premijos. Prie^ jo teisiu 
irašas šios rūšies literatu- varžymą pas pylė gausūs sovietų intelektualų protestai.

Vytautą, Alanta,: TARI! lyrika,’ Pianas Naujokaitis,
OV!E1X_G^^'MŲ’ i eiiSrašTi^klŠkinys.
pusi., kaina $4.50. A--> 9Steponas Strazdas,

Kazys Almenas, UPĖ J! ps]., kaina $2.50. 
RYTUS. UPĖ I ŠIAURĘ, j ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
romanas I dalis. 325 psl., U Į Vaitkus. 86 psl., kaina

nvbės pavyzdžiu nurodė ir
, čeku-slovaku laikyseną rusu 
j okupantų atžvilgiu.

klausima atsako: aiškiai ne

dalis 302 psl.. kiekvienos da 
ties kaina $3-00.

igimą vieningumo ir toleran- p | ■ cijos stoka, spartus* nurauti-oDHUflH vartant nn? iaetuBendr™™-•^l****“**^ * •**•““* i nes silpnumas. Spėjama;
kad V. Vokietiioie gyveną

(Atkelta iš 2-tro pusi.) į apie 10.000 lietuvių, o L..
. . i Bendruomenėle nėra net ir

Kazimiero M i jai os.. Jie leiij-j ooo. V^rt^ndprn} tolcranci- 
Įsigijo radijo stoti ir spaus-j ja jr rprų5iUodami lietuviu 
tuvę ir varo propagandą, za-1 pag-a] tikyba ar jų atvykimo 
dėdami atimti iš sovietinės^ Vokietija laika, galėtume 

o ei- 
kad

kas. ir bus lengvai prieina-, va]džiai
ma visiems, kas tik norės su-i ‘ w
sipažinti su lietuvių rašyto-;' Sovietai taip pat susiduria su daugybe tarptautinių 
jų kūryba. problemų, kvrių labiausiai grėsminga yra didėjantis ply-
• Knyeai išleisti Lietuviu šys tarp Sov.etų Sąjungos ir komunistinės Kinijos. Kini- 
Fondas davė $3,000. o kitu?! jos grėsmė skatina sovietus žiūrėti ajisitikrinimo kituose 
$7.000 parūpino pati leidyk-j regijonuose. Tatai gali priversti sovietus imtis nuosaikės
lą. j nes politiko'.

Dabar dr. R. Šilbajoris y-į Pavergtųjų Europos Tautų Seimas giliai tiki, kad

Lietuvos Vilnių, o iš sovie-! sustiprinti sav
tinės Ukrainos Lvivą ir vi-jj K eqko
sas kitas lenkų turėtas gudų ‘ * A* 17 a* ■
ir ukrainiečių žemes.

tikrai liūdna išgirdus teigi
mus. kad p ’anoeliku ♦ikvbo= 
tautietis iau nesąs lietuvis.

i Tai skandalingas toleranci-j įteikti kitataučiams, 
jos stokos pavvzdvs.

ja. Bet ar ta kiniečių ”para-' s.ay? , fma“ kiek daugiau lend Ry-| ^alr0.n’t° k-i
t,_____i___ i lietuvi, ta manma znme. ka-į

Be albanų, šj rusų-kinie- 
čių santykių Įtempimą ge
riausiai išnaudojo Rumuni

ra susikaupęs baigti knygą! jai.3yę mylinčio žmogaus teisi ir be baimės dvasia r.epasi- 
ame Lev*o Tolstojaus litera-j pnespardoje. Šiuo metu pavergtųjų tautų valdžioje 
tm mę kui vbą.. į esantieji api’ atčikai ir biurokratai ilgainiui nepajėgs iš-
. _a, in_ ;• S!! ,a*• silaikvti. Pašęs komunizmo elito jaunesnieji nariai pra-
įontu sėkmės darbe n*reiks- , , , . . ... A. £. . „
ti vilti k?d iK vėl sugris nrie deda nU0(,U: niau stufil.luotl oficialiųjų dogmų tikrumą, 

jų etinius pagrindus. Iš jų galima laukti atviro pasipneši-lietuvišku temų. kurias jis 
ouikiai sugeba išnagrinėti ir

A. Z.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

nimo prieva os ir priespaudos praktikai. Senasis režimo

Alė Rūta. KELIAS )
KAIRĘ, premijuotas romą 
nas iš JAV senosios karto? 
lietuvių gyvenimo, 248 psl 
kaina $3.00-

Vvtautas Volertas, 
VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran 
tų gyvenimo, 242 psi.. ka
na $2.50

Vytautas Volertas, UPI 
TEKA VINGIAIS, romana-
!32 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAI 
NŲ GIESMĖ, premijuota 
'•omanas 201 psl.. kain 
$2.50.

Kazys PlačenL, PULKIM 
ANT KELIŲ .... romanas iš i

$1.50.
Poilsis ant laiptu, Vytauto 

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

Diena prie ežero, Aloyzo 
Barono eilėrščiai mūsų ma- 

1 žiesiems, Nijolės Vedegytės- ' 
• Palubinskienės iliustracijos, 
40 psl.. kaina $3.00. 
SIDABRINĖS KAMANOS,;

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys 94 
nsl. kaina $2.

į METU VINGIAI. Al f. Ty- 
I molis, 176 nsl. kaina 83.
GĖLIŲ KALBĖJIMAS* Jo- 

kai-nas Mekas. 32 
na $1.00.

MIELOS BALSAI. .T. Smals- 
ton'us. 221 psi. kaina 75 c. 

I VYNUOGĖS IR K A KTU-

į patikimumą- vis labiau ir labiau sukrečiamas. Netikrumas kun. Strazdelio gyvenimo I 
| ir abejonė au tiek yra sudemoralizavę vadovybę, kad I, tomas ,00 ps kajna

psL,

SAP .Tuliios Švabaitė1? ei
lėraščiu rinkinys- 96 psl., 
kaina $2.00.

kaina $2.00 RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitvtės eilėraščiai, 
nremiiuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.00.

• rė policinio ežimo sugriežtinimas jau nebepajėgtų pade- įį tomas 160 ps.,
ties atstatvti. Laisvė ir teisingumas pagaliau laimės! i , „

Į Juozas Xralikauskas, Tll
Pavergtųjų Europos Tautų Seimas, tvirtai tikėdamas, NAGO UGNIS, premijuota

a žmogaus pirmgimvstės teisė. 1971 metus romanas, 205 pusi., ^a,n- s ĄĮTĮępc; TAURĖ "tario
rv « _ tr 21 •? -_ * r • _.

tų Europos laisvinimosi po-
litikoje, sunku pasakyti, i "V,”0. anjr.u tm. gv--e^o. f Da broliukat tlfjlJ veiks.i -
Tai priklausys nuo tu san- Uv,e(k J°s ka,b?-senoves b«-i mų pasaka su dail. J. Kibu-'kad?ais,e .. .. ... .... . . .„„.„,,9^

pi n.R*uay& ų da...“ !pradeda pa. artojimu savo įžodžio būti pavergtųjų tautu j 52.50.
laisvės ir laisvo apsisprendimo siekimų nenutilsiančiutykiu aštrėjimo ar švelnė’ji- na”'' j rio iliustracijomis ir to vei

mo. Be to. Kinija toli, o Ru-' Sveikinimo žodi tarė VLB • kaI° premjeros nuotrauko .
sijos divizijos čia pat, kaip valdybos Įgaliotinis prie Ž. mis, 78 didelio formato pus- ta.su ^aisva. ame pasaulyje, 
tai parodė Čekoslovakijos Saksonijos vyriausybės kun. lepiai. Kaina nepažymėta. v įsa i, •
įvykiai. , V. šarkm Minėjimas baig- Išleido Amerikos Lietuvių Tegu Kalėdų dvasia ištveria jumyse per vfiu

Žiūrovas tas Tautos himnu. * ' Vaiko Ugdymo dr-ja. metus ir tesuteikia jums asmeninės laimės.

Juozas Švaistas: 2IOB i 
RIAI PLAUKIA, romana- '

Santvaro 5-ji ei' grasei ų 
knyga. 150 puslapiu, gra
žiai įrišta, kaina. . . $2 50.

1971
iš knygnešio kun. M. Sida i PLAUK. MANO LATVEI I, 
ravičiaus gyvenimo. 233 psl..! Petro Segato eilėraščiai, 
kaina $2.50. 111 psl., kaina..........$2.00 .

ta.su


PosUpit ketrlrtag Nr. 1, 1971 m. sausio 5 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Du pakrančių sargybos aukšti karininkai, atsakingi dė! 
Simu Kudirkos begėdiško išdavimo sovietams. Kairėje 
viceadm. William Ellis, dešinėje jo štabo viršininkas 
kap. Erown, vidury jų išduotas Simas Kudirka.

Kalbama, kad A. Sniečkus K. ir M. Petrausku muziejus

nuvirs ,r. n . ,Kipro Petrausko namuo-
,r., • • , i ... j se Kaune bus įrengtas mu-Vilniuje lapkričio 24 d. . . 2- , - T- x• i • I. i • * i ziejus. Ten stovės tie patysįvykusiame Lietuvos kom. J 1 J

partijos Centro Komiteto baldai, kurie stovėjo Kiprui 
plenume nutarta partijos ei- esant gyvam, bus nuotraukų 
lini. 16-tąjį. suvažiavimą su- albumai ir kt. Ten bus ir jo 
saukti 1971 m. vasario 10 d. brolio Miko eksponatai. 
Įprasta tvarka, okup. Lietu
vos komunistu suvažiavimai Be Kipro ir Miko Petraus- 
vvksta prieš Sovietų S-gos kų gyvenimui pavaizduoti 
kom. partijos suvažiavimus.; skilių eksponatų, muziejuje 
Toks maskvinis suvažiavi- parodyti' visi žymieji 
mas Įvyks 1971 m. kovo 30 Lietuvos kompozitoriai, dai-
dieną.

Lietuvos kom. partijos su
važiavime Vilniuje, be ata
skaitinių pranešimų, Įvyks 
ir LKP Centro Komiteto 
rinkimai.

Okup. Lietuvoje kalbama, 
kad tie rinkimai gali būti 
ypatingi vienu požiūriu: Į 
CK pirmojo sekretoriaus kė
dę vietoje ilgamečio Anta
no Sniečkaus gali Įkopti, ar 
tiksliau — būti Maskvos i- 
sodintas kitas ištikimas ir

nininkai. Muziejaus direkto
rius — komp. Kubiliūnas.

