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66-TIEJI METAI

Suderintas darbas-- 
mūsų stiprybe

*
Š. m. sausio 9 d. Ne\v Yorke Įvyko Vyriausiojo Lietu

vos Išlaisvinimo Komiteto ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovų pasitarimas, kuriame buvo aptarti aktualieji Lie
tuvos laisvinimo klausimai, apžvelgta Bražinskų bei Simo 
Kudirkos bylų eiga ir aptartas koordinuoto, suderinto 
darbo reikalas.

Vilkas, būdamas tarptautinio pobūdžio politinės 
veiklos organizacija, seka tarptautinių Įvykių raidą, pa
laiko ryšius su daugelio kraštų vyriausybėmis, Įtraukda
mas Į Lietuvos laisvinimo darbą laisvojo pasaulio lietu
vius. Vilkas planuoja Lietuvos laisvinimo darbą ir jam va
dovauja. Jungtinėse Amerikos Valstybėse lietuvių politi
nei veiklai vadovauja Amerikos Lietuvių Taryba. Veikda
mi Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Vilkas ir Altą derina 
savo veiklą, o atsiradus ypatingai svarbiems reikalams, 
veikia drauge. Darbui koordinuoti abiejų organizacijų 
pirmininkai palaiko nuolatini kontaktą.

Vlikas ir Altą sutarė, kad Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse Vasario 16-sios proga renkamos aukos yra skiria
mos Lietuvos laisvinimui ir siunčiamos Altai. Iš surinktų 
pinigų Altą skiria Vlikui sutartą sumą. Kitos organiza
cijos vykdo vajus savo reikalams kitais mėnesiais.

Vlikas ir Altą labai vertina Lietuvių Bendruomenės 
talką bei jos atliekamą darbą.

Vlikas ir Altą didžiuojasi laisvojo pasaulio lietuvių, 
ypač mūsų jaunimo vieningu ir nepaprastai gyvu reaga
vimu Bražinskų ir Simo Kudirkos bylos reikale.

Visų lietuviškųjų organizacijų ir atskirų lietuvių vie-: 
ningas ir suderintas darbas — mūsų stiprybė ’
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Apollo Įgulos nariai tyrinėja Apolio modelius. Kairėje komanderis Alai? Shepard laiko rankose 
priekabą, kuri nusileis mėnulyje vasario .» d. Prie ū»je bu$ pats Shepard ir lakūnas Edg.tr Dean 
Mitchell (dešinėj). Vidury lakūnas Sluard Roose l iko rankose modeli erdvėlaivio, kuris pakils iš 
Cape Kennedv, I'la., sausio 31 d. Tas erdvėlaivis skraidys aplink mėnuli, kol kiti du uslion.iut.ii. 
nutūpę mėnulyje, Įvykdys numatytus uždavinius-

Įsteigtas komitetas rūpintis 
Simo Kudirkos byla

š. m. sausio 9 d. Ne\v Yor- 
ker viešbutyje, New Yorke. 
Įvyko platus pasitarimas” j 

‘ Įvyko platus susirinkimas —, 
pasitarimas. Dalyvavo vvr. 1 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi-i

padėti Simą Kudirką išda
vus. Apie ligšiolinę veiklą 
Kudirkos reikalu pranešė at
stovai Įvairiuose lietuvių 
telkiniuose: Č. M kūnas, ji 
papildė A. Matjoš *. (Bos-

teto, Amerikos Lietuvių Ta-: tonas), dr. K. Bobelis. ji Da
rybos ir JAV Lietuvių Bend-‘ pildė stud. R. Sukadolskis 
ruomenės vadovybės, paski-Į (Chicago). R. Kezys (New
tų kolonijų veikėjai ir jų su
kviesti jaunimo. sAidentų,
bei jaunesniuju intelektualu , , • ,k- T eu.,J. .. , veland), dar . -Ibeio L. Stutvskieji asmenys, hgsiol , x ; T- , •

Yoikas). A. Gečys (Phila- 
delphia). A. l'autienis (Cle-

veikliai pasireiškę Brazins 
ku ir vpač Simo Kudirkos 
klausimu bei Kudirkos bvlos ciu ir

dentų S-gos pirui. A. Kalvai
tis ir dr. P. Vileišis (VVater- 
bury). Apie veiklą pavaltie- 

Vyčių

Dr. J. K. Valiūnas,

Vvr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Pirmininkas

Dr. K. Bobelis,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pirmininkas

(ELTA)

Kunigų sąmokslas Egipte atidaryta

pagrobti Kissingeri Askican užtvanka
Teisman traukiami 6 as- Sovietų S-gos prezidentas 

menys. kaltinami sąmokslu Niko’aj Podgorny ir Egipto 
pagrobti prezidento patarė- prezidentas-Anvvar Sadat a- 
ją saugumo reikalams Hen- tidarė ilgai statytą Nilo už- 
ry Kissingeri. Jie planavę Kanka — Ashvvaną. 
taip pat susprogdinti vyriau-, .
sybės ištaigu šildvmo siste- Jos vanduo drėkins tūks- 
mą Washingtone. tančius ak: ų anksčiau neder-

i lingos žemės, o jos turbinos 
Kaltinamųjų tarpe yra ke-Į gamins elektrą.

Ii kunigai ir viena vienuolė.
Vienas kaltinamųjų kun.

Berrigan jau sėdi kalėjime
Tą užtvanką pastatyti bu

vo pažadėjusi JAV vyriau-

Sen, Muskie Maskva Posėdžiavo JAV LB

” palaimino“ Taryba

už karinės tarnybos doku-1 s.vkė, bet to meto užsienio
! mentų naikinimą. ' reikalų ministro Dulles pa-

Į veikta atsisakė.
Kaltinamieji neprisipažis-;

ta kalti. Pasak jų. tai esąs į Sovietų Sąjunga, padėjusi 
tyčia sugalvotas kaltinimas (3 užtvanką pastatyti. Įsigi- 

; jo dideli Egipto palankumą, 
j I ai svarbu.- rusų imperialis
tinės politikos laimėjimas.

Sausio 16-17 dienom Phi- 
Sen. Muskie. ruošdamasis 'ladelphijoje buvo susirin-i 

prezi- kusi antrą kartą dabartinė} 
Bendruome-

karo priešininkams.

Lenkijoje vėl kyla 

riaušės i
kandidatuoti i JAV
dentus, važinėjosi Egipte, JAV Lietuvių 
Izraely, Sovietų Sąjungoje ir r.ės Taryba.
Vakarų Vokietijoje.

Maskvoj su premjeru Ko-j Iš nutarimų pažymėtina: 
syginu jis kalbėjosi net 4 padidintas narių skaičius,’ atlyginimai, bet drauge nu
valančias. Sakoma, kad Ko- pridedant New Yorko apy-|s,a’tytos tokios didelės darbo 
sygmas dar nebuvo nė su ,gardai3. \ew Jersey 1 ir, norį kad> kai jie saR 
vienu amerikiečiu taip ilgai Connect.eut 1 atstovas. Bet, mėnesi at]jktj
kalbėjęsis, prieš suteikda-, rodos, kad nutanmasj dyjej darb

I kaip pr.estaraujant.s statu-1 Varšuvos valdžios atsto- 
, tui. busiąs apskustas Garbes . . . , . .. . 1 - j vai mėgino su jais derėtis,

elsmul- : bet jokių gerų rezultatų.
' Šie neramumai vėl palietė

• . ...___ •_ * tūkstančius darbininku.16-sios minėjimuos, eina A-
merikos Lietuviu Tarybai, j --------- --- -===.
jeigu aukotojas Įsakmiai ne-• Kovo 30 prasidės Mask- 
pažymi. kad jas skiriąs ki- voje ilgai atidėtas komunis
tai organizacijai. j partijos kongresas. Sklin-

.. . da gandai, kad ten jau da
bar tikisi laimėti stalinistai, 
taigi — griežtosios linijos

Gdanske vėl kyla darbi
ninkų neramumai ir streiko 
grėsmė. Ši kartą bando strei
kuoti laivu statybos darbi
ninkai. Jiem buvo pakeltiĮ c^-|ima-

Sovietai gavo teisę Raudo
nojoj jūroj Įsirengti laivyno 
bazę. Kai bus atidarytas Su- 
ezo kanalas, sovietų laivynas 
ir aviacija iš tos bazės galės 
kontroliuoti kanale laivų ju-

mas ”palaiminimą‘

V? skupas Albert Ndongmo nu
teistas mirti. Jis kaltinamas 
dalyvavęs sąmoksle nužudyti 
Kamerūno (Afrikoj) prezidentą

— ti
i

Aukos. surinktos Vasario i

Garsusis sovietų čelistas
Mstislav Rostropovič atšau- šalininkai.

- i « *! kė savo koncertus Suomijoj.
... .... ji- Pastaruoju m*a" - -----Mat. valdžia neduoda jam ■............................. ...... . sustiprėjo karo
leidimo išvažiuoti, tuo baus- Y j-- • i! Kambodijoje, kur
dama ji už tai, kad užtarė vietnamiečių kariuomenė su
Nobelio premijos laureatą amerikiečių aviacijos pagal- 
Solženiciną, kuris yra visaip ba stengiasi išlaisvinti iš ko

metu žymiai 
veiksmai 

pietų

niekinamas. Uždraudė ir

Rostropovičiaus žmonai Ga
linai Višnevskajai koncer

tuoti. Tokia laisvė šiandien 
Sovieti joje...

munistų svarbiausius krašto 
kelius, kuriuos jie laiko už
blokavę.

* * *
Ketvirtadienj susirenka 

92-rasis kongresas.

Antra pagal didumą JAV 
plieno bendrovė pakėlė plie
no kainas 12%. o didžiau
siojo bendrovė U.S. Steel— 
6.8%. Plieno pabrangimas 
labai pabrangins statybas ir 
plieno gaminius.

I

Britanijos mbasadorius l'rag- 
vajuje (ic-.lirej Jackson. kurį 
pagrolū* l ii[> maro teroristai.

'{V. Yorke streikuoja 

policija
Jau kelinta diena strei- 

1 kuoja New Yorko policija, 
nepatenkinta teismo spren
dimu jų atlyginimų reikalu. 
Kolkas tvaiką palaiko aukš
tesnieji policijos pareigūnai 
ir detektyvai, bet ilgai ir jie 
to nepajėgs daryti, todėl ga
li būti pašaukta kariuomenė 
tvarkai palaikyti.

pristatymu JAV gyvento-; 11 oigan’3acijos
jams. Pasitarime dalyvavo' J?1 į?* kalbėjo K. Miklas ir 
per 60 asmenų, buvo pas!
kviesti spaudos ir keliu lie-į , -... 1 . 1 Dr. Ričardas Kontrimastip išku radijo valandėlių at-i . • , ._ . , ,.• * j susirinkimui pateikė Kudir-
5 <Aai- ' kos reikalu apsvarstyti kon-

Susirinkimui pasikeisda- į pečius tikslus bei jiems pa
ini pirmininkavo Vliko ■ siekti P1 lemones. Tai iš ei-
pirm. dr. J. K. Valiūnas,} np^atšlyta.
Aitos pirm. dr. K. Bobelis ir j 
JAV Liet.
valdybos pirm

usinnkimas priėjo,Bendruomenes • •- J,r . į kitu tokiu išvadų:i. V. \ ollertas.
sekretoriais buvo M. Drun- 
ga ir dr. K. Goštautas.

Susirinkimo dalyviai iš
samiai, nuoširdžiai, pozity
viai apsvarstė susidariusią

Taigi, dar nestreikavo tik 
JAV kariuomenė... Kurnu- .
eisime su tokia laisve kai Brazilija išleido Al 
ima streikuoti policija, ug-
niagesiai, gydytojai?

Simas Kudirka 

Klaipėdoje (?)
Tėviškės Žiburių redakci

ja gavo iš Klaipėdos laišką.

revoliucionierių
Brazilijos vyriausybė iš

leido iš kalėjimo ir leido iš
vykti Į Čilę 70 revoliucionie- 
į ių. Už tai teroristai paleido 
pagrobtą Šveicarijos amba
sadorių.

kuriame rašoma, kad Simas j Vyriausybė pareiškė, kad 
Kudirka ir sovietinio laivo daugiau tokių ”mainų“ ne-
Sovietskaja Litva vadai po
vandeniniu laivu buvo atga
benti i Klaipėdą. Laiškas ra
šytas gruodžio 20 d.. Kiek 
ta žinia yra tikra, sunku pa
sakyti.

Prezidentas kviečia 

vienybėn
Prezidentas Nixonas, kal

bėdamas Nebraskos univer
sitete, kvietė visas kartas 
vienybėn. Sakė. jog nėra 
mūsų ir jūsų likimo, o tiktai 
vienas visu mūsų likimas.

Prezider.tas pareiškė, kad 
esąs pasiryžęs 
gą. kuri vadovautų jaunimo 

Į energijai ir panaudotų ge
riems žmonijos tikslams jo

darysianti, noi-s svetimų ša
lių diplomatai ir nukentėtų, 
nes nuolaidos tik žadina te
roristų apetitus.

Maskvos vandalai 

prieš amerikiečius

Nutarta pavesti d r. Ri
čardui Kontrimui sudaryti 
ad hoc veiklos ..omitetą to
limesniam darbui tęsti Si
mo Kudirkos klausimą aiški
nant.

Komitetas veiks pritariant 
Vlikui, Altai ir Liet. Bend
ruomenei.

Daryti žygius per vietos 
JAV kongreso atstovus, se
natorius, kad JAV preziden
tas Ni.vonas šia proga ne tik 
lietuviams, bet ir visam pa
sauliui viešai pasakytų, jog 
Lietuva, Latvija ir Estija de 
jure yra nepriklausomos, lai
kinai Sovietu Sąjungos oku
puotos valstybės.

Visa eilė konkre^.. >asiū-X

lymų perduota ad hoc veik
los komitetui.

i Susirinkimas vyko vienin
goje. pakilioje, patriotiškoje 
nuotaikoje. Vieningai sutar- 

Maskvoje vis dar siautėja ta tęsti pastanga - Simo Ku- 
valdžios Įpareigoti vandalai, dirkos bylai aišk -Ui ir viso- 
kurie daužo amerikiečių žur- keriopai derinti tą veiklą, 
nalistu ir diplomatų auto-
mobilius ar tiesiai ameri-kie-'
čius užkabinėja gatvėse,
grasindami primušti. Tai or-i
ganizuoti keršto veiksmai užl
JAV žydų akciją prieš so-i

,, , , , '‘Svietų diplomatus ir piliečius.!.-UAUi ti irtai-

Aukščiausias teismas iš
aiškino, kad konstitucija ne-' 

idealizmą. Jo kalba buvo la-. duoda teises pašto valdybai
bai nuoširdžiai sutikta. sulaikyti pornografinės lite

ratūros siuntas.* * *
JAV aviacija vis dažniau 

bombarduoja Šiaurės Viet-j 
dolerių išperkamojo mokės- namo priešlėktuvinių raketų 
čio už pagrobto JAV’ žemės Įrengimus.
ūkio specialisto paleidimą. « » •
Vyriausybė priešinga ir tam. Keturi didieji bankai vėl 
jei privatūs asmenys bandy- sumažino paskolų procentą, 
tų ji išpirkti, nes tai paska
tina teroristus daugiau grob- Britanijoj gresia pašlinin- 
ti ir daugiau reikalauti. kų streikas.

JAV atsisakė mokėti U- 
rugvajaus teroristams 1 mil.

(ELTA)

Tuni-o prezidentas Habib Bour. 
ij, :’sau$io 6 d. atskrido gydy- 

. tis : \V::!ter Reed ligoninę Wa- 
i shingtone.
I - - ‘
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Ar ilgam? Ar to pakanka?
Simo Kudirkos tragedija užsienio lietuvių visuomenę 

palietė ligi gyvuonio. Užkietėjėliams ji išspaudė ašarą, 
lėtus ir rambius pažadino veiklai, atsiskyrėlis prašne
ko nuoširdžiu žodžiu i savo tautietį, o šykštuolis lengva 
ranka kėlė iš savo kišenės auką bendram reikalui.

