
s/ w — ** • ▼ *> T? *

O 
lQ

JPL3: 30-APL
Ji» X • 9 aĄ3w • » *

KELEIVIS
Prenumerata . Subscription 

Amerikoje ir užsieniuose
metams — 1 year........... $7.00
pusei metų — G months .. $4.00

KELEIVIS 
636 East Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127

« a

THETRAVELER" - - - - - LIThUANlANvVEEKLV

NR. 5 "Keleivio“ telefonas AN 8-3071

Simokaičiui mirties bausmę 
pakeitė 15 metų kalėjimu

Sovietinės Lietuvos Aukščiausioji Taryba teigiamai • 
atsižvelgė Į V. Simokaičio malonės prašymą. Tai yra ir J 
Vakarų visuomenės nuomonės spaudimo vaistus.

Gauta žinia, kad Vytau
tui Simokaičiui okup. Lietu
vos aukščiausiojo teismo 
skirta mirties bausmė už mė- ■ 
gir imą pabėgti su žmona i 
laisvę, nukreipiant lėktuvai 
i Švediją, pakeista 15 mėtų 
kalėjimo bausme.

Kadangi V. Simokaitis 
buvo nuteistas Vilniuj aukš
čiausiojo teismo, tai jis ne
turėjo teisės paduoti apelia
cijos, nes tokio teismo spren- < 
dimas yra galutinis. Jis te-, 
galėjo prašyti tik Aukščiau-i 
sios Tarybos prezidiumą pa-j 
sigailėti. Toki prašymą Si-J 
mokaitis ir padavė. Neofici
aliai pranešama, kad tas j 
prezidiumas, kurio pirmi-j 
nirku dabar yra M. Sumaus-; 
kas, mirties bausmę pakeitei 
sunkiausia kalėjimo baus-} 
me.

Suprantama, kad V. Si-1 
mokaičiui mirties bausmė! 
buvo pakeista ne dėl tary-1 
bos narių „širdies žmonis-Į 
kūmo“, bet užsieny prieš tą} 
mirties bausmę pasireišku- 
sios labai nepalankios nuo
taikos, kenkiančios sovietu£
reklamuojamam savos siste
mos „geram vardui“. V. Si-į 
mokaičio pasigailėti priver-; 
tė Įžymiųjų Vakarų pašau-Į 
lio asmenvbiu atitinkama re
akcija ir 'jų laiškai bei tarti 
ta proga žodžiai.

Tenka atkreipti dėmėsi. į 
kad apie Simokaičių mėgi-j 
nimą pabėgti, apie teismą ir • 
jo sprendimą nebuvo neit 
Lietuvos jr nei aplamai So-! 
vietijos spaudoje užsiminta' 
nė žodžio. Visus tuos Įvykius, 
iškėlė tik užsienio laikraščiu

SO. BOSTON, MASS., 1971 
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Leslie Van llouteu

korespondentai, gavę žinias j 
tik iš jiems prieinamų šalti- j 
niu. Matvt, norėta, kad Lie- 
tuvos gyventojai apie tuos 
pabėgimo bandymus nieko 
nežinotų, kad jie daugiau} 
bėglių nepaskatintų.

I'o Bražinskų, Simokaičių
ir žvdu būrio bandymu lėk- *
tuvais pabėgti iš Sovietų Są
jungos dabar ten keleivinių 
lėktuvų apsauga yra nepa
prastai sustiprinta. Sakoma, 
kad kiekviename keleivinia
me lėktuve visada skraido 
bent du ginkluoti civiliniais 
rūbais apsirėdę sargybiniai, 
o keleivių dokumentai labai 
rūpestingai tikrinami. Be to. 
kotai su lėktuvų pagrobi
mais ar jų nukreipimais so
vietai paskubom Įstojo Į 
Tarptautinę Civilinės Avia
cijos organizaciją, pritarė J.
Tautų rezoliucijai, nukreip-i
tai prieš lėktuvų UŽpUOlėjus j Susan Dvnise Atkias Patricia Krenuinkel

ir pasirašė Hagos konvenci-i Viršuje — žmogaus pabaisa Charles Manson. 36 m. amžiaus, vedamas iš Los Angeles teismo. Apa-
ją. Mat, visa tai dabai ii !fįoje — Susan Atkins, 21 m.. Patricia Krenuinkel. 23 m., ir Leslie Van Hoiton. 21 m. Kaip jau
jiems gali būti naudinga. J nejiarĮa |)UVo rašyta, jie buvo teisiami už nužudy mą aktorės Sharon Tate ir kitu 6 asmenų. Byla

NuOsil džiai džiaugiantis, j _ mėnesius. Pagaliau prisiekusieji posėdi ninkai juos visus pripažino kaltus pirmo laipsnio
kad Vytautui Simokaiciuc , .žmogžudvste. užkuria didžiausia bausme— mirtis, šiuo tarpu pavyko išvengti; ”
mirties, vistiek su dideliu' — ~~~ ———- ——------- ——- —----------—: •
susirūpinimu žvelgiame į jo , .
ir jo žmonos Gražinos toli- herlynieClUl CJCllCS 
mesni likimą, nes mirties ..
grėsmės šešėlis ir sovietinio SUSlkalbetl telefonu 
kalėjimo kameroje nuolatos
budi. Be to, kokia ba^si Įuii ^vi dalis. Vakaru pusėje ęv-! jo Ibaugo romano premija siuntė kongresui biudžetą,
būt, senėtojo gyvenimo negalį telįfJSu; už savo'.„„aną 'Pragaio kuris numato $229.2 bii. iš-;

susikalbėti su komunistų vyresnysis“. j lakiu ir tik $217.6 bil. paja-;
uz lacves tiosnimą baudžia- ........ . mu. Vadinasi, norima isleis-:ma kalėjimu! \ amomais Dei ivnieciais. i ik į y. Vokrta? 1968 m/yra1

sausio 31 d. pirma karta po 
o • »/» iz . _ 19 metų ta kliūtis šiek tiek
SūUSlO 26 Kaune mirė pašalinta. Dabar veiks dar 

tik 5 linijos, todėl jos neea-

Biudžetas su dideliu i 

deficitu i
I

Berlynas vra padalintas i Vytautas Volertas laimė- Prezidentas Nixonas pa-

F. Volertas laimėjo 

Draugo premiją
_ i

Atskiro numerio kaina 20 centų
66-TIEJI METAI

Apollo 14 skrenda menulin 
su kliūtimis

Pakilo iš Cape Kennedy bazės sklandžiai, nors ir 
pavėlavus. Trūkumai paaiškėjo bandant apve:. • pri
jungti priekabą, skirtą nutūpti Į mėnulį, prie p _ nio 
erdvėlaivio. Ar bus leista nutūpti ant mėnulio paviršiaus, 
nuspręs mokslininkai vėliau.

prof. J. Kupčinskas

l'gandoj (Afrikoj) gen. Idi A-' 
min (apačioj) vadovaujami su
kilėliai nuvertė prezidentą Mil- 
toną Obotę (viršuje), kuris tuo 
metu buvo išvvkęs i užsieni.

ti daugiau, negu bus paja- gavęs premiją uz romaną . mu §n 6 biHonu 
'‘Sąmokslas". Be to, dar yra'
išleisti du jo romanai: „Upė j AnKSČiau prez. Nixonas
teka vingiai-“ ir "Gyveni- k?>‘ino admi"istracl«’ kad 
mas dailus“. Pernai išleis- d?u?lau ■a>«'«la™- <*«» 
tos jo verstos Sudermanoj Rudavo pajamų, ir kad ta. 

Berlyne su 2.1 mil. gy-i "Lietuviškos pasakos“. j skatina i.,t,.ariją. Diliai n

lės patenkinti visų norinčių 
su artimaisiais pasikalbėti.

Y
Sausio 26 d. po sunkios li

gos Kaune mirė Kauno Me
dicinos instituto prof. dr.
Juozas Kupčinskas, gimęs 
1906 m. kovo 25 d. Vilka- mil. gyventojų 
viskio rajone. Velionis išsi- lefonų.
mokslino nepriklausomoje JVuftaJtt/ė užsispyrėlę Į lo“jT Pernai' Vudeį 
Lietuvoje, turėjo progos pa- Y : -< - - — .
sitobulinti užsienv. nuo 1933
m. dirbo Vytauto Didž. uni-
versitete Kaune, nuo 1953 Vienuolė Egan pasodinta 
m. vadovavo fakultetinės j kalėjimąjjž teismo panie- 
terapijos katedrai. kinimą, nes ji atsisakė atsa-

Sov ietinės valdžios jis bu- kyti j giand jurv klausimus 
v o apdovanotas Bailiai? oi- sąmokslo prezidento patarė

jui Kiesinger pagrobti bylo-

ventojų yra 572.000 telefo-Į 
nu, o Rytų Berlyne su 1.1 Y. Yilertas

jam tenka tą pat daryti, 
gvvena Nevv v. . .

dirba inži- Kinams šie metai yrakmimam Jeisev valsti "je 180.000 te- . .• , , v • i t! meriaus darbą, uoliai da«y- v .
vauja visuomenėje veik- SUJUCS metai 

jis iš-1

diliais, jam buvo suteiktas
nusipelniusio mokslo veikė- je Toje bvloie vra kaltina- 
jo vardas. Nuo 194/ m. jis mi ir du kunigai? 
priklausė komunistų parti
jai. —----------------------—- -

Kinai metus skaičiuoja ne 
-nuo Kristaus gimimo, bet 

valdybo? nuo „Geltonojo imperato-' 
liaus“ viešpatavimo. Jiems, 
šie metai prasidėjo sausio 27 
dieną ir bus 4669-tieji. Jie 
metus vadina gyvulių var
dais. Šie metai yra šunies 

Afrikos ry- metai, o pernykščiai buvo: 
tuose, siautė baisi audra. Iki kiaulės metai.

i šiol žmonių aukos dar nesu- — —į

rinktas JAV Lietuvių Bend
ruomenės ce;:ro 
pirmininku.

Audroje žuvo daug

tūkstančiu žmonių
Mozambb

i Pastaruoju metu ameri
kiečiai labai smarkiai bom- Į — 

; hącduoja Laoso kelius, ku- 
- - riais komunistai gabena ka-

Esama žinių, kad Sovietu r<> reikmenis ir karius i Pie-

Sovietai gali pulti 

Lenkija

i skaičiuotos, bet neabejoja- 
Į ma. kad jų bus daug tūks- 
! tančiu

Žydas Griša Feigin iš Ry
gos. pavęs majoro laipsni ka
ro didvyris, apdovanotas j-, 
vairiais ordinais, 24 kartus 

Maskvoje buvo sumuštas prašė sovietų valdžią, kad
* United Press koresponden- leistu išvažiuoti i Izraeli, bet;

tas Peipertas ir V/asbington leidimo vis negaudavo. Per- 
Pcst korespondentas Astra- nai jis grąžino visus ordinus 
kanas. Bet sovietu Įstaigos ir tai paskelbė užsienio spau- 
radna amerikiečius turistus doje. Užtat komunistai ji bu-

S-gos vadovai nutarę pasi- tu Vietnamą ir Kambodiją. 
elgti taip. kaip jie pasielgė Manoma, kad pietų vietna- 
Čekoslovakljoie. jeigu Len- miečiai rengiasi dideliam
kijoje vėl kiltų riaušės. Mat. Laoso dalies puolimui, nore- a
Maskva bijo. kad panašūs darni atkirsti komunistams nebijoti ir vė duoti Į Sovietų vo Įkišę i bepročių ligoninę.
dalvkai nepradėtu reikštis labai svarbų Ho Chi Minh 
pačioje Sovietų Sąjungoje, i strategini kelią.

S-gą, nes jiems nieko blogo Bet dabar jam visdelto leis- 
neatsitiksia Į ta išvykti i Izraeli.

Praeitą sekmadieni 4:03 
vai. popiet rytų laiku galin
ga Saturn V raketa sklan
džiai pakėlė erdvėlaivį A- 
pollo 14 kelionei i mėnuli. 
Pakilimą teko nudelsti apie 
40 minučių, negu plane bu
vo numatyta, nes Cape Ken
nedy padangę užslinko de
besys, o Į>ro debesį nenorėta 
kilti. Mat, kartą kylant pro 
audros debesį trenkė žaibas, 
tad tokio įvykio pasikartoji
mo vengta.

Raketa, pakėlusi Apollo 
14 eidvėlaivį, buvo kaip 36 
aukštų namas aukštumo, ir 
joje tilpo pusantro miliono 
svarų kuro.. Po 11 su puse 
minutės ji iškėlė eidvėlaivį 
į žemės orbita, iš kurios po 
2 su puse valandų iššovė jį 
mėnuli » kryptim: 80 valan
dų kelionei iki mėnulio.

Erdvėlaivis Apollo 14 da
bar skrenda 12,580 mylių 
per valandą greičiu ir mėnu
lio orbiton turėtų įskristi va
sario 5 d., penktadienį, apie 
1 vai. ryto. Tą pat dieną a- 
pie 4 vai. ryto turėtų nutūp
ti į mėnuli priekaba su 2 
astronautais. Apie 9 vai. ry
to išliptų į mėnulio paviršių 
astronautas Shepard, o po jo 
astronautas Michell. kai ast
ronautai Roosa visą laiką 
skraidys pagrindiniame erd
vėlaivį mėnulio orbitoje, kol 
pirmieji du atliks visus duo
tus uždavinius ir sugrįžę pri
sijungs kelionei namo.

Kelionė atgal į žemę turė
tų prasidėti šeštadienį apie 
8 vai. vakaro. Antradienį, 
vasario 9 d. apie 4 vai. po 
Įlietų grįžęs į žemę erdvėlai
vis turėtų nutūpti Pietų Pa- 
cifice. apie 900 mylių i pie
tus nuo Samoa salų.

Daug šios kelionės mo
mentų bus perduodama per 
televiziją į žemę, ir galėsi
me matyti. Tikslų transliaci
jų laiką praneš televizijos 
stotys. Svarbesnės translia
cijos tuiėtų būti trečiadienį 
apie 5 vai. ryto, ketvirtadie
ni 9 vai. vakare nutūpimo 
vietos vaizdai, penktadienį 
4 vai. ryto nutūpimas į mė
nulį ir įvairūs ten astronautų 
atliekami bandymai, šešta
dienį apie 5 vai. ryto apie 8 
valandų transliacija įvairių 
veiksmu mėnuly ir pakilimo 
grįžti. Žinoma, bus ir dau

giau televizijos transliacijų 
ir pakartojimų. Tai bus pra
nešama is anksto programo
se. Taip kelionė į mėnulį tu- 
įėtų vykti pagal š anksto 
numatytą tikslų planą.

Deja, ir Apollo 14 jau ke
lionės pradžioje ištiko ne
sėkmė. Skridimo metu ban
dant atitinkamai apversti 
priekabą ir ją primontuoti 
reikiamu galu ■■-■ie pagrindi
nio erdvėlaivio, atsirado ne
numatytų kliūčių, ir tasai 
veiksmas pasisekė tiktai iš 
šeštojo karto. Aiškėja, kad 
bene bus sugedę atitinkami 
kabliai, kurie priekabą san
dariai priglaudžia prie pa
grindinės erdvėla:v ;o dalies. 
Tokių kablių ar stūmų yra 
12. ir tik vėliau bus galima 
sužinoti, kur ir kas ten su
kliuro.

Dabai-ta kliūtis vra aiški
nama astronautų erdvėlaivy 
ir mokslininkų Houstono 
NASA centre, ir nuo jų ty
rimo davinių priklausys, ar 
bus leista nutūpti į mėnulį, 
ar ne. Paskutinis žodis bus 
tartas tik tada. kai erdvėlai
vi? jau bus mėnulio orbitoje.

Tuo tarpu astronautams 
toks pavojus negresia, koks 
jiems grėsė Apollo 13 nepa
sisekusioje kelionėje, kai ė- 
mė trūkti deguonies, bet bū
tų didelis smūgis visam pla
nui ir tolimesniems tyrinėji
mo darbams, jeigu ir šį kar
tą nepavyktų į mėnulį nu
tūpti.

Apollo 14 turėtų nutūpti 
vadinamajame Fra Mauro 
labai kamuotame mėnulio 
rajone, pilname gilių krate
rių. Iš ten surinkti mėnulio 
medžiagos pavyzdžiai turė
tų būti senesni, neg-’ iki šiol 
surinktieji, gal n, 5 bi- 
lionų metų amžiau?, iš jų 
bus galima spręst1" ir apie vi
sos mūsų saulės sistemos gi
mimą ir jos amž’ų.

Tikėkime, kad gal visos 
kilūrt's bus nugalėtos ir ke
lionė baigsis laimėjimu.

Vasario 5 d. baigiasi Izra-j 
elio ir Egipto bei kitų arabų: 
sutartos ir laikytos paliau-; 
bos. JAV deda pastangų tas, 
paliaubas vėl pratęsti, bet. Šen. Robert C. I? rd demokra-
Egiptas kaltina Izraeli, kad tas iš \V. Virginijos, išrinktas 
jis paliaubas jau dabar lau- demokratu partijos vado pava
žas, ir grasina vėl pradėti duotoju. Kandidatavo ir šen. E. 
karo veiksmus. j Kennedy. bet pralaimėjo.
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Kai atsakingi asmenys 
prakalba

Artėjant Vasario 16-jai. kartu artėja ir gausių kalbų, 
prakalbų bei oficialių sveikinimų sezonas, šia proga nea
bejotinai mūsų išeiviją ir okup. Lietuvos žmones raštu ar 
žodžiu vėl sveikins Vlikas. Altas, L. Bendruomenės vado
vybė ir diplomatijos atstovai, o iškilmių metu girdėsime 
dar daugiau paskirų kalbėtojų. Visi jie stengsis, kaip sa
koma, sustiprinti mūsų kc >s ir aukos dvasią, padidinti
įyžtą, pagaivinti vilti, nu:__ gstyti gaires i ateiti ir gale
padėkoti už ištvermę ir pasitikėjimą.