Mirė M. Zubrienė

Po ilgos ir sunkios ligos 
praeito spalio 2 d. Kaune 
mirė nusipelniusi gydytoja
Matilda Zubrienė. ilgame
tė I-jų gimdymo namų vy
resnioji gydytoja.

Romui Keziui lapkričio 25 d. pavyko susisiekti su as
menimis vietoje, stebėjusiais patį išdavimą. Daugiau ži
nių patyrus, apie tai buvo pranešta Įvairioms lietuvių ko
lonijoms, ir buvo raginama rengti protesto demonstraci
jas, siųsti prezidentui telegramas ir kt. Vliko pirmininko 
Valiūno, Kezio ir Vliko Įstaigos telefonai buvo visą laiką 
apkrauti paklausimais ir suteikiamais atsakymais — jie 
lietė ir lietuvius, ir amerikiečius, ir šiaip įvairių tautybių 
asmenis.

Amerikos Lietuvių Taryba greit ėmėsi energingų žy
gių. Kad veikla nesusidurtų, buvo sutarta, kad R. Kezio 
ad hoc suorganizuotas „Amerikos Lietuvių Akcijos Komi
tetas“ veiks Amerikos Rytų pakraščiuose, gi ALTa viso
se kitose JAV srityse. Įvyko kiek ir nesklandumų.

ma tik tais atvejais, kai pri
verstinis darbas yra pažei
dęs sveikatą bei sumažinęs 
darbingumą. Jeigu dėl karo 
pasekmių buvo pripažinta 
renta-pensija iš socialinės 
draudos. tai kitos rentos ne-■ 
galima gauti. Jei prašymai j 
asmenų, nukentėjusių nuo J 
nacionalistinio režimo, buvo 
atmesti Bundesvervaltungs- 
amto ir neapeliuoti iki 1970 
m. liepos 15 d., tai jie laiko
mi galutinai atmestais.

Tokie asmenys gali kreip
tis Į atitinkamas Įstaigas ir 
reikalauti socialinio aprūpi
nimo.

Platesnių informacijų tei
kia LB socialinio klubo val
dyba, 3548 So. Emerald A- 
ve., Chicago, III. 60609, U. 
S.A., prisiuntus $1 metinio 
nario mokesčio ir sau adre
suotą voką atsakymui.

/
Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $7.00.

Ilgametis kongresmanas Mendal 
Rivers iš Pietų Karolinos, komi
teto karo reikalams pirminin
kas, mirė po širdies operfacijos. 
JLs labai rūpinosi, kad Amerika 
pirmautų pasaulyje kaip karinė 
galybė.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

10 knygų už $2

Iki šiol buvo šilta

Kaune pirmą kartą paša
lo ir truputi pasnigo tiktai

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas. 438

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

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

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

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kair.a 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

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

Soci?'.izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

Lapkričio 27 d. prasidėjo demonstracijos: Clevelan- 
de — studentų rengtos, be to, Bostone. Philadelpijoje,
New Yorke, vėliau Chicagoje ir kitur. Kongreso senato
riai ir Atst. rūmų nariai sakė kalbas, ne tik JAV, bet ir 
viso pasaulio spauda rašė apie Kudirkos išdavimą.

MES VALDYSIM PA 
psl., kaina minkštais virše- • ŠAULĮ, parašė L. Dovyde 
liais $3.15, kietais $3.75. j nas, I tomas 268 psl., II to

Atsitiktiniai susitikimai, 24 psl Kiekvieno tomo 
. kaina $4.00.

____ _ ______ ~_____  ____ ________________ ___ .216 psl.. kaina minkštais vir- Į GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
baltinis „ministru tarybos“ i rnos, sakoma, seniai nebebu-, “ t • •• . • o J • V’ sėliais $2.50. i Stpfaniini; Rnk-ipnpę ntąimi--7 T . . T 4 ?T < ;7 I 4 .. A.. x ... Sovietu Rusijos neteisėtai okupuotos ir Įjungtos 1 Sovietų * ’ pteianijos KUKienes arsimi-.
pirmininkas J. Mamusis, vo. Bet žiema tik tepraside- i : nimų II-sis tomas, kaina
"sulietuvėjęs“ .tisas. 1 jo. todėl ji gali būti ir labai —-r-.—. , kietais vMe]iais $6 00

(E) įšalta.

Vlikas gruodžio 11 d. išsiuntinėjo aplinkraštį laisvo 
jo pasaulio bendrinėms lietuvių organizacijoms ir prašė

net maskvinei rusinimo po-Į opuodžio1 d Iki šiol buvę* jas per vietines JAV atstovybes siųsti prezidentui Nixonui 
litikai ištikimesnis komunis-I Į memorandumus ir prašyti: a) kad jis viešai pareikštų, jog
tas. Tokiu galėtų būti da-p1 a ii pui\ as. o įos zie-t yetuva. Latvija ir Estija yra nepriklausomos valstybės, 

Sovietų Rusijos neteisėtai okupuotos ir įjungtos į Sovietų

Keltų Baltijos valstybių okupacijos panaikinimo klausimą. 

Vliko pirmininkas išsiuntė telegramas Kongreso At- Imkit ir skaitykit

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

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

Ką darė Vlikas Kudirkos 
reikalu

senais
VERGIJOS KRYŽKE- 

LIUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienės tremties 

ic—npiiA i atsiminimų atsiminimų I to-
‘ mas’ ^43 psl., kaina minkš- 27,000 žodžių. 511 psl., kai-

• ari Į /\ll Ain O £7 "K-» -» Z-, ^0

Vliko tarybos posėdyje, gruodžio 18 d. Įvykusiame 
New Yorke, apsvarstyta visa eilė klausimų. Vliko valdy
bos dviejų pastarųjų mėnesių veiklos apžvalgą pateikė 
vicepirmininkas Juozas Audėnas ir sekretorius Stasys 
Dzikas, papildomą Vliko sąmatą referavo finansų tvar
kytojas Jurgis Valaitis.

Audėnas, pradėdamas apžvalginį pranešimą, pabrė
žė, kad du pastarieji mėnesiai buvo svarbūs keliais Įvy
kiais: Tai Prano ir Algirdo Bražinskų atsidūrimas Turki
joje, Simo Kudirkos išdavimas sovietams, dar ir Vliko 
seimas Chicagoje. Vliko veikla daugiausia lietė minėtus 
tris klausimus, nors, žinoma, buvo normaliai vykdomi ir 
visi kiti Įsipareigojimai.

Pranešėjas priminė, Simas Kudirka buvo išduotas 
lapkričio 23 d.. New Y’orko radijo stotys apie išdavimą 
pirmąsias žinias paskelbė lapkričio 24 d. tuojau po pie
tų. Tą dieną apie 4 vai. Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas telefoną vo Lietuvos atstovui Washingtone Juozui Ra
jeckui. tačiau tuo metu jo nebuvo namie. Paskambinta 
Valstybės departamento Lenkijos ir Čekoslovakijos sky
riaus vedėjui Doyle Martin. Jis Valiūnui atsakė, apie Įvy
ki esąs jau girdėjęs ir prašė jam suteikti daugiau duome
nų.

Tą pačią lapkričio 24 d. 6 vai. vak. susirinkusi posė
džio Miko valdyba, nors ir neturėdama daugiau duome
nų, apsvarsčiusi žiaurų Įvyki, tuoj išsiuntė telegramą JAV 
prezidentui, prašydama, kad jis pavestų pradėti Įvykio 
tyrinėjimą, nors tuo metu dar nebuvo žinoma, kad išduo
tasis jūrininkas buvo lietuvis, taip pat nebuvo žinomi jo 
vardas ir pavardė.. Tuo metu jau pavyko pasiekti atsto
vą Rajecką, ir jis buvo paprašytas atlikti atitinkamus žy
gius Valstybės departamente skubiai Įvykiui ištirti. Taip 
pat paskambinta dr. Bobeliui, naujajam Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkui, jo prašant pradėti skubiai aiš
kinti Įvyki. Kitą dieną tuo pačiu reikalu buvo susisiekta 
su Liet. Bendruomenės JA\-se valdybos pirmininku V. 
Volertu.

stovų rūmų pakomisės, tyrinėjančios Kudirkos išdavimą.
! rusams,vpirmininkui ir visiems nariams. Romas Kezys su- i LIETUVOS
1 sisiekė su Rytų pakraščio lietuvių radijo programų vedė- J VI-ji laida, parašė dr. ....., viršeliais ?5 kietais 

jais ir prašė juos priminti savo klausytojams — siųsti te- da Daugirdaite-Sruogiene, i , IFTUVOS VYČIO PĖD
| !e gr amas minėtos pakomisės pirmininkui Wayne L. Hays 414 psl daug paveikslii, ke- i SAKA,S Juozo Stro]ios ;do; i
I ir nariams. “ zemelapim tvutMjnsta. 1940.1945 m. atsimini-
! (ELTA) Knyga ne tik geras vadove-j .
1 lis mokiniams, bet ją su ido- ’

VLIKAS RENKA MEDŽIAGĄ i ™umu skaitys ir suaugusieji.
, Kama ........................... $6.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas renka NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
medžiagą apie mūsų laisvės kovotojus Praną ir Algirdą TU VOS PINIGAI, Jono K.
Bražinskus ir Simą Kudirką. j Kario, 225 psl., kaina $5.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI.
Jis prašo visų lietuvių, gyvenančių Įvairiuose kraš- ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

tuose ir sekančių spaudą Įvairiomis svetimomis kalbomis, i zas Liūdžius, 246 pusią
visą medžiagą, liečiančią Bražinskus ir Kudirką, iškirpti 
ir tas iškarpas bei jų fotokopijas siųsti Vilkui. Reikia

piai, kaina..........$3.00
ANTANO ŠKĖMOS RAŠ

TŲ I tomas (Nuodėguliai ir 
kibirkštys, Šventoji Inga, 

Į Čelesta, Balta drobulė). įriš-
Lietuvos laisvės kovai ir būsimai jos istorijai tai yra l ta, 500 psl. Kaina $6.00.

pažymėti leidinio (laikraščio, žurnalo) pavadinimą, datą 
ir leidimo vieta.

ir bus labai vertinga medžiaga, juo labiau, kad šiuo metu 
jos apie Lietuvą visame pasaulyje skelbiama nepaprastai
daug.