O svarbiausia — visuotiniai sukilo mūsų jaunimas. 
Visų grupių, organizacijų, Įvairių pasaulėžiūrų ir visokio 
amžiaus. Jis karščiausiai demonstravo prieš Žmogaus 
pardavėjų savanaudiškos politikos veiksmus, protestavo 
prieš brutalumą, laisvės principų pažeidimą ir patriotinėj 
nuotaikoj žengė koja į koją su visa lietuviškąja išeivija 
i visų bendrą tikslą — lietuvio ir Lietuvos ateities laisvės 
dieną.

Suprantama, kad toksai reiškinys sukėlė visų gaivų 
džiaugsmą Raštu ir žodžiu visi tie jaunosios kartos žy
giai nuoširdžiai įvertinti, ir ta proga yra ryškinamos ir ne
paprastai šviesios ateities viltys. Entuziastai beveik ga
rantuoja, jog nuo dabar viskas bus gerai, — užlygintas 
generacijų skirtumas, yra kas pavaduoja vyresniąją kartą 
politinėj veikloj, kas dirbs ateity kultūrinį darbą, kas iš
laikys lietuvybę, kas tęs kovą dėl Lietuvos laisvės.

Mes taip pat lygiai su visais džiaugiamės. Mes taip 
pat norėtume tikėti tomis šviesios ateities perspektyvomis. 
Ir tikėtume, jeigu ne ta rūsčioji realybė, jau ne vieną kartą 
mus skaudžiai iš pačių žavingiausių svajonių pažadinusi 
ir grąžinusi mūsų žvilgsnį vėl į pliką ir gruoblėtą žemės 
paviršių.

Pačiame to šiandieninio pasigėrėjimo pakilime mums 
kažkokėl duria į širdį rūpestis, kad visas tas didžiai tra
giško įvykio visuomenėje, o ypač jaunime, sukeltas jaus
mas gali vėl taip pat greitai nublėsti, kaip jis ir kilo. Ly
giai taip, kaip mus iki nesulaikomų ašarų sukrėtusi myli
mų šeimos narių mirtis, kuri, nutolusi į praeitį, virsta jau 
tik šaltu istoriniu faktu. Tuo labiau tas atvėsimo pavojus 
gresia jaunimui, kurio širdis visada greitai užsidega, karš
tai liepsnoja, bet gali greitai ir užgesti.

Viršuje Newsweek žurnalo korespondentas Jay Alexan- 
der žiūri, kokius nuostolius vandalai padarė jo automobi
liui Maskvoje. Apačioje policija uždarė gatvę prie Sovie 
tu S-gos ambasados New Yorke. kai žydu apsaugos lyga 
paskelbė grasinimą sovietu diplomatams,.

Ii ir veiksminga, kad ir jau- įstaigos stengiasi įkalbėti, 
noji karta yra visiškai pri-
brendusi pagaliau perimti 
lietuviškojo gyvenimo vado- 

i vavimą į savo rankas.*4I
į „Simo Kudirkos tragedi
ja todėl bene bus reikšmin- 

. giausiuoju įvykiu Vakarų 
lietuviuose 1970 metais.“

KLAIDINGAI KALTINA 

BE BLOGOS VALIOS

sienį? Kodėl prasmuko bū- 
i tinai Chruščiovo, o ne kokie

Molotovo, Mikojano, Ma- 
lenkovo ar Kaganovičiaus 
atsiminimai? Tas klausimas 
irgi kvaršina vakariečių 
galvas. Žinoma, jis lygiai 
rūpi ir sovietų valdančiajai 
klikai. * * *

Mūsų kaimynas inž. D. 
Nikolskis atsiuntė mums 
3ostone leidžiamo lenkų 
aikraščio Gazeta Polonii iš- 
arpą. Joje rašoma apie Ši

uo Kudirkos išdavimą, apie 
m.usią demonstaciją Chi- 
agoje, kurioje kalbėjęs 
erkų kilmės šen. Pucinski, 
;arbės svečių tribūnoje bu
vęs JAV lenkų kongreso pir- • 
mininkasXukomski, to kon
greso Illinois skyriaus val
dybos vieepirm. Rozanski.

žodžiu, autorius aiškiai 
norėjo pažymėti, kad ir len
kai buvo aktyvūs, protes
tuodami prieš lietuvio Simo 
Kudirkos išdavimą sovie
tams, o redakcija čia pat ra
do reikalinga įrašyti pasta
bą:

„Bostone lietuviai sumu
šė vienintelį lenką, kuris su

Gal pagaliau, ten rašoma, • 
buvo reikalingas Kudirkos 
tragedijos sukrėtimas, kad 
valstybės departamente būtų 
padarytas valymas ir iš jo 
pašalinti visokie piktos va
lios pareigūnai ar kvaili su- 
gedėliai.

Spėliojama, kad tuos at
siminimus iš Sovietijos į Va
karus iššmugeliavo „dvily
pis“ žvalgybos agentas Vik
toras Louis, o prie to biznio 
yra prikišęs nagus ir Chruš
čiovo žentas. Tai rodytų, ko
kia stipri vidaus kova tyliai 
vyksta Sovietijos diktatūros 
viršūnėse. Mat, atsiminimai 
tartum paglosto Kosyginą, o
smerkia kaikuriuos Brežne
vo politikos žygius. Iš to no
rima daryti išvada, kad ten 
vykstąs aštrus trynimasis 
tarp Stalino žiaurumui pri
tariančios Brežniovą apsu
pusios aplinkos ir „liberališ- 
kesnio“ Kosygino pasekėjų. 
Kadangi be slaptosios poli
cijos žinios ten nė plaukas 
negali nukristi, tai atsimini
mų išvežimas į Vakarus lyg 
ir rodytų, kad net ir ta poli
cija bene bus suskilusi į du 
blokus. * * *

Chruščiovo atsiminimuose 
’ Stalinas vaizduojamas gir-

Revoliucijos neimpor-j tuokliu ir žmogžudžiu, bet 
plakatu stengėsi įsijungti j'tuojamos ir neeksportuoja-. nesvarstoma, kodėl sovietinė 
protestuojančių pabaltiečių mos. JA\ buržuazijos bai- . santvarka leido tokiam niek 
»—; me kad TSRS „eksportuo-'

Mes tenorėtume tik pridė
ti. jog visa blogybė ir yra. 
kad tie kvailiai ar valstybės 
departamento užkampių po
litiniai vorai ir šį kartą ne tik 
nebuvo pašalinti, bet ir sau
lės švieson iškelti. Dėl to ir 
negalime nurimti, kol tai ne
bus padaryta.

LENINO ŽODŽIAI 

IR DARBAI

Vilnis gruodžio 29 d. lai
doje priminė šiuos Lenino 
žodžius:

„Revoliucijos negauna
mos pagal užsakymą. Nega
lima nustatyti joms laiką. 
Jos bręsta istorinio vysty
mosi procese ir kvla iš viso 
komplekso vidinių ir išori
nių priežasčių“.

O „mandrusis“ V. And
riulis nuo savęs dar papildo:

tarpa“. iIne- ioivo eAspvnuu- šui įkopti i sostą ir jame taip
į ja“ revoliuciją į kitas šalis, i į]gai išsilaikyti. Kodėl vie- 

Aišku, čia redaktorius bu-’returi pagrindo“. nas žudikas sugebėjo įvary-
jvo kieno nors suklaidintas .. ,. , . „ ,. , . I H Vnmnnicfn narti-

POLITIKOS BANKROTAS tinvbė turėjusi įteikti griež- ar netiksliai painformuotas.; . ian. ien. . ai lasy 1 a?"i • • • vvriausvbei tokia bai 
ta m otesto nota kiti žvelgia Kaio žinoma demonstraci-! vaizdoJe visiems žinomų iš- jai n vyiįausybei tokią bai- 

tz i-i-i- xt ! - p1.? , ?n,.. 7!. v i . Ę 21 °ma.’ aemonstiaci • faktu reikia didelio W? Tiesa, tokios padėties
Kanadoje leidžiama Ne- , reikalą salc.au Gnd, ką jon buvo .įsijungęs kone v,- arba ,aik „ pakentimas bandomas tei-

priklausoma Lietuva sausio ten pasokinesi. gali dar fon- sų demonstacijų dalyvis len- 1 , .. . . QinHnevfl”kanifalistininan-
vos žemės, lietuvio žmogaus ir lietuviško žodžio pažinimo . 6 d. laidoje stačiai rašo: ; dus nutraukti, -užpykti, pa- kas Mroz, bet šį kartą ’is skaitytojus visiškai navninmi w tai

• i Siuntinybę uždaryti ar dar bandė nešti antisemitinio fu- JU^galvims avinais. Į supimo .pavojumi, bet ta,
”Simo Kudirkos išdavi-: labiau susiaurinti“. irinio plakatą, kas nesudori-! Juk tiĮ[ akanka pl.isimin_!

i narna su sios demonstraci-, (j kajp tag patg Leninas' Vladislovas Gomulka jau

O laisves kovai reikia tvirto ir apmąstyto apsispren-: 
dimo ir ištvermės. Lietuviškos kultūros kūrybai — Lietu-

Ką kiti rašo?

ir svetimų kraštų vėjų neužpučiamos meilės. Ir viso to — j 
ilgam laikui, jeigu jau ne visam amžiui. |

Taigi mus 
astingos demon

giškos sensacijos, tuo tarpu sukrėtusios visą kraštą? Ar! - ... • • v pavykę, būtų ją importavęs sikels. Jo gyvenimo vingiai
tik vėl re tas pats senoviškas didelės mūsų jaunimo da- 1, esa;.'ie inot.ltuclJ?s biniam įeikalur ištikus, vis- monstracijos išjungtas, be. . . Vokietiją. pavaizduoja ir lenkų tautos
uk\ei ne tas pau senovisKds uiueies musų jaunulio ua įkaitina kitas, kiekviena jų vien nieko gero nesulaukta, ne sumustas. ; f oerevvenimus oer oaskuti-
lies bodėjimasisį lietuviška knyga n laikiasciu, lietuvišku , stengriasi nusikratyt i bet ku- Į čia balsai, aišku, padiktuoti ; juk įr šiandien tiek ru- niuosius 60 metu kur ealė-
rengmiu, lietuviškoms politinėm problemom ir... pačiu he- ; rj0 kaltės jausmo, painiojasi ne tiek šaltu protu, kiek Demonstracfjos vadovybė sj5kok) tiir kinietiškoio tume rasti kaikuriu nanašiU tuvišku žodžiu, kurio ir dabar nevienam stinga? O ar be savo teigimuose, ir kuo to- jausmu besivaduojant.“ . turėtų minėtai redakcijai mų7r X“utąS
visų siu vertybių gali dar ilgam gyvuoti musų sios dienos , bau, tuo didesnis jovalas, parašyti laišką kad butų jos! revoliucinėg sėklo£ vra įati si^ ,ikimu

gaunasi. Kas žino, rasi, atsi-Į „Bet viena jau dabar yra laikraščio skaitytojams pa- svarbiausioji tų kraštų įks.entuziastingoji lietuvybė?
ras jėgų, kurios arba šven- aišku. Toliau tokia padėtis aiškintos tikros to mažo ne- 

Be to. mes taip pat baiminamės, ar tik vėl nesuplei'šės tos ramybės dėlei arba, no-; negali būti toleruojama. Ar- susipratimo priežastys. Jei rtlcw
po mūsų kojom tas pats platus kelias, kuriuo, viens kitą I nedarnos užtikrinti bukapro-’ba Valstybės departamentas (to nebus padalyta, tai G a-U au]? giragi‘ 
paremdami, nešėme bendrus plakatus, bendrus protesto ir ! tiškumą, pradės stengtis vi- turės pagrindinai peržiūrėti' zeta Polonii skaitytojai ir j
teisingumo reikalavimo šūkius ir bendrą'Simo Kudirkos įYykį menkinti, tušuoti, visą tą „nepripažinimo“ po- tikęs, kad lietuviai 

pradėtus tardymus baigti, o litiką ir padalyti atitinka- kiais sovimstimais 
nebepradėti

porto preke, nuo kurios vi
somis išgalėmis laisvasis pa-

širdies kančią ir laisvės ilgesį? Ar neliksime vidury to 
suskilusio kelio grindinio vėl vienas kitą bekumščiuodami 
dėl negrąžinamos praeities, dėl skirtingai įžiūrimos atei
ties, dėl vadovybės, dėl nuopelnų įvertinimo, kol vėl išsi- 
skirstysime kiekvienas sau, atsisveikinimui apsispiaudy- 
dami ir apsikeikdami iš arti ir iš tolo.?

Kaip dabar? Kas tada tęs tą laisvės kovą. kas vado
vaus. kas gaivins ir išlaikys tą mūsų linksniuojamą amži
nąją lietuvybę?

Mes nenorime apie visa tai kalbėti, tarsi šermenyse 
susirinkę. Tarsi jau nėra jokių vilčių. Mes norime kalbėti 
tik dėl to, kad esame šiandien visi draugėn susi
būrę. šiandien degame vienu jausmu ir gaivinamės 
viena mintimi, šiandien kenčiame viena kančia ir 
tik šiandien turime geriausią progą išsikalbėti ir 
išsiaiškinti su savo jaunimu, ką privalome daryti ryto j. 
kad mūsų žodžiai virstų darbais, mūsų darbai rezultatais, 
kuriuos šiandien vaizduojamės savo akyse.

Šiandien yra geriausia proga i? su mūsų jauni
mu pasikalbėti apie r y t o j au s dieną, ir apie ryto
jaus entuziazmą, kuris turėtų būti ne mažesnis, kaip 
šiandien.

raujų ir visai nebepradėti. mas išvadas, ar aplamai nu- 
Bet, šio autoriaus nuomone, tilti ir nustoti Nepriklauso- 
tikroji ir vienintelė kaltė tu- mybės švenčių dienomis kai
ri kristi ne kam kitam, kaip ti patikinimus apie nepripa- 
Valstavbės departamentui, žinimą ir teikti geras viltis 
toliau jau siūlo galą vedant ?u'gerais norais ir linkėji- 
i Baltuosius rūmus, be jokio mais. Toji politika jau pri 
skirtumo — demokratų ar'ėjo liepto galą.“ 
respublikonų administraci- i
ja ten sėdėtų44.

„Lietuviams, latviams ir 
estams vis nuolat kalbama 
ir primenama apie tą visą 
„nepripažinimo“ svarbą ir

SIMO KUDIRKOS 

TRAGEDIJOS REIKŠMĖ

Nepi įklausoma Lietuva, 
sausio 6 d. rašydama dienos 

svarbą, o tuo pačiu kita ran-i temomis, palietė Simo Ku
ka mažinant ir glaudžiant dirkos tragediją. Pažymėju- 
Va^stvbės departamente ' si, kaip visų kartų lietuviai

šoko veikti, sužinoję apie 
Simo Kudirkos išdavimą,

MILŽINIŠKI JAV 
UNIVERSITETAI

JAV-se vra 1.185 aukšto-

į 206 studentai, Kalifornijos 
valstijos kolegijoje — 298,>
381. New Yorko miesto uni
versitete — 185,969. Kali-sios mokyklos. Jose mokosic -i . , , tz •, fornijos universitete — lOo,per 6 mil. studentų. Kaiku- J 

rios tų mokyklų yra tikrai
milžiniškos. yra apie 50 universitetų,

Štai New Yorko valstijos studentų yra po kelias <
universitete studijuoja 320, dešimtis tūkstančių.

