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LIETUVIAI!
C-

Nepriklausomybės paskelbimo sukakti šiemet minė
sime sujaudinti ir giliai sukrėsti. Trys. vienas po kito sekę. 
lygiai kaip anksčiau kiti pasisekę lietuvių bandymai išsi
veržti is sovietinio tautų kalejmo, Įrodė mums ir pasauliui, į 
kad Lietuva, nors ir priespaudoje, tebėra gyva, o lietu-1 
viams laisvė yra brangesnė už visa kita.

Jų žygiai ir aukos sukrėtė pasaulio sąžinę ir paska- į 
tiro viešai prabilti, kad jau laikas sovietinei imperijai Į 
atverti savo sienas laisvam judėjimui. Mes tvirtai tikime, 
kad visų sovietų pavergtų tautų sustiprėjęs veržimasis Į 
laisvę ir pasaulio viešosios opinijos spaudimas pagreitins 
komunistinės imperijos žlugimą ir priartins Lietuvai lais
vės dienas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas turi ma
lonią pareigą pareikšti, kad pastarųjų Įvykių paveikti visi 
laisvojo pasaulio lietuviai, o ypatingai jaunimas, savo 
greita, išradinga ir darnia akcija bei gausiomis aukomis 
Įrodė, kad Lietuva tebėra mumyse gyva ir kad Į jos lais
vinimo darbą ateina jaunoji karta. Mūsų nuoširdi padėka 
ir pagarba Jums visiems! Ta proga dėkojame ir visiems 
nepailstamai kurstantiems lietuviškumo ugnį savose šei
mose, vargo mokyklose, organizacijose ir kultūros ba
ruose. Padėka taip pat skelbiantiems pasauliui Lietuvos 
nedalią ir savo aukomis remiantiems Lietuvos laisvinimo 
pastangas. Gili pagarba ir mūsų pasitikėjimas broliams 
ir sesėms pavergtoje tėvynėje bei tolimoje tremtyje.

Pastarieji Įvykiai, o ypač tragiškas Simo Kudirkos 
šuolis Į laisvę, iškėlė Lietuvos klausimą pasaulio viešumai į 
ir kartu mus Įpareigojo savo darbais ir aukomis užtikrin
ti, kad ji nebūtų vėl užmiršta. Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas derins visas mūsų pastangas ir darys vi
sa. kad Lietuvos laisvės klausimas būtų gyvas visur, o y- 
pač ten, kur bus svarstomi Europos likiminiai reikalai.

Lietuviai! Minint šiemet Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo sukaktį, visų mūsų, kur begyventume. Įkyepian- į ,)r r K Valiūnas. Vyriausioji. Juu2as Kajel.kas, Lietuvos at- 
čiu ir dėl Lietuvos gyventi paskatinančiu sukiu tebūnie. uetUVOs išlaisvinimo Komiteto stovas \Vashinctone. 
mūsų brolių Įprasminta gili mintis, kad už laisvę v eita pirmininkas
mirti.

I)r. Jonas Basanavičius, aušrininkas. Lietuvos at
gimimo patriarchu vadinamas. Lietuvos nepriklau
som v bes akto signataras, miręs 1927 m. v. i io Ki.

Apollo 14 laimingai 

grįžta namo Kalba Altą
Sausio 31 d. i mėnuli iš- BRANGŪS LIETUVIAI!

Gaidę astronautai Alau B.
Shepard, Edgar Mitchell ir Vasario Šešioliktoji lietuvių tautai yra rei'.sminga, 
. tuard O. Koosa grįžta at- kaip Nepriklausomos \ alstybės atstatymo diena ir kaip 
gai Į žemę ir v asario 9 d. nenuilstamos kovos ir laisvės siekių realizavimas.

:01 vai. popiet nutupia Pie
tų Pacitice, 900 mylių i pie-

Tegul meilė Lietuvos dega musų širdyse!
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS

Šveicarijoje piliečiai žy- , ari° 14 į 12 iki 
mia bakų dauguma nutarė 1 vaL P°Plel W.lkes-Barre

Sovietų Sąjunga, sulaužiusi visas sutartis ir pasižadė
jimus, 1940 m. birželio 15 d. gajai augančią valstybę oku- 

niėruli ir ši l)avo> broliams ir seserims vėl uždėjo okupanto jungą ir 
.vartą‘buvo atsiradę kaiku- atėmė biisvę bei nepriklausomybę.
.ų kliūčių. Dėl audros debe- JAV sovietų okupacijos nepripažino ir šiandien to 
ų teko pagilti 40 minučių nusistatymo oficialiai laikosi., 
tl'au negu numatyta. Ke

lionėje atsirado sunkumų Nors mes ir esame paviršutiniai linksmi, bet dvasioje 
prijungiant prie erdvėlaivio esame prislėgti dėl pavergtoje Lietuvoje nuolat tebevyk- 
priekabą, ir tik is šešto kar- domo teroro. Okupantas klastoja mūsų istoriją, naikina 
o tas versmas pavyko. Vė- mūsų lietuvišką kultūrą, mūsų bažnyčias ir net pačius 

liau paaiškėjo, kad viena žmones.. Tą faktą paliudija nuolatiniai pabėgėliai iš pa- 
baterijų yra kiek pasilpusi.1 vergtos Lietuvos, ypač praeitų metų paskuti:.;aU mėr.e- 
o jos reikaungos pakilti nuo, sjajs įvykdytas dramatiškas tėvo ir sūnaus Bražinskų pa- 
mėnuho. Buvo at-hadę dai ^girnas i Turkiją ir visus laisvuosius lietuvius smarkiai
n ’itų maztsnių šutu ūmų, suKrėtę Simo Kudirkos ir Simokaičių bandymai pasprukti 
bet visa tai pavyko laimin- . . x ,.
gai nugalėti, ir astronautai is soviet.skos vergovės. Okupantas ir musų pačių nepal.e- 
nutūpė mėnuly numatytoje ka įamyoeje, siunčia savo agentus į šią laisvą sali musų 
vietoje. -lieteli išbuvo ligi savitarpyje kiršinti ir mūsų kovos pastangų silpninti.
praeito šeštadienio 1:47 vai. Amerikos lietuviai, jautrūs savo brolių sunkiai daliai, 
popiet ii athko daug numa- RUO pjrniuju okupacijos dienu išėjo i kovą padėti savo
* ,r ... ., tautai laisvę ir nepriklausomybę atgauti,nulio paviršiuje paliko eilę

moksliniams tyrimams apa- Sujungę savo organizuotas jėgas Į darnų jungini —
! ratų. sprogmenų užtaisų, ku- Amerikos Lietuvių Tarybą, pavedė jai vadovauti kovai su 
Į rie bus išsprogdinti nuo že- sovietiniu okupantu.
į mės, pasikrovė 109 svarus 
i mėnulio uolienų ir dulkių.
I iš kurių čia mokslininkai 
bandys nustatyti mėnulio, o 
gal ir žemės amžių. !

Astronautams ši kartą tik 
. nepavyko nusileisti i numa
tytą fra Mauro vietovės 
krateri ir paimti jo dugno 
uolienų, nes jie pervargo, žy
miai pakilo širdies plakimas, 
tad iš žemės buvo duotas i- 
sakymas šio uždavinio atsi
sakyti.

ns nuo Samoa salų

Tad gausiai dalyvaukime Vasario 16-sios minėjimuo
se, skelbkime Amerikos plačiajai visuomenei okupanto 
mūsų tautai daromas skriaudas ir vieningai bei gausiai 
aukokime vedamai kovai finansuoti.

lik pasiryžimu ir vienybe grąžinsime trispalvę Į Ge
dimino kalną, o Laisvės Varpą Į Karo mužiejaus bokštą.

Dr. KAZYS BOBELIS,

Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas

duoti moterims teisę baku^ ratJiJ° stotis WILK trans-į Aplamai, ši trečioji ame- ŠitaiP ”gerina“ pašto KūraS išsiplėtė 
ti federaliniuose rinkimuo- ,iu°s Lietuvos nepriklauso- į rikiečių kelionė Į mėnuli lai- 
se Ta nutarimą dar turk mytes paskezoimo sukakties koma pavykusi. Be to, astro-, patflrfiarim# 

šešioliktosios proga savo pinigines aukas Amerikos Lie- palvirįinti dauguma kanto- min/jįmo programą Kalbės rautai grįždami dar atliko , , • TAV
tuvių Tarybai (2606 W. 63rd St., Chicago, III. 60629), o nų (jų yra 22) prof. Svvmgle. red. M. Zujus j eilę biochemijos ir chemijos.
iš kitų kraštų — Tautos Fondui adresu: Lithuanian Natio
nal Fund, 64-1^ 56th Road, Maspeth, N.Y., U.S.A.

Lietuviai J.A.Valstybėse kviečiami siųsti Vasario i LaosaV- i-
Didelės Pietų Vietnamo

kiti.

Egiptas nori atidaryti su
sisiekimą Suezo kanalu ir

t Lenkijos sukilime 

sužeista 1,165 i
Tik dabar sužinota, kokio ' 

didelio masto riaušės buvo 
apklausinėjimą Simo Kudir- Lenkijoje gruodžio mėnesi, 
kos išdavimo reikalu. Jo iš-i Jas galima vadinti darbinin- 
vada: daugiausia kalta Pa-! kų sukilimu. Užmuštų yra 
kiančių apsaugos vadovybėj 45, sužeistų 1.165. tarp jų— 
bet ir Valstybės departa-Į 531 policininkas ir 70 kanų.

Kongr. Hays baigė
apklausinėjimą

Kongresmano Havs vado- 
vaujamas komitetas baigė

Šiaurės Airijoje vėl atsi
naujino aštrios kovos tarp 

reikalauja, kad žydai pasi- katalik ’ 
trauktu bent toliau nuo ka-

pazangai
! laišką imti 8 centus, už atvi- tikslas — užimti 

—=— i rūką — 6 centus, oru — 11J Ghi Minh kelią.•ūką
užimti svarbų Ho 

kuriuo ko-
j ir protestantų. Tas Apollo skridimas Į mėnulį, centu .Daugiau nei dvigubai, munistai gabena i P. Viet- 

riaušes malšina anglų ka- atsiėjo $400 mik. o viso labo pakepami laikraščių siunti-' nam4 karo reikmenis ir ka
nalo. Bet ir tuo klausimu ne- riuomenė, ir jau yra užmuš- erdvės tyrinėjimams išleista mo tarifai ir kiti mokesčiai. rius, sutrukdyti komunis

tų pasiruošimą 
puolimui.

dideliam

mentas nesąs nekaltas avi
nėlis. S. Kudirkos išdavimas 
yra biurokratijos kvailumo, 
apsileidimo ir nebuvimo tin
kamo bendradarbiavimo 
tarp Įstaigų vaisius.

Buvęs partijos vadas Go- 
mulka pašalintas ir komu
nistų partijos centro komite
to už dideles klaidas, kurias 
padaręs partijai vadovauda
mas.

Karo reikmenis gaminan
čiame Thiokol chemijos fab
rike Georgijos valstijoje Įvy
ko didžiulis sprogimas, nuo 
kurio žuvo 24 darbininkai ir 
apie 60 žmonių sužeista. Ki
lo didžiulis gaisras.

Pastaruoju laiku JAV ir 
kitur Vakaruose pradėta ro

dyti Šiaurės Vietname paga
minti filmai, kuriuos vaiz
duojama. kaip "laimingai“ 
gyvena tenai amerikiečiai 
belaisviai.. Tuo tarpu iš tos
nelaisvė griže liudija, kad c j • • , .bydnejuj iš rusų laivo pa-
jie tą "laimę“ verčiami vai-. bėgo gydytojas ir vyr. inži- '-tronautai (iš kairė- Į dešinę) Sluari Koo 
įimti f 11 m t loto ja ms. i menus ir pasiprašė nlobos | ('heli. Kai l<iikra^ti> p. įtek— i jii—u ranka—, jh* jai

Nuo kurios dienos tie nau
ji tarifai pradės veikti, darįy 
nepasakyta, bet manoma. į Kongrese dėl to kaikurie 
kad nuo gegužės vidurio. ; atstovai jau kelia triukšmą.

Rengiamasi pašto neišne-________________________
šioti šeštadieniais. Į ’

Naftą eksportuojantieji 
kraštai (daugiausia arabų)

įvairiai šalpai Mass. vals-! reikaIauJa iš « sunkiančių 
tija išleidžia apie $900 mili-1 bendrovių per 5 metus su- 
onų. Valstijos kontrolierius. m°kėti apie 12 bil. dolerių 
Buczko sako, kad mažiausiai' baugiau, o žibalą perkantie- 
$100 mil. išdalijama tiems, J* kraštai tenori mokėti tik 
kurie neturėtu būti šelpiami. aPie P^^što bihono. Tehe-

Panašiai yra ir kitur. Taip 
švaistant pinigus, nebelieka 
lėšų kitiems svarbiems reika-

rane vestos tuo reikalu dery
bos nutrūko. Duotas termi
nas iki vasario 15 d. apsi-

lams. Vis tai dėl blogos šal- galvoti. Grasinama nebe
duoti naftos, jeigu tas rei
kalavimas nebus patenkin
tas.. Toks naftos tiekimo su
trikimas labai paliestų Japo
niją ir Vakarų Euuropą.