Iškarpas siųsti adresu:
VLIKAS, 29 West 57th St., New York, N.Y. 10019, USA

(ELTA)

PAŠALPOS NACIŲ 
AUKOMS

Chicagos LB socialinio 
klubo žiniomis, sudarytas 
antras papildomas fondas

negavo kompensacijos.
Be to, turima žinių, kad

minėto fondo pašalpų gali 
prašyti ir tie asmenys., kurie

LIETUVIŲ LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K, Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur- 

! giją, V. Kulbokas apie kriti- 
Į ką, J. Girnius meta žvilgs
ni i visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
čius duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

PAULIUS AUGIUS, 284
dėl nelaimingų atsitikimų dideli puslapiai, šio įžymaus 
prievartos darbuose (vyras

Antrojo pasaulinio karo pa- ar žmona) tapo invalidai ir 
bėgėliams. JĮ tvarko Jungti-Į dėl to vienas jų vėliau mirė. 
nių Tautų komisaras Gene-
voje. Pašalpos skiriamos
tiems pabėgėliams, kurie

Taip pat gali prašyti pa
šalpos ir tie. kurie savo lai
ku nepadavė prašymų pa

taupė 1945 m. gegužės mėn. j šalpoms gauti iš pirmojo
ir 1965 m. gruodžio 31 d. a- 
titiko šiuos reikalavimus:

1. Buvo kacete ar bau
džiamojoj stovykloj ilgiau 
kaip 30 dienų;

2. Buvo išlaiki mas
Vliko valdybos nariui Romui Keziui buvo pavesta 

susisiekti su amerikiečių ir lietuvių Įstaigomis bei asme
nimis. kad būtų kuo skubiau išaiškintas ne tik pats išda
vimo Įvykis, bet ir asmuo bei kitos su tragišku Įvykiu su
sietos aplinkybės. Kezys netrukus susisiekė su tragedijos 
Įvykio vieta ir liudininkais. Taigi, kaip pažymėjo J. Au
dėną-. vos tik buvo patirta apie lietuvio jūrininko išdavi-1 portuotas 
mą sovietams, pačius pirmuosius Įvykio aiškinimo ir veik- bams;
Jos žygius pradėjo Vliko valdyba. • 4s jokios

fondo, ir tie, kurie jau iš jo 
gavo avansus.

Terminas prašymams dar 
nėra nustatytas, bet delsti 
neverta.

as-j Jungtinių Tautų pabėgė- 
mens, kuris dėl sunkaus tau-' bų komisaro Įstaiga Bonn- 
tinio persekiojimo mirė; Bad Godesberge papildomai 

1 praneša, kad priverstinis iš-3. Buvo jaunesnis kaip 17 
metų, be šeimos palydos de- 

prievartos dar-

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 

ir Šlapobe-rskis, apienaitė

na

176 psl. kaina $2.00. 
Viktoras Biržiška, DĖL 

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi-Į 
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- j 
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais .................. $3.75,

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
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.

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

TAU, LIETUVA, Stepo-

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

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

...... . .no Kairio, 480 ^sl., kai-
dailininko paveikslai ir A. nJJ
kurausKO bei T. Valiaus DIENOJANT Ki o Bie. 
straipsniai puošniausia kny- mio 464 pgI, įain[ , ^00
ga, karna $1/ 50. PENKTIEJI METAI, KiR

KĄ LAUMES LEME rQ g;eiįnjo> 592 puslapiai. 
Tai rašytojos Petronėlės kaina ............................ S2.00

Orintaites parašyti atsimini ATSIMINIMAI IR MIN- 
mai apie žymiąją poetę Sa- fys, Kazio Griniaus, I to-
lomėją Nėrį. tiek daug kai- mas? 300 kaina ...... $2
ne, 234 pusk. kaina S3. ATSIMINIMAI IR MIN-
bų sukėlusią ir šiame žemy- TYS, dr. Kazio Griniaus.

BALADĖS, šitoj labai R tomas. 336 psl, kaina $5 
gražiai išleistoj, gausiai i-j NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
Muštruotoj knygoj yra sep- j FUVĄ ATSTATANT, Ra- 
tymos Maironio baladės. Tai ipolo Skipičio, 440 puslapių
knyga, labai tinkama dova-jkaina .............................. $5.

Kaina.............. $6.001 DANGUS DEBESYSE,-vežimas prievartos darbam j nDms- 
į Vokietija II pasaulinio ka-I Amerikos lietuvių politika.• 1918-1919 m. išgyvenimai,
ro metais yra laikomas žmo- parašė dr.

Ar skaitytos?
Kritusieji už laisvę, II to

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

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

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

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

Vincas 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 dič- 
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
onėlės Orintaites, 234 psl.. 
iaina ...............................$3.

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

Tiesiant kelią Lietuvos7

į gaus teisių pažeidimu. Kom- vadas dr P. Grigaičio, 
kitos vietos'pensacija betgi yra moka na 8159.

K. Šidlauskas. Į J parašė Juozą* Švaistas, 325 nepriklausomybei, Vaižgan- 
’ kai-* psl., kaina minkštais virše j to straipsniai, 40 psi.. Kai-

1 liais $2.50, kietais $3.75. ’ na $1.00. ___
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

UŽ KEPURĘ 5 METAI 

KALĖTI

Maskvos milicijos virši
ninkas Konejevas paskelbė, 
kad už kepurės pavogimą 
arba sumainymą viešose vie
tose gresia kalėjimas iki 
penkerių metu. Pravdoje net 
paskelbti jaunuoliai, kurie 
už kepurės išnešimą arba už 
ne savos užsidėjimą resto
ranuose. dirbtuvėse, klubuo
se jau buvo griežtai nubaus
ti. Matyti, žiemai atėjus, 
kepurės labai pabrango, ir 
jų vogimas padažnėjo, todėl 
reikia labai griežtų priemo
nių su tuo reiškiniu kovoti.t
i

Sovietuos ta proga juo
kaujama. kad dar ir dabar 
ten kepurė brangesnė už 
žmogaus galvą...

simanymas, tėve, 
praneša atsakinga 
terš“ žinių agentūra.

nes tai

TRUMPI SIJONAI 

KENKIA DARBINGUMUI

New Yorko Serge Birn 
bendrovės viceprezidentas 
Nolan apskaičiav . kad jau
nų Įstaigos tarnautojų mote
rų trumpi sijonukai labai 
kenkia produktu.gurnui, su
mažindami darl> našumą 
13 nuošimčių.

„Vyriškis tarnautojas kas
dien sugaišta vieną darbo 
valandą vaikščiodamas i 
šaldytuvą vand s arba i 
bylų spintą, kati galėtų pa
sižiūrėti i savo bendradar
bių moterų kūno apatinę da
li“, sako Nolin. Savo išvadą 
jis remia keturių draudimo 
Įstaigų ir vieno anko 1,500 
tarnautojų ilgesniu stebėji
mu.

Nolan apskaičiavo, kad 
„normalus, sveikas ameri-

Reu_, kietis vyras turi kas valanda 
mažiausiai po 10 tokių

~ , i x x x skersakiavimu, kurie trunka- O kada L-asky tauta at-, vidutiniškai į 4!U4 st.kun_, 
sirado Ispanijoje? Artu . sumažina jo darbin_;
h man pasakyt, ? , , 15 nl;oįimčių.x

— Alou, Maik! 
— Sveikas, tėve!

kyk, kas girdėt.

VISAME PASAULYJE GARSUS

BREVETTA TA
AŠARINIŲ DUJŲ 

PISTOLETAS

šis ašarinus pistoletas yra visskai pana
šus i tikrąjį revolveri. Jis labai naudin 
gus žmonėms, kurie dirba vieniši, tam
siose vietose ir yra reikalingi apsaugos. 
\ yrai tą ginklą gali duoti savo žmonom 

ir dukterim naktį apsisaugoti. Daug pramonės įmonių juo nau
dojasi. Iššovus sulaiko užpuoliką, bet jo nesužeidžia amžinai. 
Jam laikyti nereikalingas leidimas, bet jis neparduodamas ne
pilnamečiams. Vieną kartą užtaisius, iššaunami K šoviniai. Su 
pistoletu siunčiami G šoviniai pilni ir G nepilni praktikai. Pinigai 
sumokami iš anksto. J pistoleto kainą įskaičiuota 12 šoviniu ir 
persiuntimo išlaidos.

UŽSAKYMO BLANKA

Užsakydami prie norimo revolveriu ir šoviniu kiekio 
stovinčią žvaigždutę apveskite ratuku.

¥ t Gun-unit — $15.00

2 Gun-units at $14.50 va.— 
totai $29.00
3 Gun-units at $1 1—SS12.00

* I Gun-units at SI3—$32.00 
fi Gun-units at $12—$72.00

* E\lra Bo\es of Tvar

Gas Shells $2 per bo\
Aš E\tra Boves of Blanks —

$1.25 per bos 
Aš Holstvrs $2 each.
Visa tai siunčiama drauge su 
revolveriu ir apmokamos per
siuntimu išlaidos.

CHEROKEE INSTITUTE

Dept. KL 70 
5920 Nall Avenue 

Shavvnee-Mission, Kansas GG202

TAI BENT „MEILĖ“! Nors ir labai nemalonu, bet, rinitų priežasčių verčia
mi. turime pranešti Jums, mieli skaitytojai, kad . 1971
metų Keleivio metinė prenumerata yra pakeliama iki 7 
dolerių, o pusei metų — iki 4 dol.

Ką tik gavome:
Mes valdysim pasaulį,

L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

Laumė Daumė, eiliuota

— Aš apie tokią tautybę 
Paša- dar negirdėju. Miki.

— Apie baskus lietuviai

MŪSŲ SKAITYTOJAMS
— Aiškių žinių nėra, tėve. i

Pasiremiant Įvairiais istori-i
niais daviniais,, yra spėja- . ., . .. , ., , . -nn " x • • Amerikiečių spaudoj ran-I ma, Kad apie oOO metu prieš , _ ... , , • , ,i T- .\ • . . • • . • dame 10 metu berniuko lais-Knstaus gimimą toj vietoj, ... i jut •• ka, kuriame jis prašo pata-Kur dabar Ispanija, gyveno - , . -.A i m « i . i• . •, .. u ix- rimo, kaip įssigelbeti nuo Ne paslaptis, kad paskutiniais metais medžiagų, ma-5 • 1 Ut 1 dl , C i L 1“ • 1 1 • w • ** •• 1 • a 1 • 1 • 1 w • • I 1 • 1 •••bėrai keltai ir kiti Tačiau nePageiclauJam°s mylimo- smų pataisymų, važmos ir visos kitos kainos bei mokesčiai Į pasaka vaikams, gausiai i- 
basku vardas dar nebuvo ži- kuri jam nepaprastai taip pakilo ir vis dar kyla, kad senom prenumeratos kai- Muštruota, parašė Stasė Pe-
nomas, tik išlikę vietų pava- .. . . .
dinimai esą panašūs dabar- nanti kitoje pusėje 
tinių baskų kalbai. Iš to spė- 11 eL^ Perb*aukoi

kenkia. Ta mergaitė gvve-; nom jau nebeįstengiame visų skylių užkaišioti.
gatvės

— Aš, Maiki. noriu, kad nedaug težino, tėve, nes mū- 
tu man pasakytum. Vot, iš- su spauda neaaug apie juos jama. kad tarp kitų genčių skambinanti telefonu.