Visa tai būtų nepeiktina, net gana pozityvi mūsų 
veiklos apraiška, nes ką gi nuveiksi su užčiaupta burna?

Deja, praeities patirtis rodo, kad kartais ir geriausių 
norų ir aukščiausių pareigų prakalbininkais mums tenka 
gerokai nusivilti. Ypač dėl to, kad tas jų iškilrtiingai tar
tas ar parašytas žodis kartais visiškai nepasižymi nei ak
tualesne tema. nei gilesne mintimi ir nei kiek rūpestingiau 
apdailinta forma. Tokios ydos dar galėtų būti atleistinos 
kokiam "mėgėjiškam“ atsitiktiniam šnekėtojui, bet jau 
daug blogesnis Įspūdis, kai kartais visiškai i laukus nušne
ka ar nurašo kuris nors "iškilus“ svarbesnės bendrinės 
organizacijos atstovas ar net ir diplomatas. Tokiu skysto 
vandenėlio laistymu pro tvorą jis ne tik patsai prieš tautos 
akis susimenkina. bet ir jo atstovaujamą organizaciją ar 
postą visai nenorom gerokai sulėkština ir jos ar savo veik
lą pavaizduoja vaikų darbu.

Būsimiems prakalbininkams mes norime priminti, 
kad jų mėgiamą kartoti faktą. jog. artėjant bolševikams, 
mums teko trauktis iš Lietuvos i Vakarus, mes jau žinome, 
nes patys nuo jų traukėmės.

Kad teko vargti tremtinių stovyklose, mes taip pat 
žinome, nes daugelis ten drauge vargome.

Kad atvykome i Ameriką, mes irgi žinome, nes dar 
ir dabar čia esame.

Mes žinome, ir kad Lietuva yra okupuota, ir kad Vli
kas vadovauja laisvės kovai, kad L. Bendruomenė — kul
tūrinei veiklai, Balfas — šalpai, ir kad užsieny reziduo
jantieji mūsų diplomatai yra Nepriklausomos Lietuvos, o 
ne kieno kito reprezentantai. Bet mes laukiame iš pra- 
kalbininkų daugiau. Laukiame, ko dar nežinome, laukia
me naujos minties, ar bent jos naujo formulavimo, o pa
galiau ir kalbėtojo patriotinio jausmo, išreikšto kiek origi
nalesniu būdu ir žodžiu.

O minties svori ypač svarbu daboti tiems, kurių kal
bos dar būna pertransliuojamos i Lietuvą, nes tenykščiai 
klausytojai yra dar kritiškesni ir iš atsakingo liežuvio su
klupimo daro dar griežtesnes išvadas, kartais nusmerkian- 
čias ir labai gerą veiklą.

Dristume manyti, kad bent Vasario 16-sios būsimų 
iškilmių kalbėtojams dar yra laiko atitinkamai pasiruošti. 
Kuris jaučiasi šitame mene pasilpęs ir kurio liežuvis kal
ba ir ranka rašo ne tai, ką galva mąsto ir širdis jaučia,— 
dar gali pasitelkti pagalbi aštingesni ar žodingesni. Bet 
apsileidimas — nėra dovanotinas.

Svarbiausia. — neleiskite, gerbiamieji, šnekėti pa
čiai burnai savo iniciatyva ir išmanymu, neš išmintis yra 
sudėta truputi aukščiau, virš gomurio kaulo...

Ko ten važinėjasi?
Jau kelintas kartas, kaip . tiku. kurie ieškojo Musoli- 

kandidatai i JAV preziden- nio ar Hitlerio palaiminimo, 
tus važiuoja piligrimo kelio- bet jie tai darė slaptai, nesi- 
nėn i Kremlių gauti palai-i garsindami, tarsi bijodami, 
minimo savo kandidatūrai, i kad pasaulio visuomenės 
Tai labai pavojingi prece- nuomonė jų neišjuoktų ar 
dentai, kurie gali išsigimti nepasmerktų, kaip diktato- 
į katastrofišką tiadicrją. į rių pataikūnus. Vienas ang-

T . T(V, i x • • Hy politikas ilgai bus neuž-Jeigu JA V balsuotojai ne
gali patvs išsirinkti sau pre- mirštąs pasaulyje kaip Hit- 
zidento, tai reikia papildyti ’erio juokdarys, kuris sukū- 
konstituciją. kad kandida- • {ė pragarą visame pasauk
tai i prezidentus turi apke- -ie’ ieškodamas taikos bet

Taip atrodo Apollo 14, paruoštas skristi 240,000 myliu 
kelionėn i mėnuli. Jeigu viskas seksis pagal planą, tai va
sario 5 d. astronautai išlips menui v.

Dalyvaukim ir būkim dosnus
LIETUVA TARP DEMO 
KRATINIO IR KOMUNIS

TINIO PASAULIO

I
V. Karosas "Mūsų spar- 

(nuošė“ spausdina studiją 
Lietuvių kovai dėl Lietuvos nepriklausomybės Jung-! "Lietuvos reformacijos te- 

tinėse Amerikos Valstybėse vadovauja Amerikos Lietu-• ma“. štai kėliosios studijos 
vių Taryba. j ištraukos iš gruodžio mėne-

Nuo pat Alto Įsikūrimo Susivienijimas Lietuvių A-Į šio numerio:
merikoje didžiai Įvertino Alto žygius ir laimėjimus. Nuo 
pat pradžių Susivienijimas yra vienas Alto pamatinių 
įamsčių. Paskutinieji tarptautiniai Įvykiai mums. Ameri
kos lietuviams, parodė, kad Alto veikimas yra reikalingas 
ir prasmingas.

Vasario 16 d. minėjimo išvakarėse kreipiamės Į vi- 
-us Susivienijimo narius su prašymu atitinkamai paminėti 
didžią Lietuvos nepriklausomybės dienos šventę, Vasa
rio 16-ją. ir atsiųsti dosnias aukas Amerikos Lietuvių Ta
rybai. kad šis mūsų veiksnys galėtų ir toliau sėkmingai 
vadovauti pavergtos tėvynės bylai amerikiečiuose. Pra
šome visų kuopų ir pavienių narių siųsti savo aukas šiuo 1 
adresu:

Mieli Broliai ir Sesės!

’Mūsų dienų Vakarų pa
saulis. konkrečiau pasakius, 
Vakarų demokratinis pa
saulis yra išaugęs ant Rene
sanso, Humanizmo ir, svar
biausia, Reformacijos dva
sinių ir idėjinių pagrindų. 
Romos Katalikų Bažnyčia, 
kuri stojo kovon prieš šiuos 
sąjūdžius, eilėje dramatinių 
mūšių tapo nugalėta ir atsi
dūrė už demokratinio pasau
lio ribų.

Įdomiame straipsny "Jo
nas XXIII ir Paulius VI“,- 
tilpusiame 1970 m. "Drau
go“ dienrašty, prel. M. Kru
pavičius patvirtino: "kad 
katalikų Bažnyčia atsidūrė

Ką kiti rašo?
| torių jis vadina melagiu, 
nors Keleivis visą Simo Ku
dirkos tragediją aprašė taip, 

Didesnių Maskvos padlai- kaip ji vyko., nieko neiš- 
žių, kaip mūsų čionykščiai kieipdamas ir nenuslėpda- 

Į lietuviu komunistu vadai. mas.

PATS MELAGIS,
O KITUS MELAGINA

Lithuanian American Coucil, Ine., 2606 West 63rd St.
Chicago, Illinois 60629.

Kai šiandien vedama žūtbūtinė kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, tai šiam darbui atlikti yra 
reikalingos didesnės mūsų jėgos ir didesnė lietuvių vie
nybė. Į mūsų vargstančių brolių ir sesių Lietuvoje šauks- i dideliame gete, Į kurį Įeina 
mus galima atsiliepti: Taip, Susivienijimas Lietuvių A- Į ištisos tautos“, 
merikoje gyvuoja ir gyvuos. Suprantame jūsų padėtį ir!
nerurimsime, kol Lietuva nenusikratvs Sovietu Rusijos i Toliau žymus lietuvių ka- 
junp-0 j ~ talikų ideologas dr. A. Ma-
J ' ceina savo ilgame straįpsny-

! je "Bažnyčios tragiką“, til- 
pusiame 1970 m. "Tėviškės

_______________________ ! Žiburiuoe“. pripažino ? "kad
-------------------------------- [Bažnyčia darosi nereikalin-
Sovietijos, tai Bimbai nega- į Jūrininkas Santos liudijo,! &a kasdieniniam pasaulio 
lis būti patikimas.

Povilas Dargis,

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje prezidentas

Bet palikę net ir Briezę.
' pažiūrėkime, ką gi kiti liu-. kaklo telefono vielą, o kitas

kaip 4 rusai puolė Kudirką tvaikymui .
ji smarkiai muse“ kaip; y Vatikano II Su-

y.enas jų norėjo užnerti ant R_ Kata,jku
1 lyUZii UI VIKIUI Vj IkU IKivl 4 V 1VIQ, M IKIVCIU V® •'11* • •

Taip ją aprašė ir visa dininkai apie tą Įvyki sako j jo galvą trankė i laiptus. nyc.la lk,1.mP° 1 sav? pnesta- 
i turbūt, nėra niekur kitur bu- kita ne tik lietuviškoji, bet įr ko būtų verti kapitono žo-1 "Nepaliovė rusai‘mušę Ku- iavimus ir nepajėgia apgin-
vę. Mūsų Bimbai ar Andriu
liui visada ir viskas vra

ir amerikiečių spauda. Visi Jžiai. 
su pasišlykštėjimu pabrėžė 

šventa, ką tik Maskva ar josi nenuginčijamą tiesą, kad S. 
agentai pasakė ar padarė. Kudirka buvo sovietinių jū- 
Tą savo ištikimybę Maskvai rininkų ar enkavedistų žiau- 
jie parodė ir Simo Kudirkos i i
atveju.

"Istorijos daktaras“ A. 
Bimba savo "Laisvėje“ iš-

kuria kaina.

Atsimename vieną JAV 
kandidatą i prezidentus, ku
ris išbuvo Sovietų Rusijoje 
keletą savaičių, parašė kele
tą straipsnių laikraščiams.

i imperatorius keliaudavo; Pasiia'-^amas savo Pavar- 
pėsti Romon, pasninkauda- P°. Agitpropo paruosta j 
vo, a pabarstys avo galvą statistine medžiaga ir kurio , 
pelenais, gausiai apdovano- originaliausia (sic!) mintis( 
davo popiežių ir gaudavo iš buvo ta, ka^ tarp nuogo Šo
jo karūną. vietų Rusijos piliečio ir nuo

go amerikono nesą skirtu- 
Buvo kaikurių šalių poli- mo: kruvinas nuogas čekis

liauti lėktuvu tiek ir tiek 
tūkstančių mylių, išbūti 
Kremliuje tiek ir tiek valan
dų ir gauti sovietų diktatū
ros palaiminimą.

Viduramžiais kandidatai

I dirkos ir Viišutiniamedeny- « P02ici« "et pačioje 
j • « į Italijoje.

Mes neabejojame, kad ir i
A. Bimba skaitė tų kitų S. j A. Bimba dedasi viso 
Kudirkos išdavimą maęiu- j to nežinąs ir negirdėjęs ir 

iai mušamas Bet "garbės liudininkų parodymus, kaltina Keleivį melavimu, 
daktarui" tas'faktas' labai O tie liudininkai jau ir Bim-
nepatinka, ir jis, melagin- baį negalėtų būti tokie "ne
darnas liudininkus, įvykį košer“, kaip Briezė. 
mačiusius savo akim. nori Ir štai, New Bedford žve-

"Sovietskaja Litva“ laivo dėme nubaltinti. Kuo 'jis re- « at?tovaa ?ohn
jūrininku žiauru elgesį su miaši? Burt, kaip ,r Bneze dalyva-

__ Z. _ vęs su sovietų atstovais pa-
Pirmiausia. Vigilant lai- sitarime, sako:

vo kapitono Eustis liudyme 
teigimu, kad Kudirkos mu
šamo nemates..

sijuosęs stengiasi pateisinti būtinai šią raudoną kraujo

Todėl mūsų amžiuje lietu
vių tauta yra pastatyta isto
rinėje kryžkelėje ne tarp Ro
mos ir Maskvos, kaip tai iki 
šiol kuro tvirtinama, bet 
tarp demokratinio ir komu
nistinio pasaulio........................

Vadinamas trečias pasau-

pabėgusiu ir besmegenių 
JAV pareigūnų begėdiškai 
sugražintu Simu Kudirka. ...Jūrininkai stovėjo ir 

stebėjo žiaurų mušimą. Aš 
i žinau, kad jie norėjo šokti

,............_________ ,......... , Antras Bimbos ramstis-lir ^Myti jį, bet jie ne-
Į jūrininkų buvo žiauriai mu- si ekimas suniekinti liudinin-, galėjo. Ir aš turėjau laikytis 
Į šamas, bet Bimba prieš tai ką latvi R. Briezę, kuris nešokęs padėti tam žmogui 
piestu stoja ir kuria savo pirmasis S. Kudirkos trage- (Kudirkai). Aš laikiausi su- 
’istoriją“ pagal Maskvos diją iškėlė viešumon. Mat, kandęs lūpas iki kraujo
užsakvma. Keleivio redak- Briezė pats vra pabėgęs iš T , ,,Jurininkas Richard Ma- 

resca vairavo laivelį, kuriuo 
S. Kudirka buvo nuvežtas Į 
sovietų laivą. Iš jo ilgo liu
dijimo tardymo komisijai 
užtenka paminėti tik svar
biausias vietas, kurios jau

Nors visi žinome, kad S. 
Kudirka iš sovietų laivo i 
JAV laivą įsileistų sovietų

Aišku, jis sekė spaudą ir ži
no, ką mūsų minėti Vigilant 
laivo jūrininkai ir kiti liudi
ninkai paliudijo, bet jam vi
sa tai neturi vertės, kaip ir 
jo niekinamo latvio Briezės jjs j kurj įeina dauguma ka- 
parodymai. kuris ilgi pats talikiškų tautų ir valstybių, 
matė Kudirką mušamą. A. j Pratik idėjinių ir politinių 
Bimba kabinasi už laivo ka- kovų laukas tarp komunis- 
pitono savo kailiui gelbėti tinio ir demokratinio pasau- 
skirtų žodžių: "Aš priėjau lio. 
prie jo (Kudirkos) prieš pat,
jam apleidžiant Vigilant. į Lyginant Lietuvos padėtį 
Tuo metu jis buvo visiškai j su XVI a. situacija, lietuvių 
surištas ir numalšintas, bet tauta vėl atsidūrė idėjinia- 
jis tikrai nebuvo kruvinas ar! me kovos lauke, kur susiker- 
muštas“. ta dvi pagrindines idėjinės

sampratos: besąlyginis pa
klusnumas autoritetui ar as
mens laisvė, despotizmas ar

tas ir plikas amerikoniškas (limo. Jeigu sovietai įsivaiz- 
liberalas tokie pat... duos, kad jie nulemia prezi-

Vienas toks kandidatas dento rinkimus, tai jie parei- 
pasigyrė, kad jisai kalbėjosi kalaus ir tam tikro atlygini- 
su vargšais Stalino našiai- mo už tai iš kandidatų, 
čiais ilgiau, kaip bet kuris Būtų laikas sustabdyti pa- 
kitas kandidatas prieš ji, — grista JAV piliečių susirūpi- 
kalbėjosi, ar klausėsi dikta- nimą bei pasipiktinimą, nu- 
toriaus monologo?.. Be to, traukti tokias keliones ir ne
lis nutylėjo, kiek dienų ture- statyti Amerikos politikų 
jo laukti to priėmimo iš ma- pasaulio pajuokai. Lietuvių, 
lonės bei pasigailėjimo ir žydų, latvių, estų. ukrainie- 
kad prieš tai Andrei Gromy- čių, lenkų, vokiečių ir kitų 
ko. nežymus valdininkėlis i- tautų organizacijos turi so- 
sakvmams perduoti, plovė Iklariai kreiptis Į demokra- 
jo smegenis bolševikiška tų ir respublikonų centro ko- 
propaganda bei pamokslais, mitetus. kad jie neleistų sa- 
Tikrai reikia turėti liguista vo kandidatams naudotis 
norą tapti prezidentu, kad antidemokratinių šalių pro- 
taip nusižeminama prieš A- paganda ir Įtaka, nes tokiu 
merikos mirtinus priešus. atveju pačios partijos neten

ka pasitikėjimo, o labiausiai 
Chruščiovas paskelbtuose nukenčia patys kandidatai, 

atsiminimuose juokiasi, kad Priešingu atveju turėtų būti 
jis nulėmė Kennedžio išrin- ispeti patvs rinkikai apmo- 
kimą prezidentu, savo lai- ketais tų organizacijų skel- 
kysena nukreipęs i jo pusę bimais laikraščiuose, TV, 
daugiau nei pusę miliono radijuje ir plakatais, 
balsu, nes jam nepatiko ki- To turėtų užtekti, nes me
tas kandidatas. Tokiam so- kas nenorės balsuoti už pas-
vietų samprotavimui me- kutini JAV-bių prezidentą: tą kankinančią kelionę, bu- 
džiagos duoda patys ameri- 1972 m. l inkimai gali kaip v<> be sąmonės ar miręs, ne- 
konų politikai, kurie nesu- tik būti tokio klausimo ženk- g^ėjo pasakyti nė vienas jū- 
geba Įžiūrėti pavojingo žai- le. Lt rininkas“.