* * *
Anglijoje paskelbė bank-

miestas. Žuvusių jau rasta rotą didžiausia automobilių 
18 žmonių, bet tai nevisi. Rolls-Royce bendrovė.

pos reikalų administracijos, 
kuri kartais dalija pašalpą 
net gegsteriams.

♦ ♦ *
Italijoje drebėjo žemė. 

Sugriautas senas gausiai tu
ristu lankomas Tuscanijos
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Ir Lietuvos komunistai 
turėtų švęsti Vasario 16-ja

Kaip visi žinome, komunistinė Lietuvos spauda ir 
net kaikuiie Įsismaginę kultūrininkai Dairom? progom 
atsigrįžta i neprikausomosios Lietuvos laikotarpj vien 
tik su panieka arba ir su karčia pagieža. Kadangi ta Lie
tuva buvusi nekomunistinė, tai viskas ten esą bloga, ne
verta geresnio žodžio ar šviesesnio prisiminimo, tarsi 1.il
ty buvę daug geriau, jeigu tokia Lietuva visai nebūtu eg- 
sistavusi. Tad šios nepriklausomybės sukakties proga mes 
vis dėlto norėtume priminti aniems tulžies laistytojams 
bent keletą "smulkmenų“.

Mes manome, kad be nekomunistinės "Aušros“ ii 
nekomunistinio "Varpo" r dieninė vilniškė "Tiesa“ te
sivadintų tik "Sievero-Zapaunaja Pravda“.

Be nekomunistų Vaičaičio. Kudirkos, Maironio, Vaiž
ganto, Putino, Sruogos. Kiršos ir ilgos eilės kitu, kūrusių 
nepriklausomos Lietuvos literatūrą, vargiai šiandien dai 
lietuviškai rašytų Mieželaitis, Marcinkevičius, Mątuzevi- 
čius, Venclova ir už juos jaunesųi, vargu paminklų pavi
dale stovėtų Cvirka ar Montvila, nes šie, be nepriklauso
mos Lietuvos kitų kūrėjų pavyzdžių, be jos pradžios mo
kyklų ir gimnazijų vargu būtų mokėję lotyniškomis raidė
mis pasirašyti.

Pridėjus dar, kad tos nekenčiamos nepriklausomos 
Lietuvos aukštųjų mokyklų kūrėjai ir mokslininkai pagim
dė daugumą dabartinių universitetų darbuotojų ar jų mo
kytojų, kad nepriklausomos Lietuvos teatras buvo kamie
nas dabartinio teatro atžalos., senieji dailininkai — da
bartinių dailininkų pažadintojai, kompozitoriai — dabar
tinių kompozitorių muzikos abėcėlės "Įkvėpėjai“ ir netgi 
senieji savamoksliai biurokratai — dabartinių genialių 
biurokratų daraktoriai, — tad kodėl gi tą nepriklausomą 
Lietuvą reikėtų 'jau taip keikti?
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Jis vadovavo tai Lietuvos Tarybos grupei, kuri 
pasipriešino Tarybos pažadui sujungti Lietuvą 
amžinais ryšiais su kaizerine Vokietija. Jis yra 
ir Vasario 16-sios akto teksto autorius. Mirė 
Nevv Yorke 1961 m. gruodžio 16 d.

"Naujienos“ sako, kad Altos ir LB oficialius pareis- (tunka visoje Amerikoje, bet 
taip tyčia padaryta: balsuo- kimus jų organizacijų darbo laikraštis kalba tik apie Illi— 
ti laukta tinkamo momento, apimties, susijungimo ir lėšų nois valstiją.
kada pasiūlymo priešininkų telkiųio reikalais, daro išva-’ Štai faktai: 
daugumos nebūtų. dą, kad JJA\ LB "nedvi- Neseniai mirė Paul Po-

; "Jeigu balsavimas būtų Pfasrntskai atmetė jai alti-! well. buvęs Illinois valstijos 
i padarytas’ bent pusvalam sekretorius, kuris kokteilių
i/ivin anVsr-kn Vnl culolo ieikrti* vien Kultuitneje sn- vakarėliuose dažnai savo 

je. Bendruomenes velke-, „įrentams“ pasigirdavo:
taivbos jaučia turi didesni pa-; ”A; vjsa(ja rurju rankose 

o^.vius; tai politiškai atstovauti keletą dolerių reikalingai
sujungimo rezoliucija butų . „ organ/ demokktiš- . J L
ouvusi atmesta , rasomajk . renkami; 0 Altos nariai‘ Jam mirus dabar pasiro- 
minetame Naujienų' veda-Į _ skh.iamL Ta-iau> antfa dė, kad tą "keletą dolerių“
majame. . yertus, isisenėję Altos veiki. į jis laikė ne rankose, bet su-

* * * • mo būdai jau turi dešimtme- kištus i avalynės dėžes. Ir
V1 • čių tradicijas, kurios ne taip i buvo ne keli doleriai . 

*r* ’i •cngvai gali būti gvvenimiš- ^et 800,000 dolerių. Tai .tik
Kn,,ps- ' - ‘ i grynais pinigais, neskaitant

jokių kitų lobių.
Buvęs Chicagos majoras 

William "Big Bill“ Thomp-

i ___
x i ožiu anksčiau. kol salėje 

.dar bu.o prieš lietuvių kii 
sininią pasisakiusių 
nariu didesnis skaičius, tai

Altos sekretorius
tmaitis
londertui 
ninėtu

’Drau.o“ nutrauktos*d.)-
Pažymėjusi, kad šie me- 

( tai visuomeniniame ir politi-
ač oVaUioii t,ei..,,, mame JAV lietuviu gyveni-; ... .Asskait.au t. •un.1.ąspau-^e„nebus.tini.amūJrid._ son pąhko paslėptų pinigų 

luti“ ir kad ta veiksnių ?r™ ?"“U 
I-hiladelphijoje. Iš ... i' VA’f'Aiš tikrųjų nt > !>«i ir šiepiami įvairių ban-

Jijot.au dalyti bet kokias "n’I ne_
svadas dėl siūlymo apsi- / ,/pas;i(lžiaugia ka(j reikėtų valstybei mokėti mo-

__  lietuviai to "trabelio“, kesčių.
neturi, nes "čia visokeriopa Buvęs Chicagos majoras 
lietuviška veikla darniai ir Edvvard J. Kelly paliko pa
savimo suprantamai išsi-: slėpęs $400,000. 
tenka l ietuvių Bendruome- Buvęs Chicagos policijos 
nes rėmuose“. viršininkas Daniel Gilbert

* * « į paliko apie $300,000.
Savo dvilekĮ čia ikišo ir Demokrato Powell’o pa- 

”Vilnis“ (sausio 29 d.): išlepti pinigai susidėjo dau- 
"Kaip mes bekalbėtumėm,' giausia iš šimtadolerinių. ir 

Frontininkai kaip intelektu- JU buvo keletas tūkstančių, 
aliniu, taip ir gudrumo at- aidžios ekspertai sugaišo 
žvilgiu yra pranašiausia sro- 4 valandas, kol suskaičiavo, 
vė nacionalistu stovykloje. • Bet skaičiuota tik gryni pi- 
Uisėde i Bendruomenės bal- niSai- T vi«nlnn«

reikalu
akė

(sausio 29 
šitaip pasi-i

los pranešimą apie JAV ta- 
ybos posėdžius ir nutari

mus Philadelphijoje. Iš tų 
spaudoje paduotų žinučių as: 

bet

jungti ar susijungti. Pagal U 
čia nusistovėjusią tvarką A- 
merikos lietuviai yia pasida
linę darbais ir susijungę i 
tris didelius organizacinius 
vienetus: Amerikos Lietuvių 
Tarybą — laisvinimo dar- 

AV-se, A- 
Bendruo-

kelyje i užgrobimus pirmaisiais buvo Pabaltijo kraštai, o 
jų tarpe pirmoji — Lietuva.

Ir kai kare nusilpusi Rusija jau klupo, Vilhelmo kari
nė vadovybė, jos tarpe ypatingai plėšrus Liudendorfas, 
prievartautamas Lietuvos Tarybą, išreikalavo iš jos pa
sižadėjimą surišti nepriklausomą Lietuvą amžinais ryšiais į bams vadovauti JA'' 
su Vokietija karo, susisiekimo, muitų ir bendro pinigo j merikos Lietuvių B 
sutartimis. 1917 m. gruodžio 11 dieną Lietuvos Taryba • menę— kultūriniams ir lie- 
davė raštu toki pasižadėjimą. i tuvvbės išlaikymo darbams

1918 m. Vasario 16-sios aktas buvo didelis Lietuvos j vadovauti, ir Baitą — šalpos
A • A<- j • „s o : Tarybos ryžtas nusikratyti bet kuriais ryšiais su Vokietija, j Jar^ koordinuoti. JeiguApie Mindaugą sovietinėj Lietuvoj rašomos poemos / - . . D J .v J ’laikvste tn davKii nariskirs-■ , .. C i • 4.^-., Vo,-oi;,w I ai buvo reakci ja prieš gruodžio 11 d. pasižadėjimą, buvo į laiK ’S1> J J ' a- - PaB- A ■n-dramo.snoi« jis buvo kietos rankos kaiahus. gynęs nuo J ? tyn,0,Įa;nebl-ltųvletoskal_ _ ...

vokiečiu ir rusu senovės Lietuvos nepriklausomybe, atsta- ‘ , .r . \ j - k ' • F . bėti apie susijungimus ap- I-isedę i Bendruomenės bal- nl£ai- .-imidavus visokius
tomą Trakų pilis, nors kunigaikštis Kęstutis, kad ir augi- ,kartus verte. Uep™s Tagbą\ 1ka.d !slPareJg,'tb vykdyti, si-Dnglmus a,J kaj kitaip į? mažesnius "laisvinimo“ ”investmentus“, viso Powel-
nesis plačia barzda, vis dėlto nebuvo rusų popas, o Vytau- i nTuvo Pradėjusi gruodžio 11d. i Bet jei kas man0_ kad ALB veiksnius taip gražiai vynio. lo palikimo būsią apie du
tas - komjaunuolis; restauruotas Vilniaus pilies bokštas,! , Lietuvos Taryba, kad gautų Lietuvos neprikiausomy- |ta,.yba yraaukšėiaUsias par- ja Į savo vystyklus, kad „e-i™lionai ($2.000,000). 
nors jo statytojas Gediminas kadaise sapnavo Geležini' P^paammą iš kaizerio Vilhelmo, vėliau vėl pažeidė ; lamertas visoms sritims, ta- sigirdi nė gū-gū. _ _ į »The National Observer“
Vilka bei ne Leniną ar Staliną — ir jie visi nekeikiami asano 16-sios autą, vėl prisiimdama minėtus su Vokieti- ’ c’a kalbos pasidaro visai ki- Vytautas Vaitekūnas laikraštis sako, kad Powell 
taip, kaip naujosios’ nepriklausomos Lietuvos statytojai,ia gš!us' Tarybos (lau.guma; ieškodama sau pagalbos nuo ; tos. tada reikia aiškintis: ar "Drauge“ jau rašo, kad taip. yra priklausęs prie arklių 
lietuviu tautinės sąmonės žadintojai, jos kultūros kūrėjai, Į vokiečių pas tuos pačius vokiečius, nnkosj karalium Lie-. absoliutinis, ar nemok,-ati- reikėtų susidoroti ir su AL-; lenktynių rakete, kurį turi 
kurie visi buvo liaudies vaikai ir net dabartiniu komunistų tuval vokl^ Urachą. Ir tik karo gale kito revoliucija ■ ms principas tur, apspręsti i u. Girdi. ALTai turėtų bu-. saprganizavę įtakingi poli- 

, pačioje Vokietijoje, jau visus metus vykusi Rusijoje, pa- lietuvių susiorgamzavimą . <j ouota atitinkama tunkci- (tikienai (įskaitant ir vieną 
dėjo mums nusikratyti Tarybos Įsipareigojimų Vokietijai i * * * a J-sąrangoje“. Va- federalini teisėją). To biz-
ir jau su ginklu ginti savo laisvę tiek nuo vokiečiu, tiek i . .. 4 . dma>i, padalyti Bendiuo- nio pradžiai reikėjo sudėtinuo .-ūsų, tiek pafaliau ir nuo lenkų. , ' . P^„k. ““'S ‘ : ; tU° tikslu bu¥° iŠ-

! .. . . šio 30 d.). A.tos pii.r.minkas v * * * į leisti Šerai, kuriuos patys su-
! Lietuvos ateiti tuomet lėmė ne \ asano 16-sios aktas, ; Qr. K. Bobelis spauaos kon- • -Darbininkas« gausio 26 pįrk0 po 10 centų. Dabar jie
bet tautos ryžtas atgauti politinę laisvę., Lėmė revohucijo- ferencijoje sausio 28 d. taip d atkreh)ė dėmesi i kitą esą velti po $1,000. 
mis tvinusi Europa ir pavergtoms tautoms skelbtas laisvo kalbėjęs: faRtą LB‘ gyvenime‘. taJ Ret svarbiaugias »Daiamu
apsisprendimo šūkis, tuomet Jungtinių Amerikos Valsty- ; K. Bobelis pabrėžė, ryba paskutiniajame šuva-’ šaltinis“ esą kvšiai. iš kurių
bių prezidento Wilsono keltas ir palaikytas. Bet neturime kad LB tikslas ir pareiga y- žiavime pakeitė rinkimų tai- politikieriai daugiausia lobs- 
mažinti ir pačios mūsų tautos ryžto ir aukų laisvei atgauti ra "aprūpinti lietuvius kul- sykles "ne ateičiai“, ne būsi- ta.
ir laisvei kurti, nes tik jos kieta valia būti nepriklausoma - tūrinėm gėrybėm, kai liktu- mos tarybos linkimam, bet 
patikrino Lietuvai jos nepriklausomus metus. - j mėm gyvi“. Daug savo sri- praeičiai, buvusiem rinki-

Vasario 16- 
mokvmas ateičiai

tėvai bei tolimesni giminės ar maitintojai.
Be to. anie senovinėje Lietuvoje buvo Įvedę sunkią 

baudžiavą ir bizūnais užantspaudavę liaudies vargą, kai 
tuo tarpu nepriklausoma Lietuva tų baudžiauninkų pali
kuonims išdalijo ponų dvarus.