851.

veiklą to skyriaus, kuris rū
pinasi Pabaltijo valstybė 
mis. Irstrukcijų nebuvo jo-'rašo: 
kiu, niekas nesirūpino, kas'
daryti, kas veikti bet kuriuo „Simo Kudirkos tragedi- 
eventualiu reikalu. O rusiš- ja gal iš tiesų ir nebuvo be- 
kasis skyrius, teisingiau —! prasmiška. Piimiausia. JAV 
sovietinis, buvo plečiamas, užsienių reikalų ministerijos 
stiprinamas ir didinamas.! ir Pakrančių apsaugos kari- 
Ir gavosi paradoksas, kai ninku nusikalstamos kvai- 
Lietuvos pilietis (Valstybės Ivstės atkreipė viso pasaulio 
departamento akyse tegalė- dėmesį i Lietuvą ir jos padė
jo tik toks ir būti — juk ne-, tį. To padaryti neįstengė nė 
pripažįstama Lietuvos anek-' pokario metų partizaninis 
sija) ir jo reikalai perduo- karas Lietuvoje, nė 20 metų 
darni tvarkyti departamen- įvairių mūsų komitetų veik
to Sovietijos skyriui44.

kažko 
sumeti

mais sumušė lenką, kuris 
taip pat atėio protestuoti 
dėl Simo Kudirkos išdavimo 
rusams.

Iš tos pačios laikraščio iš
traukos sužinome kitą įdo
mų faktą, kad prieš trejetą 
metų Bostone iš lenkų žve
jų laivo buvo pabėgęs len
kas Lewandowski, kuris bu
vęs taip pat muštas ir grą
žintas, iš kur atbėgo.

Lenkams tai pranešęs pats 
tą įvykį matęs asmuo. Ta ži
nia buvusi pranešta vietos 
dienraščiui The Boston Glo
bė, o taip pat radijo stotims 
WHDH ir WEEL, bet nei 
laikraštis tos žinios praneš 
?ęs, nei radijo stotys jos pa
skelbusios. Taip to nelaimin
go lenko išdavimas ir buvęs 
nuslėptas.

Nebūtume mes sužinoję ir 
apie Simą Kudirką, jei Vigi- 
lant laive nebūtų buvęs lat
vis Brieze. Juk dabar jau iš
aiškėjo, kad kap. Eustis bu
vo įsakęs apie tą įvyki tylėti.

Minėto lenkų laikraščio 
tus, Simo Ku- • straipsnio autorius teisingai 
diia- akivaiz- rašo, kad politinės globos

| la. Antra vei 
' dirkos trageruja-

'Tautiečių tarpe girdisi džiai parodė, kad lietuvis- reikalas neatrodo toks ruža-

SPAUDĄ BEVARTANT

Amerikiečių spauda svars-

Įdomu paskaityti ir buvu
sio Londono Times literatū
ros priedo rediktbriaus Ni- 
cholas Bethell 1969 m. išė
jusią knygą „Gomulka. His 
Poland. His Communism“, 
kuri nušviečia Gomulkosir

to veikalą "Krushchev Re- Į įenK« tautos pergyvenimus 
membei-s“, šio buvusio dik- Stalino ir didinsią komuniz- 
tatoriaus tariamų 639 psl.
„atsiminimų“ knygą, kuri 
čia kelia tiek sensacijos, 
kiek lietuviuose, gal būt, su
keltų, sakysime, „Sniečkaus 
atsiminimai“. Knygą reda
gavo žymus Sovietijos gyve
nimo stebėtojas anglas Ed- 
ward Crankshaw, kelių kny
gų ir daugelio straipsnių a-
pie sovietus autorius.

* * ♦

Vertintojai pirmiausia ke
lia klausimą, ar čia iš tikrų
jų yra tikri Chruščiovo atsi-Į 
minimai? Lietuvis, skaity
damas gen. Raštikio ar pulk. 
Žuko atsiminimus, neabejo
ja. kad skaitąs tikrai tai. ką 
Raštikis ar Žukas parašė. 
Bet kas parašė Chruščiovo 
atsiminimus? Ar jie yra tik
rai jo paties darbas? Tai 
jau svarstytini klausimai.

mo replėse. Tas pats auto
rius yra išvertęs ir Solženi- 
cino apysaką „Vėžio ligų' 
skyrius. Bet apie tai kitą 
kaitą. ,

Žiūrovas

♦ * *

balsų, kad Lietuvos pasiun-, koji išeivija yra gyva, verž- vas. kaip mums atitinkamos Bet kaip jie pateko į už

Dauguma kritikų linksta; 
manyti, kad knygoje yra ne-į 
maža tikiu Chruščiovo pa-j 
reiškimų. Tik atrodo, kad 
jie buvo ne tiek surašyti po- Kun’ James 
piery. kiek įkalbėti i magne-' run&t> n,u loterijoj Birming- 
tofono juosteles. ‘ hame, Britanijoje, laimėjo $240,

000 ir beveik sisus paaukojo į- 
vairiems labdarybės reikalams.

salc.au
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KAS NOKO NEVKIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

SKAITO KAM, j 

JAS DUONOS NKPKAAO,Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS r.ių demokratų atstovas Bei-. 

i ardas Brizgys. i

Ekonominė krizė tęsiasi ka neliks abejinga ir sausio Laikas susirūpinti lietuviškų 
30 nepabos nei šalčių, nei 

• Kaip ir kuo ne kiekviena sniego pusnių.
respublikonų valdžia praei
ty, taip ir dabartinė krašte Beje, K. Binkio kūrybos 
suklėlė biaurią ekonominę spektaklio rengimo naštą 
recesiją, tiesiog krizę. Be- pasiėmė nariais negausi, bet pa7mnejau jog dr. 
darbių ‘jau turime virš 6G 1 narsią vadovybę turinti SLA |tamūnienė renka iii 
visų dirbančiųjų, ir pagerė-j 200-ji kuopa. j , ę medziagą Kanados vals-j
jimo dar nematyti. Blogiau-į Įtybinei bibliotekai Ottauoj.
šia, kad šį kartą, nedarbui; Paskaita apie narkotikus : f iaeįau tuomet parašiau įi 
didėjant krašte siaučia Į gausio i o d. Kultūros kiu-! Naujienas ir nurodžiau dr.l 
n pasibaisėtina infliacija. ^ag Įjetuvju namuose suren-. ’ M. Ramūnienės adresą. Ne
kaisto m .kitų būtinų dalykų, - paskaitifapie na! korikus. į ar kas mano Daska-

ir dirbančiajam įpirkimas 
darosi problematiškas.

knygų apsauga > i

I
Po žurnalistų konferenei-.

>s labor Painioje praeitam! 
ėia keliais žodžiais;

MarijaI

jo 
rugsėjy

Frelegentas — medicinos jn.as, (}r. Ramūnienei kn.y- 
daktaras Otonas A aitas. Jis 

j kalbėjo 50 minučių ir Rskai-
gų pasiuntė, bet aš pats jų 
jau gavau. Vienas senosios Dviguba nelaimė jūroje: Texaco Caribbean tank laivis Angių kanale kliudė ir paskandino vokie- 

iąu Peru prekinis laivas. Žuvo kapitonas

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Krulikausko 

premijuotas romanas. 246'
»sl. ka>na $3

D. Nendrė, AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ, romanas, 
365 psl., kaina $5.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

Poezijos knygos
Šalia Los Angeles ir dar p^Tvitiki^lūšiu hpi ^nmV'esč i Kait0& P1^ Pat čiy prekini laivą. Po poros dienų tą taklaivj perkirto pusi?

kelių miestų, Detroitas yra r- - nJr,-,į;n‘ Tjctain n?t '^'en-eS niail_ Pa>kambilio ! įr y įgulos nariai. Nuotraukoje tankerio priešakį nė dalis, 
iiori luKoi liiirlrmi norlčtv irių JU poiusių. ..i> tai’) pa.( /sakg mane įč telefonu knv-iirgi labai liūdnoj padėty.' (] vj,oke.
Pn-mrausia. kad, kai sios ei- ri žaIa; ‘ 
lutes rašomos, dar tebesi-,
tąsoma dėl naujos darbo su-' 
tarties su Chrysleriu. O
Chrysleris. nors ir mažiau
sias iš trijų didžiųjų pasau
lio automobilių gamintojų.
Detroito metropolio ribose 
turi arti 70 tūkstančių darbi
ninkų. Reikia manvti, kad 
per porą savaičių jau tikrai ..q taj fo). 
paaiškės, ar bus streikas, ar -uos '

(sakė, mane iš telefonų kny
gos suradęs) ir pasiūlė savo 
bibliotekėlę. Jei neatsiimsi, 
sakė, išmesiąs i sąšlavų dė- ‘ 
žę. Nuvažiavau ir atsiėmaiu.

POEZIJOS PILNATIS, 
Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal-

_________________ i pinti geriausieji visų jo iš-
: leistų knygų kūriniai. Puoš- 

I dėl ilgų plaukų nevadino į nus leidinys, 592 psl., kai- 
i nei bepročiu, nei keistuoliu, Į na $10.00.
ir tie iki pečių ilgi plaukaiPublikos prisirinko arti-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Buvo svarbūs pasitarimaipilne sporto sale. apie 80 as- r; .. , .1 r> .i Pas ji buvo visa eile iš kitųimenu. Buvo Keliolika jauni-į

mo 
niu
paskali 
preleg
la. kad ne visi klausimai bu-

taika. Bet ir sutartį pasira- sakyti Aplama 
šms, ne visiems gyvenimas k,,,.1 — 4 • J • • lUO M Lt »palengvės.. Atleidimai iš 
darbo pas Chryslerį ir kitų 
automobilių kompanijų fab-

Bet. i nu ilgaplaukiai jaunuoliai į

vių namu?

Prelegentą publikai pn-i
i iš retai sutinkamu. Na. tas sidėjo žymiai platesnis pa->
Į verstines, manau.'man pa- si tari mas. Jame, be centn- Džiugu kad Simo Kudir- 

rikuose tebetęsiami, nes nau-' . ‘ "V“ *:{£’ ^“'"‘“iako'i'o fiam reikės i ”jielę" išmes- "‘M organizacijų, atstovų, kos skaudžiai nelaimei jvy- 
iii mašinų nirkimas vra statė n ^eh-au Ja11} packki jo. tarnu dar nieko dalyvavo ir didesnių kolom- kus, platieji lietuvių sluogs-
jų mašinų pirkimas via ge kultūros klubo pirmininkas tl-.Pol\.tuo ldlį)U 7-ai m?KO • dpmonstraciiose dėl S nia; tuo i subruzdo iri žygirokai prislopintas. reismeciau. Naudingąsias. aemonstraujose nei b. nia. tuoju h .. u gauslo y (p pne SOvietų

' ii «Qf« nacine Kudirkos išdavimo pasi- išėjo pirmiausia jaunoji * .
, , . ti dr. Ramūnienei ir, jei ten rmskusių grupių atstovai, karta. C.a ypač pasižymėjo tusebUi0m0tinų anizuo. 

sukakt,es: tikrai bus pradėta lituanisti- Viso Ubo buvo daugiau nei bostoniečiai. ; „ demonstracija protestui
‘džiauta.: dėl Simo Kudirkos pagrobi-

J. Vlks. 

Motinų demonstracija

Daug rūpesčių turi Detroi
to miesto valdžia, vis nega
linti subalansuoti biudžeto, 
vis stokojanti pinigų ne tik
antraeilių tarnautojų algom, Da,. kiek anksto.

Antanas Musteikis.
Nepriklausomybės

minėjimas j kos kaupimas, — Jaunimo ^0 dalyvių.
T. . , \ ,o i U Centrui Chicagoje. „ .x .Jis įvyks vasario 13-14, & J , Pasitarimo

Tau, sesute, Prano Lem
enimas, kūryba, 

' prisiminimai, 269 psl., iliust- 
kaina minkštais vir- 

kietais — S4.
Nemarioji žemė, Lietuva 

pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas T. uoks, 
176 psl.. kaina $5.60.

Po Dievo antspaudais., 
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, daii. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina

bet net ugniagesių ir polici- ,• _ KH cjos.

Dvi dienas pos
buvo būkštaujančių,1 mo pareikšti. Nors oras buvoI $3.00.
us trinties, nebus Su-'raitas/ir pute stiprus vejas,, CRAP£L R Algimantas 

. _ rastas bendras visu žodis.Į bet.motinų su vaikais pnsi- Mackus> 64 psL kaina $3.
. Malonu konstatuoti, kad ku- gana gausus būrys.) TėViškėLĘ As REGIU/
j rybingoji mintis ir čia sura-j ^/avo ir studentai su pla- Imsryg 40 psl, kaina S1.

tikslas — pa- Gal
Alano minimac tantipti^ siinformuoti, kas S. Kudir- kad bus trinties. ..uano minimas tautietis . .. . . . y;su į0(ijs/bet motinų su vaikais prisiupie ji ia®yti, bet nesu j yj.a gg rn^tų amžiaus ir gv- kos reikalu padaryta ir kas 

tikras, kad suspėsiu sekanti, yena vjepas. jjs suprato, dar reikia daryti.
Į naujus metus žengiant, laikU ° Jfu i kad, jeigu jam kas atsitiktų,

tytT^TumaTdaikUs"6^ kaS: ''-ki smuikmen>J-"vasa,io!miesto“krematoriumu? be 1EoSlon°A$'hiC?g^ C1y;e' ^mbūris specialiai rūpintis 
turėsime taip kentėti dar l^-jah Į jokių skrupulų. Tuo tarpu lando. Philadelphijos, \\ a- Jimo Kudirkos by.a. Italai-
dveius metus, iki resnubliko- , ■ • i nenoriu minėti to tautiečio ^elštilio n kitų vietonų pa- kant tamprius iysius su A.- čių korespondentų, fotogra-J 127 psl., kaina $2.00.

p , Štai, labai trampai. tos, rd-s Tokil) teutiefiu informavo, kas ten veiku, ta ir Vilku. 1 fų ir televizijos stočių dėme-l_ ,
dienos programa. ,eg dar tu,.ime po būr; Visur suruošta demonstra-, !si- Vakare demonstracijai p .a, k1 k,k,ka‘d!’

................. ' " A------- buvo parodyta trijų televizi-'Įyllka’ Branas Naujonaiu®,
Sausio 30 d. Lietuvių na- 1*1,22?"‘u"i Kas nore turi susirūpinti ir >?.es. i«eratūros, užmegzti ry- ^ugyisoK.ų sumanymų. Kas jos stočių programose. j RKKt.VYS,

Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50. 

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

Karoso eilėraščiai, 50 dide-. 
lio formato puslapiu, kaina 
$4.00.