Mes tikime, kad Jūs suprasite šią padėtį ir dėl vieno 
pakelto dolerio neatstumsite savo seno bičiulio* Keleivio

tersonienė, 
na $4.00.

63 psl., kai-

cu man pasaivvLum. v ui, i&- xxv,y*«v.& jama. nau taip mių t?enciu sivam umarui leieionu. Te-: j • . i • . • j _ 
ii x -j - t r. vis rUltn vnvtžt,, i-- J* u . , •• . 1 nuo savo du»m ir nenutrauksite su juo draugiškų rysiu.virozvk, kas ten pasidarėIs-<įa&o, o vis neito veitetų zi- tenai galėjo gyventi ir bas- vai barasi, o jis negalįs jo-

panijoj? Ar jau komunistai noti, juo labiau, kad ir paty kai. Vokiečių mokslininkas kiais maldavimais jos atsi- 
W. von Humboldt (1821) kratyti. Jeigu neatsiliepiąs 
taip ir sako, kad baskų kai-; telefonu, tai ji ateinanti ir 

do diktatorius Frankas. Jis kovoja jau nuo 1893 metų. i batais laikais buvo vartoja- skambinanti į duris, o duris

ir ją užvaldė? lietuviai veda panašią kovą
— Ne, tėve. Ispaniją vai-' už nepriklausomybę. Baskai

J-l.x_x-.-_ T?______1_____ T-. • l-AVA^ '-an n n n 180^ motu

— katalikas.
— Negali būt, Maiki!
— Bet taip yra, tėve.
— Ale gazietos rašo, kad

tenai kunigus areštuoja, o 
katalikų valdžia to nedarys.

— 0 vis dėlto daro. tėve.

i Jie turi stiprią organizaciją, 
kurios skyriai veikia ir už
sieny, ir Ispanijos požemy. 
Kovai vadovauja daugiau
sia jų dvasiškija. Kai 1969 
metais penki kunigai buvo 
nuteisti kalėti po. 12 metų, 
jų organizacija paskvelbėKunigus ne tik areštuoja, Frau-

bet ir baudžia. Neseniai pa-1
sodino kalėjiman penkis 
dvasiškius, o dabar nuteisė 
16 baskų 700-tams metų ka
lėjimo ir 6 iš jų pasmerkė

ko diktatūrą suimtųjų bas
kų kankinimu. Ji apskundė 
Ispanijos valdžią Jungtinių 
Tautų organizacijai ir tarp

mirčiai. Tiesa, ne visi jie ku-1 tautiniam Raudonajam Kry 
nigai, bet visi karšti katali- žiui. Dėl to manifesto ii 
kai. skundų Franko valdžia dau-

- X igiausia Įsiuto ir pradėjo jt
- As,Malki, nesupiantu, ■ latintojus areštuoti. Buvęm vAiekio Žluk mntn l/olon- 1 .ką reiškia 700 metų kalėji

mo. Juk žmogus negali tiek 
gyventi.

—- Iš tikrųjų, tėve, sunku 
toki teismo žiaurumą su
prasti. Bet tai parodo, kiek! 
valdžia gali būti Įsiūtus prieš 
opoziciją. Juos teisė kariuo
menės teismas. Net ir tiems, 
kuliuos nuteisė mirti, pa-

suimta daugiau kaip 10( 
žmonių, jų tarpe apie 40 ku 
nigų. Dėl tokio dvasiškių
persekiojimo Vatikanas pa
reiškė Franko valdžiai ašt
rų protestą, nurodydamas 
kad tai laužo 1953 metais 
pasiiašytą konkordatą, ku
ris garantuoja kunigams a s-

. ... meng neliečiamybę. Einan.
skyrė dvigubą mirties1 konkordato garantijomis, 
bausmę sušaudyt po du j policija neturi teisės kunigt

rną visoje Ispanijoje. Bet atidarius, Įbėganti i butą ir 
nuo to laiko praslinko daug; į- Vfc v

šmeta, tai
,okių permainų, ir šių dienų i ^“bejieniau-
baskai gal jau nėra tikrieji; kos skambina telefonu. I 
baskai, o kelių ar keliolikos |sudarfusi jam tiek nemaIo_: 
genčių mišraine. Vis dėlto.
tyrinėtojai sako, kad baskai' numų^kad esąs visiškoj dės-j 
vra visai kitokie žmonės, ne- į peracijoj. Svarbiausia, kad ’ 
gu jų kaimynai — nematyti,^ Jam visiškai nepatinkan- 
jokių giminystės ryšių. Kito-! nęturėjęs su ja jokio po-; 
kia kalba, kitokie papročiai, į ^air’10 if nenorįs nė i tą kitą, 
iet ir trobesių statyba kito-! pusę gatvės žiūrėti. Taigi, 
kia: namukai statomi dvie-! kaip jis turįs gelbėtis nuo to
jų aukštų, priešakinė siena j kios jam visai nepažintos 
š medžio, o šonai ir užpa-' meilės ar draugystės? 
kalis iš akmens. .Apačioje)
'aikomi gyvuliai, o į antrąjį* Į tą laišką nei redakcija 
aukštą žmonės lipa kopėčio-: negalėjo paguodžiančiai at- 
mis iš lauko. Baskai labai iš-; sakyti, tik patarė bent pa- 
lidūs. daug apie save mano, keisti telefono numerį...
'r kiti jiems nesą lygūs. Jų
kalba esanti gražiausia, jų 
tauta seniausia, ir jie protin
gesni už kitus. Kai dėl jų! 
kalbos, tai kalbininkai ran-j 
da joje panašumo ugro-finų • 
kalbų grupei, kuriai priklau-

ji be žodžių žiūrinti. Kaiamžių, praėjo daug karų,! ja g
daug svetimų invazijų ir vi-i - ižta vė, , Q
-.nL'in o i nn u* cm riinnn . _ e

GERIAUSIA

DOVANA!

Dovanokite savo drau 

bičiuliams metinę

Kel e i v 10 administracija

JAU IŠSPAUSDINTAS 

„KELEIVIO“ 197 1 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina $4.00.

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 

' praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, paraše 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

Bažnyčia ir pasaulis, Baž
nytinio gyvenimo kaita po II 
Vatikano susirinkimo, para
šė Antanas Maceina, 155 
psl., kaina $2.00.

Geroji vasara,
parašė Česlovas

romanas, 
Grincevi-

,T i - i i • . • . i įčius, 261 psl., kaina $5.00.(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes-į 
; niais kaip 10 centų vertės)

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

KELEIVIS 

636 E. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

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

Nemunas teka per Atlan
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.

kartu.
— Ar jau sušaudė?
— Ne. Šį sprendimą dik

tatorius Frankas sušvelnino!
— mirties bausmę pakeitė! nuteisė, ar ne! 
kalėjimu. į — Franko valdžia, tėve,

— Nu, tai pasakyk, kodėl į surado būdą konkordatą ap-
valdžia taip prieš juos įnir--’ Jį visas kunigų bylas iš- 
šus. į' ? iš civilinių teismų ii

— Todėl, kad jie nori nuo | Kėlė jas i kariuomenės
Ispanijos atsiskirti ir suda-! teismus, kui/ų konkordatas 
ryti nepriklausomą baskų neliečia. Todėl suimtieji ku- 
valstybę. i nigai dabar atiduodami ka-

— Bet kodėl jie nori atsi-' riuomenės teismams ir te
skirti? j dėl taip žiauriai suimtieji

— O kodėl Kanados pran-į baudžiami — "dvigubom“ 
cūzai nori atsiskirti nuo Ka- ! mirties bausmėm arba ke

paliesti, ir civilinis teismas 
neturi galios kunigą teisti. 

— Bet sakai, kad vistiel

-o suomiu ir vengrų kalbos.; gams ir 
3a;
dunakais. 
kual
;šlaisvinti, dėl to juos areš- ji bus dovanota, per metus! klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jog

Ką tik išleista knyga, kurią parašė St. Michelsonas. The Forest of Anykščiai,

uoja ir baudžia mirtimi. I 
— Denkiu. Maik, kad pa

aiškinai, ko aš nežinojau. vį, jus tikrai atsimins.

kas savaitė gaudamas Kelei-

TE

Tik ką dabar išėjo iš spaudos kun. M. \ ALATKOS 

parašyta knyga

Už laisvą lietuvį
nados? Kodėl lietuviai nori 
atsiskirti nuo Sovietų Rusi
jos? Todėl, kad nenori būti 
valdomi kitų. nori būt nepri
klausomi. Ispanijos baskai 
taip pat nori nepriklauso
mybės.

— Artai jie ne ispanai? 
— Ne. tėve, jie visai kito-j

kios tautybės žmonės.

liais šimtais metų kalėjimo. 
Kaltinamuosius vadina „te
roristais“, „banditais“ ir ki
taip.

— Maiki, man nesinori ti
kėti, kad katalikiška Ispani
jos valdžia kunigus vadintų
"banditais“. 1

Knyga iškelia ir nagrinėja daugelį išeivijos ir Lietuvos 
klausimų. Ji turi 408 puslapius, kaina $5.0<*. Gaunama 

šiuo adresu:

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, kad
skaitytojas tuose aprašymuose užtiks visokių vaizdingų 
ii- įsimenamų pavyzdėlių. Pavyzdžiui, labai įdomus Etio
pijos aprašymas — visos karaliaus tuštybės, kurios kai
nuoja milionus. ir baisus įžeidimas, jei tą kraštą norima 
laikyti juodųjų. Apie nėgių tautas, jų gyvenimo būdą ir 
papročius taip pat surinkta nemaža įdomybių.

zo Tininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Sudermann. išver
tė V. Volertas, 132 psl., kai
na $3.00.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl.. įrišta, kaina $7.ūv.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių. parašė Aloyzas Baronas,

• x --1,-1 i - . - • .• * -i ~ *224 psl., kaina $4.50.Apie trečdalis knygos paskirta nusviesti Amerikos p 1 
negrų gyvenimo praeičiai ir dabarčiai. * Elegiški Stepono Kolupai-

Knvgoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“ \ los niekintojai, parašė Ksa- 
g- ■ -j. fyijibIiT Bl'ifRPBlįftiMiMIMMBMMMMB veras Kaunas, 52 psl., kai

li na $1.00.________ _

Kun. M. Valatka 

1743 N. Sumer Avė.. 

Scranton. Pa. 18508.