Tad kuo. gerbiamieji, jaunosios nepriklausomos Lie
tuvos istorija yra blogesnė už senąją?

Primindami čia tik mažą dali nenuneigiamų faktų, 
mes netgi ne pašaipai siūlytume ir okupuotos Lietuvos 
komunistams iškilmingai švęsti Vasario šešioliktąją, nes 
ir dabartinės statybos, ir kultūrinės vertybės, ir net vete
ranų partiečių vaikystės laikų klumputės ar vyžos vis dėl
to stovi ant rusų po žeme pakastos nepriklausomos Lietu
vos krūtinės.

Vasario 16-sios aktą 
prišLuinus

čia spausdiname straipsni, kuri Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo akto teksto autorius prof. Steponas 
Kairys rašė prieš 11 metu. Mums atrodo, kad jis 
vertas dėmesio ir šiuo metu.

Keleivio redakcija

Šiais metais 42-rą kartą minime Vasario 16-sios akto 
paskelbimą. Kai dabar ir vėl Įsiskaitome i akto tekstą, 
galime aktu didžiuotis. Atsitiktinai, be pasiruošimo buvo 
sušaukta 1917 m. rugsėjo 18-23 dienomis Vilniaus konfe
rencija. Tokiu pat būdu jos buvo renkama Lietuvos Tary
ba Lietuvos nepriklausomybe lūpintis. Tačiau ir konferen
cijos nutarimai nepriklausomybės reikalu, ir paties akto 
tekstas nebuvo atsitiktinis, neapgalvotas. Vasario 16-sios 
aktas aiškiais žodžiais reiškė, kad lietuvių tauta ryžtasi 
gyventi politiškai nepriklausoma nuo betko ir kad nepri
klausoma Lietuva tvarkysis demokratiškai — Lietuvos 
santvarka ir jos santykiai su kaimynais turėjo būti nu
statyti demokratiškai rinkto Lietuvos Steigiamojo Seimo.

Tai buvo tikrai tautos valios pareiškimas, aiškus ir 
"grynas“. Politiška ir demokratiška tautos mintis, plačiu 
mastu pasireiškusi 1905 metais, brendo ilgokus reakcijos 
metus carinėje Rusijoje ir dabar buvo reiškiama nepri
klausomybės aktu.

Bet tokio akto paskelbimui reikėjo ryžto. Aktą skel
biant. reikėjo jis ir "apvalyti“.

Kaizerio Vokietija vėlėsi Į pirmąjį pasaulini karą už- 
kartavimo tikslais. Kaizerio Vokietija visuomet godžiai 
žiūrėjo Į .Rytus, siekdama pasisavinti bent jų dali. Jos

j bet už savo laisvę kovojanti tauta yra pirmutinė jos laj-iįgg neapgalvotai, daugeliui jai nustatytais 2 atstovais ir 
mėjimo garantija. Turime visiško pagrindo tikėti, kad ir Įg tarybos narių jau išva- rinkimu nevykdė, o kai vė-
f!ahurtinė nlcnnapiF-i o-votimn ir Hp«nnti£kn įlpžirnii žvmė- •žin,-,,.-, 15dabartinė okupacija, svetimu ir despotišku režimu žymė 
ta, yra laikinė. Tačiau, kaip praeityje, taip ir ateityje, vėl 
esant palankioms sąlygoms Vakaruose ar pačioj Sovieti- 
joje, lems mūsų ateiti pati tauta.

Vieningu su ja keliu turi eiti ir už Lietuvos gyvenan
tieji lietuviai emigrantai. Vasayio 16-sios minėjimas yra 
mums priminimas, kad laisvę laimėsime tik nenuilstamo
mis pastangomis ir iš vieno su mūsų tauta.

< » ♦
Red. pastaba.

Dėl gruodžio 11 d. nutarimo Mykolas Biržiška, Ste
ponas Kairys, Stanislovas Narutavičius ir Jonas Vileišis 
net iš tarybos pasišalino ir jon sugrįžo tik tada, kada dau
guma sutiko nuo "amžinų ryšių“ su Vokietija atsisakyti. 
Jie taip pat išėjo iš tarybos, protestuodami dėl Uracho 
kvietimo Lietuvos karaliumi. Ši kartą dauguma nenusilei
do. ir Uracho teko atsisakyti tik tada, kai Vokietijoje 
kilusi revoliucija panaikino monarchiją.

ziavus iš paskutinės sesijos, Fau. Įvykdė, remdamasi bal 
todėl tą nutarimą negalima savusių skaičiumi, reikalavo 
laikyti labai rimtu“. Į daugiau atstovų.

* * * į Taryba teisinę tvarką pa-;
' aukojo sugyvenimo naudai.1 

B. Klovas "Naujienų“ sau- Toks teisinės tvarkos pažei-j 
šio 28 ir 30 d. laidose šitaip’ dimas naudos vardan. "Dar
samprotauja: bininko“ nuomone, "susilp-

paskirtas i 
senatoriaus

"Turime ir JAV Lietuvių mra moralini pagrindą ko-j 
Bendi uomenę, kuriai yra x Lietuvos nepuikiau-:
skirtas kultūros baras. Bet!som.vbė" atstatymo, kuris y- David Dambreli 
čia ne viskas eina. kaio na- : ra ne kas kita. kaip sieki- mirusio Georgijos 
tepta“, nes "kai tik Bend-!mas Pakistą teisę atstatyti.“. Rublio vietą.

• C flb.

AR

Ką kiti rašo?
IR LB?

SUJUNGTI ALTa

Praeitame numeryje iš
spausdinome JAV LB Tary-

buvo išvažinėjusi namo, 
kad už pasiūlymą pradėti 
pasitarimus su Altą "susi
jungti Į vieną organizaciją“

Teisinę tvarką aukojant 
1 vardan naudos, sunkiau bus 
smerkti tuos Amerikos ir ne 
Amerikos politikus, kurie 
vardan sugyvenimo ir var- 

naudos
kultūra apima viską, neišski-i žu-ul) su Sovietais i- 
riant ir politikos“ "Einant I ma?1" aukoti žmones ar siūlo 
jų filosofija, atrodo, kad nurašvti Baltijos valstybes 
■lAV-bėse neturės likti nei naudai, formaliai
demokratų, nei r espubliko- U'mnžmti Sovietu įvykdytą 
nu. tik Lietuvių Bendruo- inkorporacijos faktą. Sun- 
menė. ir viską, kas liečia po- kmu laukti pagal bos teisei is 
litiką, nuspręs mūsų Bend- tei sav o tarpe jos atsi- 
ruomenės Centro Valdyba ir ?a.<ai . (, askutinis sakinys 
Taryba. Vargu, ar Bendruo- l'uh’auktas. Kel. red.). 
menės vadovams pavyks čia

ruomenes vadovybė sušilo! 
kojas4.“ tuoj "atsirado bend
ruomeninių filosofų, kurie į 
pradėjo aiškinti, kad Bend-, 
ruomenė turi viską perini- ’ 7 
ti — totaliai. Ju nuomone, if,a? komercinės

pasisakė 9 nariai ir prieš 8.
J bos paskutinio suvažiavimo Taigi formaliai toks nutari-[ įvegti tokią diktatūrą“, 
į Kaikui ie jų jau svarstomi mas teisėtas, bet kokios jis 
spaudoje. j vertės, jei suvažiavime da-

"Naujienos“ sausio 26 d. i lyvauja 47 atstovai ir jei mi-

* *

Susidomėjo tuo reikalu ir

John Connally, prieš ji patvirti
nant finansų ministru, aiškina 
senato finansų komitetui, kad 

"The National Observer“ j‘s’ b“damas finansų ministru.

Iš KORUPCIJOS DARO 

MILIONUS

v ėdamajame rašo. kad rezo-jnėtą rezoliuciją balsuojant Kanadoje leidžiama n,<epri- parodo, kaip iš korupcijos stengsis įtikinti prezidentų ko- 
bebuvo 17 at- klausoma Lietuva“. Ji sau- lob sta Illinois politikieriai.'vod Prieš P«rdidelį kainų ir at-liucijos buvo svarstomos ta 

da, kada dalis atstovų jau
suvažiavime 
stovu?! šio 27 d., priminusi Vlikc, Žinoma, šios veislės ponai lyginimų kėlimų.

Asskait.au
Jijot.au


T T

Nr. 6, .1971 m. vasario 9 d KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas SKAITO KAM. 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Nepriklausomybės minėjime to paruošus tekstus bei aibe-

pakeitimai , “>• šia* ei,ut€s '«;' <iaraaS.'
dar nesu patyięs, kiek tele
gramų tokiu būdu buvo [>a-t 
siustą.

t

Praeitą kaitą parašiau,
kada ir kaip bus minima i
Vasario šešioliktoji ir įvar-Į ,
dinau minėjimo kalbėtojus i V asa,TO ?d 'L jp'ak?'to 
Tuo tarpu paaiškėjo, jog abu De rolį° y1'1'"™?? kr
anksėjau pasirinkti kalbėto- n.e<,‘ '?la!e al'^tje, susi-:

dėl įsipareigojimų kitur , ,nko .aple, >’usan,tl0 ?“t0| 
tautiečiu demonstruoti. Rujai

pas mus dalyvauti nebega-j 40 antikomu-lės. Aną informacinę korės-’ ue>iojama 
pondeneiją čia pakartosiu, P*81*"? p,aka"? reiškiant 
patikslinsiu ir papildysiu. proteSt« pnes sf,vletų bai ba-: 

Minėjimas įvyks vasario
14 d., sekmadienį. Visose 
bus iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą. Jose dalyvaus orga
nizacijų atstovai su vėliavo
mis.

Yu/uje na r; J. kurie repetuoja, kaip jie 

gelbės i vandeni nukritusius su kapsule 

astronautus. Dešinėje helikopteris, ku

ris astronautus pakėlė iš vandens ir nu 
skraidino i The Nevv Orleans lėktuvneši.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Ruošiamės Vasario 16-sio« pas A. Buivydienę, kuri di

delėj eismo nelaimėj buvo 
sunkiai sužeista ir po ilgošventei

Ne\v , gydymo jau gali lazdele pa- 
Yoiko Altos xa( sjrarnstvdama pavaikščioti.

ivytė labai susirūpinusi Lie-fbet laZ(įelfs jai cal Kebeteks 
tuvos nepriklausomybes at-|l y

Kadrizmą ir reikalaujant, ..... ,
būtų paleisti Gražina ir Vy
tautas. Kaikuriuose plaka
tuose buvo minimas ir Simas 
Kudirka. Šią demonstraciją 
labai paskubomis, šaukdami

Svarbiausios minėjimo iš- te^e^ona^s> suoiganiza\o Lie- 
kilmės bus Mercy kolegijos Benui uomene> ajsto-
salėje 3 vai. po pietų. Pa.l vai. Vadovavo Jonas Urbo-
grindinę kalbą pasakys bu- “as 11 yakIeJl1^ f-ai
vęs Altos pirmininkas, kata-S kuvo sukviesti n amenKiecių, 
likiškų organizacijų veikė-; -Paudob kei te<e\izijo> ie-i
jas, čikagiškis visuomeniniu- • k'01te“aĮ; ;J?e ,(iauX ^u.LVv11a’į 
kas Antanas Rudis. Kas kai-i ^a'°; ^alkejosi, Įasesi į b,0A-Į 
bės iš amerikiečių valdžios! ? ^et,mazai ttj)a>'ke ^e’j 
pusės, kongresmanui Gerald’ ?lA 4_ta> ^anaia> b v ai. v a-j
Ford atsisakius, dar ir dabar rvaie1 k'a:°^e> 0 Jau .1 *?a ‘ i 

. i nebeKartoio. Detroit Newsnėra žinoma. Meninę pro-1 , , J :.... t Y V- į nuotraukų visai nespausdi-1gramą atliks Galinos Gobie-! ... < r , -- ? ..j no, o tik keliasdešimt eilueiunes vedama tautinių šokių /. -1
grupė "Šilainė“ ir Stasio Sli- LVA>tO- 
žio diriguojamas jaunimo 
choras. Programai vadovaus 
jaunas teisininkas Arūnas 
Udrys. Prieš minėjimui pra
sidedant bei pertraukos tarp 
iškilmingo akto ir meninės 
programos metu bus renka
mos aukos. Aukų rinkimui 
vadovaus EJzbieta Paurazie-

B. Usaitės oiarino rečitalis

Apie Barbara Ūsaitę (ang-i 
liškai ji rašosi Barbara U-Į 
sas) jau esu spaudoje rašęs.
I ietuvišku pobūvių metu ji 
dažnai dalyvauja visaip su
durstytose merinėse proma-i

, . , , išsižadėti,įstatymo paskelbimo sukak-į 
ties minėjimu, kuris įvyks 

j sekmadie: į. vasario 14 d. 3!
'vai. popiet Woodhavene,Į 
; Krankliu K. Lane mokyklos 
[salėje (Jamaica Avė. iri 
! Dexter Court). Toj pačioj , 
vietoj Vasario 16-sios minė-1 įDT'T• • i • •oi—l, jimas buvo ir pernai. Sale 

; erdvi, joje gali sutilpti iki 
1,500 žmonių.