Diena prie ežero, .Aloyzo

veji atstovai iš do išeiti. Sukurtas naujas: katais. i
Demonstracija atkreipė ir J 

Amerikos didžiųjų laikraš-

eilėraščiai, parašė Pranai 
VAKARĖ BANGA, lyri

ka, Gražina Tulauskaitė,

rai baie-s savo kadenciją.
K. Binkio kūrybos vakaras

rriin-e hažnvčioselK^kviename JAV mieste. ««<»•. paskleistarinformaci- Buvo pasitarime paberta buvo parodyta trijų 
\i®ose tnjo®e baznyciose| nofc turi susirūpinti ir res literatūros, užmegzti ry- daug visokių sumanymu, kas jos stočių programose.

n ‘ -------------------- - ------^«.-u;^„pa-. Garbė motinoms ir stu
dentams. kovojantiems prieš ’ 
smurtą, už žmogaus teises

muose bus vakaras, kokio Kiek l P> a<iėti jį bibliotekėles rink- šiai su vietos spauda, radi- daryti, bet apie tai temi p
jau labai seniai laukiame, -ė^bažn™!!™ dale vaįš “ ! klū«b Manau’ kad’ «"*- i" v ‘č'/’T, '° “

7 aroi nrocMsc dienoje Oazn>cioje eta\au>į z; ; beveik S. Kudirkos byla plačiai pa-T, vakarą 7 vai prasidės SSSS?“
programa, skirta tiktai Ka- savo garsinta. Jaurimo darbo pradžia., ii j0 laisvę.

buvo gera. o. kaip sako ki- 
Centrinių organizacijų at- niečiai, visi didieji žvgiai) 

kos ir skaitomi jo poezijos ous Jiefcv Elegijos saiete, i stovai painformavo, kas jų prasideda nuo pirmo žings-
kūriniai. Visa tai atliks AL- ^Southfield greitkelio ir W., Tiems, kurie turi mažės-' buvo iki šiol padalyta. nio. Todėl tikėsime, kad'

i. .•_< . .. - - ■ jaunajai kartai nenritiūks
ranešimų ryškė-

resą, Kur ta' jo, kad lietuvių visuomenė toliau tęsti.
Kazvs lituanistika yra mielai lau-Į gerai orgarizuota ir vienin-į

• i • i - v • z.- u nizaciju a zio Binkio kūrybai. Čia bus . / -
vaidinamos jo dramų ištrau- ™is- Pagrindinis minėjimas, ka; 
1^0 iv cVatfnmi nnooUnu bu? Mercv kolegijom salele,

į knygas perleisti Į geras ran-

iniai. Visa tai atliks AL- ’ .... nems, Kurie turi mažės- ouvo iki sioi pauai vi
S Dramos kolek+vvas Guter Drive sankryžoje) i’Jni kieki vertingos lituanisti-' 
iam vadovauja ir "visų Pasidės 3 vai. po pietų. Čia kos, tuo tarpu galiu nurody-Iš visų pranešimi 
iftakli režicnm'a Tnctac ^albas ?asaKv> Ai.os nauja- ti viena tikra adresą, kur ta Į jo, kad lietuvių vis

KOS 
kuriam
spektakli režisuoja Justas . . .
Pusdešris. Binkio interpre- P,fn\inir'ka>

ištveiTnės Pradėtąjį darbą ir

Dalyvė Onutė

Popiežius užstojo žydus, 
c dėl lietuvio — tyla

Sausio 9 d. Lietuvos Atsi
minimų radijo vedėjas prof.

dr.
tatoriu tarpe regėsime kelis Bobelis ir resuublikonu ma-| kiama. štai ji 
jau labai patvrusius vaidin-' ?ymo,s, ‘ ‘L a?/ Č kone i e»e į 
toius tpats J. Pusdešris Ka-iGerald t/il Menme oro- 
rolis Balvs. Vvtautas Ogi!-. P®ma at.iks pa.mos Gobię- 
vis. Henrikas Dūda. Kaži- vadovauiama tautiniu 
mieras Gricius! ir keletą vi-i s?kl’’,.";??Bš " ame ir . ta-
dūrinių mokvklu moksleiviu , . , ...bei universiteto studentu Zhores. Aukn .-mk-m, _tva?
(Robertas Se'enis. Laimutė /vs E'/7.?ta "
ir Aldona Tautkevičiūtės.'so’mmeumo metu -unnktns 
Kastytis Karvelis. Linas Mi-1 ’uk7. jus ."V ,' mm' 
kulionis. Antanas Paskųs!.I Kos lletuvn* Tar>'haL

Ųr. Maria P. Ramūnas, 

187 Carling Avė., 

Ottawa. Ontario, Canada 

Alfonsas Nakas

WORCESTER, MASS.

SLA 57 kuopos nauja 
valdyba

Scenovaizdi ruošia V. Ogil-Į Tuo tarpu dar nežinau, 
vis. o šviesos elektai yra na- ( kurįą valanda ir kur vasario

ga; kad jos jaunimas šiuo Pabaigai — dar keli žo- 
atveju ypač pasižymėjo džiai. 
veržlumu, sumanumu ir su-j
gebėiimu prideramai pasi-j Pasitarime buvo ūsotu. 
rodyti. Į barzdotu ir ilgaplaukiu iau-

! nuoliu. Sakytume, kad tokia 
Mes turime savus centri-' puošmena ve mum^ primi-

nius politinius veiksnius.

, .į - -- linkta šitokia kuopos valdy- saleie.tikėti irgi tos rusies "enau- lūd ivvks: vaRpc dr K Po- i T" -1 J6 ... , - tm iv vks va>-es or. rs.. no- },a; pnTO> Vincas Mitnkas. i
šiam — Algirdui Pleckai-« bebo garbei. Tik žinau, kad • v)-
ciui. j tokios vaišės i vyksta k

J. Stukas savo radijo pro-. garono ej}ėrščiai musu ma
gi amoje paskaitė Keleivio x, J • žiesiems, Nijolės Yedegytes-

j sausio 5 d. vedamąjį- Žy- pajuP;n?kįenės iliustraci jos, 
du pasigailėjo, o koks Simo 40 pgL kaina 00>
Kudirkos likimas?“

Tą vedamąjį perskaitė ir
Lietuvių radijo valandos, 
Laisvės Varpo vedėjas P.) 
Viščinis.

ne au-rmmkn dr. .Tn-a P,a-' \ew Yorko Laisvės Žibu-j 
į sana ičiu (1851-1927). var-,rj0 radijo pranešėja Kezie- 
i pininka dr. Vincą Kudirką nė sausio 10 d. painformavo,

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazin Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
n«l. kaina

METU VINGIAI. Al f. Tv- 
ruolis. 176 r>sj. kaina 83.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo- 
nas Mekas. 32 psl.. kai
na $1.00.kas. Dabar kuopos susirin-, (1858-1899), valstvbininka kad, esą, Vatikano laikraš-

kimai bus kiekvieno mene- Mvkola Krimavičių (1885- tis paskelbęs žinią, jog po- MIELOS BAT S\f J Smal
šio pirmąjį sekmadienį 2 1970) ir eile kitu senosios piečius kreipęsis į Kremlių,

Sausio 8 d.-susirinkime iš-Į vai. po pietų Lietuvių klubo kartos veikėju. Bet nė vie- prašydamas pasigailėti mir-
ra? jų šia "papuoša“ dar ne- ties bausme nuteistų žydų, i

.... , , - r • I mėginusiu nagrobti sovietupasivijo ir nepralenke Lie- ;; j Vaka-

torius 221 psl. kaina 75 c. 
VYNUOGĖS IR KAKTU

SAI. .Tu1rin« Švabnites oi- 
lėrašeiu rinkinys- 96 psl., 
kaina S2 BU

RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitvtės eilėrašei>i, 
premijuota knyga. 83 rs1 ,

pinu.
^rl i vieepirm. Vincas Dabrila. j I Draugijų tarybą atsto- ’’a>lvl,u n nemaienKe ue- jęktuyą ir pabėgti
‘^-pekr. Juozas Krasinskas,finJ vais išrinkti Zigmas Šnare- J“™?, nepriklausomybes me- 

_ . -- . -- - - tais isgarseius’ o chirurgo, a-
kademiko dr. Viado Kuzmostt . , , .. vip"als mefa'? mmėnmo i'-Į sekr. Elena Lendraitienė. iž-J kis ir Juozas KrasinskasKaip matome, didelis bu- • vakarės". Jei nespėčiau, x •. |1_įdo glob. Zigmas Snarskis ir

rvs vvru parodu Detroito kl7 čia pranešti, skaitvtoiai. j Kleofas Zurlis, organizato-j 
lietuviams Kazį Binkį iš <re-, kun> no,.pą va?čpęe dalvv^u- riai Antanas Tamkus ir Da-1 
rosios puses. Gerai, kad si-: ti. anie tai girdąs per radijo nutė Srarskienė. 
taip. Praeio K. Binkio 75-nu valandėles
metu gimimo sukaktis, ir j " ! Organizatorius
niekas čia io nenrisimine. Minėjimą, kaip visada. p j čjpmet iau i 
Praėjo 25-ri metai nuo jo rengia Detroito Lietuvių Or- • s na,.juq J 
mirties, ir buvo kapų tvla. ganizaciju Centras, kuriam
Manau, kad Detroito publi- šį kartą vadovauja kiikščio- Pakeistas susirinkimų lai

Sandaros 16 kuopos 
susirinkimas

Gerai, kad popiežius tai 
(1892-1942), nešiojusio taip padarė, bet kodėl negirdėti,
pat labai ilgus plaukus iri kad jis būtų nors žodį taręs kaina £2.00

Krasinskas
j tautiniuose mokslininkų su-Įsų skaudų reikalą? 
j važiavimuose, ir niekas jo1

pptrn *2pcratf» eilėraščiai. 
111 psl., kaina..........$2.00



Poslapis ketvirtai Nr. 3, 1971 m. sausio 19 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

MIRĖ JUAZAS RIMŠA

Gruodžio 24 d. savo tėviš
kėje Naudžių kaime mirė 95 
metu amžiaus sulaukęs Juo- . . . _
zas Rimša, dailininko Petro] Y1 nnDe mile me^ am_
Rimšos vvr. brolis.%

Velionis buvo knygnešys.

B1L1ONV DOVANA

TURTINGIESIEMS

Tokią davaną iš preziden
to N’ixono gavo JAV preky
bininkai ir pramonininkai. 
Jos vertė skaičiuojama apie 
3 bilionai dolerių pirmai-i 
siais metais. 1

Mat, prezidentas leido da
ryti didesnius įrengimų nu
rašymus į išlaidas. Tuo būdu 
biznieriams sumažės mokes
čiai. Valdžia turės mažiau 
pajamų, bet ji tikisi, kad 
biznieriai bus paskatinti 
plėsti veiklą, ir tuo būdu pa
gyvės krašto ūkis.

Kaip ten iš tikrųjų bus. 
dar pamatysime, bet daug 
kas tą prezidento potvarkį 
laiko dovana ypač stambiem 
verslininkam. Jie sako, kad 
tai yra sena respublikonų 
vykdoma nubyrėjimo teori
ja — pilk pinigus iš viršaus, 
tikėdamas, kad jų šiek tiek 
nubyrės į apačią.

iš velionies gausaus moki
nių būrio V. Martinkėno 
kapinėse tartą jaudinantį 
atsisveikinimo žodį.

Jį mums atsiuntė Antanas 
Damaška iš Chicagos.

Brangus Tautieti, 

mylimas Mokytojau!

Širdį skaudėdami atlydė- 
jome Tave amžino poilsio į 
Rasų kapus ir netrukus už- 
bersime Lietuvos žemele, 
bet liks neužbertas tarp mū- 

visuomenininkas, pedago- į sų Tavo atminimas, nes nu
gas, ilgai vadovavęs lenkų' veiktais savo darbais tapai 
okupuotame Vilniuje -Vy-į gyviesiems pavyzdžiu. Dir-

Kalėdų eglutė Vasario 16-sios
« •

gimnazijoje
10 knygų už $2

PASKUTINIS ŽODIS 

BRANGIAM MOKYTOJUI

Pernai rugpjūčio 15 d.

žiaus publicistas, rašytojas.

Aušros ir Varpo uolus pla- x • • •• •
tintojas. 1902 m. jis kartu Jauto Drtziojo gimnazijai, 
su dr. Stasiu Matulaičiu ir '.^klejęs .rlaujr sąmoningu 
Jurgiu Kaėergiu įsteigė «■ tvirto lietuviško nusistaty-
cialdemokratu partijos skv- mo Jgu'lu“l'.g stoJTUi! ‘
nu. aktyviai dalyvavo 1905 “v^?.s .^5™? darbą ne 

tik v įlmaus krašte, —Mar
celinas Šikšnys.

metų revoliuciniame sąjū
dyje, nekartą dėl savo poli
tinės veiklos buvo kalintas. 
Vokiečių okupacijos metu 
per pirmąjį karą buvo iš
tremtas i karo belaisvių sto
vyklą. 1917 m. rugsėjo 18- 
22 dienomis dalyvavo kon
ferencijoje, kuri išrinko Lie
tuvos Tarybą. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvo 
uolus Valstiečiu liaudininku£ v
s-gos narys. Yra daug rašęs 
ano meto lietuvių pažangio
je spaudoje.

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 taniai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Šri ogienė, 24 

į 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 Bliume), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socie'.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.

Antrosios ir trečiosios klasės mokinės prie Kūčių stalo.
Nuotrauka kun. J. Dėdino

bai tarp eilinių, pats būda
mas neeilinis. Gimęs radai j 
Lietuvą tamsią ir nykią, o 
mirdamas palikai šviesią ir 
sąmoningą. Argi reikia daug 
įrodinėti, kad prie jos švie
timo nemažai esi prisidėjęs?

Štai, dar būdamas jaunas 
Maskvos universiteto stu-Jis palaidotas rugpjūčio

ilniau> Rasų kapinė-j dentas, pad£jaĮ skambinti 
-• čia spausdiname vieno įVincui Kudirkai ”Varpu“,

i kuris kvietė Lietuvą pabusti 
I iš miego ir keltis, o vėliau. 

Kazakijai ir Tadžikijai tapęs mokytoju, ilgai ir ne
leista pasilikti visas paja- nuilstamai nešei šviesos ži- 
mas, Turkmėnijai — 97 G, bintą savo tautiečiams ir 
Armėnijai — 93.5(7, Uzbe- kaip P. Rimšos pavaizduo- 
kijai _ 95.8*<. Azerbeidža- tas artojas plėšei Lietuvos!
nui__91.6*c. I dirvonus, yplač Vilniaus

krašte, kur jie daugiausia} 
Atsiminkime, kad Mask- buvo užžėlę. Visada ėjai. 

va tas respublikas išnaudo- ten, kur labiausiai buvo rei-1

18
se

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

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

Jauniausias kūčių ir Kalėdų eglutės dalyvis Tomas Eartusevi- 
jo 14 margu (apie 7 hekta- ja ir kitu būdu: ji už duoda- kalingi darbininkai. Neieš- čius sveikinasi su Kalėdų seneliu. Jo mamytė Ona Bartusevičienė 

stumia sūneli prie Kalėdų senelio, nes jis pabūgo ir norėjo nuo 
tokio laukiamo svečio pabėgti.. Toliau matyti jo tėvelis Vincas
Bartusevičius.

Nuotrauka kun. J. Dėdino

Velionis iš tėvo paveldė-

rus) žemės ūkelį 
kaime. Paežerio valsčiuje, 
ir buvo vienas pavyzdin
giausių ūkininkų. Jis turėjo 
geriausios veislės ir pienin
giausias karves ir buvo įsi
taisęs net savo elektrą.

Žodžiu, tai buvo, anot 
Vaižganto, tikras Lietuvos 
kaimo deimančiukas.

Lietuvis—pirmasis Londono 
spaustuvininkas

Buvęs Jungtinių Tautų 
Organizacijos bibliotekos 
vedėjas L. Vladimirovas 
Pergalės žurnalo 1970 m. 
nr. 10 parašė ilgoką straips
nį, kuriame aiškina, kad 
„pirmas. kuris įkūrė spaus
tuvę Londone, Anglijos sos
tinėje. ir kuris žymiai pato
bulino čia spaudos meną, 
buvo ne anglas Kekstonas. 
bet lietuvis, čia žinomas 
John Letton vardu“

Tai buvo 1480 metais.

Naudžiui mas žaliavas brangiai skai- kodamas nei garbės, nei pel- 
čiuoja. o už išvežamas, pav.. no, nei lengvesnio gyveni- 
iš Lietuvos prekes moka pi- mo, 20 metų ištikimai stove-' 
giai. Taip elgiasi visi kolo- jai Vilniaus krašto lietuvių 
nijų savininkai. i švietimo sargyboje, veikei

■ lietuvių draugijose, kantriai i 
Lietuvos lankytojai j kovojai SU pavydėjusiais 

i mums gimtosios kalbos mo- 
\ . Kazakevičius Pergalės kykloje. 20 lenkų okupacijos 

žurnalo m. 10 mini visą eilę meĮa vadovaudamas Vil- 
Lietu\os lankytojų, kūne te- njaug lietuvių Vytauto Di- ■ 
nai buvojo pelekais metais. džioj0 gimnazijai, žiemą va-' 

Rugsėjo mėnesi Lietuvoje sąrą, net šventadieniais, bu- 
lankėsi rašytoja Sonė Pipi-j dėjai joje kaip rūpestingas 
raitė - Tomarienė kartu su gausios šeimos tėvas, visur 
savo graikų kilmės vyru, ku-: suskubdavai, viską pastebė- 
ris esąs taip pat rašytojas.
Ji Rašytojų klube pasakojo 
apie Amerikos lietuvių kul
tūrini

Kalėdų eglutė gimnazijo- mę, priminė Kalėdų prasmę, 
je yra lygiai sena, kaip ir 
pati gimnazija, kaip ir Va
sario 16-sios joje minėjimai.