Taip pasakęs kapitonas, 
nors čia televizijoj jis kalbė
jo, kad "teko pavartoti jė
gą“, nes prieš kitus liudinin
kus neįmanoma buvo ir ka
pitonui atvirai meluoti. Ka
pitonas neturėjo ir drąsos 
sakyti, kad žiūrėjo, kaip Si

irgi visą tiesą pakankamai mą Kudirką mušė ir leido tai; 
nušviečia.

Jis matė. kaip žiauriai so
vietai elgėsi su S. Kudirka 
JAV laive, todėl bijojo be
karininko plaukti laiveliu j tųSj anį denio? Bet kapito

nas nutyli tai, kas Įvyko ligi 
Kudirkos surišimo, ką matė 
jūrininkai ir kiti laive buvę.

prie rusų laivo:

"Aš mačiau, kaip rusų 
laivo Įgulai buvo leista muš
ti ir spardyti pabėgėli Vigi
lant laive, todėl suabejojau 
dėl savo saugumo laively, 
bet, kai buvo pasakyta, kad 
ir karininkas plauks, mes, 
Vigilant Įgulos 4 naria i, Į- 
lipome Į laiveli. Taria pa
mačiau, kaip rusai Įmetė i 
laivelį surištą pabėgėli kaip 
rąsto gabalą.“

demokratija, — su tuo tik 
skirtumu, kad vietoje pirmo
sios Romos, paveldėtos Ka
talikų Bažnyčios, mūsų lai
kais modemiškai tironijai 
atstovauja trečioji Roma —

, r, ,. , .!Maskva,paveldėtakomunis-
rusams daryti. Pasraliau, kai . r» •. J tz t i tų partijos is carines Kusi-kapitonas pnejo, Kudirka . 
jau buvo surištas, suvyniotas •,OS* 
i drobę. Argi dar reikėjo, 
kad kraujas pro drobes lie

Katalikų Bažnyčia su sa
vo politiniais, idėjiniais ir 
kultūriniais ramsčiais atsi
dūrė sulenkintos bajorijos 
rolėje, kuri, atsisakiusi nuo 
Lietuvos Reformacijos, pa
simetė Naujųjų amžių isto
rijos tėkmėje ir pranyko be 
ženklo.

Visų tų faktų akivaizdoje 
A. Bimba ne tik akiplėšiškai 
meluoja, bet ir savo "Lais
vės“ skaitytojus laiko pras-f o . ... . ,
čiausios veislės avinais, ku-,,. Savaime aišku, kad maža 
rie patys nesugeba nei kito'Jie^uvlll tauta-negah stoti 
laikraščio paskaityti, nei sa-';k?von viena. nors ir
vo galva pagalvoti, kurie tik.butu ^nk^pta laisvo zmo-
v,ero Bimbos protu,,r laiko- «. ,st0 skaudžiai 
si Šioje zemeje. Bet kai! jau. k KetUvią
melo perdaug, jis pasidaro įarti stojusius kovo£
ir Maskva, nenaudingas, nes kom’nistini okupanta. 
ir aklai tikėjusieji pradeda H
abejoti. Po šio Įvykio tokių Lietuvių tautos kova te- 

Ar pabėgėlis, baigus Į savo maskvinio "popie- Sali būti nulenmta tik pa- 
žiaus“ neklaidingumu sua- saulinio masto grumtynėse 
bejojančių vis daugiau ir tarp demokratijos ir komu- 
bimbinėj bendruomenėj at- nistinio pasaulio, 
siranda.- ( Nukelta j 7 puslapi)

"Plaukiant Į rusų laivą, 
vienas rusas sėdėjo ant pa
bėgėlio galvos ir visą laiką 
mušė

t
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kas Nmo neviui 
TO NIEKAS NEPEIKU. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

JAV LB ŠEŠTOSIOS TARYBOS ANTROSIOS SESIJOS 

1971 SAUSIO 16-17 PH1LADELPHIJOJE
I

nutarimai

"Pastaba: JAV LB Vl-ji Taryba, atsižvelgdama Į

1970 metų 1.B Tarybos rinkimus pravedant susida
riusią padėtį, savo narių skaičių nustato pati".

2. JAV LB Tarybos padidinimo klausimu:

Remdamasi pakeistu JAV LB Įstatų 34-tu straipsniu 
ir atsižvelgdama i praėjusių 1970 metų JAV LB rinkimų 
davinius, JAV LB Vl-ji Taryba po diskusijų nutarė savo 

a) Įgalioti Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių į narių skaičių padidinti 5-kiais naujais nariais: 3 iš New 
Bendruomenės Centro valdybą kreiptis i Amerikos Lietu- į Yorko rinkiminės apygardos, 1 iš Connecticut - Hartfordo 
vių Tarybą, siūlant pradėti pasitarimus Jungtinių Ameri- j 111 kiminės apygardos ir 1 is Ne\v Jersey rinkiminės apy- 
kos Valstybių Lietuvių Bendruomenei (JAV LB) ir Ame-; gardus.

1. Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruo
menės Taryba nutarė:

likos Lietuvių Tarybai (ALT) susijungti i vieną organi-, 
zaeiją. Ta organizacija pilnai atstovautų visai Jungtinių' 
Amerikos Valstybių lietuvių visuomenei ir vykdytų visus 
jos politinius bei kultūrinius uždavinius.

b) Tam klausimui sekančioje JAV LB Tanbos sesi
joje skilti pakankamai laiko.

Tagal ši nutarimą i JAV LB Vl-ją Tarybą Įėjo šie 
nauji nariai: Genė Butautaitė, Romas Kezys, dr. Ibsenas 
Skeivys, Valerijonas Balčiūnas. Kazys Jankūnas. Dabar 
JAV LB Vl-ją Tarybą sudaro 60 asmenų.

3. Centro Valdybes pateikti planai ir sąmata:
I

KAS SKAITO BAM, 

TAS DUONOS NEPRAM.

PATARIAMA ĮSIGYTI

j šias K. Barėno knygas:

NEWARK, N.J.

Euvo gausus LB 
susirinkimas

Sausio 24 d. lietuviu >>a-
Tuboto gaidžio metai,

bene pirmas toks susirinki-! Atsitiktiniai susitikimai,
i ka,'iameTd?I.yvav“ a?le 216 psl.. kaina minkštais vir-

10C lietuvm Tok^. palyginu .elja‘.s $ 
ti, gausaus dalyvavimo prie-: •

Poezijos knygos
: r stis. turbūt, buvo ta. kadi 
susirinkime buvo numatytas j 
pagerbimas tu apylinkės lie-j 
tuvių, kurie jau yra perkopę į 
nėr 75 metus amiaus. Apy
linkės valdybos sekretorius
'škvįetė apie 70 tokio am-
iaiaus

Centro Valdybos pateikti veiklos planai ir sąmata 
2. Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruo- > buvo diskutuoti Tarybos komisijų posėdžiuose ir vėliau 

menės Taryba JAV Lietuvių Benchuomenės, renkamų pi- į su ųcm}sįju rekomendacijomis pateikti visai Tarybai pa- 
nigų klausimu nutarė: sisakyti ir tvirtinti. ,

I Į Taip pasipuošęs astronautas A-)
a) JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba Vasario 16 j Visi planai ir sąmata su mažais pakeitimais bei pa-, lan Shepard sausio 31 d. įšskri-

šventės proga skatina aukoti kiekvieną lietuvi, ne tik tą, i pildymais buvo priimti. do į mėnulį,
kuris atsilanko Į Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo į

4. Politiniu - informacinių reikalų komisijos pateikta

veteranu, bet susirinki
me teoasirodė jų tik apie 15. 
Jie visi buvo pasveikinti ir 
sesučių Sudžinskaičių, tau
eriais drabužiais pasipuo
šusiu. apdovanoti baltom 

i gėlelėm.

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

B oliai balti aitvarai,
Henriko Naglo eTrėraščfai, 
Prano Gailiaus iliustruoti,

šventės minėjimą, bet ir tą. kuris dėl G airių priežasčių 
negali atsilankyti. reziliucija:

b) Vasario 16 auka yra skiriama ne vietinių, bet cėnt 
rinių institucijų Lietuvos laisvinimo reikalams. Politinių - informacinių reikalų komisija pateikė Ta-

! įytai rezoliuciją, kuri po diskusijų buvo visos Tarybos
, t, , , , • • i - • 7 • - i' priimta (vienam balsui pasisakius prieš). Buvo nutarta:c) Pats aukotojas apsisprendžia, kuriai Lietuvos Jais-. r’**1111'-" \ i i ,

vinimo institucijai jis auką skiria, ir ja msuearom.os są-■ 
lygos savo auką paskirstyti. Centro Valdyba yra pi< ’ 
šia prasme susitarti su kitais laisvinimo veiksniais.

d) JAV Lietuvių Bendruomenė siekia, kad veiksnių 
savų reikalų rinkliavos būtų vykdomos bendru susitari
mu ir ne tuo pačiu laiku.

• . ?
e) JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba Įgalioja

Centro Valdybą Įgyvendinti suvienyto fondo minti laisri- 
nimo reikalams finansuoti. i

f) Institucijos ir organizacijos, norinčios per Lietu- i 
vių Bendruomenės apylinkes aukų rinkti, dėl rinkliavų į 
tariasi su JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba.
Įvairios apylinkėse surinktos specialios aukos, skirtos ne 
vietiniams reikalams, perduodamos atitinkamoms insti
tucijoms ir organizacijoms per JAV Lietuvių Ber.druo-I 
menės Centro Valdybą.

3. JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba liūdi dėl 
Simo Kudirkos tragedijos ir reiškia padėką visiems as
menims, organizacijoms ir ypatingai jaunimui, gaivališka 
jėga stojusiems ginti Lietuvos reikalų. JAV LB Taryba
pasisako už koordinuotą veiklą Simo Kudirkos gelbėjimo 
byloje ir visuose Lietuvos laisvinimo reikaluose. JAV 
Lietuvių Bendruomenė remia Simo Kudirkos bylos rei
kalui sudarytą centrini koordinacijos komitetą Bostone.

"Politinių - informacinių reikalų komisija, išklausiu-
•z

si JAV LB Centro Valdybos vicepirmininko visuo

meniniams reikalams Algimanto Gečio darbo sričių

planą ir remdamasi JAV LB Įstatų 1-mo paragrafo 

pasti aipa c. pritaria veiklos planui ir užgiria JAV 

Lietuvių Bendruomenės pastangas Lietuvos laisvini

mo veikloje".

bu pavedimus: rėmė vienin-; *
telę New Jersey lietuvių šeš- i Tau, sesute, Prano Lem- 
tadieninę mokyklą, rinko! berto gyvenimas, kūryba, 

i tautinio solidarumą Įnašus. ■ prisiminimai, 269 psl., iiiust- 
; Tautos Fordui suorganiza- ruota, kaina minkštais vir- 
vo skaidrių vakarą ir surin- sėliais $3. kietais — $4. 
koklio, parėmė Lietuvos .. ...» _ T. ,
Atsiminimų ir Laisvės Žibu- Nemanoji žeme, Liedi.a 
rio radijo valandėles, siuntė Pasau‘“e? P°e2Uos 
telegrama prezidentui Nixo- se- sutIale Alfonsas ■™'A 
nui dėl Kudirkos, rūpinosi
sudaryti apylinkės lietuvių 
kartoteka.

Valdyba nusiskundė, kad 
iš apie 3.CMM) apylinkėje gy
venančių lietuvių Bendruo
menėje reiškiasi tik kokia 
dešimtoji dalis. Esą. ”wres- CHAPEL B., Algimantas 
niesiems pamažu iškėliau- Mackus, 64 psl.. Kaina $3. 
iant amžinybėn, o jaunes- TĖVIŠKĖLĘ As REGIU,

valdybos narys Jonas Ches-. niesiems nemokant savo tau-

176 psl., kaina $5.00.
Po Dievo antspaudais-,

Vytauto Didžio jo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dali. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl.. kaina 
$3.00.

i x i. Imsrys. 40 psl., kaina $1.-. „„„ -x -i - x • - • - v r ui • tinęs kalbos ir tolstant nuo rson iteike teišeini \ elishkai A ,, , - x • j iv. ,č i -• i ! savo tautines bendruomenes,ši rezoliucija konstatuoja, kad JAV Lietuv.ų Bend- bronzos entelę su ąutmka-j '
eilėraščiai, parašė Pranas 
VAKARĖ BANGA, Ivri-

nulyje.

—---- i profesionaln puikūs pasiro-
JAV LB VI-S1OS TARYBOS PREZIDIUMAS: 

Vytautas Kamantas, Vaclovas Kleiza, dr. Edmundas 

Lenkauskas, dr. Stepas Matas, dr. Antanas Razma.

NASHUA, N.H. 

Sporto vakaras pavyko
4. JAV Lietuvių Bendruomenes Taryba dėkoja:

a) JAV LB Philadelphijos apylinkei ir JAV LB Cent
ro Valdybai už sesijos globą;

b) visiems sesiją sveikinusiems asmenims ir orga
nizacijoms.

5. JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba priėmė visą 
eilę kitų nutarimų, liečiančių JAV LB organizacinius bei 
administracinius reikalus (pakeitė JAV LB Įstatų 34-tą 
straipsni, padidino Tarybos narių skaičių, patvirtino JA\ 
LB CV atskirų sričių veiklos pianus ir sąmatą, patvirtino 
JAV LB Kultūros Fondo pirmininką Anatolijų Kairi, 
patvirtino JAV LB Garbės Teismo statutą ir ki.).

KAIKURIE KITI NUTARIMAI SU PAAIŠINiMAIS

Lietuvių sportininkų va
karėlis, kurį sausio 23 d. pa
rapijos salėje sui-uošė Ka
pinių komitetas, buvo išim
tinai čia gimusių ir augusių 

1 lietuvių darbas, parodęs ir 
jų gilią tautinę sąmonę ir
gabumą suruošti Įspūdingą 
dalyką, čia buvo sutelkta 
$1.300 paramos, prie kurios
pritraukė ir buvusi New 
Hampshire gubernatorių

okiam grazimmui esą, lvrika, Pranas Naujokaitis, 
dau- frelbsti jaunu lietuvių g4 , kaina $2 00 
profesionalu puikūs pasiro-

mu irašu o klevas Buce dv™ai ir tokie dramatiški i- EILĖRAŠČIŲ RINK: YYS. 
ričte apdovanojo Oną M- ^Bražinsku. S. i Steponas Strazdas, 159
Sinkevičiūte specialiai pieš- K»’di,kos> Simokaicnj atve-, psl., kaina Sž.ol).
tu pažymėjimu — padėka .» ! ŠERKŠNO SIDABRAS. M
už nuoširdų daugiau nei de-' .valdvbo^ apyskaitos is-. Vaitkus, 86 psl., kaina

senesnių ir jaunų sporte pa- šimties metu pasiaukojimo oudnme. kad per 1970 me-; $1.5,1
sižymėiusiu lietuvių kilmės!darbą šv. Kryžiaus pavapi- ’« betuv.u naramm, buvo. p . Vvtauį0
vyrų. Pavyzdžiui, Jonas Kis-| jos bapi-njlj natKjaj kurioms jrmi. bet tik du pintiniai ir- Karoso eilėraščiai, 50 dide- 
sel (Kisielius), pasiekęs sa-j sutelkė daugiau re? SoO.OOO fiprUj tautiškai mišrioje šei-'^o foimato pusiapių, kaina 
vo laiku aukštą profesinį'pagrindinio ka n alo ir apie > Santuoka iregistruo- $4.00.
lygi. -žaisdamas Clevelando i $10.900 Įvairiem - pagerini-f j|< vmra. kurios vienas j Diena prie ežero, Aloyzo 

maTns- ' sutuoktinis taip pat iš tautiš-; Barono eilėrščiai mūsų ma-
T . .. ,. , , i Fai mišrios šeimos. Tatai rn-i žiesiems, Nijolės Vedegytės-
leisejas \ e raj<o-, po j.arj jaunesnieji lietuviai Palubinskienės iliustracijos.

John W. Kirg, ir miesto du
jų bendrovę, ir eilę kitatau
čių. Į vakarėli savo noru at
silankė kongreso senatorius 
Mclr.tyre ir miesto majoras 
Sullivanas. Jų trumpi žo-

1. Įstatų 34-to straipsnio keitimo klausimu:

j siūlymą pateikė JAV LB įstatų Keitimo ko- į į’žiai a'.li ?°° susirinkusiųjų 
;o siūloma i JAV LB Įstatų 34-tą straipsnį į0 sutixti.

Vakaro žvaigždė

Browns komandoje (dabar! 
mokytojauja). Draudimo a-i
gentas Danielius Degasis miteto_ pirmininxas. AL Sm-! ąavo v^iku gimimą ir savo 
žaidė Dartmouth universite- kevičiūtė — sekretorė ir iš- 9anfnol<f, nesjrūDipa šu
to futbolo komandoje, kai dirinke. Lentelę ii pnžvmė- ajpti cu l’Qtuv’,i r>araujja oĮ 
ten ėjo mokslus. Bolic Ta- jimą paiūpino ad\. Abon- • rnMstniojžt nelietuvių para- 
mulevich ne tik pats pasižy- 'as 'auc onis‘ Į niiose.

....... v , | 1971 metams i NewarkoiMETU VINGIAI. Alf. Tv-
?i anxiu-’en urvo a- jp aovlinkės valdyba buvo! molis. 176 nsl. kaina 83. 

mai navais’pti visą ede lie- -5rinkH Djrmjninku Albinas! GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo- 
tuvisku valmn. kurių daugu- Trečinkas, vicepirmininku j nas Mekas. 32 psl., kai
mą sudovanom param liete-

mėjo sporte, kai dar lankė 
mokyklas, bet ir sūnų išlei
do Į Annapolį, kur šis žaidė

40 psl.. kaina $3.00. 
SIDABRINĖS K A M A NGS, 

Kazio Bradūno eilėraščių 
premiiuota* rinkinys. 94 
psl. kaina $2.