Dailės paroda

LB apygardos valdybos
rengiama dailės 
daroma vasario 
Hiphland Rb d.

ir uždaroma

paroda ati- 
13 d. 361 

I b ooklyne 
b'os ztdinio patalpose 

vasario 22 d.
J. Vlks.

Lėktuvnešis The Nevv Orleans. kuris laukė Apol io 14 astronautų toj vietoj, kur jie turėjo nutūptų

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
CHICAGOJE MIRĖ 

ANTANAS SUGINTAS

; profesijos draugijoj, bet'ir’.
kitose. Ir i Vokietiją karo 

i viesulu nublokštas, velionis
...... , , mose. Ji seniai turi užtikrin-1

nė. Surinkti pinigai bus pa-. vietą prie pianino. Ir tai į Vasario 2 d
siųsti Amerikos Lietuv įų Ta-j ne ^aj pa]v(jovė . akompa-Į Antanas Sugintas, gimęs atsidūręs Chicairaie nors 
rybai. . . , . ' 1390 m. gruodžio 19 d. Lau- ? aL>1(lui§s tmcagoje nors

... : niatore, o kaip soliste. Sa- l,...., ,-oi^hno v^ionis ir senesnio amžiaus būda- . 
Keliolikos metų tradicija j kau seniai. tai skaitytojas^ gjmnaziją‘baiJ^ Liepojoje? mas’ nebuvo pasyvus lietu-’ leOb

— suruošti priėmimą

staiga mirė' darbavosi

Pa~' gali pagalvoti anie viduram-. tgrindiniam minėjimo kalbė-l že ^nmereėle. O, ne. Bar-J? . hai„- ino,
tojui nebus nė šį kartą su-ibara ūsaitė šiuo metu vra č, he,Xe-< ' J
laužyta. Vakarienė Antanui' ,rečio kurso studentė Mičhi- ’ 1
Rudžiui pagerbti įvyks va- gano valstvbiriame univer-
sario 13 d., šeštadienį, 6 vai., gūete ir teturi tik 20 meteliu, i 
vak. Lietuvių namuose. i pet ^ajp soįo -

Minėjimo rengėjas —Dėt- į kiasi nuo pa 
roito Lietuvių Organizacijų amžiaus.

Miunchene susi
spietusių lietuvių komitete,

NEVV HAVEN, CONN.

Televizija ir spauda apie 
V. Simokaitį

Sausio 25 d. televizijoje 
(8 stotis) Yalės universiteto 
kapelionas AViiliam Coffin 
pasisakė Vytauto Simokai- 
eio reikalu, o sausio 26 d. 

laikraščio rytinėje
- • CAėvnm : viu kolonijos narys. , , . ... ,ėjo Petrapi-Į - . / . J .. _ I kos laiško.Taigi, lietuvių visuomene

neteko brargaus nario, ku-
Po Pirmojo pasaulinio ‘!° Hūdi "f tik žmona Ma

karo grižęs i Lietuvą, velio-i11? ir palikęs vienintelis ,ų 
1 sūnūs Jurgis su seimą, ne tik

Bus du pranešimai. Pirmą- 
•kartą kalbės Columbijos u- 
l niversiteto profesorius Ri- 
! mas Vaičaitis, tik prieš 10
i metų iš Lietuvos 
; pas savo tėvą. Anglų kalba 
i žodi tars pernai į senatą iš
rinktas James Buckley.
Į Meninė programa bus į- 
< domi ir Įvairi. Ją atliks 0- 
peterės moterų choras, Ma
tulaitienės vadovaujamas 

! tautinių šokių sambūris, akt. 
; Henrikas Kačinskas per
skaitys Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą ir padek
lamuos poezijos kūrinių.

11 vai. rvto visose lietu
vių parapijose bus pamal
dos.

Jau išsiuntinėta keli tūks
tančiai kvietimų atsilankyti 
Į minėjimą. Tų, kurie nega-

WORCESTER, MASS.

Šitaip minėsime Vasario 16

atvykęs' Worcesterio Organizacijų 
'Taiybos išrinktasis Vasario 

16 dienos minėjimui rengti 
komitetas po keliu posėdžių 
ir pasitarimų minėjimui nu
statė šitokią tvarką:

Minėjimas įvyks vasario 
14 dieną ir prasidės abiejo
se parapijose pamaldomis 
lietuvių kalba. Tos pamal
dos bus Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje 
7 vai. rvto, o šv. Kazimiero
par. bažnyčioje 10 vai. >yto.

Visos organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėlia
vomis šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje 10 vai. pa
maldose.

Antroji minėjimo dalis su 
pro-lės atsilankyti, paprašyta, kalbomis ir melline 

atausti savo auką L.etuvoS|‘ ivvks ta nat ,,;ena 
laisvinimo reikalams.

Beje, minėjimo programa 
dar bus paįvairinta Lietu
vos gamtos vaizdų skaidrė
mis.

Visai minėjimo programai
laidoje išspausdintos ištrau- ^iita pusteiečios valandos.

kuri parašė tas 
pats Coffin. dr. Benjamin 
Spock. prof. Ilov/ard Zinn 
ir prof. Noam Chomskv So
vietu S-gos Aukščiausiojo 

Podgor-

Gausiu atsilankymu Į Lie-' jutj.

Oo
vai. popiet Lietuvių Piliečių 
klube (67 Vernon St.).

I minėjimą klube yra pa
kviesta valdžios pareigūnu, 
o pagrindine paskaitą sutiko 
skaitvti didelis lietuvybės 
ugdytojas kun. Jutkevičius-

meteliu. -stojo! jos teisingu-Jm;gis su seimą, ne tik i(,iumo inn Po(,
rpmmstejiieis-Įi^ (laį,uotJojų Jeiles bu\0 jo vienminčiai liaudininkai,,‘iuj prašvdami |)akeist; 
augės m-igy esi t(.js!no tardytojas, apygar-j bet.n. Saiisu» draugai n i- mjrt,-es bausmę V. Simokai-

duos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėji
mą ir gausiomis aukomis į- 
rodysime, kad mes kartu su j 
visa tauta tikime Lietuvos 
prisikėlimą.

Šiais metais New Yorko 
C1UJ Altai pirmininkauja A. Vak-

selis, o jau keleri metai sek-; 
Taurios lietuvės sukaktis retoriauja dr. M. Žukaus-! 
Sausio 26 d. įvyko A.L.R. kienė.

K. Moterų s-gos 33-sios kuo,- _ ...
pos susirinkimas, kuriame Spūdžių sukaktis
dalyvavo 24 narės. Tarp nu-. . o, , _ . . _
tai imu pažymėtina, kad šie- Gausio 31 d. Broneli Pia- 
met Lietuvos laisvinimo rei- na> ^pūdziai susilaukė daug 
kalamš Vasario 16-sios pro- svetn*’ kurle susirinko jų

Aukos lietuvybės reika
lams bus skirstomos pagal 
aukotoju pageidavimą.

Esant blop'am orui minė- 
iimas bus perkeltas i vasario 
21 diena. Perkėlimą skelbsi
me per radijo stoti WTAG.

Visi lietuviai vra kviečia
mi minėjime kuo gausiausiai 
dalyvauti.

Rengimo Komitetas

tiuliai
Visiems gili užuojauta. ; 

1944 m. advoka-i Vasario 6 d. didelis būrys;
Į šiaurę nuo Detroito), tas. Velionis turėjo visas sa-
i mingham Community House ‘ v0 Pr°t'esijai reikalingas do- 
i salėje, netoli šimto kviesti- rvbes ir ypatybes, todėl ou- 
nes publikos išklausė jos re- vo gerbiamas ne tik kitų ad-

dos teismo teisėjas o nuo
roito bei aovlinkiu lietuvius I Sausio 23 d. Birminghamo. 1924 m- pasitraukimo iš 
roito bei apylinkių lietu l.u®į • t i »• j 9q m,pu Lietuvos 1944 m. advoka-i ...
gausiai dalyvauti ir dosniai: nuesteiVje ,apie zu mu ų į Vohnr,« turčin ; ehicagiečiu palydėjo velio

Centras— kviečia visus Dėt- į

aukoti. ni i krematoriumą.

Demonstracija prieš 

Simokaičių nuteisimą

Amerikiečių ir 
spaudai paskelbus, jog ne-! 
sėkmingai bandęs sovietų 
lėktuvą nuskraidyti į Švedi
ją Vytautas Simokaitis Vil
niuje nuteistas mirti, o jo 
žmona Gražina trims me
tams Sibiro katorgos, lietu
viškasis Detroitas vėl buvo 
gerokai sujaudintas. Tik už 
poros dienų po nelemtos ži
nios, sausio 21 d., Dloco pir
mininkas Bernardas Brizgvs 
sušaukė visuomenininkų po
sėdį Lietuvių namuose. Čia 
buvo nutarta pasiųsti tele
gramas JAV prezidentui 
Nixonui, JAV senato ir at
stovų rūmų įtakingesniems 
nariams, JAV vyriausybės 
atstovams, Michigano gu
bernatoriui VVilliam Milli- 
•ken. Detroito merui Roman 
Gribbs ir Michigano aukš
čiausiojo teismo teisėjui, bu
vusiam ilgalaikių! gubema-

. čitaiį. Čia ji meistriškai at-p ^atu, bet ir‘klientų ir tei 
Beethoveno,;

Lietuvių tautinių kapinių 

susirinkimas

NASKUA, N.

Mirė J. Tarnui

II.

mui- or- s
liko Bacho. z

- Chopino ir Bartoko kūriniusj Velionis, dar studentas? Sausio 24 d. įvyko kapi- 
o publikai šiltai ir ilgai po 
programos plojant, dar pri
dėjo ir trumpą Čiurlionio da- ir Pi. Keiniui ir tuo pačiu 
lvkėli'. i metu Lietuvos Žinioms rašė

Vasario 3 d. vietos ligord-
. ,, .. . , ' y-M paskirta ne 810 kaip ki- pasveikinti vedybinio gyve- nėj širdies liga mirė ilgame

sekretoriavo Rusijos Dūmos mų sklypų savininkų metinis - c*on’ ' j nimo 40 metų sukakties pro- tis lietuvių parapijos bažny
atstovams M. Januškevičiui susirinkimas. - e ' — 1 '• ------ — t-----

Iš direktorių apyskaitinioi / ^įlinkimui oaigi
pranešimo, kurį padarė M. pasveikino bu- Spūdžiai yra žinomi New

kad per VUS1^ ilgametę finansų sek Yorko visuomenės veikėjai,
I apie Dūmos darbus. Jis bu- Gudelis, sužinome

Nors B. Usaitė pagrinde į v0 net trijų Lietuvos seimų 1970 metus turėta pajamų i“?;’ '? ' Jriaus-Girėno paminklo sau
studijuoja kalbas, nors pia-į atstovas, vienas iš pirmau- $420,391 ir išlaidu $402,5*37; ' " ‘ ? '. t to,????
nino pamokos jai vra tik .ančių valstiečių liaudinin

kų frakcij'og narių.antraeilis dalykas, bet ši re
čitalį rengti paskatino ir 
programa pasiūlė pats mini
mo universiteto pianino kla
sės vadovas prof. Jo<eph E

: l>e'?e;ore Marijona Ramanaus- Alto Balfo rėmėjai, Da- 
------- ‘ 1 naus-Gireno paminklo sau-

. "’-r,1 "• šią savo 85-taii gimtadienį. įęot?iai- Lig?v>'J Darbininkų
ir kad kapinių turtas, siekia | Jaj buv0 g,ė ir| dr-jos nariai, kurios yaldy-
$96o,<94. - Į kuopos vardu įteiktas mcJ bos pirmininke jau eile metų

čios vargonininkas Jonas 
Tamulionis, gimęs Marcin
konyse, jau įpusėjęs aštun
tąją dešimti.

Velionis šioje apylinkėje 
muzikos ir dainos srityje y- 
ra išvaręs plačią vagą.