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, paraše L. Dovyde- j 
nas, I tomas 268 psl., II to-! 
mas 24 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Geri žodynai
Anglų - lietuviu kalbų žo

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

gyvenimą.
Vakarų Vokietijoje gyve

nantis dailininkas Alfonsas 
Krivickas viešnagės 
surengęs savo darbų parodą 
Parodų rūmuose. Be to, lan
kėsi vertėjas Evaldas Jukš- 
tas.

davai ir užauginai - išauklė
jai minias savo mokinių, ku
rie Tave gerbė ir mylėjo už 
tėvišką globą, už reiklumą, 
už teisingumą. Savo pamo
komis mokei Vilniaus Vy- 

metu tauto Didžiojo gimnazijos 
mokinius, o savo raštais, va
dovėliais — visos Lietuvos 
jaunimą. Todėl įėjai į di
džiųjų Lietuvos pedagogų, 
švietėjų entuziastų ir visuo- 

Arvydas; menės veikėjų Olimpą.Iš JAV lankėsi
Kliorė, Algirdas Avižienis,: Mokėjai kiekvieną pa-} 
\ ladas Jeskevičius, Marija! gerbd> ir pats buvai visu di- j 
Gimbutienė ir kiti moksli-} džiai gerbiamas. Mylėjai} 

ucir'duiai nmkai. Iš Los Angeles -o-Į Lietuvą ir, pasak Vaižganto,! 
m«o r-snub-f preros daininmke Florencija slieko-širdimi buvai prisiri- 
•ikos šalis ’ • Korsakritė dainavusi \ ii- gęS prje jos žemelės. Auklė- 

niaus J. Tallat-Kelpsos aukš-j jaj? globojai savo mokinius 
tesriosios muzikos mokyk-} kaip rūpestinga močiutė:, 
los dėstytojams ir studen- dienuže ant akelių, naktužę! 
tams. Be jos, svečiavosi dar ant rankelių, gana pailsai, 
muzikas Bronius Jonušas, gana nuvargai, kol užaugi 
baleto šokėja Violeta Karo- naj
saite, profesionalai muzikai 
Birutė Ramoškaitė, Darata
Muielienė ii kt. į teošia Tau amžiną dainą a-

Iš Belgijos buvo atvykusi pie .gimtąjį kraštą, apie jo 
žiausia paliekama Ukrainai, dainininkė Bronė Gailiūtė- godas ir sėkmes, rūpesčius ir 
— tik 32.6* '<. , Spies. ' džiaugsmus.

A. Sniečkus Afrikoje

Antanas Sniečkus vado
vavo sovietų delegacijai,j 
kuri aplankė Kon 
iiką ir kitas Afi

Lietuvos biudžetas

Jį nustato Maskva. 1971 
metais Lietuvai numatyta 
pajamų 1,412,105,000 rub
lių. Iš visų pajamų Lietuva 
sau pasilieka 87.5 G , Latvi
ja — 33.2 G , Estija — 41.9 
G . Iš visų respublikų ma-

Tad ilsėkis dabar ramiai 
šioje žemelėje, o tie medžiai

Trys vyrai, kurie ••Pinami nužudę Kanados darbo ministeri I’ierre Laporte. Šilusio 25 d. prasidės 
ju teismas. Jie buvo išaiškinti didelėmis policijos pasl antromis

T * ■v'*" >

Kalėdų eglutė turėjo ir 
ypatingą paskirtį, būtent: j 
jos metu gimnazijoje susi
rinkdavo mokinių tėvai, gi
minės. pažįstami, Lietuvių 
Bendruomenės veikėjai ir
vokiečių žurnalistai'bei fo
to reporteriai. Susirinkusieji 
pasigrožėdavo kalėdine pro
grama, pasiinfoimuodavo 
gimnazijos einamaisiais rei
kalais, jos džiaugsmais ir 
vargais, pasigėrėdavo lietu
vių kultūros ir mokslo židi
niu. Vokiečių laikraščių re
porteriai ir fotografai iš 
anksto rezervuodavo vietos 
savo laikraščiuose Kalėdų 
eglutei aprašyti.

I
Beveik visi. kuriems rūpi 

gimnazija ir jos gyvenimas, ’ 
tikėjosi, kad taip bus ir šie
met. Deja. gimnazijos vado
vybė apsisprendė Kalėdų 
eglutę rengti gruodžio 18 d. 
tik gimnazijos mokiniams, 
mokytojams, kitam perso
nalui ir keletai išrinktų sve
čių. Nei mokinių tėvai, nei 
vokiečių spaudos atstovai 
nebuvo kviesti.

Meninę programą atliko 
mokinių choras, kuriam va
dovauja K. Motgabis. Ne
lengva buvo jam chorą pa
ruošti, nes iš nedidelio mo
kinių skaičiaus sunku buvo 
gerų balsų parinkti, bet vis 
dėlto choras buvo taip pa
ruoštas, kad galėjo maloniai 
klausytojus nuteikti. Be cho
ro, Danguolė Jurgauskaitė 
ir Joachimas Jucikas padek
lamavo kalėdiniu eilėraščiu.

Kūčių vakarienei šeimi£
rinkės pagamino net 12 pa< 
tiekalu.

Vokietijos LB valdybos 
pirm. inž. J. Valiūnas pa
sveikino ir įteikė lietuvių 
darbo kuopos nr. 8591 dova
ną 450 markių.

Gal pats garbingiausias 
šio vakaro svečias buvo Ka
zys Baronas iš Hamiltono 
(Kanadoje). Jis pasidžiau
gė, kad turėjo progą aplan
kyti lietuvišką gimnaziją, ir 
pareiškė, kad čia jaučiąsis 
kaip Lietuvoje savųjų tarpe. 
Gimnazijos direktoriui jis į- 
teikė Kanados lietuvių do
vana —

Pagaliau pasirodė ir ma
žųjų ypatingai lauktas Ka
lėdų senelis, kurį šiemet vai
dino buvęs gimnazijos auk
lėtinis Algis Vitkus.

Visi dalyviai buvo apdo
vanoti. Mokiniai, mokytojai 
ir kitas personalas gavo net 
po du maišus įvairių skanu
mynų.

Pabaigoj kalbėjo šio va
karo pranešėjas, kaip ir vi
sais kitais metais, eglutės 
rengėjas mokytojas Fr. Skė
rys. Jis dėkojo visiems, prie 
eglutės surengimo prisėdėju
siems, aukotojams čia ir už
jūryje. virėjoms, pagaminu-I *

1 sioms tokių gardžių patie- 
! kalų, chorvedžiui K. Motga- 
} biui ir choristams, deklama
toriams. Savo kalboje jis 
palietė ir pagrindinę gimna
zijos problemą — mokinių
trūkumą ir prašė mokinius 
Kalėdų atostogų metu paieš
koti pažįstamų šeimų tarpe 
kandidatų mūsų gimnazijai.

Ričardas Palavinskas,

9-tos klasės mokinys ir 
abiturientas

GRĮŽIMAS I LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi- 

l nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

t VERGIJOS KRYŽKE-
LIUOSE, Sibiro kankinės
Stefanijos Rūkienės tremties

} atsiminimų atsiminimų I to
mas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.

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

Viktoras Biržiška, DĖL
; MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- 
• nimai, (1920-1922 m.), 312 
1 psl., kaina minkštais virše- Į vadovėlis, kaina $7. 

liais $2.50, kietais—$3.75. Į
KONTRŽVALGYBA LIE-!

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

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

PER GIEDRĄ IR AUD

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Kaisavi- 
naitš ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Vidaus Peteraičio, ii 
laida, daugiau Kaip 30,o00 
žodžių, 586 psl.. kaina 37-00.

Introduction to modern 
Litbuaniau, parašė Damb-

ir Schmal- 
didžiausias 

ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos

nūnat
stieg,

, Klimas 
471 psl ,

Ar skaitytos?
Kritusieji už laisvę, II to

mas. parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4,00.

Rugsėjo šeštadienis, pre-
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- ™Juotas romanas, paraše 

Birute Pūkelevičiutė, 237

Po vakarienės gimnazijos LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
direktorius Vincas Natkevi-' Turime Lietuvos žemėla- 
čius pasakė informacinę ir pir — už 50 centų, už $2.50 

d. prasidės pamokomąją kalbą. Jis aiš- (sulankstomas) ir už $3.50 
___ __ kino žodžio 'kūčios“ reikš (sieninis).

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 
no Kairio. 480 ^sl.', kai 
n<x ...... ............

DIENOJANT, Kipro Bie 
unio. 464 psl., kaina....$2.0(

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

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ ATSTATANT, Ra

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.

Vin cas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

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

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

(apie Salomėją Neri), Pet- 
•onėlės Orintaitės, 234 psl.,
taina .............................. $3.

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

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Valžgan

polo Skipičio, 440 puslapių, j to straipsniai. 40 psi.. Kai- 
kaina ................................$5. na $1.00.
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Prašome nesiųsti pašto ženklais prenume- i 

ratos mokesčio ar užsakydami knygas. Siųskite pinigus 

tik čekiais ar pašto perlaida.

Administracija

Pasikalbėjimas
Maikio su Tev

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— A vaje. Maik! Pasakyk jo tų mandrapypkių neklau- 
man. ką gazietos rašo. Kai syti, Maiki. 
aš jų neskaitau, tai nedaug
ir žinau. 0 aš cekavas žmo- — Bet paklausė, tėve, nes 
gus. noriu viską žinoti. Pa- tų "mandrapypkių** ranko-

HAMILTOY ONT. $10 suaugusiam. $5 moks-1 Pranas Vizbaras, lapkri- 
ieiviui. - čio 6 d. sunkiai apdegęs Ge-

Įvairios naujienos Hamiltono istorijoj liko neral Smeltin fabrike, pa-
Bendruomenės Pažen^linta lietuvių namų laipsniui taisosi ligoninėje.

statybos kombinacija. Per Manoma, kad gyvybei pavo- 
Su Pranu kartu 

rai jau mi

Lietuvių

tą pagalbą Amerika sumo
kėjo Pietų Korėjai jau bili- 
oną dolerių, lailandijai su
mokėjo du bilionus. Kiek 
už tokią talką gauna Tai\va- 
no sala. Australija ir kitos, 
neteko laikraščiuose skaity
ti. Taigi Pietų Vietnamo

— Aš galvoja.; realistiš
kai, tėve. Man nvo aišku, 
kad dėl vietini: dėčių lais
vės Amerika nei ų tenai ka
riauti. Turėjo .i kitoks 
tikslas. Rūpėjo a\ ti ienai 
gerą karinę p . i ją prieš 
Komunistinę Kr neleisti

diktatūra nepaliekama be Į jai susijungti su Indija. Aš 
apsaugos, tėve. Kai ameri 
kiečiai iš karo veiksmu bu: 
ištraukti, tai jų vietą užims

mačiau, kaip n Amerika 
įsitvirtino Pietų Km ėjoje ir 
Taivvano saloje nesiruošia

samdyti azijatai. Tai bus va- į~ tenai traukt -, todėl var
dinamas "suvietnamintas
karas*

giai notėtų trauktis ir iš Pie-i 
tų Vietnamo. I vėliausi i- 
vykiai rodo, k.. ; neketina 
trauktis. Ir ku; ..tų protas 
—supilti tenai dionus do
lerių, paaukoti ,000 gyvy
bių ir pasitraukti, nieko'sau

— Ar tai iš tikrųjų Ame
rika iš to karo pasitrauks?

— Ne, tėve, iš tikrųjų bus
visai kitaip. Norima sudarv- Ulk; *’ ..n - , , , * nelaimėjus? Ne. t.ve, Ame-ti tik toki įspūdi, kad karas J
jau baigiamas, tačiau 284,
000 Amerikos kareivių Yiet- 
t ame pasiliks. Taip pasakė 
karo ministeris Melvin

rika to nedarys.

’ . i. . i. . • 'šiandien senninkas. negale-uuota berods 13b bilietai. . t.............. & , inkimp r,.jinindamas atsiimti pinigų, o val- Linkime i lanui gieiciau 
Kodėl taip mažai atšilau- džia prašo mokesčių už i n- sveikam grįžti namo. 

kė? Gal tai buvo protestas vestuotą į Lietuvių namų pr
prieš aukštą Įėjimo kainą—bendrovę sumą.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Ekskursijos į Lietuvą
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, vadovauja-
jamas M'alter Rask-Rasčiausko, organizuoja 1971 metų 
vasarai net 6 grupines keliones į Lietuvą. Jau net 10 metų. 
kai jis sėkmingai veža lietuvių turistines grupes be jokių 
nesklandumų.
' Ekskursijos išvyksta:

gegužės mėn. 27 d., birželio mėn. 16 d., liepos mėn. 6 d., 
liepos mėn. 19 d. liepos mėn. 26 d. ir rugpiūčio mėn. 9 d.

Atlanto pakrašty gyvenančių lietuvių patogumui— 
gegužės mėn. 27 d. ir liepos mėn. 19 d. grupės skrenda 

iš N e w York o.

Amerikos Lietuvių Balsas

1945-1970, didelio formato
;28 puslapių gausiai iliust- 
! luotas leidinys Detroito A- 
| menkos lietuvių radijo 25
metu veiklai atžymėti. Re- 
dagavo Stasys Garliauskas, 
viršelis ir fotografijos Edu
ardo Vasiliausko.

Ką tik gavome:
Mes valdysim pasaulį,

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

— O aš, Ma: d. kitaip vo
kuoju. Aš mis1 :.u, kad A~| Visos grupės turės patyrusius palydovus, kurie viskuo

i • j i ... . • t menka iš Viepiamo pasi-j rūninsis kelionėieLaird, Kuris Šiomis dienomis L .... • . 11 nenorieje.
... . tv * Itiausk ir niekobuvo nuskridęs i Pietų v įet- i.

i namą ir keturias dienas sve- ,o , matvsim. Kuris :s mudviemGavosi Saigone. Isvaziuoda-ja - ............ . *’.*
mas jis pasidžiaugė, kad pa- "eles15?‘ N1” L- i Visi kelionei reikalingi dokumentai bus sutvtrkyti, o faip pasaka vaikams, gausit
dėtis Ketu Vietname esan- " J R“ !ens k" pat parūpinsime vizas * »”*"”*«
ti labai džiuginanti, tiktai!

--- -- ----- — , — - , 1
aus.K ii- nieko sau nepasi-, Xorir*tieji prisijungti prie ekskursijų prašomi nedelsti ir
is. Nu. tai pa!:. ik>im ii pą-į registruotis, nes daly viu skaičius ribotas ir gali greitai pri- 
atvsim. kuris :s mudviem •sipildyti. Laumė Daumė,

Kambodijoj dalykai blogė-į 
ją, nes "priešas** imąs viršų. 
Amerikiečių veiksmai Viet
name tikrai pasibaigsią iki

eiliuota 
ausiai i- 

liustruota. parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai
na $4.00.

sakyk, ką veikia mūsų pre- se laikoma visų Amerikos gegužės pirmos, sako Laird 
zidentas? Gal pradėjo kur; ginkluotų jėgų kontrolė, tačiau kaikurie daliniai pa
liaują vainą. ar ką? i Prezidento rankose tėra tik siĮiksią tenai ir po to. nes

i popierinės teisės, o jų ran- Vietnamui esąs reikalingas 
— Iš tikrųjų, tėve. jis nori' koše ugnies ir plieno jėga. i saugumas. Pasilieka ir avia- 

ir dabartini karą baigti. Aš, tėve, Kambodijos Įvy-1 cija, — visi bombonešiai. Be 
to. šiomis dienomis ameri
kiečių vadovybė perdavė 
Vietnamo valdžiai visą upi
nį Amerikos laivyną, iš viso

— Kodėl? 
iau nebenori

Ar

Ne tas geras, kurs daug 
žada, bet tas, kurs duoda.

t

Informacijų keliones reikalais kreipkitės:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Avė.
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas: (312) 238-9787

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sluo
gą. 130 psl., kaina $4.00.