Pirmąjj 
misija. Buv
Įrašyti tokį sakinį: „šeštoji LB Taryba savo nariu skaičių 
nustato pati". Jis nebuvo priimtas, nes už jį pasisakė ma-! 
žiau negu du trečdaliai posėdyje dalyvaujančių.

Antrąjį siūlymą pateikė LB Tarybos narys Jonas' įvairių
Jasaitis. Jo siūlymas buvo priimtas.-neš už ji pasisakė 39 f5u“k.os npak^lmV- to,
balsai, pnes-1 balsas tr susilaikė - , balsai. Balsavi- Prabilo keEs kartis HetuvŽ 
mas vyko pagal sąrašą šaukiant kiekvieno Tarybos nario kal\ 
pavardę ir klausiant, kaip jis balsuoja. Buvo nutarta Į
JAV LB Įstatų 34-tą straipsnį Įrašyti šią pastabą: Į vakarėli atėjo visa eilė

Jack

laivyno futbolo komandoje.
Atsilankė Jonas ir Jackie 
Narkūnai. Tarnas ir Anta
nas Grigai ir dabartinis Na-
shua High mokyklos krepši
nio komandos kapitoną? A- 
domas Gureckis. Be to, pats 
teisėjas Velishka savo metu

kim. Pe<-’-as Toto^ait^ iždi. na $1.00.

harkey pasakė visus pra-iv<> lankytų mokyklų sporti- 
juokinusią prakalbėlę ir at- buvo žymus sportininkas sa-

o aptvarkė komitetas, ku
riam vadovauja parapijos
choro narvs S Markave- 
rieh.' talkinant S. Jasalavi- 
čiui, Juozui Sveklai ir Pres
to!) Walsh bei visam būriui «okretoriavo 
Moteni draugios ir Vedusių Į šifitė. j RUDENS SAPNAT. Kntry
Poių klubo raiių. j P^ susirinkimo, nagai lie- nos Grigaitytės ojlčraščmi,

i *nviško vaišingumo nanro- premiinota kr.vga. c0 ps1 ,

ninku ?imanJiq Kantrimas. J SIELOS BALSAI. J. Smals- 
sekretorium Vriautas Vai-į torius. 221 psl. kaina 75 c. 
tekūnas ir rariu Augustas į VYNUOGĖS TR K\FTi:- 
Ėtečkaitis. Susirinkimui va-i SAT. Juliioc švahni^ės m- 
dovavo Bromus; Balčiūnas j lėraščiu rinkinys. 96 nsl.. 

Rūta Gradu-! kaina ^2.09

. , , Vakarėlio pelnas ir rėmė- ! ri Šmitienė. Plečkaitienė. į kaina $2.00
ninku eilėse. Gaila, kad dėl j jy aukos eis i specialų fondą Venckienė. Survvdienė. Oi-į AUKOS TATTPĖ. 

ojų negalavimo negalėjo kapinių keliams iiasfaltuoti. raitierė. Baltrušaitienė, Ja- Santvam 5-ii m’
ateiti kita praeities sporto 
žvaigždė — Petras Česnu
levičius.

Komiteto vardu miesto

Numatoma, kad tai kainuo- kavonienė, Graudienė, Po- 
sią apie $5,000 Iš vakarėlio, eienė. Kontrimienė. Sudins- 

! atrodo, liks aidi $2,000. kienė. Trečiokienė susirinki
mo dalyvius gardžiai navai-

Kor. t si n o. Kor.

— V

knyga. 150 puslapiu ma
žiai iriš+a. kaina. ~n 

PLAUK. MANO T WFT T
po t r n CJorrpfo pilč'" "'’J,
111 psl., kaina..........$2.00
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Pusė amžiaus su studentais
X

Docentas, technikos moks
lų kandidatas Valerijonas 
Verbickis minėjo 80 metų 
sukakti. Jis yra vienintelis į 
aukštųjų mokyklų dėstytojų,; 
kuris be pertraukos nuo pat 
augštosios mokyklos Įsteigi
mo 1920 m. dirba tų darbą.

Apdovanojo

„Už nuopelnus, ugdant 
lietuvių tarybinę kultūrą, ir 
aktyvią visuomeninę - poli

tinę veikią“ Leokadijai Dir- 
žinskaitei - Piliušenkai yra 
suteiktas „Lietuvos TSR nu
sipelniusios kultūros veikė
jos garbės vardas“.

’Dėdės ir dėdienės“ filme

Kambodijus žemėlapis. Jame matyti svarbus kelias 4. Jis 
jungia sostinę su naftos valykla Rompong Som. šį kelią 
buvo užėmę komunistai, ir dėl jo išlaisvinimo vyko ilgus 
kovos, kuriose didelį vaidmenį suvaidino amerikiečių avia
cija ir pietų vietnamiečių daliniai.

dėsnį, pagal kurį visi turi ni, teisingumo ir gailestin-( 
teisę apleisti savo gyvena- gurno vardu prašydami su-. 

' muosius kraštus. Šis dėsnis švelninti Simokaičiui teismo 
buvo su-

1970 m. okup. Lietuvoje 
pastatytas pagal J. Tumo 
Vaižgando veikalą „Dėdės 
ir dėdienės“ filmas, pava
dintas „Tas prakeiktas nuo
lankumas“. Filmą pastatė 
A. Dausa. Filmas priimtas 
rodyti ir Sovietų Sąjungos 
ekranuose.

KADA KALBA RADIJAS mų, kaip lenkai, lietuviai, 
latviai, estai, uzbekai ir ki
ti. Harsch dar pažymi, kad 

Visuomenei pageidaujant, sovietai neleidžia išvykti iš 
Sovietų Sąjungos ir kitur i- 
sikurti ne tik žydams, bet ir 
patiems rusams bei Įvairiom 
tautinėm mažumom.

(E)

LIETUVAI?

čia pateikiame lietuvių kal
ba radijo transliacijų laiką 
Lietuvai ir ilgi radijo bangų, 
kuriomis programos trans- 

tmos.

Iš Madrido radijo siųstu
vo lietuvių kalba programos j 
girdimos Lietuvoje kasdien! 
po 15 min. tris kartus. Pro-i 
grama pradedama 11:30 
vai., kitos programos kar
tojamos 17 vai. ir 22:30 vai. 
32.04 metrų banga.

Iš Romos radijo stoties 
programos lietuvių kalba 
transliuojamos po 20 min. 
kasdien nuo 19:45 vai. ban
gomis 41.24 ir 49.38 metrų.

Iš Vatikano radijo stoties 
programos transliuojamos 
kiekvieną vakarą (ir sekma
dieniais) po 15 min. nuo 
21.20 vai, 31.15, 41.92 ir 
48.90 metrų bangomis. Sek
madieniais transliuojamos 
pusės valandos programos 
pradedant 9:30 vai. 25.55 
arba 31.10 metrų bangomis.

Iš Manilos (Filipinuose) 
radijo Veritas siųstuvo pro
grama lietuvių kalba per
duodama kasdien po 25 min. 
Pradedama 7:30 vai. rvto

BERIJĄ IŠTRYNĖ IŠ 

ENCIKLOPEDIJOS

i ' v

Simokaičius Vilniuje nuteisus
Š. m. sausio 19 d. iš New 

Yorko radijo pranešimų pa
tyręs. kad sovietinis teis
mas Vilniuje mirties baus
me nuteisė Vytautą Simo
kaitĮ ir 'jo žmoną Gražiną 
(mergautinė pavardė—Mic
kutė) trijų metų kalėjimo 
bausme, Vlikas tuoj ėmėsi 
žygių Vytauto gyvybei gel
bėti.

-i o • x o - Nedelsiant apie ivyki —Pasikeitus Sovietu Sajun- . . 1,.............. , . teismo nuosprendi — buvogoję aukščiausiai vadovybei J ; t /. T-

| Įrašytas ir J. Tautų priimto- sprendimą, kaip 
' je Žmogaus teisių deklara- minkštintas teismo sprendi

mas* asmenims. nubaustiem 
panašioje byloje Leningra
de.

Tą raštą pasirašė Bostono 
Universiteto prof. Howard 
Zinn, Yale universiteto ka
pelionas Coffin, dr. Ben’ja- 
min Spock ir Mass. Techno
logijos Instituto prof. Naum 
Chomsky.

Minėtų pasaulinio vardo 
profesorių žodis gali būti 
labai reikšmingas. Jie. sako, 
protestavę JAV-se prieš tai
kos sąjūdžio demonstrantų 
nubaudimus ir Vietnamo 
karą, bet lygiai yra priešin
gi žmogaus teisių varžymui
Sovietų Sąjungoje ir kitur. * * *■

Simokaičius teisė Sovietų 
Lietuvos aukščiausias teis
mas. Jo sprendimų apeliuo
ti negalima. Nuteistasis te
gali prašyti tik malonės.

cijoje.
Jis liečia ne tik lietuvius, 

bet ir visas tautybes, gyve
nančias Sovietų Sąjungoje. 
Dėl to dėsnio pažeidimo 
privalo protestuoti visos tau
tos, kurioms įūpi laisvė.

Komitetas kreipėsi ir Į 
Aukšč. teismą Lietuvoje, 
prašydamas pasigailėti Vy
tauto Simokaičio gyvybės. 
Prašytos prisijungti ir visos 
organizacijos, kurioms rū
pi Žmogaus teisių dėsniai ir
pagarba teisei.* * * z

D. Britanijos misija J. 
Tautose leidžia biuletenį, 
siuntinėjamą visoms J. Tau
tų misijoms bei spaudai. 
Biuletenis sausio 20 d. cita
vo Edinburgho laikraščio 
„The Scotsman“ žodžius a- 
pie Vytauto Simokaičio žy
gi: „Jis tenorėjo pasitraukti 
iš Sovietų Sąjungos ne dėl 
politinių priežasčių. Sovie
tų Sąjungos elgesys su Bal
tijos tautomis yra nemažiau 
drastiškas kaip su jos žydų 
piliečiais.“ Toliau britų laik-

New Yorko miesto meras 
J. V. Lindsay ryšium su Si- 
mokaicių nuteisimu š. m. 
sausio 21 d. paskelbė tokio 
turinio pareiškimą:

„Esu sujaudintas, patyręs 
apie nuosprtendi, palietusį 
vieną iš kaltinamųjų Vil
niaus teisme. To nuospren-raštis pažymėjo: „Panašiai! 
džio aštrumas ypatingai su
krėtė tuo metu. kai visame

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

Į 64'psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas. 80 p. i., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

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

Sociz'.izmo teorija, (Al.
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.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

. . _ Atsiminimus visuomet Į-,
kaip ir kiti kraštai, kurie ne- domu skaityti, todėl siūlome J 
paiso pagrindinių žmogaus įsigyti šias mūsų žinomų 

pasaulyje vyko protestai dėl ' teisių, Įskaitant ir teisę ke- žmdiiių gyvai parašytas at- 
neteisės Leningrado teisme, j liauti ar savo noru emisrruo- 'siminimų knygas:
Tai darjrien^ atvejį kuria-j ti< Sovietų Sąjunga ypatin-'

gai žiauriai elgiasi su žmo

Geri
me sovietų įstaigos turėtųpainformuoti Amerikos Lie

tuviu Tarybos pirmininkas parodyti pasigailėjimo 
dr. K. Bobelis, JAV Lietu-

ar kiek pakrypus politinei 
linijai, paprastai pasikeičia 
ir Sovietinėje Enciklopedi
joje aprašomų buvusių poli- V1Ų Bendruomenės valdybos 
tinių ižymenybių nuopelnai. pirmininkasVytautasVoler- 
Kartais buvęs hero jas paver- tas. Lietuvos atstovas Wa- 
čiamas niekšu, išdaviku, su- shingt.one Juozas Rajeckas,
šaudytas vėliau išaukština- Šis pastarasis Vlikui suteikė: V 
mas, * negirdėtas išgarbina- apie Įvykį smulkesnių žinių. Į 
mas ir apkabinėjamas nuo- •
pelnais. Toje enciklopedijo- _ Vliko pirmininkas dr. 
je buvo naujai Įvertintas ar Ę- Valiūnas netrūkus pa- 
ir nuvertintas ir Stalinas. ! siuntė telegramas JAV pre- 

Bęt ši kartą idomu tai, zidentui R. M. Nixonui, po- 
kad Sovietinės Enciklopedi- piežiui Pauliui Vl-jam, prin- 
jos naujosios laidos trečiąją- cui Sadrudin Aga Khan,

: me tome visiškai nėra net Aukštajam pabėgėlių reika- 
i Pamigto išgarsėjusio čekis- ]ų komisarui Ženevoje, be

♦ ♦ nemis,
traukti

siekiančiais 
iš krašto.“

MES VALDYSIM PA- Anglu - lietuviu kalbu žo- 
pasi- i ŠAULĮ, parašė L. Dovyde- dy„as, V.

N;ew Yorko dienraštis į 
„New York Post“ š. m. sau-! . 
šio 21 d. Įdėjo pasikalbėji-j Parelskė viltį, kad vykstant, 
mą su Vliko Valdybos nariu tarptautinio masto protes- 

' tam, pasaulis atkreips dėmė
si i lietuvi.

(ELTA)

Amerikos Lietuvių Akci-; 
Komiteto pirmininku ’ 

, Romu Keziu ir jo žmona • 
j I Daiva. Dienraščio atstovė' 

‘ i objektyviai suprato ir nu-!

Laurentijaus įO? p Britanijos min. pirmi-

j nas, I tomas 268 psl., II to-
Pagaliau škotų laikraštis

♦ *

Baravyko, 
apie 30,000 žodžiu ki

psl. 
Ina $6.

mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų II-sis tomas, kaina ! 27,000 žodžių, 511 psl., Eai- 
kietais viršeliais $6.00.

VERGIJOS KRYŽKE- 
LIUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienės tremties 
atsiminimų atsiminimų I to

Lietuvių-anglų kainų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šiapoberskis, apie

na — $5.*

Lietuviškai angliškas žo
dyną*, Vibaus Peteraičio, ii 
laida, daugiau Kaip 30,000

Grupė Amerikos profeso- 
švietė lietuvių demonstraci- ni2\ plačiai žinomų savo 
jų tikslą, ypač Simokaičių Pacifistine veikla ir „kairio- 
atveju, palietė ir lietuvių m*s. pažiūromis, kreipėsi į 
laisvinimo veiklą. Straipsnio Sovietų S-gos Aukščiausios 
antraštė: „Didžiulio masto tai7b°s prezidiumo pirmi- 
šauksmas lietuvio reikalu“.! nin^ (prezidentą) Podgor- SAKAIS, Juozo Strolios Įdo

mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

Viktoras Biržiška, DĖL Į 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi-Į 
nimai (1920-1922 m.), 312! 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75. 
KONTRŽVALGYBA LIE 

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

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

PER GIEDRĄ IR AUD 
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietai?
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. Į 
minkštais $2.50.

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

TAU, LIETUVA, Stepo 
no Kaprio, 480 /si., kai 
n<A ...... ............ $_.0f

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

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai

mas, 443 psl., kaina minkš-Į žodžių, 586 psi.. kaina $7.00. 
tais viršeliais $5, kietais $6.

LIETUVOS VYČIO PĖD-

* * *
tų viršininko
Berijos. Juk savo metu tai ninkui F ard Heath, Pran-' c radijo stotis š. m. sausio 2L( 
buvo Sovietijoje pats sy ar- Cūzijos piezidentui Georgės d. susisiekė telefonu su Vii-'< 

asmuo po Stalino. pompidou ir Švedijos min. ko Valdybos nariu Romu h 
Matyt, dabartiniai vadai nu- pirmininkui Olof Palme.
tarė sušaudytą Beriją ištrin-,

Los Angeles mieste KAB

ir kartojama nuo 20 vai. Ry- ti ir iš istorijos. Nesistebėtu- ’ Daugybę telegramų ne 
me. jei po daugelio metų so- tik vyriausybių galvoms, po- 
vietiniai istorikai pradės Į- (piežiui, bet ir kaikuriems 
rodinėti, kad tokio kruvino, kardinolams. Vatikano pa- 
asmens Sovietų Sąjungoje reigūnams pasiuntė ALTos 
visiškai nebuvo... • pirmininkas, Lietuvos Lais-

tų Sibiro laiku (tarp Jakuts 
ko ir Irkutsko). Bangos 19-

nariu
Keziu ir perdavė stoties at
stovo Mary Gray 7 minučių 
pasikalbėjimą apie Simokai- i 
čio bylą bei lietuvių pastan- ■ 
gas gelbėti jo gyvybę.* *

11 _
NELEISKIME KLASTOTI

Ryšium su P. ir A. Bra
žinskų ir Simo Kudirkos žy-Į 
giais i laisvę, pasaulio spau
doje paskelbta nepaprastai) 
daug aprašymų bei Įdėta že
mėlapių. kuriuose parodyta 
Lietuvos vieta Europoje.

Lietuva dažnai pavaiz
duota sudėtine Sovietų Są-

; vės Komitetas, Liet. Bend
ruomenė, Pavergtųjų Euro
pos Tautų organizacija, 
BATUN. ištisa eilė lietuvių 
organizacijų ir daug paski
ru asmenų. * * *

Telegramoje prezidentui 
Nixonui Vliko pirm. dr. J. 
K. Valiūnas nurodė: „Pa
gal mūsų anksčiau gautas ži
nias, kurias • šiandien (sau-

25 metrų.
„Amerikos Balsas“ (Voi- 

ce of America) lietuvių kal
ba pusės valandos progra
mas transliuoja 18:30 vai. 
13 ir 19 metrų bangomis. 
Programa kartojama 20 vai. 
vidurinėmis bangomis ir 19 
metrų trumpomis bangomis.* 3* *

Čia visur nurodytas Lie
tuvos laikas. JAV-se. pav., 
rytų laiku klausantis tų pra
nešimų. tenka atsižvelgti i 
8 valandų skirtumą (Chica
goje 9 vai. skirtumas ir t.t.). 
„Amerikos Balso” progra
mos transliuojamos Rytų A-Į 
merikos laiku 10:30 vai. ir! 
kartojamos 12 vai. dieną.