Palaidotas Šv. Kazimiero 
parapijos kapinėse. Paliko 
liūdintys sūnus Jonas ir dnk-

Jis prieš Pirmąjį pasauli- Pernai kapinėse palaidoti: Z,':1?'“ <.,7' \vk,v-:kbm^omosi.vra Bronė Spūdienė. 
ni karą įstojo į Lietuvos de- 182 žmonės. Viso labo ten Lj^lvcs atJ Susirinkusieji savo kalbo
mokratų partiją (dabartinę jau atsigulė amžinai ilsėtis vaizfiai^ " ‘ ‘ ,'se palietė ir mums visiems j tė Lilija su šeimomis.

.. . valstiečių liaudininkų) ir g,770 žmonių. žodžiu ia sveikino G Ži-ibendrus ir °Pius reikalus- ‘
IdenTRečitali? treCla9 J0SIa!k« ra,dlno žy-, šiais metais sueina 60 donienė i/Ipskrities valdy- Tok! af kitokį žodį tarė be- 

rru ;a,drnenh metų nuo kapinių įsteigimo, bos vardu A. Lipcienė. Raš-<veiK ViSl. dalyviai. čekaitis,
_ . Velionis spaudaiPo programos turėjau pro 

ea su Barbara
liūdna, kad ji
kaip ir pasnekesy pi ie» jyi ą; vog žinioms“, vra buvęs
myt’?,pa!r:k“’ p,an'stė i moksleiviu žurnalo "Aušii- 

redakcijos narys, 1917

rašyti Valdybai į avesta suruošti tu gautus sveikinimus per- 
M. Jo-pasikalbėti, ir k7slore^ond?neiS”Lie' di,df res.milus!W dienos'Fka|ts kuopos pirm.

ir šį kartą. X i^’Li^- S““ k*
esy pnes porą; vog žinioms<y vra buves met^ sukaRt»- | ~ M. Savickaite - Šukį

nebūsianti. Ji. sako, skam-: 
binanti tik dėl malonumo 1

SKAMBA IR AIDI DAINA

tik šiaip sau. o turinti kitu
m. redagavo Petrapily leis- Krivūlė (555 Gerald St.,

Zavadskiai, Gilienė, Dauno- 
rienė. Šateikos. adv. S. Brie
dis, žurnalistės Labanaus- 

Šim-a v' - i kaitė ir Norkeliūnaitė
n i • - " ‘ U-.ene •" 1 kūnas, Lasickas ir kiti. Pa-
Ramanauskiene yra c.a. P-; žnekesius tvarkė Eufrozina 
mus. ir Lietuvos nemačiusi, Mikužvtė jį tai t labai 
bet visa savo gyvenimą dir-1 jdomjai kalbėj‘o įpieSp0.

Iškilmingos laidotuvių ap
eigos paprastai labiau pa
tenkina gyvųjų tuštybę, ne
gu įamžina mirusiųjų atmi
nima.

PATARIAMA ĮSIGYTI

ta "Naująja Lietuvą“, nepri- I.aSalle 69<>. Que., Canada) 't7; Gižiu visuomeninę veikla iršias K. Barėno knvgas:
.tikslų. Sužinojau ir jos pa- klausomoje Lietuvoje 1924.išleido tokio vardo naują ’;.'a'kvti. Lie.uva. isla.sv.nt. 

toriui, dideliam lietuvių bi-' grindinius tikslus, bet ju čia m. redagavo "Lietuvos ži-! plokštelę, kurioje yra įdai- Jl nepamastai^ malonus as 
čiuliui G. Mennen Williams. nebeminėsiu. Būtų labai gai- nias“. Nenutraukė su spau- nuota 14 dainų. Iš jų 13 yra ™.uo’ TIf efč • v!
Taipgi nutarta ateinantį: la, jei Barbara Csaitė tikrai da ryšių ir atsikėlęs i JAV J Vilniaus radijo ir televizijos ,-1' pstv>e įriNių smu 
sekmaienį prie visų lietuvis-’ po kelių metų kaip pianistė ras ė”Nauiienoms“, ”Sėjai“i mišraus ir moterų chorų ir t>et UZC;,.! Va V1 
kų bažnyčių vykdyti masinį dingtų. ir "Varpui“. į viena Vilniaus vyrų Varpo Slerri> sekimas pavyzdys.
telegramų siuntimą, iš anks- Alfonsas Nakas Veikė velionis ne tik savo choro. Kaina $5.55.

T . , ..... . .. i dzių visuomeninęLietuvai išlaisvinti?. , t-l >. . . .»ju gražų gyvenimą. Šernu- Tuboto gaidžio metai, 
nirkavo Akelienė ir Vasilka.' premijuotas romanas. 438 

Iš Pennsylvanijos buvo at- psl., kaina minkštais virse- 
vykę ir Spūdžių giminių, bais $3.15, kietais $3.75.

Bronė SpTldienė vos prieš; Atsitiktiniai susitikimai, 
pora dienu buvo grįžusi ią i 216 psl.. kaina minkštais vir- 
Floridos. Ji ten svečiavosi i šeliais $2.50.Albina Lipčienė



Poslapi* ketvirta*

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Maskvos Įtaka didėja Pasižymėję Lietuvos
sportininkai

Maskvos Įtaka vis didėja. Modestas Paulauskas — 
ir okup. Lietuvoje vis mažė- 1965. 1967 ir 1969 m. Euro- 
ja skaičius vadinamų „res- pos krepšinio čempionas ir 
publikinių ministerijų“. , 1967 m. pasaulio čempionas. 
" Pernai rudeni „Sąjungi-J Gražina Tulevičiūtė — 

ne - respublikine“ virto ir 1967 m- pasaulio krepšinio
„Lietuvos TSR Teisingumo 
ministerija", o panašiai i- 
vvko ir su „Ministrų Tary- 
bos Valstybiniu radijo ir te
levizijos komitetu“.

1970 m. gruodžio mėn. 
Vilniuje posėdžiavusi Aukš. 
Taryba atitinkamai pakeitė 
45 ir 48 konstitucijos straip
snius. Dabar 48 str. pažymė
ta, kad prie sąjunginių-res- 
publikinių Lietuvos „minis
terijų“ dabar priklauso šios: 
Aukštojo ir specialiojo vi
durinio mokslo. Baldų ir 
medžio apdirbimo pramo
nės, Finansų. Gynybos, Kai
mo statybos, Melioracijos ir 
vandens ūkio, Mėsos ir pie
no pramonės, Miškų ūkio ir 
miško pramonės, Paruošų. 
Prekybos, Ryšių, Statybinių 
medžiagų pramonės, Staty
bos, Sveikatos apsaugos. 
Švietimo. Teisingumo. Už
sienių reikalų. Vidaus rei
kalų, Žemės ūkio.

Vadinamųjų respublikinių

vicečempione.
Algirdas Šocikas — du 

kartu Europos ir šešis kartus 
TSRS čempionas.

Aleksas Daukša — 1968 
m. Europos jaunimo kulki
nio šaudymo čempionas.

Algimantas Baltušnikas— 
trijų TSRS pirmenybių nu
galėtojas disko metime.

Adolfas Varanauskas — 
1963 m. TSRS rutulio stū
mimo čempionas, TSRS tau
tų trečiosios spartakiados 
nugalėtojas.

Vladas Dudinas — 1969 
m. pagerino pasaulin} rekor
dą 3,000 metrų bėgime su 
kliūtimis.

Antanas Mikėnas — 1965 
m. Australijos Belbourne i- 
vykusioje olimpiadoje lai
mėjo antrą vietą 20 km. ėji
me.

Vytautas Butkus — 1970
m. TSRS irklavimo vienvie-i 
te valtimi čempionas.

Kauno rankininkės — I
1967 m. TSRS čempionės, į

1

ministerijų beliko penkios: du kartu laimėjusios Euro-; 
Automobilių transporto ir ' pos taurę. J
plentų. Buitinio gyventojų Asta Giedraitytė — du 
aptarnavimo, Komunalinio kartu TSRS jaunių stalo te-į 
ūkio. Socialinio aprūpinimo niso ir 1969 m. Europos jau- 
ir Vietinės pramonės. j niu čempionė.

(E) ; Roma Giedraitytė, Astos
; sesuo, —TSRS jaunių teniso !

Sovietiniai filmai Lietuvoje' vicečempione.
nemegiami į

1
Vilniaus ir visos Lietuvos i

kino lankytojai daugiau lan-! pjonė 
ko bei mėgsta užsienio

Genovaitė Šidagytė - Ra- 
moškienė — 1969 m. Euro
pos moterų irklavimo čem-

ga-
mybos filmus. Apie tai liu
dija A. Matekūnaitės pa
skelbti duomenys Komjau-

Nauji leidiniai Į
i

Vilniuje neseniai išleisti
nimo Tiesoje (gruodžio 24) J leidiniai: Eduardo Mieželai-. 
Jos žiniomis, pernai spalio' čio „Horizontai“ (knygos ti-i 
mėn. Vilniaus kino teatruo-i ražas— 8.000 egz.), pasiro-' 
se buvo parodyti 22 filmai.; dė ir Vakaruose gyvenančio' 
Daugiausia žiūrovų turėjo' beletristo Kazio Almeno is-, 
ne sovietų, bet indų garny- torinis nuotykių romanas, 
bos du filmai: „Gėlė ir ak- „šienapiūtė“ (492 psl.. 25, 
muo" (144,000 žiūrovų) ir 000 egz.). Romane vaizduo-į 
„Anupama" (114,000 žiū- jamas feodalinės Lietuvos i 
rovų). Žymiai mažiau buvo žlugimo laikotarpis, 
lankomi sovietų gamybos: Išleistos Petro Armino-! 
filmai, kaip „Čaikovskis“, Trupinėlio „Eilės“. — 1885, 
(65,000 žiūrovų) ar „Ypa- metais mirusio poeto 24 kū- 
tingos paskirties komisaras“, riniai.

Jau ketvirtą kartą išleis
tas M. K. Čiurlionio dailės Į 
kūrybos aplankas „Repro- į 
dukcijos“ (20,000 egz.). be 
to, pasirodė St. Budrio kny
ga "Algimantas Stoškus“— 
vitražisto gyvenimas ir kū- 
rvba.

(16,000), — šis buvo atsi-, 
dūręs.vos 17-toje vietoje pa-' 
gal lankvtoju skaičiuž

‘(E)

Į
Lietuvių kalbos žodyno 

naujas tomas 4

Vilniuje išleistas Lietuvių 
Kalbos Žodyno aštuntas to
mas. Jis apima žodžius: me- neseniai pastatė Važganto 
lūda - ožvilnis. ŠĮ tomą Tie- „Nebyli“. Veikalą pastatė 
soje (sausio 8 d.) vertinda- Raimundas Samulevičius. 
ma Sofija Kėzytė pažymė- Jjs pareiškė, kad Vaižganto 
jo, kad krenta i akis šiame kūrybą parodyti teatre yra 
tome daug liaudies šneka- nepaprastai sunkus uždavi- 
mosios kalbos žodžių, be to. nys. 
nemaža sudėtingos semanti-;

Klaipėdos dramos teatras!

I (E)
kos žodžių. Esama gausiai
vedinių su priešdėliais ne- Pagerbė poetę B. Buivydaitę
ii nuo-. Kaikuiie žodžiai tu- poetė Bronė Buivvdaitė 
n labai daug variantų, pyz., daĮ)ar a Anv.kšžiuose. 
vien tik mergaitei pavadinti jos eilįiaščįų y,a išleista 11 
jų va pei o J. j knygųe Dabar jai 75 metai.

Šio tomo neigiami bruo- Ta sukaktis buvo Anykš- 
žai: pasitaiko netikslūs žo- čiuose labai gražiai paminė- 
džio reikšmės aiškinimai, re- ta. Į minėjimą gausiai susi-
dagavimo nevienodumas, rinko ne tik jos talentą ger-j ket kalbos kalbėjo turkas 
apsirikimai, korektūros klai- biantieji anykštėnai, bet ir prof. M. Yalcon. Jis ilgiau 
dos. Dabar baigiamas reda- jos mokiniai iš Vilniaus. Pa- sustojo prie Bražinskų by- 
guoti 9-tasis ir redaguoja- nevėžio ir Alytaus, kur po- los. Pranešė, jog sovietai da
rnas J O-tasix tomai I etė yra mokytojavusi. rė didžiulį spaudimą., kad

Nr. 6, .1971 m. vasario 9 d

i

Viršuje Neringos smėlio kopos, 
kairėje — Neringos mišku ka
ralius briedis.

%

Rugiapiūtė Lietuvoje

5*-^

Vincas Mykolaitis - Putinas 

TĖVŲ ŠALIS

Už jūrių marių, už mėlynųjų,
Už kalnų slėnių, miškų juodųjų,
Pro nykią tamsą ir rūstų vėją,
Kurs balto sniego pusnynus sėja, — 
Kaip šviesų, šiltą gegužio rytą, 
Rausvais alyvų žiedais kaišytą,
Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju,
Tave svajoju, tave dainuoju 
Tolima, brangi Tėvų šalie!

Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos, aptemo mintys,
Ir ėmė brolis brolio baugintis.
Tik tu, brangioji, visiems vienodai 
Tą pat; vaizdą iš tolo rodai:
Pro kraujo puotą, liepsna gaisruota, 
Žiedais spygliuotais apvainikuota 
Spindi aukštybėj. Tėvų šalie!