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys

i praeities ir artimų dienų ak- 
Į tualiais klausimais, parašė 
Į Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

Bažnyčia ir pasaulis, Baž
nytinio gyvenimo kaita po II 
Vatikano susirinkimo, para- 

jšė Antanas Maceina, 155 
psl., kaina $2.00.

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

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 

i viršeliais $3.00, kietais $3.50

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

kius stebėjau labai atidžiai 
Kareiviai ir aiškiai mačiau, kaip pre

zidentas nusilenkė Penta
gono diktatūrai. Bet vieša:

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina $1.50

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

Visuomet "Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo- Į 
jredija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bu.’ ir šis Į 
kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adiesu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

muštis?
— Ne, tėve, ne dėl karei-

skelbiama, kad jis nutaręs
Kambodijos invaziją dary-

~ . x. ... . ti sava iniciatvva, kaip kons-- Baigti Vietnamo karą j titucinis (atsįit opierinis!
diktuoja namine politika, ; inkluotu viršininkas
teve. Matai, paskutiniuose, * " '
rinkimuose jisai žadėjo tą — yUj taj kaip bus dabai 
karą tuojau baigti, jeigu jis }^aj ateis prezidento rinki 
bus išrinktas prezidentu. maj?
Žmonės to karo nenori, to-:
dėl ir išrinko poną Nixonąj * — Kol ateis rinkimai? tė- 
prezidentu. Bet suėjo dvejiį ve, dabar daromos pastan 
metai, o karas dar nebaig-! gos įtikinti visuomenę, ka( 
tas. Ne tik kad nebaigtas,: Vietnamo karas jau baigia 
bet dar daugiau išplėstas. ' mas ir iki pirmos gegužė: 
Buvęs prezidentas Johnso- į visi Amerikos kariai būsi; 
nas buvo jau nutraukęs j jau ištraukti iš karo veiks 
Šiaurės Vietnamo bombai - i mų.
davimą, o Nixonas pradėjo}
vėl jį bombarduoti. Dabar j Nu,, tai Amerikos žmo- 
bombarduoja dar Kambo-! n^ms I)a^nxva’ai ne* 
diją ir Laosa. Dėl to Ameri-! _ . . .
koje kilo didžiausia protes-l, ~ TalP (la,oma> te'Je 
tų audra. Sukilo universite-j kad, Peiktų. . Tas svalbl 
tai. prasidėjo demonstraci-* PHe;> nnkimu^
jos. Valdžia atsakė šautuvu i ., ....i — Ale pasakyk, Kaip tą 

da bus su Vietnamo valdžia

vių.
Nu, tai dėl ko?

125 karo laivus. Vietnamą 
dabar turėsiąs dešimtą di
džiausią karo laivyną pasau- 
b'je. Taigi, nežiūrint, kad 
karas jau "baigiasi**, Viet
name pasiliks dar Amerikos 
bombonešiai, 125 upiniai 
’aivai ir daugiau nei pusė 
buvusios armijos, būtent — 
284,000 kareivių.

— Nu, tai atrodo, kai* A- 
merika nori Vietname pasi
likti, ar ne?

jai?
Ar tėvas kitaip galvo-i

— Jes, Maiki, aš galvojau 
kitaip, ba buvo skelbiama, 
kad Amerika nori tik komu-' 
nistus sumušti, kad Vietna
mo žmonės turėtų laisvę. Oi 
kai jie bus išlaisvinti, tai
Vietnamo vaina bus pabaig-j ' »»*šuje An«t 
La, ir jankiai sugrįš namo. Rucheil Magi;

ma parfpinu-i
— Tėvas klaidingai gal- miesiem . o v,

Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias siųsti

ugnimi, šeši studentai buvo 
nušauti ir keliasdešimt su
žeista. O čia artėja pre
zidento rinkimai, ir ponas 
Nixonas nori būti vėl išrink-

kurią ligšiol amerikiečiai gy

. I

nė? Ar komunistai 
nuvers?

jos ne

tas. Bet kokie jam šansaiĮ _ Ka(, jos nenuverstu A. 
laimėti rinkimus šitokioj at- j me,.ika !aįpinsiil jos ap;augf 

: ir toliau, tėve. nes Vietnamemosferoj?
T ,T . . ! karas iš tikrujū dar nebm— Jes, Maiki. ir as matau. 1 , . . T-* k .-i vr , . . pabaigtas. Jis bus tik su-kad čia jau nekokie pvragai. 1. & , it,, , , r • į vietnammtas .Ale pasakvk. kodėl jo par-l

tija leido jam brautis į tą i 
Kambodiją? Juk respubli-! 
konai gudrūs politikieriai.; 
tai turėjo suprasti, kad žmo
nės prieš tai sukils.

— Tėve, karo politiką 
diktuoja ne respublikonų 
partija, bet Pentagonas. A- 
merikos militarizmo išmin

ei ką tai reiškia?

Tai reiškia. kad tuo
karu rūpinsis pati Vietnamo 
valdžia. O kad žmonės jos 
nenuverstu. jai padės Ame
rikos sa j u n gin inkai. i

— >u, o kas jie?
— Jie susideda iš mažuties centras. Jis nusprendė ... , ........

ir Kambodijos. ir Laoso in- ls*-^u-**r_
vaziias talijos kareivių. Daugiausia

tų talkininkų yra iš Pietų
- Ale prezidentas gale-’ Korėjos — 30.000 vyių.’

vojai.
— O kaip tu galvojai?

Da\ is. apačioje 
Davis kaltina- 
ginklus teisia- 

:ee. kad nušovęs
teisėją. Be tebėjo buvo nušauti 
dar trys asmenys.

Tik ką dabar išėjo iš spaudos kun. M. VALATKOS 

parašyta knyga

Už laisvą lietuvį
vnyga iškelia ir nagrinėja daugelį išeivi ir Lietuves 

klausimu. .Ii turi 408 puslapius, kaina $’>. (jaunama 

šiuo adresu:

Kun. M. Valatka

1713 N. Sumer Avė..

Scranlon. Pa. 18508.

Ją galima gauti ir K e 1 e i \ > e .

savo giminėms i Lietuvą ir LSSR 
yra nupirkti jiems

PREI ERENTIAL SPECIAL ROl BLE CERTIFICATES 
— SPECIALIUS KUKLIŲ PAŽYMĖJIMUS —

kuriuos galima pakeisti i pirmos rūšies prekes specialiose 
Vneshposvltorg’o užsieniu valiutos krautuvėse

KOKYBĖ YRA AUKŠTA 
KAINOS ŽEMOS

SPECIALUS PRANEŠIMAS

Esame gavę ribotą kiekį naujausio modelio 
automobilių

”Z A P O R O Ž E C“
skubėkite užsakyti:
kurią mūsų prisijungusių firmų:

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės Į bet
PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
Tel. 212-581-7729 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tet.215 WA 5-3455 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45 St., New York, N.Y. 10036 

Tel. 212 CI 5-7905 
ar i ju skvrius ar tiesiogiai i:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547
Į.S P Ė J I M A S !
Jei norite būti saugūs ir kad užsakymai būtų greitai at
likti. užsakykite Tik T A I per viršuje išvardintas 
firmas ar jų skyrius, kurios yra oficialiai pripažintos 
atstovauti Podarogifts. Ine.

The Forest of Anykščiai,
Antano Baranausko lietuviš-

. kas tekstas su Nado Raste- 
i nio anglišku vertimu ir Juo- 
j 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
| j mirksnių kronikos, antr? 

1 knyga, parašė Bronys Raila, 
i 560 psl.. įrišta, kaina $7.(?v.

• .o -t

i Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių. parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50. 

i *
Elegiški Stepono Kolupai

los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00. ___
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MOTERŲ
KAZYS BARENAS

ŽVIRBLIAI
(Tęsinys)

Ta persekiojanti mintis apie Mašalį dar įkyresnė 
pasidarė, kai tasai milžinas atėjo prie jos mašinos, pa
tvarkė dėžes ir pradėjo:

— Apie pinigus, ponia. Aš apie pinigus nemėgstu 
kalbėti, bet tamsta vakar pradėjai. Man reikia svaro.

— Ką gi tu darysi. Antaniuk? Ar nenusipirkai pa
kankamai valgyti?

— Valgyti aš turiu, bet man reikia pasikalti puspa
džius. Kai tik gausiu atlyginimą, tuoj ir atnešiu. Jeigu 
neturite svaro, tai bus gerai ir dešimt šilingų...

— Pažiūrėsim. Antaniuk.
Veronika išsiėmė piniginę. Svarą ar dešimt šilingų? 

Ji svyravo. Kiek gi jam iš tikro reikia? Svaro ar dešimt 
šilingų?

— Gerai, dešimt šilingų, — tarė ji ir padavė bankno
tą. — Ar valgyti tikrai turi?

KELEIVIS^ SO. BOSTON

Bolivijos dailininkas Benjamino Mendoza, kuris lapkričio 
27 d. kėsinosi Phiiiphinuose į popiežiaus gyvybę.

Teises patarimai romanai
Advokatė dr. .M. šveikauskienė sutiko atsa- 
kyti | Keleivio skaitytoj y klausimus teisei 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir u 
sakymus spausdinsime šiame skyriuj* 
Laiške reikia pabmėti, kad esate Keleivi* 
skaitj tujas.
Klausimus prašome siusti tiesiog š>*« 
adresu:

Llr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank Plaza
1864 Centre Street
Boston, Mase. £21%

dieni.
Turiu, ponia. Valgyti turiu. Aš atiduosiu penkta-

Aš klausiu, nes nežinau, ar užteks tau dešimt ši-
lingu.

I

Kazys Boruta
M’j-. •• 7

SEPTYNIŲ LELIJŲ MYLIMOJI

— Užteks, ačiū. Aš turėjau pinigų. Penktadieni išei
damas vakare, rodos, pasidėjau tris svarus. Aš vis taip 
paslepiu, o paskui man per savaitę gerai išeina. Kai parė
jau, tai neradau. Nežinau, gal aš nepadėjau, o gal nera
dau. Kartą taip pat buvau pasidėjęs, grįžęs ieškau, ieš
kau — nėra. Suradau tik savaitės pabaigoje. Pasirodo, 
naujoj vietoj paslėpiau ir užmiršau. 0 atradau visiškai 
netyčia.

— Gerai, Antaniuk, grąžink penktadienį. — nutrau
kė ji Veronika. Jis nuėjo. Vakare jis, tiesiai prieš save žiū
rėdamas, pralenkė Veroniką, perkirto didžiąją gatvę ne
toli fabriko, dar paskubino žingsnį ir įsmuko į alaus barą. 
Šitai pamačiusi, ji buvo bepykstanti: štai tau melagis! 
Puspadžiai, girdi! Melagis! Bet netrukus ji atsileido. Po 
šitokios sunkaus darbo dienos kaušas alaus nėra nuodė
mė. Jos Kostas irgi kaliais grįžta iš darbo jau pasmirdęs 
alum, ir Veronika nieko nesako, jeigu jis neužtrunka. li
tas Mašalis toks pat vargšas, toks vienas, ir ne stebuklas, 
jei, bėgdamas iš fabriko, jis užmiršta savo puspadžius 
ii skuba pro baro duris. Toks sunkus jo gyvenimas, kaip 
ir darbas.

Penktadienį Mašalis iš tiesų pribėgo prie jos po pietų, 
kai gavo atlyginimą, ir atkišo jai svarą. Veronika pasi
krapštė piniginėj, nors žinojo, kad ten nėra pakankamai 
smulkių grąžai sudalyti. Ji pasimuistė.

— Neturiu grąžos, Antaniuk.

— Paimk, ponia, visą svarą. Pirmadieni atiduosit.
Svarą jis tebelaikė ištiesęs.

— Negaliu, Antaniuk, imti. Tu man skolingas tik 
dešimt šilingų. , ,

Ir ji neėmė.

— Atnešk pirmadienį.
Mašalis pažadėjo ir linksmas nuskubėjo tolyn. Pir

madienį ji nematė jo. Nematė ir antradienį. O trečiadieni 
sutiktas jis kaip vėjas pradūmė pro šalį. Kitą penktadieni 
vis dėlto jis prisistatė ir sidabriniais grąžino skolą. Vero
nika nepriminė jam, kad šitaip nevykusiai nusitęsė, nes 
matė, kad Mašalis nesmagus ir tripinėja, lyg ant žarijų. 
Ne priekaištų jis verias, bet užuojautos. O kaip tą užuo
jautą parodyti?

Mašinų ūžimas ir terškėjimas tuomet išblaškė jos j 
norą rodyti užuojautą. Su pirmuoju sniegu jos dėmėsi pa- 
traukė paukščiai ir jų lesinimas. Tik prieš pačias Kalėdas 
ji prisiminė savo senąjį norą. Jai dygtelčjo, kad rūpinima-į 
sis vien paukščiais ją tolina nuo žmonių. Ji ir pati jaučia— Į 
retai tesusiduria su žmonėm, ir pasaulis tarytum siaurėja 
kas metai. Žmogus, aišku, pats didžiausias dalykas. Ta
čiau fabrike kalba vien mašinos. Jei persimeti vienu kitu 
žodžiu su gretimai prie mašinų stovinčiais darbininkais,

Kai sausa lazda sužaliuos 
sidabro lapais, 
tada mylima atvažiuos, — 
širdis taip mano sako.

Ir lelijos septynios tada pražydės 
ant tilto, kurio aš ramstis.
Lelijos septynios lyg žvakės žvilgės 
paryčiu, labai anksti,

nes mylima tada parvažiuos 
sidabro ratuos, 
nes mylima tada išvaduos 
pasaulį platų.

Kazys Boruta gimė 1905 m. sausio 6 d., mirė 1965 m. 
kovo 19 d. Jis yra išleidęs kelis poezijos rinkinius, 
vėliau rašęs apysakų, išgarsėjęs liaudie^-pasakom pa
remtu kūriniu „Baltaragio malūnas“.

ŽVIRBLIS — MIEGALIS

Anksčiausiai, 2-3 vai. ry
to, nubunda vieversiai. Tre
čią valandą nubudusi ir ge
gutė pradeda savo dainą, i

ilgiausiai — iki 6 valandos 
ryto. O kartais dar galite 
pastebėti, kad jis ir dieną 
snapą po sparnu pasikišęs 
valandėlę nusnūsta.

Birutė Pūkelsvičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 

i psl., kaina $5.06.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI premijuotas romanas, 
304 pusL, kaina >1.00.

Alė Rū*a, VIENIŠI PA
SAULI. I, romanas, 265 psl. 
kaina $3.59.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinai Baranauskas,
karkiu penuose, pre- 
.nijuoias romanas, 224 psl., 
.vaina $2.50.