(E)

VISI KRATOSI MASKVOS 

JUNGO

„The Christian Science 
Monitor“ dienraštis sausio 
12 d. idėjo J. C. Harsch 
straipsni "Rusija ir žydai”. 
Autorius, pažymėjęs, kad 
Sovietų Sąjungoje ypatingai 
gausus mažumų skaičius, 
kad apie pusę gyventojų su
daro rusai, pabrėžia, kad 
mažumų klausimas sovie
tuose tebėra neišspręstas. 
Maskvos jungo nori atsikra
tyti visa eilė tautinių mažu-

jungos dalimi. Tokių atvejų'šio 19) patvirtino radijo pra- 
ateityje gali būti ir daugiau. *

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas prašo 
tokių laikraščių skaitytojus 
nedelsiant reaguoti laiškais 
i atitinkamas redakcijas, at
kreipiant jų dėmesį, kad 
laikraščių' skelbiamuose že
mėlapiuose Lietuva nebūtų 
Įjungiama Į Sovietų Sąjun 
gos imperija.

(E)

nešimai bei spauda, Vytau
tas Simokaitis su žmona 
Gražina praėjusių metu lap
kričio 9 d. bandė nukreipti 
sovietų lėktuvą okup. Lie
tuvoje. Š. m. sausio 14 d. so
vietinis teismas Vilniuje nu
teisė V. SimokaitĮ mirties 
bausme ir jo nėščią žmoną 
trijų metų kalėjimu.

Nuolankiai prašau Tams
tą. Pone Prezidente, pada
ryti žygių sovietų Įstaigose

Apie Simokaičių bandy
mą pabėgti i Vakarus, jų 
nuteisimą Vilniuje sausio 14 
d. skelbė visų JAV spauda, 
radijai ir televizijos stotys. 
Eltos gautomis žiniomis, a- 
pie Simokaičius plačiai skel
bė ir Kanados, Vak. Euro
pos. Pietų Amerikos, Aust
ralijos spauda bei radijai/ 

j Tylėjo tik Sovietų Sąjunga,- 
apie Įvyki ar teismo bylą ne
rašė nė okup. Lietuvos spau
da.

, * ♦ *

Vytautą Simokaiti nutei- 
sus mirties bausme, šalia ki
tų organizacijų protestavo 
ir Tarptautinės Pagalbos 
Komitetas Xew Yorke (In
ternational Rescue Commi- 
ttee. Ine.). Sausio 23 d. pa
skelbtame rašte komitetas 
apgailestauja nuosprendi, 
Vilniuje ir nurodo: greičiau
sia bylos negalėjo stebėti vi-' 
suomenės ar spaudos atstoj 
vai. ir galima spėti, kad Si-Į 
mokaitis buvo nuteistas pa- Į

ir padėti išgelbėti gyvybę {gal Rusiios Federacijos bau-Į( 
žmogaus, norėjusio pabėg-. džiamosios teisenos 64-AJ
ti iš sovietų okupacijos

GERIAUSIA 
DOVANA!

Dovanokite savo drau 
garus ir bičiuliams metinę
Keleivio prenumeratą. Jums| pasiekti laisvės 
atsieis tik $7. o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins.

Panašaus turinio telegra
mos pasiųstos popiežiui, vy- 
liausvbiu galvoms.

iri straipsni, kuriuo bėgimas iš.' 
j krašto laikomas didžiuoju 
i nusikaltimu. ,

Šis straipsnis, pabrėžia 
komitota>, ryškiai pažeidžia

INTERTRADE

EXPRESS CORP.

pirmoji jums pasakė, o 
dabar ir jūsų giminės 
patvirtina, kad specialus 

rublių 
cert if i ka ta i 

Lietuvai yra geriausia 
d o y a na. 

Specialūs rubliai yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. Už 
juos giminės gali pirkti, 
ką tik nori už dali kai
nos, tiksliau — už ket
virtadali ar net pigiau. 
Kaikurios prekės yra 
Įkainuotos taip pigiai, 
kad vieno dolerio vertė 
lygi 10 rublių.
Rašykite ar ir telefonuo- 
kite, o mes tuoj pasiųsim 
veltui naują iliustruotą 
katalogą. Jūs įsitikinsi
te, kad specialūs 
r u b J i ų certifi- 
k a t a i yra geriausia 
dovana.
Pristatoma per 3-4 sa
vaites.
Kaina: $2.13 už vieną 
specialų rublį.
Jokių kitų išlaidų!
Pasiųsti galite betkokį 
kiekį.
Pilra garantija. 
UžSAKLKITE TUOJAU 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

125 Fast 23rd Street 
Fifth Floor 

New York. N.Y. 10010
Tel. 9S2-1530 

Prašykite mūsų katalogo
veltui!
SVARBU!

i’es automobilių ir namų 
užsa k y m ų specia I ist a i.

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

įailytos?

kaina ...................... $2.00
ATSIMINIMAI IR MIN 

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

ATSIMINIMAI IR MIN 
TYS, dr. Kazio Griniaus

i II tomas. 336 psl. kaina $5
NEPRIKLAUSOMĄ LIE

Kritusieji už laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kair.a $4.00.

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

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

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

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 LĖMS

(apie Salomėją Neri), Pet
ronėlės Orintaites, 234 psl.. 
taina ........................ . $3.

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

Tiesiant kelia
TUVĄ ATSTATANT, Ra- i nepriklausomybei, 

polo Skipičio, 440 puslapių, j to straipsn.ai. 40 
kaina ...............................$5. na $1.00.

Lietuvos
Vuižgan- 
nsi.. Kai-

1
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Ii Pasikalbėji 
Maikio sa

as

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Sveikas, tėve. Šiandien 
atėjai anksti.

— Nu, žadėjai pasakyti 
man daugiau apie My Lajų, 
apie kuri dabar kalba visas, 
svietas, tai ir užmigti nega
lėjau. Nu, tai pasakyk man 
teisybę, kas tenai atsitiko ir 
kodėl atsitiko, ba mūsų ga
zietos kažkodėl benori apie 
tai rašyti.

— Tėvas turėtum jau ži
noti, kas My Lajuje atsitiko. 
Nors mūsų valdžia ir armi-c-
ja mėgino tą atsitikimą už
glostyti, vis dėlto kareiviai 
pradėjo pasakoti, laikraščiai 
ėmė rašvti, ir skandalas iš- 
ėjo aikštėn. Pradėjo šitą da
lyką tyrinėti ir aiškinti pa
ti armija. Ilgai tyrinėjo, 
klausinėjo liudininkų, ieško
jo kaltininkų. Galų gale už
vedė bylą, kuri vyksta Mc- 
Phersono forte, Georgijos 
valstijoje. Byla labai nepa
prasta, todėl ją stebi visas 
pasaulis.

— Kodėl sakai kad ji.ne
paprasta ?

— Todėl, kad Pietų Viet
name, kur Amerika veda 
karą, buvo suruošta niekuc 
nekaltų ramių gyventoju 
skerdynė, žudomi vaikai, 
moterys ir seni vyrai, ir šitą 
baisų darbą atliko Ameri
kos kareiviai, armijos kari
ninkams vadovaujant.. Tai
gi. žiūrint civilizuoto pasau
lio akimis, tas nusikaltimas
žmoniškumui teršia Ameri
kos armijos garbę. Armijai, 
žinoma, rūpi savo garbę ap
ginti. Tuo tikslu ir buvo už
vesta šita nepaprasta byla. 
Ji ne tik nepaprasta, bet ir į 
labai kebli. Nes jeigu dėl tos 
skerdynės apkaltinti ir nu
bausti kareivius, tai reikėtų 
bausti juos už tai. kad klau-Į 
sė savo karininkų, puikiniu-' 
kų. Bausti karininkus taip!
pat nepatogu. O jeigu nieko 
nebausti, tai kokiu būdu ta
da nuimti juodą dėmę nuo 
armijos vardo? Juk kalkė-! 
mis ir makolu jos neužtepsi. J 
Štai, tėve, kodėl šita byla, 
nepaprasta ir kebli.

kad tokios skerdynės M y La
juje visai nebuvo, kad jokių 
kaltininkų nėra ir nėra ką 
bausti. Tada ir armijos var
das būtų klyn ir kareiviai 
tūtų nais vyrai. Būtų ir ož
ka čiela ir vilkas sotus, ai 
ne?

— Ne. tėve, toks sprendi
mas būtų tik komedija, o ne 
rimtas teismas, ir Amerikos 
kariuomenės vadovai tokiai 
pajuokai savęs nestatys. Kas 
My Lajuje atsitiko, to jau 
niekas nepaslėps, nes tą ži
no jau visas pasaulis. Krū
vos lavonų buvo nufotogra
fuotos ir viso pasaulio spau
doje atspausdintos. Paga 
liau ir klausinėjami liudinin
kai teisine išpasakojo, kaip 
žmonės buvo žudomi, kaip 
moterys klykė, kaip šaukė
si pasigailėjimo.

— Nu, tai kaip tu rokuoji 
ar gaus kas džėlos už tok 
darbą, ar ne?

— Sunku pasakyti, tėve 
Kaltinamųjų buvo, rodos 
šešiolika. Kai mudu čia kai 
bamės. trylika jų jau ištei 
sinta. Vis "nėra pakankami 
kaltės Įrodymų”. Kai mūsų 
skaitytojai šiuos žodžiui 
skaitys, gal ir likusieji bu; 
išteisinti. Bet kažin kaip-bu: 
su leitenantu Callev. Jis vv v
ra kaltinamas nužudęs 10: 
asmenis, ir jis nesigina. Sa 
ko: ”Aš atlikau savo parei 
gą, padariau, kas man būvi 
Įsakyta“.

— Nu, tai jam bus džėla 
Maiki.

I
— Kažin, tėve. Apie teis 

mo salę jau kalbama, kad 
reikia ištirti jo protą. Gah 
būt beprotis, o bepročio ne
galima bausti. Teko skaity
ti. kad jį reikia nusiųsti i 
protu sergančiųjų ligoninę 
Washingtone.

— Tai būtų taip. kaip Ru
sijoje, Maiki, kur nusikal
tėlius sodina Į kreizių na
mus.

— Kai mudu čia kalba
mės, tėve. dar nėra aišku, 
kaip bus išspręstas ir kapi
tono Medinos klausimas. .Jis 
atrodo kalčiausias dėl M v— O ar negalėtų genero-i 

lai šitą bylą taip užbaigti Lajaus skerdynės. 1 ><• iki

šiol jis dar nebuvo kaltina
mas. Vis "nėra pakankamų 
įrodymų“, nors klausinėja
mi liudininkai teisme aiškiai 

i liudijo prieš ji. Jis tą sker- 
, dynę sugalvojęs, suplanavęs 
ir pats šaudęs. Jis esąs kal
tas dėl 179 sunaikintų gyvy
bių. Tik šiomis dienomis jis 
buvo pakviestas apklausinė
jimui. Tačiau, kai ji klausi
nėjo, tai iš teismo salės bu
vo pašalinta ne tik publika, 
bet ir korespondentai, i» 
spaudos fotogra • i. Klausi
nėjo prie uždam durų. At
rodytų. jog bijomasi, kad 
jis neįtrauktų Į tą nusikalti
mą aukštesnių už save.

— O kas tie galėtų būti 
per vieni?

— Advokatai, tėve, kurie 
gynė paprastus kareivius 
kaltina daug ką. Pavyzdžiui, 
adv. Veltner, buvęs kongres
manas, gindamas kareivi 
Torresą, kaltino Centralinę 
Žvalgybą (C1A), kuri Viet
name vaidina bene svar
biausią vaidmenį. Anot jo, 
"ČIA was very pleased with 
My Lai“, nes daug jos nu
žiūrėtų Viet Congo agentų 
buvę sunaikinta. Šita žval
gyba turėjusi paruošus "juo
dus sąrašus“, kuriuose buvo 
surašyti jos nužiūrėti sunai
kinimui žmonės. Ir tie žmo
nės buvę nužudvti M v La- 
jaus skerdynė je. Be to, kon- 
greso sudalytas pakomitetis 
My Lai skerdynei ištirti pa
tiekė 53 puslapių raportą, 
kur sakoma, kad armija ir 
valstybės departamento val
dininkai Pietų Vietname 
'užgniaužė srautą raportų 
apie skerdynę“. Ir dėl to 
per pusantrų metų niekas 

1 Amerikoje apie tą skerdynę 
negirdėjo. Taigi gali būt. 
kad ji buvo suruošta su Wa- 
shingtono žinia; ir gali būt, 
jog dėl to kariuomenės teis
mas iki šiol vengė svarbiau- 
-ią skerdynių "inžinierių“ 
Mediną paliesti, kad nei- 
;rauktų i tą pati tinklą stam
besnių žuvų.

— Ar tai viskas?

— Ne, tėve, čia dar ne vis
kas. Toli ne viskas. Juk ta 
skerdynė yra nedidelė Viet
namo karo dalis. Atpasakoti 
visiems jo žiaurumams rei
kėtų parašyti kelias knygas. 
Bet aš nenoriu apie tai dau
giau kalbėti, nes tėvui gali 
įusibosti klausytis.

— Ei. koman, koman, ne
nusibos. Pasakyk nuo pat 
pradžios, kaip ta skerdynė 
pasidėjo. Koman! 
įį

— Na. gerai, pasakysiu 
taip prasidėjo. Tai buvc 
i. 968 metų kovo mėnesy, tė
ve. Quang Ngai provincijoj 
vra nykus fortifikuotas kal
ias. Niekas tenai negyvena 
r niekas neauga, niekas ne
žydi. Viršum kalno ore ka- 
)o tik nusivylimas, neviltis 
r pavojus. Kovo 15 d. kapi- 
onas Medina liepė tame 

kalne vakarop liepė karei
vių rinktinei: būsiąs trum
pas pranešimas. Kai susirin
ko, jis pasakė: Rytoj iš ry- 
o eisim Į Pinkvilę. Reikia 
tą vieta sunaikinti. Tenai 
apsistojo Viet Gongo batali- 
jonas. Kas tik juda. kas al
suoja, turi būt užmušta. Tu
ri būt sunaikinti ir namai. 
Na. sekanti rvtą, kovo 16, 
pulkininko Medinos kariuo- 

j menė eina šturmu per My 
1 Lai (4 i kaimą. Šaudo visus, 
kas tik juda: senius, vaikus 
ii- moteris. Šaudo net ir tų 
žmonių gyvulius, sprogdina 
bombomis ir degina trobe
sius. Kaimas liepsnoja, ir

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITISi z

Keleiviui aukojo:
Po $10: L. V. S-gos Ra-j 

movės Bostono skyrius ir E. 
Mikužiūtė iš Fort Lee. N.J.

B. Klovas, Chicago, Illi
nois — $8.

Po $5: A. Sukauskas. Dėt-' 
roit, Mich., Ch. Garbus iš 
VVindsor, Ont., O. Galinis, i 
Cambriūge, Mass., J. Jonus. 
Milton. Mass. .

Po $4: F. Rogers. Miami,' 
Fla., J. Žemgulys, Hartford, 
Conn.

Po $3: K. Šeštokas, Dor- 
;hester, Mass.. V. Stelmo- 
xas, So. Boston. Mass.. E. 
Cibas, Miltor, Mass., A. Ne
manius, Chicago, III.. J. Jo
naitis, Bakimore. Md., M. 
Juška, Dearborn, Mich , J. 
Jurėnas. So. Boston, Mass.. 
A. Rimša, Winclsor, Ont., M. 
Žemaitis, Lethbridge, Alb.. 
L. Herbstienė, So. Boston, 
Mass., K. Leveckas. Los An-į 
gėlės, Cah, M. Al ison, Brid-j 
geport, Cor.n.. E. Kalvaitie-! 
nė. So. Boston. Mass., iri 
J. Krasinskas, VYorcester,1 
Mass. - ,

Po $2.50: S. Sakys. Lon-I 
don, Ont., J. Bliumas, Ay-' 
mer, Ont.. J. Bitneris, La 
Šalie, Que.. W. Narkevičius, 
Scranton, Pa.

Po $2: E. Klimas, Quincy, 
Mass., J. Šilimas. Dorches-j 
ter, Mass., J. Jonaitis. Bal- 
timore, Md. 1

Po $1.50: M. Okunienė, 
Dorchester, Mass., A. Vilė- 
niškis. Dorchester, Mass., G. 
Klim, Vero Beacn, Fla., J. 
Lubickas, Baltimore, Md. 
S. Vaitkūnas. Toronto, Ont.. 
A. Kasponis, Chicago, Ilk,

I A. Vaicekauskas. E. St. Lou- 
1 is, III., A. Petraitis, Pitts-t 
I burgh, Pa.. J. Binkis, Omą-,' 
j ha, Nebr.. T. Chamo, John-’ 
son Citv, N.Y.. J. Adomaitis,: 
Hamilton. Ont., J. Kriščiū
nas, St. Petersburg, Fla., A. į 
Juškus, Florai Park, N.Y.,! 
H. Simokat, Vokietija. G. Į 
Dambrauskas, Muskegan, 
Mich.. J. Thomas, Chicago, 
III.. A. Murauskas, Cleve- 
land, Ohio. S. MartinkusJ 
Chicago, Ilk, P. Deveikis,) 
Detroit, Mich., A. Leskaitė.

šiomis dienomis jis buvo susir 
gęs. Rašant šiuos žodžius, jis 
dar guli ligoninėje, bet jau ren
giasi netrukus grįžti namo.

kviečiais užsėtas plotas bu-. vangelikų kun. P. Dagys ir 
pusę Į katalikų kun. P. Baltakis, 

iOFM. Po pamaldų parapijos 
salėje įvyko akademija, ku
rioje buvo Martyno Gelžinio 
kalba Mažosios Lietuvos 
klausimais.