Bet tai neguli būt j»ra

I
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MOTERŲ SKYRIUS
KAZYS BARĖNAS

ŽVIRBLIAI
(Tęsinys)

Su artėjančiom Kalėdom Veronikos dėmesys nuo 
žvirblių nukrypo i žmones. Žvirblių ji neužmiršo — jie 
vis gaudavo savo duoklę rytą ir vakarop, kad dar prieš 
eidami miegoti pasistiprintų. Kostas, tiesa, vieną kitą kar
tą pasibaisėjo, kai masės žvirblių supuldavo lesti. .Juda 
kruta vienas šalia kito — tikra jam baisybė. Bet Veroni
kai patinka, kad ji gali tuos gyvus padarus pasotinti. Gy- - 
\ as daiktas, sako ji, valgyti nori, pats neranda, ir reikia 
jam padėti.

Žmonės irgi nori valgyti ir pakalbėti ir jausti, kad ki
ti vertina ar bent supranta juos. Jeigu žvirblis čirkšteli, 
pamatęs saują trupinių, ir sujaudintas šoktelėja artyn, 
tai kaip jaustųsi, pavyzdžiui, Mašalis, jei Šventariai pa
kviestų ji -šventėms pas save? Nors švenčių metu, nors 
vien Kūčių vakarą žmoniškai pavalgytų ir pasijustų ne 
toks vienišas.

Šventarienė pažįsta Mašalį jau kelinti metai. Kai ji 
nuėjo i tą metalo fabriką George Garnet & Sons, ten jau 
rado Mašalį, kuris iš šlaviko ir visokių atliekų vežiotojo 
neseniai buvo pakeltas į transporto darbininką. Kartais 
jis vienai kitai dienai dingdavo iš fabriko, o tai reiškė, 
kad jis kažkur kilnoja sunkias dėžes — gal pakrauna 
į sunkvežimius apdirbtąsias mašinų dalis, o gal pasiųstas 
kur nors su šoferiu net į kitą miestą ar į uostą. Sunkaus 
sudėjimo Mašalis tiko tokiems darbams. Veronika pati 
matė, kai pietų metu jis prie sunkvežimio rodė kitiems 
darbininkams savo jėgą. Dėžę vis imdavo ir keldavo dvie
se, bet Mašalis pastūmė šoferį į šalį ir pats vienas griebė 
krauti. Vyrai stovėjo, žiūrėjo ir juokėsi.

— Antanuk, nepatrūk, — praeidama pasakė ji ir 
nutoldama išgirdo jo atsakymą:

— Ne. ponia.

! ?

Prezidento duktė Tricia Nixenaitė ir jos skelbiamas su

žadėtinis Finch Cox, Harvardo universiteto studentas.

Jovaras

PAVASARIO RYTAS

Teises patarimai
Advokatė dr. M. Sveikanskienė sutiko atsa
kyti | Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytoju.
Klausimus prašome siųsti tiesiog 
adresus

Dr. M Šveikauskas, Attorney at Law,
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mase. 021%

Klausimas.

Mūsų motina yra 79 metų 
amžiaus. Tėvas mirė prieš 
30 metų. Esame trys vaikai, 
visi vedę ir turime savo šei
mas.

Tėvui mirus prieš pat ka
rą 1938 metais, turėjome 
daug vargo prikalbinti mo-

Atsakymas

Tamstų motina turi teisę 
palikti savo turtą, kam nori. 
Niekas negali to jai uždraus
ti. Kitas, žinoma, yra reika
las, kai kyla klausimas, ar 
ji yra sveiko proto. Jos am
žius nieko nereiškia. Senes
ni žmonės gali būti ir būna 
"kompetentingi“ ir puikiai

Nr. 1, 1971 m. sausio 5 d.

PASIBAIGĖ $30 MIL.

byla

Vakarų Vokietijoje pasi
baigė byla, kuri tęsėsi pus
trečių metu. Teisiami buvoc c
Chenrie Grunenthal vaistų 
bendrovės vadovybės nariai. 
Jie buvo kaltinami neatsar
giai išleidę į rinką Thalido- 
mide vaistus, kulius varto
jusios moterys gimdyvės pa
gimdė sužalotus kūdikius — 
be rankų, be kojų ar su ki
tokiais kūno trūkumais. Ki
tos, vaistus vartojusios ner
vams nuraminti, visai savo 
kūdikius prarado.

Bendrovė minėtus vaistus 
į rinką paleido 1957 m ir 
tik 1960 m. pavasarį pasi
girdo pirmieji baisai, kad 
tie vaistai pavojingi vartoti. 
Bendrovė ilgai nekreipė dė
mesio į gydytojų praneši
mus apie Thalidomine ža
lingumą, ir tik tada, kada 
ją užplūdo tokie įspėjimai 
iš visu pusių, vaistai buvo iš
imti iš apyvartos.

tiną sudaryti pas advokatą! žino, ko jie nori ir ko jie ne- 
testamentą. Tėvas buvo pa-j nori daryti, 
likęs tris namus ir visokio

Bendrovei buvo iškelta 
J byla. Bvįoje liudijo apie 100

Mašalis buvo stiprus, ir tas dėžių kilnojimas Veroni
ką tuomet visiškai tuo įtikino. Bet jis atrodo visad toks 
vienišas. Kur gi jis. po teisybei, pritaps, jei net Veronikai 
sunku su juo susikalbėti! Ji matė valgykloje ir fabrike, 
kai jis stengiasi išsipasakoti anglams darbininkams. Pra
deda, kažką sako savaip tariamais anglų kalbos žodžiais, 
bet greit jo klausytojų dėmesys nukrypsta kitur — Anta
niukas pasakojasi tik vienas sau, dar ir nusijuokdamas. 
O Veronika ištempusi ausis klausosi, kai jis kalba lietu
viškai, ir vistiek sunkiai sumeta, ir ne dėl to, kad jis nesu
gebėtų sudaryti sakinio. Labiausiai sunkina suprasti tas 
jo staigus šokinėjimas nuo vieno dalyko į kitą ar jo smulk
meniškumas. Bet jis klusnus. Kai reikia nuo mašinos pa
traukti dėžę su nušlifuotais metalo gabalais ir pasitempti 
sau kitą, Veronikai visada sunku. Jei Mašalis būna kur 
nors netoliese, tai prišoka net ir neprašomas pagelbėti. 
Dabar Veronika jau įprato ir pasišaukti jį.

— Antaniuk!

Pro ūžimą ir trenksmą tas jos šūktelėjimas ne visada 
girdimas. Tai ji šūkteli ir dar stengiasi pagauti Mašalio 
žvilgsnį ir tada mosteli jam ranka.

— Baigėt žaisliukus? — anądien sako jis Veronikai.

— Ne, čia ne žaisliukai, Antaniuk.

— Gražūs gabaliukai. Jei dar labiau supiaustytum 
tokiais pailgais gabalais, tai išeitų kulkos. Paf. paf. paf!— 
ištiestu pirštu jis vedžioja, lyg šaudydamas. — Paf, paf, 
ir nėra. ■ * ! ■ '

— Ko nėra?

— Paf, paf, paf! Žinot, ponia, mano šeimininkė tai 
tikras velnias. Jei turėčiau šautuvą, tai būtų jai paf. paf, 
paf. J ų kulkelių prisirinkčiau fabrike...

— Čia ne kulkos, Antaniuk, — juokiasi Veronika ir 
grįžtasi pr’e savo mašinos.

• • ♦

Sučiulbo pragydo aukštai vieversiai,
Aartojai jau rengias į lauką.
Siūbuoja banguoja balti debesiai,
Lyg valtys ant Nemuno plauko.

Saulutė močiutė pakilo aukštai 
Nuo pievų rasų sidabrinių,
Išsvaidė išsklaidė ji šviesą antai 
Lig pat pakraščių vakarinių.

Raliuoja dūduoja rageliai dū-dū,
Žirgai ir galvijai, pulkeliai žąsų 
Tik žvengia, mauroja, gagena.

Sujudo sukrauto, kas gyvas, smagiai, — 
Artojai Į dirvą išjoja.

Skrajoja paukšteliai ir gieda gražiai,
Ir čiauška, sparneliais plasnoja.

Pasėjo, akėja kaimiečiai javus,
Purena žemelę tą juodą;

Jų darbas ir triūsas be vaisiaus nebus;
Tą viltį — jiems prakaitas duoda.

* * *
Jonas Krikščiūnas - Jovaras gimė 1880 m. sausio 12 

i d., taigi kitą arti adienį sukaks 91 metai, mirė 1967 m.

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

’Jv ’ 'r. ; / Tf-Z

ne pirmas kartas ji tai pastebi. Anądien valgykloj jis sė
dėjo prie stalo prieš ją, išsrėbė pasigardžiuodamas sriubą, 
suvalgė mėsą su bulvių koše ir ilgai gnaibė šaukštu po 
rupinėlį pudingą, užliedamas salsterirčiu skysčiu.

— Aš tokio ėdalo nevalgyčiau, kiek tik jie čia iške
pa, — tarė jis Veronikai.

— Aš manau, kad kulkos. Dar perskelk, ir bus kul-i 
kos. Gal didesniems šautuvams kulkos.

«
Veronika net nežino, kam bus panaudoti tie metalo s 

gabaliukai, kuriuos ji šlifuoja. Bet tai ne kulkos. O tas di-į 
dysi Mašalis, matai, paleidžia į darbą savo vaizduotę. Jau

— Nepasakei anksčiau, būčiau savo porciją atidavusi, 
— pagailėjo Veionika, kuri to pudingo nemėgo, o valgė 
tik tartum iš pareigos.

— Aš valgyčiau ir valgyčiau. Man patinka. Daug 
valgyčiau. Parsineščiau namo, tašyčiau vakare ir rytą, Įsi
dėčiau į fabriką su arbata užkąsti. Aš, ponia, mėgstu val
gyti. Aš po karo. kai atėjau į stovyklą, gavau duonos vi
są kepalą, valgiau, valgiau ir žiūriu, kad nėra. Valgiau, 
suvalgiau ir galvoju atsisėdęs, kur ta mano duona dingo. 
Aš ir kariuomenėj vis turėjau bėdos: kiek duoda, tiek su
valgau. Kiti dalį suvalgo, o kas lieka, tai gnaibo po tru
pinį ii- kitą ir trečia kartą. O aš iš karto sušveičiu ir einu. 
Nei man nešioti, nei man rūpintis. Aš ir panešti daug ga
liu. Būdavo, pas tėvą...