Aloyzas Baronas, PAVA-

dažniau pareina vėlai vaka
re ir sako, kad esąs labai pa- 

Mes turime didelį sieivar- valgęs; kad jis su ja nesi- 
ią, didelį kryžių. Mūsų vien- šnekąs, bet einąs tiesiai gul- 
;urtė, kai augo, buvo tokia ti, o iš ryto išeinąs nė pusry- 
gera. tokia maloni ir meili, čių nevalgęs. Tikėjomės, kad 
Bet tie metai jau seniai pra- tai praeis, kad jis pasitaisys 
ėjo, o dabar liko tik širdies ir jie vėl sugyvens. Po kurio SARiO LIETUS, 261 psl., 

kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Klausimas

skausmas. Kai dukrelė ište- laiko duktė atėjo pas mus. 
kėjo už kitataučio, mes bu- apsiašarojusi ir jau išgėrusi, 
vome labai nelaimingi. Bet Sako, jos vyras noris su ja 
išeities nebuvo, ir mes su'skirtis, prašąs skyrybų (di 
tuo susigyvenome. Kai ji jvorce). Nors mes ir buvome! lqTaS ~RY ~166*pus7, 
piadėjo nesugyventi. mes; labai nepatenkinti dukters; u <•> ir Z
laikėmės, kiek galėdami. į pasirinkimu, norėtume da 
nuošaliai, tikėdamiesi, kad! bar skyrybų išvengti.
gal jie susitvarkys. Bet kaiį j Vytautas Volertas, SĄ-

Nonme Tamstą paklausti.1 MOKSLAS, premijuotas ro- 
ar gali žentas priversti savo manas,279 psl., kaina $3.50.

sužinojome, kad mūsų duk
tė geria ir kad virto tikra al

Vincas Ramonas: MlG-

Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
’į leivio administracijoje.

koholike, mums atrodė, kad Į žmoną jam duoti skyrybas 
mūsų gyvenimas baigtas ir i dėl to, kad ji gerdavo prieš 
nebėra kur eiti. Kai žentas Į išgydymą. Bijome, kad ji 
atėjo pas mus, skųsdamasis' vėl nepradėtų smarkiai gei
dei savo žmonos, mes neno- ti. Gyvename Massachusetts
įėjome juo tikėti, nors Įtarė
me, kad kažkas negero vyks-

mažame miestelyje. Čia nėra 
lietuvio advokato. Yra keli

Andrius Vaiuckas, NE
MUNO SUNŪS, romanas iš
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina 33.00.

ta mūsų dukters gyvenime, i kitaueiai. Ar mums kreiptis
Kai įsitikinome kad dūk-ju?s tuoj !?at’ ar.laulkt’-,ko1 MW O SŪNOsTil tomas, 
ivai jsiiiKinome, Kaci auk- zentas pasiims advokata? 490 ei nn

i tė tikrai yra alkoholikė, nu- j ' 1 ’ kttlna *4-{XL

Andrius VaJuckas, NE-

darėme, pasitarę su savo dak 
J tarų, ją pasiųsti Į sanatoriją.
Į Iš karto ji nenorėjo važiuo-; 
’ ti, mus ir savo vyrą plūdo • 
ir prikaišiojo, kad mes visi' 
norime jos atsikratyti. Pas-j 
kui. po ilgų prašymų ir dąu-' 
gelio ašarų, sutiko. Ta sana-

Seni tėvai

Massachusetts.

Atsakymas

Patariu Tamstoms nesi
kreipti į advokatą, kol žen
tas imsis priemonių skyry-

Saity Sa'minen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūrc-s premiją, 
295 psk, kaina $5.00.

! narnos vietos, ir mes lankė- D01g «auu' Dua’. Kaa
me dukterį kas antra diena. -!1S Uk Pa8'g‘n0 zmonal Pg- 

sysiąs skyrybų, jej ji pradės

k -tr. Taru’is, VILNIAUS
RŪBAS, 495 psl., kaina
iT.ir K.štais vk šelfais 33.15.
kietais vii sėliais $3 .75,

Aloyzas Baronas: LIEP-
Iš karto jos vyras žadėjo vėl gerti. Taip pat patarčiau TAI IR BEDUGNES, pre- 

Senatvė yra tironas, kuris,! prisidėti prie jos gydymo iš- Tamstoms rimtai pasikalbę- mijuotas romanas, 279 psl., 
grasindamas mirties baus-! laidų. Iš viso reikėjo mokėti su žentu. Pasikalbėkite is Raina $3,00.

skrenda ieškoti vaikams me, uždraudžia mums visus į 300 dolerių per savaitę. Dak- esmės, be pykčio ir be pri-
maisto. Tik žvirblis miega jaunystės malonumus. karai sakė kad iie nežino kaišiojimų.. Tokioj situaci- Vytautas A?antas: TARP'dek tas gydynL užtkS joj yra patartina išklausyti DVIEJU GYVENIMŲ, 462

Ketvirtą valandą nubunda 
darbštusis varnėnas ir tuoj

ousi., kaina $4.50.

jeigu praeidama pasilabini, tai ir visas bendravimas. O 
ji kartais pasiilgsta žmogaus. Paskaitai laikraštį, knygą, 
ir tau iškyla Įdomiausių klausimų, bet pakalbėti gali tik 
su Kostu. Deja, ir tas jos Kostas valandomis galėtų kalbėti 
vien apie politiką, o jai rūpi visas didelis pasaulis, sudė
tingas ir pilnas visokiausių klaustukų. Pavyzdžiui, jei yra 
Dievas, tai kur ji surasti? Gera buvo be ginčų su savim 
tikėti, kai pasaulis atrodė keleriopai mažesnis ir žvaigž
des žmonės laikė dangaus žiburiais. Arba dėl to paties 
dvikojo žmogaus, koks jis nuostabus, kai žvilgteri į isto
rijos parodymus, koks išradingas ir koks žiaurus! Save 
nuobodybėje ji kasdien šiaip ar kitaip susiduria su nuo
stabiojo pasaulio nuotrupomis ir su neatsakomais klausi
mais. ir koks Įdomus būtų gyvenimas, jei ji turėtų progų 
aiškintis su žmonėmis ir ieškoti atsakymų ginčuose!

Mašalis irgi žmogus, didelis, plačių pečių ir toks 
rodos, nesudėtingas. Jis, tur būt, nepadėtų Veronikai at
sakyti nė i viena dideli klausimą, bet jis žmogus, ir ja' 
malonu būtų Kūčių vakarą pakalbėti ne tik su Kostu, bet 
ir dar su kuo nors. Metai iš metų jie dabar vis vieni ir vie
ni. Tegu ateitų kas nors, kariu pavalgytų ir pakalbėtų. 
Dėl to paskutinę prieš Kalėdas darbo dieną, kai Mašalis 
atėjo atsisveikinti. Veronika tarė jam:

— Žinai ką, Artaniuk: ateik pas mus per Kūčias.
Jie susitarė dėl valandos, ji pasakė savo adresą, ir tik 

tada Veronika susigriebė, kad ji perdaug paskubėjo. Dar
gi ir Kostas namuose turėtų balsą, ypač su kuo sėdėti prie 
savo stalo. Bet ji žinojo, kad Kostas nėra ir nebus išran
kus. Taip jis ir pasakė:

— Iš visko matyti, kad žmogus didelis vargšas. — 
Įtikinėjo ji vyrą. — Alkūnės kiauros, ir kalba vien tik 
apie valgj, visad alkanas.

’ « *
(Bus daugiau)

Žentas pasižadėjo prisidėti a^^ puses, 
po 75 dolerius kas savaitę.

į Duktė išbuvo sanatorijoje 14 ■ Prileidžiu, kad Tamstų 
| savaičių. Žentas tik du kar- duktė, būdama sanatorijoje, RYTUS 
įtus mums davė po 75 dole- buvo psichiatro globoje
irius, o mes sumokėjome ne- Manau. kad butų gera. jei dn >

s nnn Tamstos pasitartumėte su nes kam;, toli 5.000 dolerių. Dukteriai tamstos pasitartumėte 
grižus, mes vis bijojome tos Juo- 9ai J1S ras reikalą pasi

■»7VS Almenas, UPE Į 
UPE Į ŠIAURĘ,

romanas f dalis 325 psl., II 
pri. kiekvienos da

ina 33-00.
Rūta.

K

o ____________________________ _ . . Ale Rūta. KELIAS I
dienos, kada ji vėl pradės; kalbėti su savo pacientės, : jęz\IRĘ. premijuotas roma- 
gerti. Bet, laimei, ji grižo: atseit Tamstų dukters, vyru. Į nas JAV senosios kartos 
tikrai pasikeitęs žmogus. į Nežinia, ar Tamstų duktė j 'įetuvių gyvenimo, 248 psl., 
Nė lašo neėmė i burną ir ei-j Pra(Įčjo gerti dėl savo sei-j <ama $3.Gu
gėsi visais atžvilgiais kaip' vyninės nesantaikos, arba
padori, gera žmona. Mes ar jj turi varS° s.u savo V?'U 
buvome laimingi ir paten- todėl, kad ję geria. Psichiat- 
kirti, kad sugebėjome jai
padėti.

Praėjus kuriam laikui. į 9eJe> manau* kad Tams- 
duktė mums nusiskundė, j tŲ žentas neturi teisinio pa- 
kad jos vy ras retai tebūna I grindo skyryboms ieškoti, 
namie, kad jis vis dažniau ir į Massachusetts valstijoje vie- 

• na iš pripažĮstamų teisinių 
priežasčių skyryboms gauti 
yra ”gross and confirmed į nrrar::'(S 
habits or intoxication“. t. y.j ’ • 
vienos pusės „tęstinis“ gir* Kazv« PHčenu, PULKIM 
tuokliavimas. Jei žentas bū- ANT KELIU ... romanas iš 
tu kreipęsis i teismą prieš; kun. Strazdelio gyvenimo, 
tai, kai Tamstų duktė važia-1 F t< m?.s 26 <.. karna $2.00
vo Į sanatoriją gydytis, gal! II tomas 16' ps.. kaina 32.00
jis ir būtų ką laimėjęs. Ka-Į , Krukauskas TIT. 

, dang, jis to nedarė. reiškia «qAG0 un,., premijuotas 
Į jis jai ’ atleido“ uz buvusi į205 pusi.

ro nuomone šiuo atžvilgiu 
būtu labai svari.

Vvtautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS, 
■omanas iŠ lietuvių emigran- 

• tų gyvenimo, 242 psi.
;a 32.50

kai'

Buv. prezidento

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
322 ps!.. kaina 33.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESME, premijuotas 

201 psl.. kaina

jai auctuv ur. Į-omaras, 205 pusi., kaina
įjos elgesį (condonationi.’,-,-- 
i Dabar, mano nuomone, teis
imas jam skyrybų nesuteiktu J Juozas Švaistas: 2IOB-

. ; =—=—.-—^^-3 R!AI PLAUKIA, romanas 
Eisenhower.o; Paragink savo pažįstamus įš knygnešio kun. M. Sida- 

dukraitė Susan Elaine su savo! Jisiraiyti Keleivį. Jo kaina ravičiaus gv-venimo. 233 psl., 
vyru Bradshaw, brity advokatu. metams $7.00. kaina $2.50.

V
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Vietines \žinios
Imkit ir skaitykir 

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.
iooooaeoaoeeTc»oorfiocooooa

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

Vilnius lietuvių liaudies 
dainose, (su gaidomis), pa
rengė Gražina Krivickienė- 
Gustaitytė, 394 psl. kaina 
$5.00.

POPULAR LITHUAM- 
AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

Ką dovanoti
Jeigu yra reikalas amen 

tiečiui padovanoti knygą 
ai Keleivio administracijo- 
ie galite gauti šias tinkamas 
<nygas:

The Cei.—tery of Nationa 
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.

Vytautas tbe Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. J©- 
seph B. Končius, 211 psl. 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$3.00. minkštais $2.0t.

“Lithuania land of h* 
«-oes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

grįžimo nuo mėnulio ir susi
jungimo kelionei žemėn.

Astronautai mėnuly nusi- 
t leis vasario 5 d. Mėnulyje 
jie išbus 33 su puse valan- 

l dos. Ten atliks Įvairių moks-J 
linių bandymų. Tarp kitų su
ruoš ir keletą atitinkamai iš
skirstytų sprogdinimų. Tuo 
norima patirti, ar nėra po

struktūros reikalais. Tai 
bus padaryta artimiausioje i 
ateityje, o taip pat bus pra-; ... , , , .

Stipriausiems pingpongis- nešti ir pirmon galvon nu- Te”UJ0 susai’Jsl° van' 
Lams Bostone ir apylinkėje matytieji žygiai. Idens ledo.

Stalo teniso — pingpongo 
turnyras

Ar turite

POEZIJOS IR PROZOS -keturių autorių plokštelę? 
Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvara Įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5. 
Paštu nesiuntinėjamos. Reikia atsiimti raštinėje

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

šaiškinti ir komandai suda- Pabaigai Romas Bričkų; 
yti sausio 24 d. Bostono parodė savo susuktą Bosto- 

l kautų "Grandies“ vyrai; ne vykusių demonstracijų
Į -engia stalo teniso turnyrą, 
turis įvyks So. Bostono Lie- 
.uvių Piliečių dr-jos namų 

' i-jame aukšte skautų būklo j 
patalpose. Pradžia 11 vai. Į 
ryto. Bus žaidžiama dviejų 

| minusų sistema.
Dalyvauti gali visi Bosto-

110 ir apylinkės lietuviai ber- 
I liukai ir vyrai.. Pagal daly- 
Į ių skaičių bus visi bus su- 
Į kirstyti į 3 amžiaus grupes.

tegistracijos mokestis 5(
I entų.
Į Prašome nedelsiant re 
j istruotis pas Algimante 
I 'kabeikį, tek 963-1281 arba 
Į )as Vytautą Eikiną, telefo 
įas 961-3523.

Xew. Yorko pingpongista'
I ra suinteresuoti netrukus
"usitikfi su bostoniškiais. 

Mergaičių ir moterų tur
nyras įvyks pora savaičir 
vėliau. Tiksli diena bus pa 
’kelbta vėliau.

Organizatoriai

filmą, kurios daug „aktorių“

Reikia tikėtis, kad Apollo 
14 kelionė pavyks gerai, nes 
padaryta daug patobulini
mų, pasinaudojus Apollo 13

sėdėjo čia pat salėje ir-gale-‘nesėkme ir patirtimi, 
jo savo veiksmus matyti.

Bostono

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Vasario 14 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos III aukšto salėje

L. LAISVĖS KOMITETAS

KUDiRKOS REIKALU

Lietuvos Laisvės Komite
to inic-iaty > a Pavergtujų Eu
ropos Tautų Seimas kreipė
si į prezidentą Xixoną, kad 

{Simo Kudirkos byla būtų 
nuodugniai ištirtą, kaltinin
kai nubausti ir pašalintos

,. į visos priežastys, kad ateityLietuvos nepriklausomybes I , . r_,. .. - *i iv - - i tokie gėdingi, Amerika ze-jaskelbimo sukakties mine- .. . , • -L •. . . i ‘minantieji ir laisves teisę
imas, kun rengia Altos sk.; ,aužantieji atsitjkimai nepa-

T. , . . . . . , sikartotu.Kovo 14 d. 4 vai. popiet
So. Bostono Lietuvių Pilie-* Gruodžio 30 d. preziden
čių dr-jos III aukšto salėje'ta® Nixonas parašė Paverg- 
Minku radijo talentų popie-. Seimo pirmininkui, kad 
tė ir gražuolės "Miss Lithu-! ^ia imtasi veiksmų, kurie 
ania of N.E.“ balius. ! užtikrintų, kad ateity tokie Į 

* * * j įvykiai nepasikartotų. „Esu■
Kovo 21 d. 3 vai. popiet pasiryžęs“, rašo prezidentas Į 

Tordan Hali salėje I. Vasy- Nixonas. „kad Amerika bū-:

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

Ekskursijos į Lietuva 
Kaina 776.00

vyksta : birželio 3, liepos 14, rugpjūčio 26 
Pagal naują INTURISTO potvarkį registracija 
birželio ir liepos mėnesių grupėms bus priimama tik 
iki 1971 m. BALANDŽIO 26 d.
Rugpiūčio grupei registracija priimama tik 
iki 1971 m. GEGUŽĖS 29 d.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 
JAU DABAR!

Trans--Atlantic Travel Service
390 West Broadway,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

’iūno smuiko koncertas.* * *
tų verta savo kilnios tradi
cijos. garantuojančiosI Žmogau, sustok ir pagalvok.