Sveikinimo žodžius ren
gėjams tarė Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis, Vliko

pervo, rodos, beveik 
mažesnis, negu 1969 m.

J. Ruškevičius 

Melville, Sask.

LAVVRENCE, MASS. 

Ruošiamės vasario 21-jai

Sausio įO d. posėdžiavo1 vicepirmininkas J. Audėnas, 
draugijų, abiejų parapijų at-Į P. Vainauskas, dalyvavęs 
stovai ir Šv. Pranciškaus pa- Klaipėdos krašto sukilime, 
rapijos klebonas kun. A. įr kiti. Bažnyčioje giedojo
Jansonis. Jie sudaro Ameri- ir akademijoje meno dalį

1 kos Lietuvių Tarybos skyrių.
Skyriaus valdyba palikta ta1 nėjimą rengė New Yorko

D .. , , ... . . , . „ Pa^: phm. J. A. Stundza, Maž. Lietuvos Bičiuliai, ka-Praeitą lapkritį daryta bu\. pre-1 • • Phillilc • • ... . ... . ... . .r. vicepnm. Aiaiija rniiiiis. riai ramovenai ir savanoriaizidento irumano nuotrauka. Vf .kūrėjai.

Montreal, Que., A. Drulis, 
Longueni: Que., J. Savage, 
Hudson, N.Y.. Ji Balčiūnas, 
VVaterburv. Conn., A. Ru-

sekr. M. Stonie, ižd. Uršulė 
Petkienė.

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 53-ją sukaktį! 
nutarta minėti vasario 21 d. 
2 vai. popiet Lietuvių katali
kų tautinės parapijos salėje, 
Garden gatvėje.

Kalbėtojais pavesta pasi
rūpinti J. A. Studzai. Meni
nės programas reikalai pa-činskas, E. Hartford, Conn.,

F. Kazlauskis. E. Hartford, vesti Amelijai Studzaitei. 
Conn., J. Dubas, Pittsburgh, i Minėjimui pasibaigus, bus 
Pa., J. Liūdžius. New Bri- Į vakarienė, kurią paruošti 
tain, Conn., Z. Švitra. New pavesta Marijai Zautrienei 
Britain. Conn., F. Lignickas,
Stoughton. Mass, M. Trai- 
nauskas, Cleveland, Ohio, i 
S. Jaromskis. Ft. Evvans, N. Į 
York.

Visiems aukojusiems nuo-' 
didžiai dėkoja

Keleivio administracija

atliko sol. St. Citvaras. Mi-

(E)

NEW YORK, N. Y. 

Paroda Kultūros židiny

su kitomis atstovėmis.
M. Stonie

MINĖJO KLAIPĖDOS 

IŠVADAVIMĄ

Nevv Yorko* LB apygar
dos valdyba rengia meno 
parodą Kultūros židiny (361 
Highland Blvd., Brooklyn). 
Ji atidaroma vasario 13 d. ir 
uždaroma vasario 21 d. va
kare.

Jau užsiregistravo paro
doje dalyvauti 32 Atlanto 
pakraščio lietuviai dailinin
kai. Jų tarpe iš Bostono yra 
V. Vizgirda ir I. Treinienė.

Parodos technikinius dar
bus atlieka dail. J. Bagdo
nas.

HAMILTON, ONT. 

Medžiotojų klubo balius

VAIKAMS

Ekskursijos į Lietuvą

visur guli lavonai. Bet tai ne 
komunistų, ne Viet Gongo i 
avonai, nes čia nebuvo jo

kio komunistų batalijono. 
Tai paprastų vargšų ūkinin
kų ir jų vaikų lavonai. Visi 
jie buvo čia gimę ir gyveno 
ramiai iš sunkaus savo triū
so. niekam Į kelią neparei
dami, niekam jokio blogo 
nedarydami. Kiek jų žuvo 
š viso, niekas tikrai nežino. 

My Lai kaime buvo apie 600 
gyventojų. Leitenantas Cal- 
ley su savo būriu sunaiki
nęs jų 102. o kapitonas Me
dina — 179. Kiek išžudė 
kiti, kiek žuvo nuo bombų ir 
kiek sudegė gyvų, galime 
iktai spėti. Vienus kareiviai 

^audė, lauždamiesi per kai
mą. o kitus varė Į dideli Įdu
bą. Suvarė 30-40 žmonių ir 
šaudė Į visą buri. žmonės 
klykė, šaukė ir krito vieni 
ant kitų. Viena mergytė 
verkdama bandė išlipti iš 
duobės. Buvo ir ji nušauta. 
Kai sušaudė vieną būrį, rin
ko kitą. Pulk. Medina pas
kui viešai gyrėsi: jis ėjęs ke
liu ir pamatęs ryžių lauke 
pasilenkusią moterį, matyt, 
rinko ryžius. Jis užvedęs 
šautuvą, ir— pokšt! Moteris

į parvirtusi: jis priėjęs ir dar 
»kelis šūvius suvaręs.

— Užteks, 
klausytis.

Maiki. Sunku

Didžiojo New Yorko lie- 
tuviai š. m. sausio 17 d. pa-Į 
kiliai minėjo Klaipėdos DOVANA 
krašto atvadavimą iš oku
pantų. Įvykdytą 1923 m. sau- Jūsų mažieji apsidžiaugs, 
šio 15 d. Minėjimas buvo'gavę gražią Stasės Peterso- 
pi adėtas pamaldomis evan- j nienės eilėmis parašytą pa- 

Įgelikų bažnyčioje (ChristĮsaką LAUMĖ DAUMĖ.
Hamiltono medžiotojų j Congregation Cnurch, Wo-Į Knyga gausiai iliustruota, 

klubas Giedraitis“ sausio odhavene). Pamaldas eku- labai kieti viršeliai, kaina 
21 d. surengė tradicinį zui-' meninėje dvasioje laikė' e- $4.00. 
kių balių. Puikiai paruoštą;
meninę programą atliko Ha- j 
miltono mergaičių choras', ! 
vadovaujamas V. Verikai-Į 
čio. Veikė bufetas su kare-j 
ta zuikiena, turtingi laimės: 
staliukai ir loterija. Klubo'
valdyba Įteikė taures pasi- • AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, vadovauja- 
žymėjusiems nariams. į

Jaunimo Centro salė yrajjamas Walter Rask-Rasčiausko, organizuoja 1971 metų 
erdvi, bet buvo pilna svečių.; vasarai net 6 grupines keliones i Lietuvą. Jau net 10 metų, 
jų tarpe ir daug kitataučių.! kai jis sėkmingai veža lietuvių turistines grupes be jokių 
Balius papildė ir klubo ka-: nesklandumų.
sa. Kai Naujųjų Metu suti-J _» . . . . w .i • -• r t k s k urs i i o s išvyksta:kime svečių buvo mažai, tai! j j
čia jų susirinko tikra gausy-j gegužės mėn. 27 d., birželio mėn. 16 d., liepos mėn. 6 d., 
hč. i 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 Yorko.

Mirė K. Žadlauskas

Sausio 21 d. staiga mirė 
Karolis Žadlauskas, sulau
kęs 62 metų amžiaus. Velio
nis su draugais buvo išva
žiavęs medžioti. Miške buvo 
sustoję pasitarti, kur eiti. 
Karolis^ paėjęs nuo savo 
mašinos apie 100 metrų; su
smuko ir jau amžinai nesi
kėlė.
- K. žadlauskas buvo kilęs 

iš Aukštaitijos, Ukmergės 
apskrities. Jis ilgesnį laiką 
gyveno Kaune, dirbdamas 
laikraščių redakcijose.

Lietuvoje liko brolis ir se
suo.

Palaidotas lietuvių kapi
nėse Port Credit, Ont., pa
lydėtas didoko giminių bei 
draugu skaičiaus.

Pr. L.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Prisiunčiu ištrauką, kad 
matytumėte, ką daro kudlo- 
tieji. Jų daug yra ir Kana
doje, nes prezidentas jų pri
traukė, o kanadiečiai netu
ri darbo.

Dabar pas mus sunkūs 
laikai.

Aš mažas ūkininkas, o 
kviečių neturiu kur parduo
ti. Taip pat ir kiti. Dautr kas 
pila juos ant lauko, nes ne
turi kur dėti, nors pernai j

Visos grupės turės patyrusius palydovus, kurie viskuo 
rūpinsis kelionėje.
Norintieji prisijungti prie ekskursijų prašomi nedelsti ir 
registruotis, nes dalyvių skaičius ribotas ir gali greitai pri
sipildyti.
Visi kelionei reikalingi dokumentai bus sutvtrkyti, o taip 
pat parūpinsime vizas.

Informacijų kelionės reikalais kreipkitės:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Avė.
Chicago, Illinois 60643

Telefonas: (312) 238-9787

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 197 1 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina $1.50

(Jei kas mokesti siųs pašto ženklais, tai ne stambes
niais kaip 10 centij vertės)

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

KELEIVIS
636 E. Broadway *

So. Boston, Mass. 02127 . t
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MOTERŲ SKYRIUS
KAZYS BARĖNAS

ŽVIRBLIAI!

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kubv Keeler in 1935. Busby Berkeley in 1935.

S. G-J.

EILĖRAŠČIAI VAIKAMS

Tr a u i n y s

(Tęsinys)

— Penktadienį ar šeštadienį nueinu į Saisbury krau
tuvę, jau mane ten pažįsta, atrėžia mergina puspaltę, ir 
nešuos. Aš dar jai pajuokaudamas kartais paf, paf, paf, 
iššaudysiu. sakau, visus, tave ir visus pardavėjus, ir kasi
ninkę. ir pirkėjus. Žmonės stovi, žiūri, juokiasi. Vieną 
kartą net policininkas buvo įėjęs pasižiūrėti. Paprašė, 
parodžiau dokumentus, visad su savim turiu, bet su par
davėja kažką pagargaliavo ir išėjo. Aš tada pasiėmiau 
lašinius, pabučiavau pardavėjai ranką. Buvau jau išgėręs 
porą dvigubų. Nuėjau prie duonos stalo...

— Tai duok jam lašinių, — priminė žmonai Kostas.

— Lašinių neturiu, tik kumpio.

— Bus gerai ir kumpis, — tarė Mašalis. — Jeigu 
prie kumpio dar būtų lašiukas...

Tada Veronika nuėjo atnešti kumpio. Kol ji apsisuko 
virtuvėje, svečias baigė pasakoti apie kiaulę, kurią jis 
nušovė karo metu. Tuomet užskrido lėktuvas, ir jis per 
sumišimą suskubo iš katilo išsigriebti jau apvirtą kumpį. | 
Valgė jį slėpdamasis nuo kitų.

— Valgyk dabar nesislėpdamas, — paragino Veroni
ka. — Valgyk, kiek tik lenda.

Aktorė Ruby Keeler su ”No, No. Nanette“ pastatymo pri
žiūrėtoju Busby Berkeley. Ji tame veikale pirmą kartą 
dalyvavo prieš 15 metus, būdama savo karjeros viršūnėj. 
Keeler dabar 80 m. amžiaus ir seenoje vėl pasirodė po 40 
metu. Viršuje 1935 metais, apačioje — dabar.

Dunda, bilda traukinys,
Kaip staininis kumelys;
Švilpia, ūžia per laukus,
Tai pražvengia pro namus.
Net sustojęs pailsėti,
Vis negali nustovėti:
Prunkščia, šniokščia, trukšmą kelia, 
Visiems rodo savo galią.
O kai pradeda važiuoti,
Visi kelią turi duoti.
Dunda bilda traukinys,
Kaip staininis kumelys.

Mažutėlis spindulėlis

Mažutėlis spindulėlis,
Anksti rytą atsikėlęs,
Ant palangės šokinėja,
Gėlių žiedus glamonėja:
Pasinėręs į taurelę,
Išbučiavo kaip seselę.
Nusileidęs ant grindų,
Linksmas žaidžia tarp baldų. 
Mažutėlis spindulėlis 
Nesigaili anksti kėlęs —
Kur tik žvelgė pažiūrėjo,
Ten nameliai pralinksmėjo.

ROMANAI
Birute Pūkelevičiūtė, — 

RuGSUO ŠEŠTADIENIS,
premijuou»s romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgis Gi.auda, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI as romanas,
50-1 pusi., kaina $4.00.

Alė Rū-a, VIENIŠI PA- 
SAULIA1, i manas, 265 psl. 
kaina $3. 0.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 p>... Kama $2.o0

Albinai Baranauskas, 
KARKLUPl lt pre~
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina ->2.50.

■ Aloyzas Baronas, PAVA- 
| SAR1G LIETOS, 261 psl., 
kaina ir viršeliais

Neleiskim sovietams pelnytis
Adv. J-or.

Jam nelenda be lašiuko, — priminė Kostas. 

Duok lašiuką, — sutiko Veronika.

M. Šveikauskienė

; ^45

ar čekius gaunantieji asme-! 
nys iš jų turėtų ”pilnos“ nau-: 
dos. Taigi, mes sakėme, jei 
federalinė valdžia turi abe
jonių dėl savo čekių, kodėl 
mes turime išleisti iš Ame
rikos dolerius iš privačių as
menų palikimų?

(Tęsinys)
* u 1 I,. Deja, šis mūsų argumen-'

Daugelis Amerikos vals- palikimus doleriais, gali nu- ta$ atkrito kai Amerikos!
...... , tijų atitinkamai bu t o išlei-’ sipirkti prekhĮ labiau priei- j «n= i%q

Kostas atnešė butelį. Veronikai dar atrodė, lyg ir dusios tam tikra įstatymą, narnomis kainomis, negu ki- tu liepos mėnesi pakeitė sa 
nepadoru nusižengti prieš seną paprotį ir kūčių vakario- vadiilamas ,-iron eulJ tose krautuose. potvarkius (treasury re-
r,es metu pradėti girtuokliauti bet Kęstos u® pastsake statute“, pagal kuri, jei
uz lašiuką. Jeigu jau lašiniai, tai ir lašiukas tinka, tie teisma3 buvo tog nuomonės . . __.£
dalykai kaip ir neatskiriami ir vienas kitą papildo. Nesą- . . ’ • faktą, kad tų prekių, kurių
monė, tvirtino Veronika, didžiausia nesąmonė! O kai kad ipėdiris Lietuvoje tetų-' mūsų žmonės nori, dažnai. , *
ryta išsikepi kumpio su lašiniais, ar ieškai ir stikliuko? [.es mazaI na-dos iš jam pa- trūksta ir kad jiems dažnai- Be to. JAV Aukščiausias- Wash. Septyni asmenys sužeisti
Išeitum svyruodamas i fabriką. Ji kalbėjo, bet nešė stik-|Ile , ° Pallį\imo’. SaleJ°- siūlomos kitos, jiems nerei-; teismas 
i.-..!—_ x . -remdamasis šiuo įstatymu, kalingos prekės.

tų pinigų iš Amerikos neiš-;
! leisti.

.. gulations) ir dabar leidžia- 
Ir vėl sovietai nutyli tą sjųgĮj tokius Čekius Į Lietu-; Cascade kainuose slidinėjim 

fakta kad tn nrpkin kuriu _ ‘ viatovai ori’rific noluidoi

j j R i ctitis i o.

Vincas Ramonas: fViJG- 
LOTAS RYIAS, 166push,

| b.aina >• .. ■ raunama Ke-
i eivio adi unistracijoje.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 p?!., kaina $3.50. 

i
Andrius Valuckas, NE- 

| MUNO SŪNi S, romanas iš 
; suvalkiečių ūkininkų sukili- 
■ mo 1935 m., i tomas, 280 
; psl., kaina $3.00.
s . X

Andrius Valuckas, NE- 
: MULO SŪNŪS, II tomas,
( 428 psl, kaina $4.00.
Į

Sahy Sahninen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve- 

;djos k'-atūros premiją,
' 29’ psi., Kaina $5.00.

■710

vietovėj sniego grūtis palaidojoJ Vi šitą 12 metų mergaitę iš SeatHe,

lis, VILNIAUS

liukus. Gerai, prisipilkite. Ji kalbėjo nebesiklausydama 
Mašalio, kuris pasakojo apie gėrimą.

”Zschwernig vs., 
byloje 1968 metu

Svečias pats nutraukė pasakojimą, kai stikliukai jau

IMiller“ ___  ......e
(pradžioje nutarė, kad Ore-į arba Įstaigą patikėtiniu, ku- 

Ketvirtas mūsų argumen- gOn valstijos ”iron curtain įiao žinioje butų tie reikalai 
j tas: Amerikos federalinė, statute“ ir to statuto vykdy-' kuris galėtų panaudoti 

Sovietai tada atidarė va- J valdžia nesiunčia sočiai se-į___ ______ ,savo diskrecijos, kaip ir ką
buvo pilni. Jis išgėrė savąjį dar tebekramtydamas kumpio j dinamas dolerines krautu- i curity ir veteranu šeimų pa-! ™,s n?ra konstitucionalus. si ti į Lietuvą. 
kąsnį. Kostas pripylė ’jam kitą, ir tas tuoj ištuštėjo. Po to' ves Sovietijoje. kuriose įpė-! šalpos čekių į Lietuvą, nes' Toklu budu kyla abejonių,
Mašalis dar atsipiovė kumpio. i diniai, gauną iš Amerikos federalinė' valdžia abejoja, ar b kitų valstijų šios srities Reikia būtinai pažymėti,

įstatymai, kuriuos mes pa- kiek ir kam kas yra palieka- 
naudojame savo argumen- ma. siuntimo detales gali-— Pagrindas jau yra, — padunksėjo jis kumščiu sau 

į krūtinę. — Gera pradžia.

— Ar jūs čia nepasigersit? — suabejojo Veronika.

— Šventė, galim ir pasigerti, — atsakė Mašalis.