(Bus daugiau)

Patarčiau Tamstom pasi-1 liudininkų, jų tarpe įžymus 
kalbėti su motina ir ją pa- i ekspertai iš užsienio. Prira- 

. . , klausti, ar ji yra sudariusi ! syta daugiau nei milionas 
nenorėjo testamento rašyti,: • testamentą. Jeigu ji popieriaus lapų. 
matyti, bijojo, kad, surasiu-j pa^ jums pasakys, kad yra .
si testamentą, tuoj ir nu-'udariusi naują testamentą, v Teismas pripažino, kad 
mirs. Tiesa, reikia dar pn-! Tamstos turėsite progos su bendrovės vadovybė nebuvo
dėti, kad tėvo viskas buvo —’"'“1------ ' ---- ~
palikta ne vaikams, o moti- w .j ina koja u™. ,

jog keičianti savo testamen- ‘“s’ bet bausmes ja. nepa- 
. tą. Tokiu būdu priieidžiu, skyrč. Teismas tik patvirti-

Sudanusi tą testamentą ij neturės noro slėpti ir no bendioves sutikimą su
pas advokatą, motina, ma- dabartinio savo testamento niokėti nukentėjusiem $28.1 
tvti._ įsitikino, kad nuo to turinio smulkmenų. Jei a mil ir $1.6 mil. teismo iš- 
nemirsianti, ir, be to, jai pa- kaibėtis dįl testa. laidų.
tiko kad galinti savo galią to(,a nieko nepada- _ ,.. . . ,
parodyti vaikams. Pradėjo «^jĮe , Thalidomine pasirodė la-

, .1 , a y * i bai geras vaistas nervamsta testamentą beveik kasmet ’ • T. , , .keisti. Susipykusi su viena Jai rtiiriiSj nepakeitus tęs- nuraminti. Jj labai pamėgo 
marčia nubėga nas savo ad- tamento, Tamstos, žinoma, gimdyvės, todėl jos daugiau- 
X ^r HepVXną sūnų galite teismo keliu dėti pa- -a ir nukentėjo. Kiek tokių 
-išimti- iš testamentą Susi: .tang, testamentui ”su- nukent=.vra tiksliai 
nvkusi su ženrti ta nati na- griauti“. Tačiau galiu Tams- mekas nežino, bet yia duo-
daro su dukterim. Kad ji tai ‘<™s dabar pasakyti, kad tai ™ka<1 <’el ‘^todikbj 

nėra lengvas reikalas ir daž- tojimo sužalotų kūdikių 
padalytų nieko mums nesą- nai nesėkmingas Jei Tams- buv0 aPie 6’000- iš ju 2,000 
kiusi. dar būtų pusė bėdos, toms atrodo, kad jai "galvoj Jiems ir priteista ir
bet kas kartą apie tai mums negeraįi(? tai toli gražu ne- bus sumokėta $27 mil., tai 
praneša ir grasina, kad vis- rejgįęja, kad Tamstų motina yra P° 819,000 kiekvienam.
ką paliksianti svetimiems. yra nekompetentinga testa-

. . mentui sudaryti; Vadinamas
Per tiek metų mes jau vi- ”testamentary .eapacity“ ne- 

si pripratome pne jos isdai- ka(J v- t(>
gų ir perdaug nesirupinam. kfo šviesau3 pr0» j/ nieko 

C lgg"Jolu Y niejo „pamiršta, kaip kad jis yra Vaistai bu . o pardaviriė-
mrra Motini advoS' buv^ Užte"ka Vokietijoje, todėl ten

’ to, kad jis turi bendrą nuo vokietės ir tenukentėjo. JAV 
kuris yra ir mūsų geras pa- voką apie savo turtą ir savo tie vaistai nebuvo leisti pa
žįstamas, mums konfidenci- "palikuonis“. Faktas, kad • tinti. Už tai amerikietės ga-
aliai pasakė, kad motina ne- Tamstų motina yra palikusi Ii būti labai dėkingos Vai 
seniai sudarė visai kitokį tęs- keletą tūkstančių labdarin- 
tamentą. Ji palikusi viską goiri organizacijom ir kad 
savo dukteriai, musų sese—ji anksčiau netui ėjusi tokio■ kurios žinioje buvo ta

kito turto: stocks, bonds ir 
pan. Motina labai spyrėsi,

nai.

Dar S 1.1 mil. bus sumokė
ta 800 suaugusių, k 'e, tuos 
vaistus vartodami, neteko 
nervų.

tų kontrolės įstaigos parei
gūnei dr. Frances O. Kel

riai. o mums, broliams, po'noro, mano nuomone, rodo.! reikalas ir kuri 
vieną dolerį. Taip pat ji pa- kad Tamstų motina yra la-1 
likusi keletą tūkstančių do- biau dvasiškai subrendusi ir 
lenų labdaringoms organi- į įgijusi altruistinių sentimen- 
zacijoms. Ji taip pat paliku- tų.
si "bonds“ sesers vaikams

Nėra tekio įstatymo, ku 
ris verstų tėvą arba motiną 
palikti turtą lygiomis tarp 

Advokatas mano, kad ji j savo vaikų. Motina, pavyz- 
žinanti, ką daranti. Betįdžiūi. gali būti tos nuomo-

bet kitiems savo vaikaičiam 
— nieko.

mes, vaikai, ją geriau pa
žįstame. Mums atrodo, kad 
lai pasidarė galvoj negerai. 
Teigu ‘ii numirtų testamento 
nepakeitusi, tai tektų tąsy
kis po teismus, ir tas bran
giai atsieitų. O šiaip su ja nūs. 
dabar kalbėtis mes bijom, 
nes advokatui prižadėjome 
nieko jai apie tai nesakyti, 
kitaip ji labai supyktų ant 
jo.

nes, kad Tamstų seseriai y- 
ra labiau reikalinga materi
alinė parama, negu Tams
toms. O gali būti, Tamstų 
sesuo labiau rūpinasi savo 
motina, negu Tamstos, sū-

Ką Tamsta mums patar-

uždraudė 
Thalidomine pardavinėti. 
Yra žinoma, kad JAV-se 
dėl tų vaistų vartojimo tebu
vo pagimdyta tik 19 sužalo
tų kūdikių. Jų motinos tų 
vaistų gavo privačiai iš savo 
pažįstamų Vokietijoje.

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaiiės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ja galite 
f auti už $2.00.
LIETUVIAIS ESAME MES 

Nežinodama visų aplinky-Į GIMĖ. lietuvių dainynas, 
bių, negaliu pasakyti, kas*
yra "teisus“ ir kas ”netei-S 
sus“. Galiu tik tiek pasaky-j 
ti: jei motina kalbėsis, vi
suomet yra naudinga tuos

tumei daryti? Ar dabar pra-,reikalus aptarti ir apsvars- 
dėti reikalą judinti, ar lauk- tyti. Jei ji neturės noro šiuo 
ti, gal ji dar testamentą pa-jreikalil kalbėtis. — Tamstos*

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.
ŽVILGSNIS Į PRAEITI, 

K- Žuko, 476 psL, kai
na ....................... $5

VYSKUPO P. BUČIO
keis? 

Chicago, III
Skaitytojai

nieko aadaryti. o Į ATSIMINIMAI, I tomas,
turite palikti reikalus taip,! 320 psl., kaina $3.50, II to- 
kaip jie yra. : mas 282 psl.. kaina $3.50.

t
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE
/ LDD susirinkimas

Gruodžio 20 d. įvykusia
me Lietuvių Darbininkų dr- 
jos susirinkime perrinkta ki
tiems metams valdyba. Joje 
pasiliko iki šiol buvusieji 
nariai: pirmininkė Br. Spū- 
dienė, iždininkas P. Mačys, 
finansų sekretorius St. Brie
dis ir sekretorius A. Šateika. 
Naujai išrinktas pirmininko 
pavaduotojas A. Maeionis ir 
iždo globėja M. Vasilkienė.

Br. Spūdienė pasidalino 
Įspūdžiais iš buvusio Balfo 
seimo Bostone. Seimo posė
džiai buvę našūs, tvarkingi. 
Skoningai ir gražiai buvo 
paruošta bendra seimo na
riu vakarienė, kurion svečių 
susirinko apie pora šimtų.

Balfo seimas vyko tuo me
tu, kai iš Sovietijos laivo bu
vo pabėgęs Simas Kudirka, 
bet grąžintas. Tą dieną Bos
tone buvo didelė demonstra
cija. kurioje dalyvavo ir sei
mo nariai.

Adv. St. Briedis pranešė, 
kad turi rūpesčių dėl LDD 
mirusio nario V. Kalvelio 
palikimo. Savo testamentu 
jis paskyrė ir Lietuvoje gy
venančiam broliui bei jo 
dviem vaikam kiek pinigų, 
bet tie pinigai turi būti iš
mokėti siuntinėliais. Tėvas 
su sūnumis per samdytus 
advokatus pranešė, kad jie 
daiktų nepriimsią. ir prašo 
išsiųsti testamentu numaty
tus pinigus. O vienas iš ’jo 
sūnų, „karingas“ gimnazi
jos mokytojas, atskilų laiš
ku pranešė, kad jie ameri
kinių skudurų nepriimsią, 
kad reikią klausyti jų pa
skirto advokato ir išsiųsti 
pinigus..

Testamento keisti negali
ma. Jeigu jame už numaty
tą pinigų sumą turi būti nu
pirkta daiktų, kokių jų ga
vėjas panorės, tai reikią ir 
vykdyti. Be to. Vilniuje vei
kia vadinamoji dolerinė par
duotuvė, kurioje už dolerius 
galima daug ką pigiau nu
sipirkti ir tokių prekių, ku
rių vietos rinkoje nėra. Bet 
iš Lietuvos Įgaliotas advo
katas taip pat nesutinka su 
tokiu pasiūlymu. Jis net ne
žinąs, kad tokia parduotuvė 
esanti.

Ta byla dar nebaigta. Ji 
vėl bus teisme svarstoma. 
Miręs Vincas Kalvelis norė
jo Lietuvoje gyvenančiam 
broliui gražiai padėti, kad 
tie pinigai, kurie testamente 
numatyti, tikrai patektų i 
brolio rankas daiktais, o ne 
pinigais. Dabar iš to pali 
kimo maža kas beliks, nes 
už bylos vedimą advokatas 
savo dali taip pat atsiims. 
Lietuvos advokatas, kuris Į- 
galiojo vietinį advokatą, 
aišku, taip pat tuščiomis tos 
bvlos nepraleis, ir i jo pini
ginę dalis nubyrės.