Tokia mintis turėjo kilti
■ dekvienam, kuris išklausė 
I nž. Valdo Adamkaus pra- 
J ešimą sausio 16 d. Kultūri- I name subatvakary. Jis kal- 
I rėjo apie tai, kaip žmogus I >askelbė karą gamtai ir vi- 
I okiais būdais stengiasi ją 
I .įžtei šti, nors dėl tų teršalų J u- etų ir pats žūti.
\ Inž. V. Adamkus yra Ohic 
■baseino regiono vandens 
I apsaugos departamento di- 
B -ektorius, jo butinė Cincin-
■ įati, Ohio. Regionas apima
■ 11 valstijų. Jo žinioje yra
■ per 500 tarnautojų, jo įstai- 
■gos laboratorijose dirba pe- 
k 150 mokslininkų. Tai rodo, 
1 kokios aukštos pareigos yra
■ patikėtos inž. V. Adamkų’’ 
■ir kad jis yra tikrai kompe- 
Sjtentingas kalbėti ypač van- 
Kdens taršos reikalais. Ir kaili bėjo jis labai vaizdžiai ir įti- 
ikinančiai. Po paskaitos, kaip 
įminėta, kiekvienam turėję 
K kilti mintis: jei nenorime. 
B kad supykusi gamta mus vi
ešų? išžudytų, tai turime su- 
» sirūpinti daug išmintingiau 
r naudoti tokius brangius jos 
L turtus, kaip vanduo, oras ii 
t panašūs.
H
F. Painformavo, kas padaryta 
į S. Kudirkos bylos reikalu 
i •

Sausio 15 d. buvo sušauk- 
f tas susirinkimas, kuriame 
‘ dalyviai buvo painformuoti.

kas padalyta Simo Kudir- 
‘ kos bylos reikalu, kas sutar

ta tuo reikalu New Yorke 
sausio 9-10 dienomis įvyku
siame Vliko, Altos, L. Bend
ruomenės ir vietovėse akty
viai veikusių atstovų pasita
rime, kas darytina ateityje.

Pranešimą padarė Č. Mic- 
kūnas, Br. ir R. Vežtai, R. 
Britkus, A. Makaitis ir kt.

J. Kapočius painformavo, 
kad pajamų šiai bylai gauta 
32.206. išlaidu turėta $857. 
76.

New Yorko susirinkime 
sutarta sukurti atskira komi-

Balandžio 18 d. Lietuvių 
adijo valandos Laisvės Var

no koncertas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj.

liu saugumą’
bėg-

Kongresmanas Wayne 
Havs savo gruodžio 31 
laišku LLR pirmininkui dėl 
šio kreipimosi į Hays vado- 

Balandžio 25 d. 3 vai. po- vaujamą užsienio reikalų 
niet Jordan Hali salėj Aus- pakomisį taip pat užtikrina, 
'•os Vedeckaitės-Riegle (so- kad tas pakomisis Simo Ku-
uranas) koncertas. dirkos 

tirs.

1

Pigi kelione į Kaliforniją
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

praneša, kad visą vasario mėnesį iš Bostono į Kaliforniją
galima skristi antram šeimos nariui tik už $ 1 1 O

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

L. į abu galu.
d. ‘

bylą nuodugniai iš-

Lietuvos Laisvės Komite- I
to pirmininkas Kudirkos by
los reikalu taip pat kreipėsi 
į Jungtinių Tautų Pabėgėlių 

Lietuvoje buvo paminėta komisarą princą Sadruddin 
,avos operos 50 metų sukak- Khaną.
iis. Chicagos lietuvių ope- Labai aktyviai į Simo Kū
jai sukanka 15 metų. Ji sa- Jįikos bylą laiškais prezi-' 
zo veiklą pradėjo Rigoletto dentui Nixonui. Valstybės i 
jperos pastatymu. Ta su- departamentui. atitinka-j 
naktis bus atžymėta gegu- miems senatoriams bei kon- 
zės 1, 2 ir 7 d. Marijos salė- gresmanams yra įsijungusi: 
je Traviatos spektakliais. ; Lietuvių Moterų Klubų Fe-

Traviatos opera buvo pra- deracija Xe\v i orke — be- 
lėti Lietuvos operos spėk- tarpiškai ir per Amerikos 
.akliai, o Chicagoje ji vai- bei tarptautines moterų or- 
iinta 1965 m. Pagrindinį ganizacijas,
vaidmenį joje atliks bosto- 
aietė solistė Daiva Mongir- 
daitė.

CHICAGOJE VĖL BUS 

"TRAVIATA“

Iš Washingtono valstijos* 
Į Chicagą vėl grižo dirigen-j 
as A. Kučiūnas, ir jis vėl 
aus Chicagos lietuvių operos 
meno vadovas.

VĖL SKRIS Į MĖNULJ

Po Apollo 13 nepasiseku
sios kelionės į mėnulį, suge
dus deguonies tankam ir pa- 
terijom, kita kelionė į mė
nulį jau buvo numatyta tik 
po ilgesnio laiko, kai bus į- 
vykdyta įvairių kapsulės į- 
rengimų patobulinimų, kad 
kitą kartą astronautai iš
vengtų grėsusio pavojaus 
pasikartojimo.

Dabar nauja kelionė į 
mėnulį numatyta sausio 31 
d. Šį kartą jon leisis taip pat 
trys astronautai: Alan She-j 
pard, kuris bus erdvėlaivio.

Kor.

GERIAUSIA 

DOVANA! 

Dovanokite savo drau i w-

gams ir bičiuliams metinę 

Keleivio prenumeratą. Jums 

atsieis tik $7. o tas, kuriam 

ji bus dovanota, per metus 

kas savaitė gaudamas Kelei

vį, jus tikrai atsimins.

Ieškau Verutės Markauskaitės 
iš Pandėlio parapijos. Buivanų 
kaimo.

Ieško Marytė Bauzdžiukaitė- 
Kučinskienė. Adresas:

17 Mirtie Street, 
Stoughton. Mass. 02072

nenusiminkite:

Pasinaudokite' ši 
Kreiptis į

a pro ga

TRANS-ATLANTIC TRAVĘL SERVICE 

390 W. Broadway 
South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daujf ir Įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite Įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymu ir nuomonių kiekvieno visiems 
ev-irbia problema.
NEPRIKLAUSOMA LIETI V A“ yra dinamiškas mūsų iš

eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Quebec5 CANADA

SLA
Skaitykite 

sias

IEŠKO
Norėčiau surasti senyvą žino 

gų drauge gyventi. Aš esu pa
gyvenusi moteris ir vienai ilgu. 
Turiu 5 kambarių nameli su vi
sais patogumais. Pageidaučiau, 
kad vyras būtų sveikas ir turė
tų automobiliuką, nes vietoj nė
ra autobusų, norint apsipikkti. 
tenka samdyti taksi. Rašyti: 

Mary Sarpolus,
No. Parkhill.

West Frankfort, III. 62896.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Galima pagelbėti sergantiems 
. , ... reumatu, ranku ar kojų skaus-Apolio 14 \adas, ll’ laivyno, maįs nutirpimu, jaučiant nuo- 
komadoras Edgar Mitchell»vargį.

Stuart KEE-I EEF RUB mo^tis dau- kaina 82
gumai pagelbsti. Lztiknnam pa-, puei., naiiia

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3
dramos: Baisusis Birželis---- -----  - ■ ■ - -- —
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė j RADijO PROGRAMA 
Parašė Pranas Naumiestis-1 _ . . _ ' „
kis. Kaina.................. $3 50 Seniausia Lietuvių Radij.

Rene Rasa, MEILĖ TRI- ^ograma Naujoj Anglijo
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-i* WįYN’ 1.360r,^

Nužemintųjų generaciją ir is stoties FM
egzilio pasaulėjautos eski- • mc*’
zai, parašė Vytautas Kavo- nia*s nuo 1 l^i 1.30 vai. dit
lis, 77 psl., kaina $2. ną. Perduodama: Vėliausi.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- pasaulinių žinių santrauk; 
ta 3 veiksmų komedija, pa r komentarai, muzika, dai 
rašė Birutė Pūkelevičiūtė ; ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptisir aviacijos majoras
Roose. Pirmieji du nusileis pinigus

tetą. kuris rūpintųsi Simo'specialia priekaba i mėnuli. Si„skile s5, gausite vaistus įdomūs klebono ir vietinės ;nų krautuvę, 502 E. Broad 
Kudirkos byla. Ji sudaryti į 0 Roose liks skraidyti aplink su nurodymais. 'komunistų partiios sekreto-1 way, So. Bostone. Telefo

mėnuli nuonindininme erd. --------- -------------- i. pasįkaibėjiniai, 216; nas AN 8-0489. Ten gaua.

Draugas don Camillo, Baltic Florists gėlių ir dovs

pavesta Bostonui 
dar nėra galutinai 
nei komiteto vardo,

Kolkasf mėnulį pagrindiniame erd- 
sutarta' vėlaivyje ir fotografuos jo 
nei jo i Paviršūl ligi bendrakeleivių

ROYAL PROOT’CIS 
North Sta., KO. Box 9112 

Newark, NJ. 07105

naus
ps!., kaina $3. mas ir Keleivis.

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

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė 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 
apdraudre nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

SI.A—AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $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

i
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Vietines žinios
į

Sunkiai sužeista E. Juciūte Uždare du batu fabrikus

Sausio 15 d. automobilis gat
vėj sunkiai sužeidė Eleną 
Juciūte, gyvenančia 96 G 
St., So. Bostone. Ji guli mies
to ligoninėje. Linkime grei
čiau pasveikti.

E. Juciūte prieš kelerius 
metus yra atvykusi iš Lietu
vos. Jai teko ilgai sėdėti ko
munistu kalėjimuose.

Aukos S. Kudirkos 
komitetui I

Aukojo po $10 Marija 
Ručinskienė iš Stoughtono. 
Jurgis Jurėnas ir J. Leščins
kienė, o J. Kontautas iš Clif- 
tono, N.J., — $5.

Per paskutines dvi savai
tes čia uždaryti du batu fab
rikai: Knapp King - Size 
Brocktone ir Common- 
\vealth Shoe and Lenather 
V'hitrnane. Darbo neteko a- 
pie 700 darbininku.

Per paskutiniuosius 2 me
tus N. A?iglijoje uždaryta 
51 batų babrikas, kuriuose 
dirbo daugiau nei 11,000
darbininku.> *

Fabrikų savininkai sako, 
kad jie negalį varžytis dėl 
kainų su iš užsienio įvežama 
avalyne.

Paskaita apie sintetini 
maistą

Šį šeštadienį, sausio 23 d. 
7:30 vai. vak. Tarptautinia
me institute (287 (’ommon- 
uealth Avė.) bus Bostono 
Liet. Bendruomenės Kultū
ros klubo susirinkimas, ku
ltame dr. Petras Kaladė 
.-•kaitys paskaitą tema: "Gy
ventojų judėjimas ir sinteti
nis maistas“. Paskaita bus 
pailiustruota skaidrėmis, po 
to bus proga paragauti ir sin
tetinio maisto..

Po paskaitos, kaip papras
tai. — kavutė ir laisvi pa
šnekesiai.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Mūsų talkininkai

Z. Locke iš San Diego, 
Gal., užsakė Keyeivį R. Ri- 
bokui Urugvajuje.

Ačiū Z. Locei už paramą.

į Pasitraukė S. Griganavičius
i ...: Stasys Griganavičius, ke-i 
i lėlius metus buvęs So. Bos-Į 
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
reikalų vedėjas, dėl pašliju
sios sveikatos pasitraukia iš 
tų pareigų. ,

I
Nelaimė ištiko II. Sirutavičienę

l
Sausio 14 d. vakare sude

gė namas, kuriame gyvenoj 
iren.a Sirutavičienė su savo 
dukra Irera.

Inž. J. Čereška Europoj
iI
! Inž. Joras Čereška, da- 
: baltinis Bostono lietuviu in-!I................................ . I
i zmierių organizacijos pir
mininkas. tarnybos reika-i
...... !lais išskrido i Europą, kur:

į išbus kelias savaites. Jis ap-i 
i į
i lankys Skandinavų valsty-! 

bes. Vokietiją, Italiją ir kt.1

Aukos Balf ui

So Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-ja paaukojo $300,
Dalia ir Rimantas Ivaškos —
$100. 1). Valeiša — $100, O. 
ir IT. Mučinskai — $30, P.
Grinkevičius .. $20.

Po $10: K. Balkus, dr. J.
Donavan. dr. A. Krisiukė- 
i as, E. Martišius. V. ir S.
Minkai, J. Skabeikis, O. ir 
A. Šležai, L. Švelnis ir A.
Vakauzienė. I

Po $5: A. Leščinskienė iš Į 
Salem, N.H., Westminster 
DodgeCo., M. Vaitkevičienė 
$2, Valeckas $1.

Balfo valdyba visiems au-v
kotojams nuoširdžiai dėko
ja. j --------- --------- ----------- - -I
_ , . _ , - 16-17 dienomis iš BostonoDalyvavo L. Bendruomenes

suvažiavime dalyvavo tarybos narė Ona

Naujasis Harvardo universiteto prezidenetas Dereck G. 
Bok ir jo žmona Sissela. Jis pradės eiti pareigas nuo 

liepos mėn. 1 dienos.

JAV LB Tarybos suvažia
vi m e

ninko A. Škudzinsko pava
duotojas; iš Brocktono — 

i Ivaškienė ir Juozas Kapo- tarybos narys Eligijus Šū
Philadelphijoje sausio čius, kaip apygardos pirmi- žiedelis.

COSMOS PAR GELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8 2868
yra vienintele oficiali jsLu- į 
ga W ore estery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VYcrces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Či» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemonis komomis.

Vedėja B. Sviklieni

j Telefoną?: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J Pašakarruv

j p p n j n t s 
OP i O METRISTAS

Valandos:
nuo o va rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
44? BROADVVAY 

Sonth Boston, Mass

TEL. AN 8-2124 :

įDr.Amelia E.Ko4d\
(RUDOKIUTĖ)

O P T O M g T R I ST t
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečia dieniais—uždara 

44" BROADAVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indelius moka

už visus kitus indėlius moka

5H
5w
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77 A. J. NAMAKSl

Real Estate & Insurance 
321 Country Club Rd. *it ~-- ~ J------  4

;>Newton Ct.itre. Mass. 02159*
Tel. 332-2645 *

*

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

k
Keleivio administracijoje 

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

Paštu nesiunčiame.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
40 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus uataisynic, remon
te ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir < 
biznio pastatu, pas-al Jū~u reiks- ! 
lavintą. šaukite visados iki 8 va- \ 
landų vakaro.

| Telefonas: 698-8675

%%i**
i:*

Ketvirtis & C o.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome laikrodžiu*

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel A N 8-4649

5 Rūpestingai

S
e$$

*5
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčiu. 
Bankas 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. Grigaitis*. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš 210,000,000

Knyga yra geriausias žmogaus draugasi

o

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaisius, ispildcme gydytojų re 

ceptua ir turime visus gatavus vaisau.

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

582 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6620

Nuo 9 rak ryto iki 8 vaT v., išskvrns šventadienius ir seka

Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. 4
> Lipdau popierius ir taisau 4 
tvisKą, ką pataisyti reikia. 4

Naudoju tik geriausią *
medžiagą. 3

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Klood Sąuare 
Hardivare C o.

Savininkas N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiams 
Vl.nlrip g.at<>£ie« daiktai

N&T j
641 E Broadwav So. Eoston, Mass. 02127

T • J
Krosnies aptarnavimas 

O A.utomatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4862
• Ak A’±

1970
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš \Yorceslerio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomu? 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap- 

' J avo, maisto ir pramonės gami 
niu. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs gamybos ir importuoti 
prekių iš kitų kraštų visai že 
momis kainomis. Be to, siunčia 
:ne maistą, pinigus ir galite už- 

» sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminė? 
ten vietoje galės pasirinkti už 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pe> 
tam tikras įstaigas atsikviesti 

^27, gimines čia pas save Į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti 
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

K.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway 

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

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Rytdienos įrengimas

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

10 metų garantija.

Savybės:
I’roduktinguma?

Grožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. (Įuinry. Mass. 02169 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

&FUFL CHIFF1 Oil Heating EquipmenL F

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į 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 S 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*
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*
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Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.
' V'" v X S K

Dovanu 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. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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