Svečias pasakojo ir pasakojo. Butelis slūgo. Kostas 
į pasakojimą dar įsiterpdavo galvos linktelėjimu ir prita
riamu žodelyčiu. Ji galvojo, kur dėti silkes, grybus ir šli- 
žikus su aguonų pienu. Kumpis mažėjo. Ką jiedu su Kos
tu valgys per Kalėdas? Kumpis visiškai sudilo. Dar kaitą 
Mašalis atsipiaus. ir liks tik pats kaulas apgraužti. Nusi
minimo apimta, ji surado išeitį, ką daryti su tais šližikais. 
kurie stovi sumerkti aguonų piene. Iki rytdienos jie visiš
kai išteš ir tiks tik žvirbliams supenėti. Taip, ji atsikels 
švintant ir pamėtys žvirbliams — jiems irgi bus šventės ii 
dar geros. « , x.&'

Nugrimzdusi savo mintyse, Veronika net nepaste
bėjo, kada Kostas nukišo į pastalę tuščią butelį ir ant stale 
pastatė kitą. Gali būti, kad šitaip atsitiko tada, kai ji iš 
ėjo į miegamąjį įjungti elektrinio šildytuvo. Grįžusi vėl 
sėdėjo ir snaudė. O antrą kartą pakilusi paklausė:

— Ar ne laikas gulti? Jau po vidurnakčio.
z

Ir iš snaudulio ją prabudino Mašalis, kuris dabai 
vėl pradėjo mėgdžioti šaudymą: paf. paf, paf!

— Dar po stikliuką, ir einam, — atsakė Mašalis.

Stikliukas buvo paskutinis. Jį išgėręs, Mašalis pasu
ko į duris. Jis užmiršo net atsisveikinti su Veronika. Kos
tas jį palydėjo iki durų.

— Ką mes valgysim? — balsiai susirūpino Veronika,

tuose, atsilaikytų tuo atve- ma nurodyti arba galima pa
jų, jei būtų sprendžiamas likti patikėtiniui spiesti. 

o.n . , . , _ . . !jy konstitucialumo klausi- Peikia tik pažymėti, kad jo-
— Sukės, — atsake Kostas. — Paf, paf. paf. Tikras Į mas. , kia paiįkim0 dalis negali

pat, pat, paf. . į būti siunčiama Sovietijon
j Tokiu būdu mūsų konsu- pinigais. ' ’

— Turim dar grybų, kalakutą ir dešrelių. | latų darbas visų šių įvykių
i šviesoje pasidaro itin sun-į Jei testatoriaus advoka- 

Atsigulusi Veionika perbėgo mintimis visą vakarą. kesnis ir keblesnis. Niekas tas nėra susipažinęs su mū-

! kai grįžo Kostas. — Žiūrėk, vien tik kaulas liko.

Jai sunkiai sekėsi atsikratyti visą vaizdą. Kažkokie pa
driki triukšmingi gabalai, o pro juos prasiveržia tas pirš
tu vedžiojant šaukiamasis paf, paf, paf.

nenuleidžia rankų ir nesako, sų krašto specifinėmis sąly- 
kad palikimų bylose konsu- gomis, testatorius gali kreip- 
latų ”kova“ teismuose yra tis į artimiausią konsulatą, 
beviltiška. Tačiau reikia čia kuris sutiks pasiųsti to- 
atsiminti anglišką ir ameri- kjas informacijas testato- 
kietišką priežodį ’an.ounce j iui Testatorius tas infor. 
of prevention is better than1 macfjas perduos savo advo- 
a eure“ — jei ko galima iš- Ratui ir dar iš savo pusės

Užmigo ji tuomet, kai mintyse sustojo ties ištežusiais 
šližikais. Ji labai norėtų anksti atsikelti, kol žvirbliai te
bemiega. Kai jie nubus ir pradės aplinkui kiemuose skar
denas. štai jums — paf, paf, paf, — kalėdinis valgis. Ve
ronikos dovana. O kai ji atsikėlusi apdovanojo žvirblius 
šventišku lesalu ir. stovėdama prie lango, stebėjo tų ma- _
žųjų paukščiu judėjimą, atskrido ir du strazdai. Matyt, vis problemų, 
tie patys, kuriuos ji yra jau mačiusi. Žiūrėk, 'juodasis su
griebė gabalą šližiko ir nubėgo i pats orį-pasislėpti už ro
žės krūmo. Jis gi didelis paukštis, o strekinėjo vis iš tolo 
apie lesančius žvirblius ir taikstėsi progos sugriebti kąsnį.
Antras, tas su gelsvu pagurkliu, surado toliau nukritusį 
trupinį ir su juo nuskrido į kaimyno daržą.

vengti, reikia geriau išveng
ti, negu vėliau dėl to turėti i

Palikusi žvirblių kalėdinę puotą, Veronika nuskubė
jo ieškoti Ivanausko knygos apie paukščius. Kur čia tie 
strazdai? Ji surado atsakymą: juodasis yra patinėlis, o 
gelsvu pagurkliu — patelė. Ilgai negaišdama, tai porai ji 
sugalvojo vardus. Tegu juodasis bus senis Gudjurgis, o ta 
moteriškoji — Cijauskienė!

j Antaniuką ji šįryt prisiminė, kai pradėjo ruoštis pus- 
; ryčiauti, kilnodama lėkštę su kumpio liekanomis.

(Pabaiga)

i - t?. Tcr”’’
RŪBAS, 495 psl., 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais vii sėliais $3.75,I

Aloyza* Baronas:- LlEP-
• TAJ IR E3./UGNĖS, pre-
i mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina £3,90. 

i
• Vytautą s A' a ■? ta s: TARP 
i DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
pusi., kaina $4.50.

AJmėnas. UPĖ Į 
į RYTUS UPĖ | ŠIAURE, 
į T 325 psl., II
į dalis j ’ kvituos da- 
|be/ '•

Alė Rūta. KELIAS Į 
KAIRĖ, premijuotas roma- 

: nas iš JAV senosios kartos 
Į !iet imo, 248 psl.,
j kaina $3.r0-I

Vv^auras Volertas, GY- 
jVENIMAS YRA DAILUS,
| romanas iš lietuvių emigran-

kaina

smulkiai paaiškins, kokie y-
ra jo tikslai, pageidavimai. 
Kiekvienas praktikuojanti? 
advokatas turi klientų, kurie
turi neįprastas ir specifines
problemas. Susipažinęs su 
tų problemų pobūdžiu, ad-

Jeigu kiekvienas lietuvis,
kuris turi giminių Lietuvo
je, kuriems nori šio to pa
likti, parašytų tinkamą tęs-; , , , . ,
tamentę. - mūsų bėdos šio- iv?.^ paprastai sugena ,s- 
je sritr’e galėtų pasibaigti, i P*1** ^avo kliento noras ir

Testamentuose turi būti' atitinkanla? ’nko,'Poruoti ’ 
aiškiai pasakoma, kad įga., grasomų testamentą, 
liejimai iš anapus geležinės; Patariu visiems turintkm 
uždangos būtų teismo at- .miniu Lietuvoj kul.jem5 
metami ir nepnpazptami;, norf kį pa]ikti> nepat!įti
kad palikimas būtų perve- sovietams ir jų advokatams 
damas betarpiškai giminėm pasipelnyti, o surašyti tes- 
siuntinių pavidale arba per tamentus, kurių pagalba 
dolerines krautuves, kol jų toks galimumas bus išven- 

’yra. Reikia paskirti asmenį giamas.

.ų gyvenimo, 242 psu Kaj» 
;a 4-2.50

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEK J, V NGIA1S, romanai
132 psl, kaina $3.50.

Vacv« T t,vrliūnas. KAL- 
' N V GIESMĖ^ nremijuotaa 
į "Omanas 20J n?-., kaina 
i '2.50.
t

K^-zvs Plačenū, PULKIM 
ANT ’L LL ’.... romanas iš 

, kun. St azd Jio gyvenimo, 
• Ęį ' k-a $2.00
f K toroj sl60j s., kaina $2.00

Juozas ' kauskas, T1T« 
NAGO premijuotas
romanafe, 205 pusk, kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: 2IOB- 
R’A.1 PLAUKIA, romanas

:: - kun. M. Sida-
/ 253 psl.,

kaina $2.50.
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Vietines žinios
Ir rusai protestavo i

I
Bostono rusu emigrantų'

Lietuva tarp.. i Netrukus iškilo liauji fa- Boston Sunday Globė apie 
Į sizmo, nacizmo ir tautišku-. lietuvių šachmatininkus 
1 mo vardu sąjūdžiai, kurie' Ką tik gavome:

j! dr-ja, kurios pirmininkas y-. (Atkelta iš 2-tro pusi.) 
ra L. Jakovlev-tterbaczews-| 

j ki. pasiuntė ti ansporto mi-'
rastrui \ olpei telegramą, 

KAIP NELAIMĖ VIRSTA vandens. Didžiausias varto-kurioje pareiškiama, kad 
LAIME j tojas yra pramonė: ji suvar-, lietuvio jūrininko išdavimas

Bostone jau senokai gy- toja net 54G, kai žemės ū-!sovietams yra žmogaus tei- 
vena Subačių šeima, atvyku-’kiui drėkinti tenka 38'j. ir. Į šių sukrečiantis pažeidimas, 
si iš Kolumbijos. Mikas Su- palyginti, tik mažą dalį žmo-*
batis, uolus skautų veikėjas., gus suvartoja savo kasdieni- 
yra kanalizacijos, vanden-: niams reikalams — po 100 
tiekio, šildymo vamzdžių į- • galionų per dieną.
vedimo specialistas. Šiuo i Viso labo JAV gėlo van- 
metu jis vadovavo tiems dens tezervuaruose 38; 
darbams Bnghtone (Bosto-I--- -• , .»

po kovos priedanga prieš 
komunizmą, anarchiją, ko- 

Bet ar demokratinis pa-ilupciją sugriovė dar šilimas 
saulis Teherano. Jaltos ir j demokratines santvarkas ir 
Potsdamo konferencijose vietoje įkūrė eilę dixta- 
neišdavė Lietuvos, kaip ir tūrinių režimų. Taip beveik 

visa kontinentalinė Europa

no priemiesty) kanadiečių’ 
firmos statomame 16 aukštų 
prabangių butų name.

Sausio 23 d. Subačius prie 
Worcesterio ištiko eismo ne 
laimė: i jų automobilį įva 
žiavo sunkvežimis, automo 
bilį stipriai sulamdė ir kar 
tu jame važiavusią žmoni 
apdaužė.

Pats M. Subatis labai šie 
lojosi dėl gero automobilū 
sudaužymo ir žmonos sužei 
dimo. bet Stefa Subatienč 
l amino vyrą, sakydama, kad 
gal ta nelaimė apsaugoje 
■uos nuo dar didesnės nelai-

bilionų galionų. . Kadangi
'jau dabar suvartojama pei 
dieną 310 bil. galionų, tai 
esame jau beveik prie ribos. 
O kas bus toliau? Juk gy
ventojų skaičius didėja, taip 
pat ir pramonė, o kartu su 
šuo didėja ir vandens su-i

ir prašoma tą reikalą ištirti 
taip, kad panašus įvykis ne
pasikartotų. Telegrafuota 
taip pat prezidentui Nixo- 
nui ir gubernatoriui Sargent.

S. Kudirkos išdavimo į- 
vykį draugija priminė ir sa
vo rašte Pittsburgho simfo
ninio orkestro direktoriui ki
ta proga.

Jam orkestrui turėjo di
riguoti sovietų dirigentas 
$ostakovičius ir tame kon
certe groti sovietų smuiki-

. . • ninkas Kooanas, bet jie pa-
vartojimas. Is kur jo gausi-1,.eikiilav0. jį orkestro

J
mes.

Ir tikrai taip buvo.
Sausio 25 d. M. Subatis 

buvo susitaręs nueiti pas jo 
automobilį apdraudusi agen 
tą pasitarti įvykusio nelai
mingo įvvkio reikalu. T? 
dieną 2 vai. popiet jis aplei
do minėtos statybos darbo
vietę. pavedęs darbus pri
žiūrėti savo padėjėjui, 29 ’ mai _nera

me, jei žemės vandens pašali/ifas pabėgęs iš
zervai yra i įboti. jf Sovietuos čekistas Leinev.

Tuo klausimu JAV rinm-i Orkestro direktorius atsisa- 
tai susirūpinta. Kadangi di-1 kė tai padalyti, nes svečiai 
džiausiąs vandens vartoto-Į solistai neturi teisės pasi
jas yra pramonė, tai į ją ir) rinkti orkestrantų, 
nukreiptas pirmas dėmesys.! Bostono rusų emigrantų 
Stengiamasi, kad ji kuo ma-Į draugija savo laiške gėrisi 
žiausiai vandens užterštų, j orkestro ryžtingu ir pagar-1 

5 kad
kiek šiandien y 
geriau išvalytų ir atšaldytų, j ro direktoriui rašo, jog toks 
Ypač atomine jėga varomos atsakymas yra ypač džiugi- 

į pramonės įmonės suvartoja; nantis ir keliantis dvasią, 
labai daug vandens ir išlei- prisiminus neseniai įvykusį 
džia ji labai karštą. Dėl to gėdingą ir tragišką lietuvio 
žūva milionai žuvų.

Vandeniui valyti

šiai vanuens uziersių.; uiawuu ųumigu u 
išleidžiamą vandenį,į bos vertu atsakymu. Minėta, 

šiandien yra galima, Į draugija Pittsburgho orkest- i

įrengi-
i pabėgėlio išdavimą sovie- 
• tams Cape Gode. aukojant

metu italui Michaeliui Pa-c
pasedero. Po valandos —

eilės kitų Rytų Europos tau
tų komunistinei vergijai?
Ar nebuvo ciniškai paminta 
garsioji Ątlanto Charta? 
\r Vakarų pasaulis neieško 
susitarimo su komunistiniu 
pasauliu bet kuria kaina?

Sausio 24 d. Boston Sun- 
dav Globė šachmatu skvriu- 
je pianeša. kad Champion- 
-hip Division in the Met 
League šiemet pasitraukė 
lietuviu ftlufio komanda, 
nors kita tebedalyvauja A

nusigrįžo nuo demokratijos: djvizijos varžybose. Pabrėž 
a, kad Kazys Merkis, kurisidealų ir sugrįžo į jėgos 

prestižo ir autoriteto kulto 
gadynę. Visos politinės par
tijos, idėjiniai sąjūdžiai ir 
paskiri kultūrininkai, stovė
ję žmogaus laisvės sargybo-

yra išauginęs*daug puikių 
jaunų žaidėjų, pasitraukė iš 
komandos kapitono pareigų. 
Išspausdintoj lentelėj maty

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka. 409 pis., 
kaina $5.00.

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai,•f ”
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

Laumė Daumė, eiliuota 
pasaka vaikams, gausiai i- 
liustruota. parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai

ti, jog A divizijoje Lithua-jria $4.00. 
nian yra šešti iš 10 koman- Radvila Perkūnas, istori

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

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 

dienų ak- 
parašė

Bronys Raila, 351 psl., kai-

Pagaliau, ar nejuntamas je. buvo brutaliai naikinami 
Vakarų pasaulyje moralinis ir visa demokratija saikas-' j
pakrikimas, idėjinis palūži- tiškai išjuokiama. Į šį kelią, Vasario 5 ; go Bostono
mas ir stoną rjzto? Tas su- po gruodžio 17 perversmo j, ietudu pj| k]uba
Kebą rimtą abejonę ne vien pasuko .r I.etuv,, autos va- vksta Bos(ono Univer«ite.
Jei lietuvių tautos ateities, dovai. Tai buvo lemtingas I. ... . - .
bet ir dėl viso Vakarų pa- istorinis posūkis, nes Lietu-, - _ - . g-j praeities ir artimų di
šaulio likimo. ' v. atsidūrė demokratijos js #u "?u.<kl V?!?-. Lietuvių tualiais klausimais,

' priešų stovykloje. komandoje žaidžia Alps
Neseniai išleistame Dean Mąkaitis, A- Leonavičius, K.

Achesono - veikale ”Present Be abejonės, prie demo-- Merkis, K. Makaitis, J. Zoza 
at the creation“ I ir II Pa- kratijos sužlugdymo V. Eu-'ir B. Skrabulis. Rungtynių 
sauliniai karai yra apibūdin- ropoję prisidėjo agresinga i piadžia 8 vai. vak. 
ti kaip pilietiniai, tiksliau komunistų partijų veikla, i
pasakius, idėjiniai karai. I pasaulinio masto ūkinė kr:- 
Pasaul. kare prezid. Wood- zė ir stoka idėjinių bei dva- 
row Wilson buvo įstojęs į sinių pagrindų demokratijai 
karą su tikslu padaryti pa- tarpti katalikiškuose kraš- 
saulį saugų demokratijai, tuose.
užtikrinti laisva apsisnren-' nj. t s. -i Pradžioje tazizmas- vedima pavergtoms tautoms ir;• ......
sukurti tarptautine organi- • • , . .. • -
žarijų. kuri visiem; laikams Yal™» d2ktatunne-
padarvtu galų karams. Wil- -!e stovykloje. V. Europą ap- 
r , z t. 1 junge su popiežiaus palainu-sonas nesugebejo įgyven- . & , L.1 - . .-ji • nimu kryžiaus zvgiui onesdmti savo idealu, nes susi- , . * m , • •v. . ;• komunizmą. Tam planui pri-ClUrC SU nnnnnro limoic onr»_ «. i i
kūmai

na $5.00.
Geroji vasara, romanas,

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
• T- - tarė net Anglijos premieras s ne vien Europoje, . XT Y i • • o , , . ... . d . A. N. Chamberlam ir Pran-bet ir pačioje Amerikoje. ... ■ ....1 J J euzijos mm. pirmininkas E.