Jau lauktas rytas pro dūmus švinta. 
Spindėk, brangioji, skausmų auginta.
Ir mes, klajūnai, su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesme 
Ir grįšim, grįšim silpni išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią.
Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai, 
Tolima, brangi Tėvų šalie!

RUSŲ EMIGRANTAI

IR SIMAS KUDIRKA

Į Simo Kudirkos tragedi- 
ą labai jautriai reagavo ir 

JAV-bių rusų emigrantai.
Jų laikraščio 'Novoje Russ- 
koje Stovo“ * edąktoiiai 
Mark Veinbaum ir Andrėj į 
Siedych pasiuntė telegramą; 
prezidentui Nixonui. kurio
je savo ir laikraščio skaity
tojų vardu pareiškė protes
tą dėl Simo Kudirkos prie
varta išdavimo sovietams ir 
prašė daryti žygių, kad at
eityje panašių atsitikimų ne
bebūtų.

Jų laikraštis daug vietos 
skyrė S. Kudirkos tragedi 
jai aprašyti. Spausdino pa
vienių rusų ir jų organizaci
jų protestų tekstus. Iš jų pa
minėtina didžiojo rusų rašy
tojo Levo Tolstojaus duk
ters Aleksandros telegrama 
prez. Nixonui. kurioje tarp 
kitko sakoma: „Mes patys, 
būdami pabėgėliai, negali
me Įsivaizduoti, kaip galėjo 
Įvykti Įvykis, visiškai prie
šingas visiems JAV princi
pams ir tradicijoms. Mes ti
kime, kad panašūs Įvykiai 
daugiau nepasikartos“.

Labai jautrias telegramas 
pasiuntė prezidentui Nixo- 
nui Rusu pravoslavu bažny-!čios arkivyskupijos* sinodo! Slmotkalc‘° z™?s‘ Sovietų; 
pirmininkas metropolitas '“istencųos^ UPI agentūrai 
Filaretas ir metropolitas ii įteiktomis žiniomis Sovie- 

I tų Sąjungos Aukse. Teismo
Metropolitas Irinėjus sa- e?aclJa buvo nuv>'kusi * 
rašte sako, kad JAV yra* 1 n1^' (L)

('baries Towsend prieš 15 metų 
buvo nuteistas mirti. Dabar ChL 
cagos teisėjas pripažino, kad jis 
nuteistas neteisėtai, todėl įsakė 
per 4 mėnesius jį antrą kartą 
teisti arba paleisti j laisvę.

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

Materialistiškas istorijos
80 ps! Kama

vo

PROTESTAVO IR 

SOCIALISTŲ 

PIRMININKAS

Dėl Simokaičių Vilniuje 
nuteisimo Įvairiais kanalais 

; buvo daromi žygiai paleng
vinti jų likimą. Sausio 22 d. 
Štrasburge Patariamoji Eu
ropos Tarybos asamblėja 
svarstė rekomendacijas dėl 
Hagoje pasirašytos tarptau
tinės aviacijos konvencijos 
apie neleistiną keleivinių 
lėktuvu grobimą. Pirminin- 
kas Reverdin pranešė, jog 
ryšium su rekomendacijom 
turės būti svarstomas ir nau
jausias sovietinio teismo 
sprendimas, kuriuo paskirta 
mirties bausmė lietuviui už 
pasikėsinimą pagrobti lėk
tuvą.

Po trumpos olando M. Pi-

BAUSMĘ SUŠVELNINTI 

NUSPRENDĖ MASKVA

Vasario 1 d. užsienio 
spauda paskelbė papildo
mas UPI agentūros žinias. 
Jose pranešama, kad sausio 
26 d. Įvykęs Aukšč. Tarybos 
posėdis, kuriame buvo pa
keista Vyt. Simokaičiui mir
ties bausmė. Prašymas pasi
gailėti buvęs Įteiktas Sirno- 
kaičio advokato be paties

supraiimss.
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 psi., kaina 
10 centų.

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

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

SocieMzmo teorija, f M.* 
Fišerio), 74 psl., karia 25 et.

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3,95, bet visos kartu par
duodamos už S2.

Geri žodynai
yi

pasirašę susitarimą duoti 
prieglaudą visiems, kurie 
jos prašo ir kurių gyvybei ir 
laisvei gresia pavojus jų tė- ..
vvnėje. o „tuo tarpu žmo- , J?1 au^as 1 as? ’ .
gus, kuris ant kelių atsi- , Tas lėktuvo kapitonas, 

(klaupęs maldavo pagalbos kaus Prlėme Simokaicius į 
ir kurio laisvė ir gyvybė aiš- j £k<:uva * F?i-~~
kiai buvo pavojuje

NUTEISĖ IR KAPITONĄ

Anglu - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Bara vyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų 
dynas,

buvo nuteistas 15 metų kalėji
mo. Juos buvo priėmęs be 
bilietų. Apie jo nuteisimą 
žinios pirmiausia atėjo iš ge- j

prievarta grąžintas bedie- 
į viškai valdžiai, kuri dar kar
tą parodė savo visišką žmo
gaus paniekinimą, žiauriai
mušdama ta žmogų ameri- ... , A . t
kiečių 'jurininkų akyse. Ši- ?g<įlau. Pavirtintos li
tas žmogus tapo neleistino ls sotinių. Lėktuvo ka-

lietuviai tėvas ir sūnus Bra
žinskai būtų išduoti. Tačiau 
Turkijos apeliaciniai rūmai 
atmetė sovietų ir prokuroro 
reikalavimus. Kalbėtojo 
nuomone, negali būti laiko
ma nusikaltimu bėgimas Į 
laisvę iš totalitariškai valdo
mo krašto.

Sekantis kalbėtojas dr. 
Pittermann, Austrijos socia
listų ir Socialistų internaci
onalo pirmininkas, pasiūlė, 
kad ir lietuvio Simokaičio 
nuteisimo mirti atveju asam
blėja preikštų toki pat pro
testą. koks buvo pareikštas 
sovietų piliečių žydų byloje i 
Leningrade. Pirmininkas: 
Reverdin kalbėtojo siūlymui I, 
pritarė. Jis konstatavo, kadi 
ir kiti nariai yra tos pačios 
nuomonės. Telegrama tą pa
čią diena buvo nusiųsta So
vietų Sąjungos ministeriui! 
pirmininkui Kosyginui. I

Jonas Glemža Lietuvių 
socialdemokratu

sovietinės tikrovės nepaži
nimo auka“.

Minėtame laikraštyje bu
vo taip pat išspausdintas 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pirmininkės Vin
cės Leskaitienės padėkos 
laiškas redaktoriui Veinbau- 
mui ir kartu šitaip sureda
guota Mato evangelija 2.14. 
kur kalbama apie Šv. Juo
zapo su Marija ir jos kūdi
kio pabėgimas i Egiptą:

„Ir pakilo jis ir paėmė kū
diki ir jo motina naktį, ir iš
keliavo ieškoti prieglaudos 
Egipte, ir nebuvo ten Ame
rikos pakrančių sargybos, 
kuri galėtų ji išduoti Erodo
zmonems

zo-
Karsavi- 

ir Siapoberskis, apie 
27,900 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

naitė
redagavo

Lietuviškai 
dvna*, ViUaus

angliškas žo-
L eteraičio, ii

rai informuotų rusų ir kitų Į laida, daugiau Kaip 30,000 
tautu disidentu sluoksniu, I žodžių, 586 psi.. kaina $7-09.

pitono nuteisimas yra 
mas toks atvejis“.

pir-

LIETUVIAI TURĖTŲ 

TO NEPAMIRŠTI

Kongresmanas James Ful- 
ton, respublikonas iš Phila- 
delphijos, sako. kad Ameri
ka gerai padarė, grąžinda
ma Simą Kudirką sovietam, 
nes Valstybės departamen-

, Introduction to modem 
Lithua nian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmai- 
stieg, 471 psl , didžiausias 

| ir moderniausias angliškai 
Į kalbantiems lietuvių kalbos 
į vadovėlis, kaina $7.

Ar skaitytos?
Kritusieji už laisvę, II to

to nuolatinė pozicija yra ne- Į mas. parašė Vladas Ramo- 
priimti pabėgėlių tuo metu, jus, 195 psl., kaina $4.00. 
kada eina kokios nors dery
bos su kitais kraštais. Šiuo 
atveju ėjo derybos su rusais 
plekšnių žvejybos reikalu.

Kai ateis rinkimai. Penn- 
sylvamjos lietuviai turėtų 
šituos jo žodžius prisiminti 
ir dėti visas galimas pastan
gas, kad toks kongrešfria- 
nas, kaip „ponas“ Fultonas. 
geriau sėdėtų prie krosnies 
su savo pačia, negu atsto- 
vautų kam nore kongrese, j

DEMOKRATU VADAS 
APIE KUDIRKĄ

Demokratų partijos pir
mininkas Lavvrence O’Brien 
gruodžio 9 d. paskelbė pa
reiškimą Simo Kudirkos rei
kalu. Jame pabrėžtinai sa
koma. kad prezidentas Nixo- 

j ras turi stengtis, kiek tiktai 
gali. kad Simui Kudirkai bū
tų leista apsigyventi JAV-se.

SIMAS KUDIRKA — 
SUVALKIETIS

„Nepr. Lietuva“ rašo, kad 
j sovietams išduotasis Simas 
Kudirka esąs suvalkietis.
gimęs Griškabūdyje, šakių 

partijos (,eor^e Rouland Stanley Raring apskrityje, mažažemių šei-

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

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

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

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psi., kaina $1.00.

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

Asmeniu dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psi., kaina 
$3.00.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
•onėlės Orentaitės, 234 psl., 
taina ...............................$3.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA. R. Skipičio atsimi
nimų II tomas. 4~6 psl., kai
na $7.00.

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, \ aižgan-

vardu dr. Pittermannui pa- Paskirtas Britanijos amha^do. moję, bet nenurodo šaltinių.. to straipsniai. 40 p5:.. Kai- 
siuntė padėkos telegrama ri,,m ":,sh,n’-rton»- is kurni t-i žinia gauta. na $1.°0.
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1 Ttwi Taigi, nestebėtina, tė- Į HARTFORDO LIETUVIAI ir darbo unijose pareigūnų

Pasikalbėjimas
Maikio su Tęva

kurie savo posėdžiams nuo
motų mūsų klubo patalpas, 
nes tai didelė materialinė, 
parama klubui. Yra daug 
galimybių klubo veiklai iš-Į 
vystyti, tik reikia iniciaty-j 
vos ii erei gijos. Tikėkime,

»kad vadovybė tai sugebės 
padaryti.

V.M.K-tis

EASTON, PA.

Mirė Petras Andriušis

Sausio 22 d. vietos ligo
ninėje mirė Petras Andriu
šis, gimęs 1891 m. Pirmą 
kartą jis i Ameriką buvo 
it važiavęs 1913 m., bet 1925 
m. grižo i Lietuvą. Antrą 
kartą Dėdės Šamo žemę jis 
pasiekė 1961 m. pavasari.

Velionis komunistų buvo 
išvežtas Į Sibirą. Laimingu 
būdu išliko gyvas, ir Neu 
Yorke gyvenančio sūnaus 
pastangomis jam pasisekė 
atvykti Į JAV.

Jo liūdi žmona Antanina, 
sūnus Juozas su šeima, Lie
tuvoje duktė Albina Baruse- 
vičienė su šeima, brolis Jo
nas su šeima ir 5 seserys, ku
rių viena Sibire.

Jiems visiems gili užuo
jauta.

ve, kad popiežiaus imperi-i
joj kyla revoliucija. Gyve-i Buvo gražus koncertas

Yra sakoma, kad žmogus 
ne vien tik duona gyvas. Tai 
šventa teisybė. Ir Hartfordo 
LB valdyba, kuriai \ adovau- 
ja Dzikas, dristu sakyti, tai 
gerai žino. Ji žino, kad ir

name didžiųjų permainų 
mžiuje, reikalingos permai- 

11 nos ir bažnyčioje, nes peril- 
ji trukdė žmonijos pil' gai

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

mvneiga. Griūva karalių ir 
carų sostai, negali amžinai 
stovėti ir popiežiaus sostas. , Hartfordo lietuviai buvo ir
. . ;• ’ f.. itebcra labai pasnigę hetu-As revoliucijos bijau. , . L ' *

— Teve, jeigu jau davat- -P , •, • , .’J. ? J . .. . Tode! ji ir surenke Lietuviukos ir kunigai jos nebijo, tai, • , • i klubo salele lietuviškos daliau tau. kaip generolui, sar-i .
mala butu taip kalbėti. , , .aip

— Tai kas man dabar da
ryti ?

— Sakei, kad norėtum 
mane Įrašyti parapijom Bet 
bus geriau, jeigu aš Įrašysiu 
tėvą i socialdemokratus. Ar 
nebus geriau?

— Bet žinai, Maiki kad 
socialdemokratai yra bedie-' ii 
viška susaidė. Aš i tokią 
klumpaniją nesidėsiu.

— Nebijok, tėve, jei so-

koncertas buvo vietos lietu
viams maloni staigmena. Sa
lė buvo pilnutėlė žmonių, y- 
pač jaunimo.