Galima spėti, kad Lietu
vos okupantai verčia tokių 
palikimų reikalauti grynais 
pinigais, nes Kremliui labai 
reikalingi doleriai. Taip by- 
linėjantis. didelė dalis pini
gų tenka vietos advokatam, 
o tik likučiai gavėjui išmo
kami mažaverčiais rubliais.

įdomu, kuo šioji byla pa
sibaigs. Gal būt, teismas Įsa
kys testamentu numatytus 
pinigus Įdėti i depozitą ir 
laukti, kol giminės apsispręs 
palikimą atsiimti siuntiniais 
vietoj grynų pinigų, jeigu 
tai priklauso nuo jų noro, o 
ne nuo okupanto valios.

Simo Kudirkos bylos 

atgarsiai

vokato praktika: čia jis bu
vo veiklus ne tik lietuvių 

I tarpe, bet 1942 m. buvo iš
rinktas ir i Marylando sei- 

1 mėli.

sukakoŠiuo metu New Yorke Sausio 4 d. jam 
gastroliuoja maskviniai ledo l metų amžiaus, o liepos
sportininkai. Sekantis -• jų mėnesį sukaks 60 metų. kai 
scenoje pasirodymas bus lie- atvyko i Ameriką, 
tuvių jaunimo ir kitų pike-! vics(., biblioteka_Elloch

Pratt Librarv — N. Kašte- ' 
per'

sausio mėnesi v iena savo di-

tuojamas, ir bus platinami
atsišaukimai, raginantieji . . , . , _
sportininkus pasilikti JAV nlul l,agel btl l'asK>'le

V.

BALTIMORE, MD.
5’ i “

Pagerbs Nadą Rastenj

Čia r.uo 1924 m. (su maža 
įertrauka) gyvena poetas 
Vadas Rastenis, čia jis iš- 
aikė valstybinius egzami- 
įus ir gavo teisę verstis ad-

delį langą Cathedral gatvė
je. Jame bus išstatytas Ras- 
tenio i anglu kalba išvers- 
tas Antano Baranausko A- 
nykščių šilelis, Kristijono 
Donelaičio Metai ir kiti ver
timai bei originali kūryba, 
puikūs Broniaus Buračo me
džio drožiniai ir lietuviški 

audiniai.

Franco nusileido
Praeitą savaitę Burgos nieriai savo nepasitenkini- 

nieste (Ispanijoje) baigėsi mą reiškia dėl priespaudos, 
6 baskų byla: karo teismas kuri trukdo Ispanijai tapti' 
mteisė 6 mirti (iš jų 3 du tikra Vakarų Europos vals-Į 
tartu)’, 9 kalėti 12-70 metųtybe.
ir vieną moterį išteisino. Nu- _ v. .
eistųjų tarpe yra du kuni-Į jNėra mažiausios abejo-į 

gai ir dvi moterys. Jie buvo nes. kad Lrancui pat\n tinus 
maitinami nužudę provinci- Karo teismo sprendimą ir į- 
įos policijos viršininką ir vykdžius mirties bausmę.
vykdę kitus teroristinius 
veiksmus, siekdami baskam 
nepriklausomybės.

Teismo sprendimą patvir
tino vietos įgulos karo virši- 
dnkas, bet diktatorius Fran- 
30 mirties bausmę pakeitė 
30 metų kalėjimu. ■. ■ .

Franco pasirodė „miela- 
širdingas“ ne šiaip sau. 
Prieš mirties sprendimą pa
sisakė dalis ministrų, prieš

mirties
krašte būtų kilęs dar dides
nis pasipriešinimas Franco į 
diktatūrai.

Šia proga verta prisimin
ti ir kas tie baskai, sukėlę 
Ispanijoje tokį triukšmą, ku
rio -atgarsiai pasiekė toli už 
tos valstybės ribų?

tai buvo ir valstybes taryba.. na tauta. Ispanijoje jų yra
kuri teturi patariamosios 
galios. Tokios pat nuomo
nės buvo' ir nemaža aukštų 
karių.. 0 kad aplamai žmo
nių nuotaikos buvo prieš tą 
mirties sprendimą, nėra jo
kių abejonių. Visa tai žino
jo ir Franco. Turėjo jį pa
veikti ir popiežiaus, Angli
jos karalienės ir kitų valsty
bių gaivu įtaigojimai pakeis
ti sprendimą.

Kietam diktatoriui ne
lengva buvo apsispręsti ir 
„suminkštėti“. Bet kitos iš
eities nebuvo, jeigu nenorė
jo pats sau mirties virvę nu
sivyti ar visiškai susikomp
romituoti pasaulio tautų šei
moje.

Franco visą laiką rėmėsi 
bažnyčia, kariuomene ir di
džiaisiais biznieriais. Pasta
ruoju laiku katalikų bažny
čia jau aiškiai pasisakė prieš 
Franco. Nepatenkintų skai
čius didėja ir kariuomenėje. 
Yra aukštų karininkų, kurie 
labai piktinasi dėl to. kad 
baskų byla buvo pavesta 
spręsti karo teismui. Ir biz-

Vakarų Vokietijos Ispanijoje 
garbės konsulas . Eugen Beihl, 
kuri baskai buvo pagrobę ir pa

leido tik po trijų savaičių.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

Ekskursijos į Lietuva 
1971

Kaina $776.00

vyksta: birželio 3, liepos 14, rugpišuo 25 
Pagal naują INTURISTO potvarkį registracija 
birželio ir liepos mėnesių grupėms bus priimama tik 
iki 1971 m. BALANDŽIO 26 d.
Rugpiūcio grupei regi s t r a c, i j a priimama tik 
iki 1971 m. GEGUŽĖS 20 d.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 
JAU DABAR!

Trans-Atlantic Travel Service
3S0 West Broadway,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.
ooeooeooaooec-Joocrsocooeoog

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Vilnius lietuvių liaudies

Ką dovanoti
Jeigu yra reikalas ameri 

kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo-' 
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

The Cei»._tery of Nations 
in Siberian Tundra by H.
Tautvaiša, 112 psl., kaina 
tik $1.75.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne- 
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 

' Lietuva.
i Vytautas the Great Grand , . ,
Duke of Lithuania by dr. Jo- damo“; <s“ Sal*?°.m.ls) >. PJ' 

Į seph B. Končius, 211 psl.. - ren8e Gra21na K™‘<*‘ene- 
Į psl.. kaina kietais vilkeliais
; $3.00. minkštais $2.0b.

"Lithuania land of h« 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

t

£

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 M C 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Arthur SI., Brockton, Mass. 02402. Tek 586-7209

Gustaitytė, 394 psl. kaina 
$5.00.

POPULAR LITHUAhl- 
AN RECIPES- parašė Ju2Č 
Daužvardienė, kaina $2.50.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
i

ir 19-me amžiuje kovojo, valstybių neseniai pasirašė 
prieš pastangas jų teises su-' Olandijoje sutartį, kuri nu- 

_, . , . . siaurinti ir šiokių tokių au-i stato taisykles, kaip elgtis'
baskai —tai vuaiimuo- tonomjnjų teisių jie turėjo'su lėktuvų grobikais. Bet

, 1,!eneP^ “ i‘uo>p ^nl_e iki pat Franco atėjimo. Dik- tas susitarimas Bražinskam 
Biskajos Įlankos .r Prancu- tatoriaus ksdžn ■'at?isėdęs. nebūsiąs taikomas, nes jie 
zųos pasienio gyvenanti se-į Franc0 panaikino baskų au. pabėg(; dal. pl,ež satal.t4s

tonomiją ir žiaunai perse- pasirašymą.

PRAŠYMAS
700,000, o Prancūzijoje į jęjojo kiekvieną baskų pa- 
200,000. aie yra labai Į stangą vėl išsikovoti dau-

ąpie
apie i.vvjvvv. 3tangą
branginą laisvę kalnų gy-Į giau laisvės.
ventojai. Per ilgus amžius, Bagkai jr yfa ---------- ---- -------
baskai į^ugojo savo tiadi- ir nepalaužiami kovotojai Praso 8erb- skaitytojus , 
cijas n >au ą 'u uią. u | gavo nepriklausomybės. Kuric keiC1A adresą, praue- 
vo me as, 'a a Jie uvo uze Į v-g^ buvo pi-ie^in. sent naująjį adicbą neuz
mę.geio 'ą. rinejų pašiau-pranco režimui, nekartą nursn u<n«»vti u *en«ų 
salio daiį ii įkūię Na\aios yj-a vvkdę visuotinį streiką, Nepamirškite parašyti 
valstybę, bet vėliau buvo ^jel to šimtai ju veikėjų y- pašto numerio — code, 
priversti pasitraukti į kai- ra balinami. Bet jų laisvės
nūs. Nepriklausomybę jie sąjūdžio ir kiečiausia dikta- 

■ toriaus ranka nepajėgia nu-

“Keleivio” udniinistraci-

S AVAlTRAšT 1S

Nepriklausoma
LIETUVA' f x .z * * .V, -:
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
pykins, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
^' :>rbia problema.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausoma Lietuva.

išsaugojo ir viduramžiais.
Prancūzijoje baskų autono- j slopinti. Reikia manyti, kad 
mija buvo panaikinta 18-me į dabartinis jų vadų nuteisi-i 
amžiuje, o Ispanijoje baskai mas, net ir mirties bausmės 

šių laisvės kovotojų ne tik 
nenugąsdins, bet jų veiklą 
dar paskatins ir sugriežtins, 
kaip jau nekertą jų istorijoj 
yra buvę.

Skaity ite 
šias knygas! ji

Ieško
Ieškau Vincento Rimkaus 

dukters iš Girininkų kaimo. Vai
nuto parapijos. Girdėjau, kad 
gyveno Detroite. Prašau ją ar 
kas apie ją ką nors žino praneš
ti šiuo adresu:

V. Y.. 2220 Sarach Street,
Pittsbugh, Pa. 15203.

Metinė prenumerata JAV-se 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal

$8.00

690. Quebec. CANADA
_____ I

S LA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

SLA- -jau 80 met 9 tamau-ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

ŠIA—AKCIDENTALff APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street, New York, N. Y. 10001

BRAŽINSKAI DAR BUS 

TEISIAMI VEDYBŲ TIKSLU 
ieškau draugės našlės arba išsi- 

Rašėme, kad iŠ Sovietų skyrasios, 60 65 metų amžiaus 
S-gos į Turkiją pagrobtame esu Per 65 m- negirtuoklis,] 
lėktuve atskridusiems Pra- nerūkantis, gerokai pasiturintis. 