- Daladier, kurie atstovavo i 
dešiniųjų partijoms savo { 
kraštuose. Tokia politika i

pigus, todėl pra- »-v.vbę UZ zvejy-
savininkai bos Pasitarimii sėkmingumą.

Bostono
PARENGIMU 

KALENDORIUS 

Vasario 14 d. 2 vai. popiet

mones įmonių 
laisvu noru nėra linkę imtis

3:30 vai. popiet — staiga visų įmanomų priemonių 
griuvo pusė to didžiulio 16!vandenio taršai sulaikyti.! 
aukštų namo. Dalis darbi-i Yra įmonių, kurios tuo rim-i 
ninku dar spėjo išbėgti į ki
ta to namo dar negriūvančia

tai i ūpinasi, bet yra ir tokių, 
kurioms tai visai nerūpi.

pusę, bet keturi darbininkai Tenka jas versti šį klausimą So. Bostono Lietuvių Pilie-
_ __ ___________ __ bot vinnrnu tveri C1U or-jOS 111 aukšto salelespręsti, bet. žinoma, irgi at- Clu dr-J°s 111 aukšto salėje 

sargiai, kad nebūtų pakenk- Lietuvos nepriklausomybės 
ta įmonių veiklai. Jei parei- paskelbimo sukakties minė- 
kalausi rš karto didelių ir jimas, kurį rengia Altos sk.
bangių įrengimų, įmonė ga-' --------- ------" —-
Ii užsidaryti.. Tai sukels vi- j / č S k O
sos visuomenės nepasiten-

liko palaidoti po po plieno 
ir betono griuvėsiais. Jų tar
pe yra ir M. Subačio padė
jėjas Papasedero, trijų ma
žamečių vaikų tėvas.

Nėra abejonės, kad būtu
žuvęs ir M. Subatis. jeigu s°s. visuomenės nepasiten-! Ieškomas Vacvs KazlaKkas> 
butu likęs darbe dar bent * kinimą. v. Adamkus nurodė; Kazj0 sūnus, gimęs 1932 m. spa- 

- - - --- - nevieną pavyzdį, kaip buvo:lio i d., dingęs 1951 m. Kara-
teršiamas vanduo ir kaip, į-jliaučiuje (Kaliningrade). Ieške 
sikišus vandens apsaugos |-!~& ^7^“^ 
staigoms, ta negerovė leng-1 malonėkite rašyti

F. Repšienei,
170 Melrose Street.

Vienok Amerikos pergalė 
V. Europoje išlaisvino dau
gelį tautų, tame skaičiuje ir . .
lietuvių, iš šimtmečiais tru-' Prlvedė P"* Muencheno su
kusios vergijos. Atsikūrė ei- >lta’imo; 11 a_
lė naujų valstybių, kurios gedųosn IIPasaulmioKaio.: 
pasiskelbė demokratinėmis' (Bus daugiau)
respublikomis. Wilsonas gi- »*******-*-*****-***^**™*****- 
liai tikėjo, kad tos tautos,! PRAŠYMAS
kurios buvo imperialistinių! “Keleivio” udministraci- 
didžvalstybių pavergtos, liks ja prašo gerb. skaitytojus, 
ištikimos demokratijos idea- kūne keičia adresą, prane- 
lams. nes tik demokratija šant naująjį adresą neuž- 
tegali užtikrinti laisvę ma- ir senąjį,
žoms tautoms ir darbo žmo- Nepamirškite 
nėms. pašto numerio -

parašyti 
code.—p

valanda ilgiau. O jis tikriau 
šiai būtų buvęs namo griu
vimo metu statyboje, jeigu 
ne automobilio nelaimė, jei
gu ne pasitarimas su agentu 
tą diena ir valandą.

Taigi, pirmoji io nelaimė 
jam virto didele laime, nes 
Per tokius ivvkiu sutanimus 
išvengė tikriausios mirties.

IR VANDENĮ REIKIA

PROTINGAI NAUDOTI

Jau buvo rašyta, kad Ohio 
baseino regiono direktorius 
Valdas Adamkus Bostono

vai pašalinta.
Didelis vandens teisėjas! 

yra miestai. Jų kanalizacijos Į 
vamzdžiai Išleidžia " milži-j 
niškus kiekius nešvaraus 
vandens. Dar 1,300 vietovių 
išleidžia visai nevalytą van
denį. Tik kelios vietovės iš
leidžia jį gerai išvalytą.

Vandens taršos pavojus 
gresia ne tik JAV. Tuo rei
kalu labai susirūpinta ir Eu
ropoje. Blogai ir Lietuvoje.

Brockton. Mass. 02402.
(6)

Paieškoma Zo><ė Rimkutė. '■1 
Vinco duktė, kilusi iš Vainuto! 
parapijos, gyvenusi Detroite. 
Mieli., ar jo apylinkėje.

Ji pati arba kas apie ją žino- 
J ty malonėkite pranešti jos pus.

broliui V.Y.. 2220 Sarah 
Piftsburgh. Pa. 15203.

St.,

Kultūriniame subatvakaryjeir ten jau kaikurios upės vi 
skaitė paskaitą apie vande-Įsai užterštos. Jei nebus im- 
nu užteršimą. Paskaitinin- tąsi rimtų priemonių, ne-
kas labai gražiai išaiškino, 
kad jei tam mažam žemės 
padarui — žmogui ir toliau 
būtų leista daryti, ką tik jis 
nori, tai netrukus ateitų ”ta 
diena ir ta adyna“, kada ne
bebūtų tinkamo vandens at
sigerti ir oro pakvėpuoti, ir 
visi nutrokštume.

Ir nuostabu, kad apie tai 
žmonės pradėjo galvoti la
bai neseniai. Mat, visiems 
atrodė, kad net juokinga 
kalbėti apie vandens ar oro 
trūkumą. Tik prieš kelelius 
metus tesuprasta. kad žmo
nijai gresia milžiniškas pa
vojus, jeigu ji tokias gamtos 
gėrybes kaip oras ir vanduo 
be atodairos terš, kaip ligi 
šiol. Tai priminęs. V. Adam
kus kalbėjo apie vandenš; 
taršą ir kaip su tuo kovoja-

trukus ir Baltijos jūra liks 
be gyvybės.

Kita priemonė gėlo van 
dens atsargai padidinti yra 
sūraus vandens nudruskini- 
mas. Šiandien tai įmanoma 
padaryti, bet kolkas tai dar 
brangus procesas. Bet tech
nikai tobulėjant, ir jūros 
vandens nudruskinimas bus 
pigesnis.

Kovai su vandens tarša v- 
ra įsteigta tiesiog preziden* 
tui paklusni įstaiga — En-4 
vironmental Protection A- 
gency (EPĄ). Visa JAV te-

RADIJC PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij 
‘rograma Naujoj Anglijo 
s stoties WLYN, 1360 k 
iociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.» veikia sekmadi# 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. di» 
įą. Perduodama: Vėliausi, 
oasaulinių žinių santraub 
r komentarai, muzika, da1 
los ir Magdutės oasaka 

Biznio reikalais kreiptis 
daltic Florists gėlių ir dovs 
iu krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo 
įas AN 8-0489. Ten gausa 

Voloivifl*>c vr

nenusiminkiie:
Galima pagelbėti sergantiems

ma.
JAV-se per dieną ?unau- žinioje dirba per 500 taraau 

dojama 310 bilionų galionų1 tojų. ________

ritorija vra padalinta i 10‘ reumatu, rankų ar kojų skaus- 
regionu/ Kaip minėta, vieno'mais: nutirpimu, jaučiant nuo-
jų direktorius yra mūsų jau-! Ree-i eef rub mostis dau- 
nas ir gabus tautietis :r ge- gumai pagelbsti. Užtikrinam pa-1 
ras visuomenininkas inž. sėkmes, arba grąžiname pinigus.! 

1 Valdas Adamkus. Jo veiklos s’^e ^lus,te vaistus i 
plotas apima 11 valstijų. Jo royal PROOUCrs

North Sta., P.O. 
Newark, NJ.

Box 9112 
07105

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

Ekskursijos į Lietuva 
Kaina 776.00

vyksta : birželio 3, liepos 14, rugpiūčio 26 
Pagal naują INTURISTO potvarkį registracija 
birželio ir liepos mėnesių grupėms bus priimama tik 
iki 1971 m. BALANDŽIO 26 d.
Rugpiūčio grupei registrac i j a priimama tik 
iki 1971 m. GEGUŽĖS 20 d.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 
JAU DABAR!

Trans--Atlantic TraveI Service
390 West Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, ded-> daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite Įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ 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, JLaSalle-MontreaL, 690, Quebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

-k

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
----  Į|

SLA—iau 80 met į tamau-ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SETTA'NIS M1LI0NUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas»
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda g«T3 Taupomąją Apdraudą — Em. 
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.

ŠIA—AKCIDENTALff APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims.' rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
Iės 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



Poslapis aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 5. 1971 m. vasario 2 d.

Vietines žinios
f!

Stalo teniso turnyras

Stipriausioms pingpongis-
I

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukaktis Bosto

ne bus minima vasario 14 d. 2 vai. popiet So. Bostono Lie-

Aukos Simo Kudirkos 
Komitetui

*++**+«*#+« r**####**#*#*****###***.

V. Vakauza mirė prieš 

10 metu

Bostoniečiai dalyvavo

ko naujų skyriaus valdybų 
iš Petro Ausiejaus, Stasio 
Griežės - Jurgelevičiaus ir 

ičiaus. su teisetems Bostono apylinkėje at- tuvių Piliečių d-jos salėje. Minėjimų rengia Altos skyrius. Šaulių S-gos Bostono Jo- poviIo janav ičipy
linkti ir komandai sudaryti 
vasario G d. Bostono skautų 
55Grandies“ vyrai rengia 

, stalo teniso varžybas. Jos i- 
vyks Lietuvių Piliečių dr-jos

no Vanagaičio vardo kuopa Naujoji vaR, ba a
kooptuoti daugiau žmonių i

Kitame numeryje bus parašyta plačiau ir pateikta minėji-

mo programa.
1

Spaudos rėmėjas Balfui aukojo

delis $10

Praleistas Č. Mickūnas
valdybų, jei būtų reikalo 
kooptavo Bronių Uteni vi- 

į cepirmininko kultūriniams 
Praeitame numeryje pa- reikalamsĮ praeitą savaitgali (’hica- 4 aukšte (skautų būkle) So. į 

goję surengta Lietuvos ope- Bostone. Pradžia 1 vai. po
pareigoms, 

susirinkimo ivyko
skelbtame S. Kudirkos bvlaitoje surengta Lietuvos ope - ............................•• • - Fe,iksas Zaleckas Balfui aukojusių inžinierių sųrase

n i r • d ‘cania N H užsisakė knvmi naauknin <810 Vaiaus komi- Praleista C. Mickūnų pavar- Liumpas poou\i kuiiame„ . - v Dalyvauti gali visos Bos- cania, įyti., uzsisaKe Knjgų paaukojo $10. v ajaus komi i • Ą,jni.u , dalyvavo ir kaikunos biru-
lentinas Vakauza. 4b metų kę Stasys Santvaras. Tatja- tono ir apylinkės lietuvaitės uz $lo ir tiek pat paaukojo tetas jam nuoširdžiai deko- (fe- Jis aukojo ..-o. Atsipra- x. ą ----- x.-~, j —
amžiaus, išvaręs plačius ba- na Babuškinaitė - Vasiliaus- _  mergaitės ir moterys. 1 Keleivio spaudos reikalams, ja.
rus Įvairiose Bostono lietu- kienė ir Izidorius Vasyliū- , . . , , • _x_- Nuoširdus ačiū A. Stulpi

Sausio 24 d. sukako 10 
metu. kai Bostone mirė Ya- ros 50 metų sukakties minė 

jirnų iŠ Bostono buvo nuvy-
pietų. Po

some.

vių visuomeninės veiklos 
dirvose, palikęs liūdinčia 
žmona Angelę, tris dukteris 
ir sūnų, kurie tebegyvena 
Bostone

nas.

K. Simanavičius sveiksta

I icfnvin Enciklnnpdiins

Dalyviai bus suskirstyti i 
i gi upes pagal amžių.

Registracijos mokestis 50 
' centų. Prašome nedelsiant

Patiksliname
nui. Nauja ramovėnų valdyba

Sausio 31 d. Tautinės Są-Praeitų metų Keleivio
nr. 48 išspausdinta, kad J. . o „
Jaras (aukojęs $10), o ture-; Jun8°? So- B-OstR°ne
jo būti J. Saras; šių metų! but0 Y S- Kam0Ve? lioS-’c_ . . cl/vrionc vioiintinie

tietės, nors jos iki šiol dar 
pakankamai nesusiorgani
zavo.

Dalyvis

kęs ir nepr
vos organizaciniame bei i dirbti dar negalės kelias sa- 
švietimo darbe, ypač Klaipė- ; vaites. 
dos krašte, kur dirbo mokv- Linkime jam kuo greičiau 
tojo darbų.

j O.

liga pamiršti.o *. 1
Žąsys ir antys ištveria 110 

laipsnių šalčio.

Pagerbs A. Čapliką
SLA 43 kuopa kovo 21 d. jo būti J. Saras; šių metų ^uv0 Ramovė* Bo&-; Kardažuvė vandenyje iš-

2 vai. popiet So. Bostono nr. 3 išspausdinta D. Valei- on<J svyiiau> usuotini> me | VySjo tokį didelį greitį, kad 
Lietuvių Piliečių dr-jos salė- ša — $100. o turėjo būti tinis narių susirinkimas, ku- ; jQS vjršutinis žandikaulis 
je rengia banketų SLA cent- $50. Tame pačiame nr iš- m.be kitų klausimų pa-, yiena_
ro vicepirmininkui A. Čap- spausdinta aukotoja A. Les- skirstė aukas. ALTai SoO, ...
likui pagerbti. činskienė, o turėjo būti - Kariui $100 ir Laisvės Var- Angluos muz.ejuje yra

Dr. A Kapočius A. Lešinskas (aukojęs $5). j po radijo programai $25. ! 6 colių ązuobne lenta, kur.a
Banketo k-to pirmininkas ' Boston Sunday Globė apie Be to. susirinkimas įšnn- kiaurai permuse kardazuve.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Milbury St 

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868 

yra vienintele oficiali įstai
ga YVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš YVorces- 
terio j Lietuvą ir kitas Kusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, pataruau- > 
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau- , 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemonis ku.no m i s. 

Vedėja B. Sviklieni

Telefonas*: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonocar
Dr. J. Pasakarnii

I P P n 1 N i s 
OPTOMETR1STAS

Valandos:
trio va. rvln įtfi 6 "Jil. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADMAY

Boston. Mass

| TEL. AN 8-2124

E. Rodei
(RUDOKIUTĖ)

D P I 0 M E T R I S T R
Vsiancoa:

uno 10 ryfo iki 6 vakaro 
Trečia kėniais—uždara 

445 BROADWAT
SOUTH BOSTON, MASS.

t

Peter Maksvytis į
Carpanier & Builder »
49 Church Street

E. Milton, Mass.
AtJieku visus pataisyme, remon
to ir preiekta' imo darbus iš lau ? 
ko ir viduje, gyvenamu ramu ir j 
biznio pastoti;, pažai Jūsų reika- ! 
lavimą. šaukite visados iki S va- • 
landų vakaro. į

Telefonas: 698-8675 ,

Ketvirtis & C o.
—JEV/ELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisaus laikrodžiu*

žiedus papuošalui,

37S W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

* f
! Rapestir^ai*% b f *$> f į E

a

g

i

i:

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

-K The Apothecary .
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, ispildome gydytojų r« 
eeptua ir turime visus gatavus vaistui.

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

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

Nuo 9 ra!, ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir sekm.

M&TOIL
641 E Broadvvav So. Boston, Mass. 02127

J
O Krosnies aptarnavimas 
Q Automatinis jpilimas 
□ Patogios mokėjimo sąlygos 
O Pilnas šildymo Įrengimas

. —. ...Um* ~i<

i

Skambinkite

268-4862
. ?.■. .u<iu.4£,u?

#7
%

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCI11BALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

r*#********#***###*###***###*####*'

A. J. NAilAKSi
Real Estate & Insurance <! 

321 Country Club Rd. ;!
Newton C’t.itre, Mass. 02159]! 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde- 

1 lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

K

už 90 dienu Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka

54®
54%

K

Mi

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

virš 210,000,000

t Dažau ir Taisau «
► Namus iš lauko ir viduje. 5 
t Lipdau popierius ir taisau 3 
* viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

Elood Sąuare
Hardivare C o.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BR0AUWAI 
8OLTH BOSTON, M ASS. 
TELEFONAS AN 8-414U 

Banjamin Moore Dažai 
r'opieros Sienoms

Stiklas Lang-ame 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiama 
VUiolrie <releii»« dai Irtai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VYorcesterio siun 
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomu? 
plotus! Siuntiniai sudaromi i>

Trt vietinės gamybos medžiagų, ap 
avo, maisto ir pramonės gami 

4$; nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamj bos ir importuoti 

M: prekių iš kitų kraštų visai že 
7 momis kainomis. Be to, siunčia 

ine maistą, pinigus ir galite už- 
:l sakyti jų gamybos prekes, čia 

j sumokėsite pinigus, o giminė?
, ten vietoje galės pasirinkti už 
i sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pei 
I tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiaiiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti 
Kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPR£SS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
įVAlKlALSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
1$ BOSTONO J LIETUVA 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

Gann
< <;
Ii

::

3:

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

1970
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

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

10 metų garantija.

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. (įuincy. Mass. 02169 
Aly vos burnerio aptarnavimas ištisas 2i vai. per dieną

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

CHIEF

i«.

1 Oil Heating Equlpment r

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

Globė Parcel Service, Ine.
ti V — ■   W.i, . \  ^-1*. '.AA

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo vai«.<uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

2 ' V.
390 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
::

****e«fc