Koncerto programą atlikę 
N’e\v Yorko lietuvių vyru 
choras, vadovaujamas muz. 
Vytauto Strolios. choristams 

solistams akomponavo 
P. Skabeikis. Pranešėja bu
vo Nijolė Baltrulionienė.

Programos pirmojoj daly
lialdemokratai nekalba ro-jbuvo liaudies dainos
žančiaus; bet jie yra geri 
žmonės, ir iš tėvo rožančiaus 
neatims.

— Ale tu žinai, kad se
niau kaikada išdaužydavau 
uems langus, nu. tai dabar 
;r sumenė nepazvalytų prie 
jų dėtis.

— O žiūrėk, tėve, kas at-

antro-
joj — operų arijos, čia iš
girdome ir solistą V. Alks
nini.. Publika dainininkus 
palydėjo gausiais aplodis
mentais.

ši koncertą Hartfordo lie
tuviai ilgai atsimins. Didelė 
padėka priklauso Ne\v Yor
ko dairinkams ir jų vadovui

.....» A.< • i
Viršuje Ekvadoro laivas, kuris sulaikė JAV žveju laivus 
“The Coimbra“ (vidury) ir ’The Jeanette“. JAV ir Ek
vadoras ginčijasi dėl žvejybos srities. Ekvadoras leidžia 
kitiems žvejoti tik už 200 myliu nuo kranto, o JAV tei
gia, kad tarptautiniai vandenys prasideda už 12 myliu 
nuo kranto ir juose gali žvejoti, kas tik nori. Ekvadoras 
Amerikos laivus baudžia piniginėmis bausmėmis, kai pa
gauna žvejojant arčiau 200 myliu nuo savo kranto. Pir
masis laivas tokiu pabaudų jau sumokėjo $17,750, o ant
rasis — $65,550. I

dtiko Čilės. respublikoj. Ji \ ytautui Stroliai ir Hartfor- 
katalikiska šalis, o betgi kai j valdybai už koncerto i

ai buvo renkamas surenjrįmą.
LEMNO PLANAS

— Maik, ar tu moki per 
sižegnot?

— O kodėl tėvas nori ži 
noti?

vės nėra: asmuo negali lais
vai galvoti, negali skaityti..
kas jam patinka, ir negali
bendrauti su laisvuoju pa-

— Aš noriu tave Įrašyti Į! šauliu. Jauna mergina, pa-
! tekusi vienuolynan. negali
Į išvažiuoti nei savo tėvų ap-

Nu. be bažnyčios gy-! lankyti. Taip pat suvaržyti
ir vyriškiai dvasiškiai. Vvs- «/ «/

dabar tenai 
prezidentas, tai buvo išrink
tas socialdemokratas, nors 
jo du oponentai buvo geri i 
katalikai. Už socialdemo-

parapiją.
— Kodėl?

venti negerai.
Iš tikrųjų? kupu diktatūra

— Jesą Marki, iš tikrųjų.: gyvenime yra daug griežtes-
— Bet jeigu taip būtų. tai ! nė, negu komunistų režimas

kodėl bažnyčią pameta tie 
kurie buvo jai pasiaukoję li
tam tikrą mokslą baigę?

— Tai svaizrolai, Maiki. 
Tokių nedaug.

— Bet jų daugėja.
— Koks ten daugėjimas,*

fe
Koncertas paliko labai 

gerą Įspūdi ne tik vietos lie-Į 
tuviams.- bet ir amerikie-i 
čiams, kurių čia buvo drau-į 
ge su prof. Sennu atvykusių į U? 
iš Coventrv. Ir prof. Seimas^ e> 
pareiškė dideli koncertu pa
sigėrėjimą, — kad seniai

Leninas komunizmo stra- 
j tegiją savo raštuose yra taip 
nusakęs:

"Pirma mes užvaldysime 
Rytų Europą, vėliau Azijąkratą agitavo net ir kunigai. , t

Pats’kardinolas Henriquez U cRvVnūv.Tprof SečnaliMeS Ameriką.!
patarė katalikams balsuoti pareiškė didelį koncertu pa-1“ !’askut‘n1^ ka',lta lzmo 

, sigė,ėjimą. 2 kad j mrtoyę. jos nepulsime.
. , 7 :; , { > taip gražiai dainuojant gir-i. : . ‘ ••mislyt. As bijau, kad tu ne-j ' '■ Į kaip persirpęs vaisius

Ekskursijos l Lietuvą
bažnyčios ,-§ves^um manęs iš doros ke

lio.

nėjęs.
AMERICAN TRAVEL SERVICE, vadovaujamas Walter

! Rask - Rasčiausko, organizuoja 1971 metų vasarą net 6 
* veža

lietuvių grupes be jokių nesklandumų.
Sovietų Rusijoje. Ir tai yr? 
svarbiausia priežastis, tėve 
kodėl kunigai ir vienuolė? 
taip bėga iš bažnyčios — 
kaip Kudirka nuo sovietu 
laivo.

Maiki, aš nelabai no

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Maiki. Juos gali suskaityt rėčiau su tavim sutikti 
ant vienos kojos pirštų.

— Tėvas klysti. Nesuskai
tytum jų nei ant savo gal
vos plaukų.

— Ar žinai, Maiki, kad 
plaukų ant mano galvos ne
labai daug. Ir aš tau pasaky
siu, kad tas labai gerai, ba 
kai dabar barberiai pasiuto i tesr.es 
plėsti po 3 dolerius už gal-į 
vos nukirpimą, tai mano ki
šenei būtų tikra zguba, jei
gu reikėtų dažnai galvą 
kirpti.

— Neduok jos nukirpti 
visai, nes be galvos nematy
si kur eiti.

— Aaa, tai jau tu čia iš
vedei mane iš tolko.

Bet grįžkim prie baž-

— Tėvas turi pilną teisę 
su manim nesutikti, bet pa
sakyk, kodėl nesutinki.

Va, kodėl: tu sakai, kac 
vyskupų diktatūra yra pik
tesnė, negu komunistų reži
mas. Vot, ant to aš nesoglas 
nas. Juk ir tu žinai, kaid kie 

diktatūros už komu 
nistų niekus nėra. Dėl tr 
juk ir Kudirka nušoko nuc 
jų laivo.

— Kiekviena diktatūra 
tėve. varžo žmogaus laisvę 
Bet vyskupų diktatūra varže 
net ir tokius dalykus, kurie 
sovietuose nevaržomi. Pa-X
vyzdžiui, žmonių santuoka 
Sovietuose žmonės tuokias

Aukojo:
Po$ 1: S. F. Kručkas. Gil- 

bertvilie, Mass.. S. Aleksie
jus, Valley Shean, N. Y.,j kiems pasiryžėliams! 
A. Gantautas, Bridgeport,!
Conn., M. L. Balčiūnas, Dėt-'

; New Yorko vyrų choras,į Ba:p matome, Lenino pa- į turistines grupes. ,Walter Rask jau 10 metų sėkmingai 
! muz. Vyt. Strolios vadovau-įfeMjai *4 ldana V v- . lietuvių grupes be jokių nesklandumų.
Į jamas. yra padaręs gražią | KaP.ltahs!ai .ir..kltl p°lltimai! Atlanto pakraštyje, New Yorke, Bostone ir Philadelphijoj 
į pažangą. Jo choristai yra su- "ei1smanellai Jle,?s da\ pa_
įsiteikę ne tik is New Yorko-į de(,a- Pa^s kasdamiesi sau
Brooklyno. bet ir iš N. Jersey { GU°b?- 
valstijos. Kaikuriems jų ten-j 
ka keliauti Į repeticijas nuc i 
50 iki 100 mylių. Garbė to

Po koncerto buvo balius 
?u šokiais, kuriems grojo

roit, Mich., A. Vilkas, Mont-| Worcesterio lietuvių orkest- 
real. Que.. J. Matijošaitis,' ras.
Long Beach, CaL, J. Ročius.«
Los Angeles, CaL. J. Star-į 
kus, So. Boston, Mass., J. 
Stepp, Titusville, Fla., P. 
Račkauskas, Detroit. Mich.,

Nauja klubo valdyba

Gražus mūrų kiubas, ma
lonu i ji užeiti, praleisti va-

J. Ramonis, Hollvvvood. Cal. i landelę. pasimatyti su pažis- 
Lešinskas. Salem. N.H., tarnais ir net stikleli išlenk-

nyčios klausimo, tėve. Ame-3alsva’- niekas nedraudžia 
rikos žurnalai labai daug a-j Bet vyskupų diktatūra tuok 
pie tai rašo. Stačiai sako.
kacl paskutiniais laikais pra
sidėjo atviras kunigų suki-;nas faktas, koo.ėl ji blogės 
limas. Kartu su kunigais ei- i nė — ne tik blogesnė, be 

vadinamos! stačiai nežmoniška. Ji lauži 
į žmogaus prigimti.

— O kas daugiau?
dikta

tūlos nežmoniškumas yrr 
pasninkai. Ji nustato tarr

tis neleidžia nei kunigams 
nei vienuolėms. Tai vra vie

naJ? ir vienuolės, 
seserys“.

— Ar tu žinai. Maiki. Į 
kad tokias žinias platina ko-, — Kitas vyskupų 
munistai.

— To aš nežinau, tėve:
bet aš žinau, kad tuo; 
skelbia Vatikanas.

faktus, tikrus laikotarpius ir drau 
paties1 džia tais laikotarpiais vai

popiežiaus žinyba.. Vatika- gyti geresni maistą, kuri 
no žiniomis, visame pasauly- duoda žmogui daugiau jėgų
je vra 1.175,000 moterų vie
nuolių. ir pereitais metais 
6.500 "seserų“ iš vienuol. 
nu pasitraukė.

— Tai ką 'jos dabar vei 
kia?

ir palaiko jo sveikata. Šitoks 
režimas net ir religiniu po- 

įš vienuoly- žiūriu nėra pateisinamas.
nes žmogus ir gerai pavalgęs 
gali savo Dievui 
kalbėti. Ar tėvas su tuo ne

— Vienos jų ištekėjo už sutinki? 
pasitraukusių kunigų, kitos — Nežinau. Maiki. Gali 
susirado sau darbų ir laisvai būt. kad čia tavo teisybė, ba 
iš to gyvena. 'Laisvė žmogui ir aš mėgstu gerai pavalgy- 
yra brangiausias turtas, tė- ti. Ir pavabits nepamirštu 
ve. Bažnyčios gyv enime lais- sukalbėti rožančių.

D
K. Bakys, Upland. Cal., J. ti.
.Dalbokas, Los Angeles, Cal. 1971 m. klubo 
S. W. Vitkauskas, Scotia,. išrinkti: pirm. J.
N. Y. vicepirm. Joseph

Po $0.50: J. Bliūdžius,
Millburv, Mass., L. Marke- . , A . .
lis. Toronto, Ont.. J. Stra- A™brose, d.rektonai 
vinskas, Dorchester, Mass..
C. J. Paul Centereach. N.Y.,
•J. Walys. Miami, Fla... J.
Stanislovaitis,, So. Boston,
Mass,. A. Lukas, Detroit,
Mich.. A. Gaurilčikas, Ams- 
terdam. N.Y.. A. Vaičius,
No. Andover, Mass., F. Ur
banavičius. Pittsburgh, Pa., 
i. Grinka. Ocala, Fla., A.
Norkus, Los Angeles, Cal.,: ,u 
R. Bartash, Worcester,!
Mass.. A. Pamataitis, Wil-' 
lovdale. Ont.. A. Kėkštas.'
Omaha, Nebr., A. Dvariškis, •
'Naugatuck. Conn., A. Fed- 
rūras, Hyde Park. N.Y., A.!
Meškus, Duijuesne, Pa., J.
Betten, Pittsburgh, Pa.. E..
Visaskas, Scranton. Pa.. A.
Budzir.auskas, Waterbury,
Conn.. R. Šarkas, Rockpoit.Į x ,

poterius jTex , F Kvietkauskas. Ver- Paremt’l varlybos pastan
j dun, Que.. M. Straukas, Pa- 
terson, N.J.. P. Korla,
Schenacktady, N.Y.

valdvbon
Thomas, 
Szukas, 

sekr. Al. Dzikas, fin. sekr. 
Stanley Patterson, ižd. A.

Jo
nas Kodis, P. Baltrukonis. 
Algis Jalinskas, Eugene O- 
rentas, Richai d Endreliūnas, 
Lou Machinsky.

Klubo valdyboje yra vy
resniu ir 'jaunesnių veikėjų. 
Ypač minėtinas Jonas Ko
dis. Aido c-h ro narys, pir- 

: masis tenorą', vienas to cho- 
j ro kūrėjų. Jis per 20 metų 
buvo klubo tarybos narys,: 
lubo rūmų komiteto pirmi

ninkas. Yra vilties kad ir 
jaunesnieji energingai Įsi
jungs i visu meninę veiklą, 
ateity sėkmingai vadovaus 
klubui, sugebės ii sustiprinti 
medžiagiškai ir išplėsti kul-j 
tūrinę veiklą, kad klubas ( 
būtu dar svaresnis Hartfor-’ 
do lietuvių centras.