$10. Knygoje yra 61 rašyto-i rui ir Algirdui Bražinskam Vienam nuobodu gyventi. Rašy- 
įo kūrybos pavyzdžiai. Į Turkijos aukščiausias teis- kite šiuo adresu:

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3

LIETUVIU BELETRIS 
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina

1 mas pripažino politinių pa
bėgėlių teises, ir todėl jie so
vietams nebus išduoti. Betdramos: Baisusis Birželis •• , ....................v . _ . jie dar gali būti teisiami uzVarpine ir šiaurės pašvaiste ,Parišę Pranas Naumiestiš-1 le.ktUV0 Patarnautos

kis. Kaina.................. $3 50^’T? valnwt0Jc aidimą
, ir kt.

Rene Rasa, MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

Nužemintuju generacija.,
egzflio pasaulėjautos eski
zai. parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2

Vince Marks, Post Office. 
General delivery, Scanrton. 
Pa. 18503.

(2)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Turkijos vyriausybė kartu Fr°grama Naujoj Anglijo, 

su keliomis dešimtimis kitų £bz»ties WLYN, 1360 ki- 
‘ lociklų ir iš stoties FM

101.7 mc., veikia sekmadie
ir

mc..
NENUSIMINKITE! niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- Galima pagelbėti sergantiems Perduodama: Vėliausit, 
<a 3 veiksmų komedija, pa-: reumatu, rankų ar kojų skaus- pasaulinių žinių santrauka 
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, Įmais: nutirpimu, jaučiant nuo- r komentarai, muzika, dai
159 pusi., kaina $2- kee-i.eef RUB mostis dau- 108 5 pasaka.

Dratiaat: Hrtn Tarmių £umai pagelbsti. Už tikrinam pa- Biznio reikalais kreiptis i
idom" ITebono ir rirtinė’s arba grąžiname pinigus. Balti, Florists gėlių ir dova
komunistų partijos sekreZ krantūvę’ 502 E’ Broad
riaus pasikalbėjimai, 216 į royaL PRODUCTS
psl., kaina $3. Į North Sta., P.O. Boa 9112

«*****««#****«********************/ ’ Newark, NJ. 07105

way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.
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KAS PADARYTA IR K A DAR REIKIA DARYTI

Kaikam Simo Kudirkos byla jau atidėta i archyvą, 
bet tiktai ne mums. Kolkas visos to Įvykio paslaptys 
dar neišaiškintos, netikros ir garantijos, kad panašūs Įvy
kiai nepasikartos. Todėl mes negalime sustoti to reikalo 
toliau nekėlę.

Sausio 15 d. (penktadieni) 7 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos salėje šaukiamas susirinkimas, Į 
kuri visi kviečiami. Jame ' Žmogaus teisėms ginti komi
tetas“ praneš, kas iki šiol padaryta ir kas dar reikia ir nu
matoma daryti, bus duota piniginė apyskaita ir parodytas 
Bostone rengtųjų demonstracijų filmas, kuriame nevienas 
ir save pamatys.

nomis įvykusiame Vliko, Altos. Lietuvių Bendruomenės ! 
ir aktyvistų pasitarime.

Jau šiandien pasižymėkite, kad nepamirštumėte šita- į 
me susirinkime dalyvauti.

Septynios prenumeratos 

dovanų

Dr. B. Matulionis savo 
į septyniems bičiuliams dova- 
1 nojo Keleivio metinę prenu-; 
meratą. Nuoširdus jam ačiū.

Serga Jadvyga Barunienė

Sunkiai serga Jadvyga 
Barūnienė, inž. Kazio Barū- 
no žmona. Linkime jai grei- 

; čiau pasveikti.

Grižo Rita Ausiejūtė

'Baigėsi mokyklos atostogos prieš KaJėdų šventes iš
. Bostono lituanistinės mo- Paryžiaus grižo Bostono 
! kyklos Kalėdų ir Naujųjų dramos sambūrio narė Rita 
! Metų atostogos jau baigėsi, Ausiejūtė. Ji Prancūzijoje 
j ir ši šeštadienį vėl pradeda- ilgesni laikų studijavo pran- 
! mas darbas. j cūzų kalbų, o be to, dalyva-

! vo ir tenykščiu lietuviu kul-
Žuvo 890 žmonių

Per 1970 metus Massa- 
chsetts valstijoje eismo ne
laimėse žuvo 890 žmonių, o

tūriniame gyvenime.

Melagingi ugniagesių 

iššaukimai

Bostone pernai buvo apie 
13,000 melagingų ugniage
sių iššaukimų. Tai tik išdy
kėlių darbas, o mokesčių 
mokėtojams už tai reikia su
mokėti didžiules sumas, nes 
kiekvienas toks iššaukimas, 
pagal ugniagesių viršininko 
Firno pranešimų, atsiėjo 
(vidurki imant) $465.

Plėšia moterų rankinukus
į

Kaip visada būna, prieš | 
šventes labai padidėjo mies
te vagystės ir kitokie nusi
kaltimai. Jauni vagišiai ypač 
plėšia gatvėse ir požeminio 
traukinio stotyse iš moterų
rankinukus. Tokių nusikalti
mų labai daug Dorchestery,

Tame susirinkime bus taip pat painformuota, kas su
tarta Simo Kudirkos reikalu New Yorke sausio 9-10 die- 1004 metų — 36,285.

,___________ _ ____ _______ _£. _ Paragink savo pažįstamus tad patariama nesinešioti su
i nuo automobilių pradžios—j išsirašyti Keleivį. Jo kaina ; savimi rankinukuose daug

metams $7.C0. pinigų.

AUKOS S. KUDIRKOS 

KOMITEUI

V. Kazakaitis aukojo $30.
Ponas X — $25.

Po $io — M. Chaves iš 
Belmonto, A. Baika, K. Va
siliauskas ir A. Andriušienė.

Br. Kriščiukaitienė iš Bel
monto ir S. Baltušis po $5.

J. Bliūdžius iš Milbury, A. 
Juškus iš Florai Park, N.Y., 
ir J. Januškienė iš Rumford, 
Me., po $1.

LB Brocktono apylinkė 
aukojo ne $30. kaip praeita
me numeryje parašyta, bet 
$50.

Bostono inžinieriai iš savo 
draugijos kasos skyrė $200 
ir atskirai sudėjo $300.

Tautos Fondui (Bražins
kų bylai) X aukojo $10.

Bostono

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Kovo 14 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos III aukšto salėje

i Minkų radijo talentų popie
tė ir gražuolės ”Miss Lithu- 
ania of N.E.“ balius.

« * *

Kovo 21 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje I. Vasy- 
iiūno smuiko koncertas.

* * *
Balandžio 18 d. Lietuvių 

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

Balandžio 25 d. 3 vai. po
piet Jordan Hali salėje I. 
Vasyliūno (trio) koncertas.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868 
yra yieumteie oficiali pta^- 
ga Yvorcestery, Kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVcrces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau-' ♦ 
jama greitai ir sąžiningai.! j
Siuntiniai nueina greitai ir A*!iellŪ lilKlG
tvarkingai.

Či» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų!'; 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Svikliene

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovap
Dr. J. Pašakarnio

< P P D I N t S 
OP rOMEi RISTAS 

Valandos:
pw> 9 va- rvto iki 5 vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

h Boston, Vl;is8

t %

TEL. AN 8-2124

(RUDOK1UTĖ)
O P T O M E T R 1 S T t

Valandos:
nuo 10 ry+oiki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADVVAY

SOUTH BOSTON, M ASS.

I

Peter Maksvytis
C&rpenter & Builder
40 Church Street

E. Miilon, Mass.
Atlieku visus oataisynio, remon
te ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, jryvenamu namu ir 
biznio pastatę, pairai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki S va- $ 
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Lsikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome laikrodžiu*

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tei A N 8-4649

i Rūpestingai$$
* *
* *

r7T77^7Z7~L E‘ KARP?LL^™SrDAINV
M M ii A. J. NAMAKSY ii plokštele

South Boston Savings Bank
ALI KEI) W. ARUHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

D A HA R
už 90 dienu Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51%

5;%

Nuo įdėjimo dienos— Kas mėnuo pri.sk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Rankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Rankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima sUsikai bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) vra

virš 210,000,000

; Dažau ir Taisau «
•» . , .
► Namus iš lauko ir viduje. *
► Lipdau popierius ir taisau 3 
t viską, ką pataisyti reikia. 3

Knyga yra geriausias žmogaus draugas|

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Fnarm.

582 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai v„ išskvrus šventadienius ir sekai

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
lei. CO 5-5854

Pluod Square
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 KAST BROADVVAl
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN fe-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiama 
VianV’e ealežiev daiktai

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Savybės:
Protluktingumas

Grožis
Ekonomija

j DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway

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

:E

M&TOILC Ine.

1970
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

641 E Broadvvav

•9

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas 
_ Į Automatinis įpnimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

&

Skambinkite

268-4662

Reat Estate & Insurance j 
321 Country Club Rd. $

Newton Centre, Mass. 02159* 
Tei. 332-2645 i

ATLA5 PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun- 
; čiam įvairius siuntinius į Lietu. 
! vą ir kitus Rusijos valdomus

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

Paštu nesiunčiame.

plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, ap- 

. avo, maisto ir pramonės gami 
J nių. Turime vietoje įvairių vie 

u tinės gamybos ir importuotu 
, i prekių iš kitų kraštų visai že- 

momis kainomis. Be to, siunčia 
. į me maistą, pinigus ir galite už- 

1 sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminėm 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pei
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save j svečius 

j »r nuolatiniam apsigyvenimui 
j Patarnavimas atliekamas grei

tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti 
ginsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO 5 LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

i <*#*#*###♦#♦**####♦#**>#*#*#*****##**#********#***#*###*##*#*#*#******•
II
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Trans-Atlantic Travel Service n
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

::

::

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

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

Globė Parcel Service, Ine.

<> < ► < «o

«► < >oA A. / J F F
L:

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

10 metų garantija.

A F T E R

i
i:
ii

CH/EF
Paskutinė modernaus ai v va šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. (Įuincy. Mass. 02169
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas. 21 \al. per dieną

Skambinti telefonu: 436-1204

1 Oil Heating Equipment F

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo vai<.»uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadwav 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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