Svarbu, kad visi nariai'

cas, o ypač i tą veiklą Įsi
jungtu jaunesniosios kartos 
lietuviai, pagyvindami visą 

i kultūrini gyvenimą.
Visiems aukotojams taria- Lvgiai svarbu, kad klubo 

me nuoširdų ačiū. ; direktoriai stengtųsi surasti
Keleivio administracija amerikiečiu organizacijose

SPECIALIAI 
Į LIETUVĄ

VISA APMOKĖTA 
GAVĖJAS NIEKO 

NEPRIMOKA

SPECIAL I........... $47.00
10 s v. tauku. 10 sv. kvie
tinių miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus.

VERTINGIAISIA
DOVANA JŪSŲ 

GIMINĖMS
DIRBTINIAI KAILIAI
Pasakiškos vertės, di
džiausias pasirinkimas 
vienos spalvos ir dryžuo
tų audinių (mink) ir ka
rakuliu..

KAINA TIK $99.00 
10 SKARELIŲ. . $16.80
5 vilnonės, didelių ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų. visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų. 
Oro paštu siunčiant, pri
dedama $8.50.
MIŠRŪS siunt. ..$126.00 

LABAI VERTINGAS!
Medžiagos 3 jardai vyrų 
žieminiam paltui. 100% 
vilnos, 3 jardai moterų 
žieminiam paltui, 100% 
vilnos, 3’/2 jardo vyrų 
kostiumui. 100G vilnos, 
3 jardai moterų žieminei 
suknelei, 100'' vilnos, 
2 lovos paklodės (dvigu
bo dydžio), 2 pagalvių 
užvalkalai. 6 turkiškieji 
rankšluosčiai.
Yra daug kitokių dalykų

PAPRAŠYKITE 
NAUJO ILIUSTRUOTO 
KATALO(»O VELTUI 

UZSAKLKITE TUOJAU 
l ŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE
E\PRESS ( ORP.

125 Easl 23rd Street 
I'ifth I'loor 

Ne .v York. N.Y. 10010 
T ei. 982-1530

Prašykite mūsų naujo 
iliustruoto katalogo

gyvenantieji lietuviai turi pasirinkimą net 4 grupių, prie 
kurių jie gali prisijungti New Yorke arba Montrealyje. 
Visos ekskursijos sustoja poilsio Romoje ir apžiūri gra
žųjį miestą keletą dienų.. '

TRIJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS

Gegužės 27 d. iš New Yorko $780.00 asm. (2 kambaryje) 
i Liepos 19 d. iš New Yorko $861.00 asm. ’’ ’’
i Liepos 26 d. iš Montrealio $897.00 asm. ’’ ”
: Gugpiūčio 9 d. iš Montrealio $856.00 asm. ” ”

! Norintieji užsisakyti atskirą kambarį moka $75 daugiau, 
į Liepos 26 dienos ekskursija sustoja ne tik Romoje, bet ir 
Leningrade apžiūrėti šio seno ir garsaus miesto.
Kainos Įskaito: kelionę, pilną maistą, viešbučius, ekskur
sijas miestų apžiūrėjimui, transportaciją iš aerodromo Į 
viešbučius ir atgal. Visos grupės turės patyrusius vadovus, 
kurie rūpinsis visais reikalais kelionėje.

LIETUVOJE viešės ne t 11 dienų

(Vilniuje, Druskininkuose, Kaune ir Trakuose)
Norintieji prisijungti prašomi registruotis, nes dalyvių 
skaičius ribotas.
Mes sutvarkysime visus kelionei reikalingus dokumentus 
ir parūpinsiiųe vizas.

Informacijų kelionės reikalais kreipkitės:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Avė. /
Cbicago, Illinois 60643

Telefonas: (312) 238-9787

JAU IŠSPAUSDINTAS z

"KELEIVIO“ 1971 METŲ ;

Ka/endorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

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

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

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127 i

tesr.es
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Gromata Vilniaus 
senelio

Lietuvos istorija, galima sakyti, tėra nuolatinių 
karų su grobuonimis kaimynais, okupacijų, tautos kan
čių ir kruvinų sukilimų istorija. Trumpo nepriklauso
mybės laikotarpio šviesai vėl užgesus, svetimųjų prie
spauda ir lietuvių kova dėl laisvės tęsiasi dar ligi pat 
šios dienos. Tad atsigrįžę i savo tautos praeitį, mes ten 
visada regime nepaprastai daug didvyriškumo, bet kar 
tu ir nepaprastai mažai laimės dienų, likimo skirtų mū
sų protėviams. Toks įspūdis mums lieka ir paskaičius 
neseniai išėjusį dr. Kosto R. J u r g ė 1 o s • stambų 720 
puslapių veikalą ’’Lietuvos sukilimas 1862-1864 metais“. 
Bet su tuo didžiai įdomiu istoriniu laikotarpiu kiekvie
nam verta susipažinti, ypač. kad autorius čia sutelkęs 
gausybę kitur greitomis nerandamos istorinės medžia
gos, vaizdžiai nušviečiančios ano meto lietuvių ir lenkų 
bendras pastangas nusikratyti rusų priespaudos, čia 
regime ir tokių ano gyvenimo vaizdų, kurie primena 
ir vėlesnių laikų to paties okupanto siautėjimą. Tokiam 
pavyzdžiui čia perspausdiname iš minėtos knygos vieną 
savotiškų proklamacijų — ”Gromatą Vilniaus Senelio“. 
Tos ”gromatos“ senoviška kalba ir stilius šiandien mums t

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jackie Onassienė su dukra Caroline ir fotografu Raimun
do DeLorraine po Austrijos baigto vaidinimo eina į už
kulisį susitikti su garsiuoju šokėju Rudolfu Nurejevu, 
kuris prieš kelerius metus pabėgo iš Sovietijos.

Be to, nepatogūs, sunkūs 
ir kieti batai sulaiko kraujo 
cirkuliaciją kojose ir prisi
deda prie venų išsiplėtimo,
kas taip pat sudarko kojų 
išvaizdą ir dažnai baigiasi 
operacijomis.

i Pasunkėjusi eisena, bloga 
laikysena, deformuotas stu
burkaulis, iškraipytos kojos 
venų išsiplėtimas — tai vis 
negerovės, kurios priverčia 
mus rimčiau kreipti dėmes 
perkant sau batus. Kas iš 
mažens turi plokščią pėdą 
privalo nešioti i batus Įdėta 
plokšteles. Stropiai prižiū
rint plokščias pėdas, jos su 
rormalėja. gauna veikiam? 
pado išlenkimą. O kai su 
kietėja, suauga, galima ap
sieiti ir be plokštelių.

A. Gerutienė

JAUNOM ŠEIMININKĖM

slopina mielių veikimą.
Tešla blyneliams turi

lengvai tekėti iš šaukšto, ki
taip — blyneliai bus viduje
neiškepti. į Birutė Pūkelevičiūtė, —

Jei blynų tešloje atsiran-,1 RuGSĖJ O ŠEŠTADIENIS, 
da gumuliukai, ją galima premijuotas romanas, 237
perkošti per sietą. ‘ psk, kaina $5.00.

Trapios tešlos negalima

ROMANAI

Jurgis Gbauda, LIEPS
NOS If: APMAUDO ĄSO
ČIAI, ; as romanas,
301 pusk. kaina $4.00.

ilgai minkyti ir užminkius 
lalikti šiltoje patalpoje, nes 
ūkiu atveju kepinys bus 

’.epakankamai trapus.
Kiaušiniai padidina teš- 

os masę ir jos maistingumą.
Tačiau dar geriau naudoti 
tik kiaušinių trynius: tada 
(epiniai būna žymiai švel- 
įesni ir trapesni.

Jeigu tešla plikyta, formą 
ubą keptuvę truputi pate- 
)ame riebalais. Jeigu rieba- 
ų perdaug, ant apatinės luo
belės atsiras plyšių.

Jeigu kočiojant trapia 
ešlą, ji trupa, o kepant iš 

ios sunkiasi riebalai, vadi
nsi,, sviestas arba margąs
ias minkant buvo persmar- 
kiai ištrintas arba išlydytas, i Ra]pa 
arba kiti produktai n ‘ 9 
oersilti.

’Tar M “ ■ Vincas Ramūnas: MIG
LOTAS RY LAS, LGbpusL,

JĖZUS BUVĘS VEDĘS? ! Kaina Gaunama Ke-
j ieįvio administracijoje. 

Davis ir Elkins kolegijos i
religijos ir filosofijos pro- • Vytautas Volertas, SĄ- 
fesorius William Phipps pa- MOKSLAS, premijuotas ro- 
rašė knygą ”Was Jesus Mar- manas, 279 psl., kaina $3.50. 
ried?“ (Ar Jėzus buvo ve-

mirė tas dvasiškas tėvelis. ! dtrtita.'d'^Ždfatto^isto. v NA kun,'’je jiS 3w!a' NE:
Poną, apie tai dasizinojen, _ ba jiems tuojau papa- anelies dvideginio duiu ir;serovėje nevedusi vvra žv- suvaikieėiy ūkininku sukili- 

sakojo vienas iš jų. kur) taipjaugi Maskoliai sumuse, teki- spirito garų perteklių, kurie dai laikė ne tik nenormaliu, mo !!«« m„ I tomas. 280
ni bėgo pažiūrėtie, kas ten darosi, ir pasigailėtie mušto. _______________ bet ir bendruomeniniame
arkliais mindžioto ir paniekinto svietelio.

O Maskoliai kaip ėmė šaudytie, tai ir ant daikto pen

Primerame jaunoms šei
mininkėms. kas būtina žino 
ti, ruošiant tešlą įvairiem? 
kepiniams.

Orkaitėje kepama tesi? 
neprisvils, jeigu po forma 
pabersime truputį druskos.

Nuplautas razinų uogas 
reikia kruopščiai nušluosty
ti švaria staltiesėle, priešin
gu atveju aplink šlapias uo- 

Maskoliai prišoko prie tų kunigėlių, sulaužė kryžių,; Pasif^ai ys tuščios

Ir einant tam svieteliui pas ponus, užpuolė ant joĮ 
Maskoliai.

O tuo metu iš bažnyčios, pro kurią ėjo, išlydėjo nu
mirėlį. Kunigai nešė kryžių, abrozus ir karūnas.

žadina šypsena, bet joje vaizduojama tikrovė - karties sukapojo abrozus. o kazokai ir čerkisai injojen in bažny-1 Kvlarči mieIine teš]a rej_ 
ašaros, kurias ir visa Lietuva liejo. Be to. stokodamas čią, taip bais.ai sumušė -.ienų kunigą, kad badai jau nu- įja kartas nuo karto apspau-
blaivios tautinės sąmonės, lietuvis dažnai kentėjo ir už 
jam nieko gera nežadančių lenkų ponų interesus.

“Gromata“ rašyta senoviška rašyba, kurią mes čia 
kiek pakeitėme į dabartinę, ypač sz, cz, bet palikdami 
kitus jo rašto būdingumus.

Dr. Kosto R. Jurgėlos veikalą ”Lietuvos sukilimas 
1862-1864 metais“ galima gauti Keleivio administraci
joje. Jo kaina $10.00.

kis vyrus padėjo, o daugumą ronijo.
Ir nustojen Maskoliai šauden. o žmonys paėmen pen- į

kis kūnu? penkių mūčelnirkų iškėlė dideles šermenis.
Ant tų šermenų susirinko šimtas tūkstančių žmonių' 

Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus ’ Sveiki gyvi, : Katalikai. Prūsai ir Žydai drauge lydėjo tuos penkis kū- 
mieli mano broliai Lietuvninkai. Sveiki gyvi jūs Seneliai. nug per^ju mūčelninku, kurių dūšios npvėjo pas Poną 
ir Senutės, jūs Berneliai ir Mergelės, visi o visi vaikeliai j Dievą apsakyti mūsų vargą.
tos mūsų gražios Lietuvėlės’. .... j p. vjeną duobę nuleido tuos penkis kūnus su pen-į

As, Vilniaus Senelis, sveikinu jus visus leisdamas šitą; Liomis erškėčiu karūnomis.
gromata. Perskaitykite ją ir suimkite ją į galvą. jr mei dėsi svietelis, prašydamas Dievo, kad ant Len-

Ilgus metus buvau vaiske. Prancūzmety vajavojau ]<ų ir Lietuvių susimylėtų.
su Prūsokais ir Maskoliais, o Krakusmety taip jau namie Į Paskui porai suvėjen kuopon surašė gromatą pas 
nesėdėjau. ! Maskolijos ciesorių, kad padarytų nekaltiems teisybę ir

Dabar pasenęs, dirbtie negalėdamas, ubagauju. 
Šįmet, po Naujų Metų, pažadėjau keliautie in Čensta-

sugiąžytų musų Tėviškę.
Kunigai, Ponai, Miesčionys, vargdieniai, Prūsai ir

kavą, aplankytie Stebuklingą Panelę švenčiausią, mūsų: žydai, gyvenantieji Lenkuose, mokantieji rasytie. pasi-
Karaliene. " i ant tos £romatos- ’

Aš išėjau pėsčias, paėmęs evangeličką. Ir eidamas! Ir aš serehs taipogi pasirašiau.
per svietą, o skaitydamas žmoniems Evangeliją, nuvėjauj Ir .1US> mieh broliai, kurie mokate rasytie, pasirasy-,
I -r7 - " ' kitę ant tos gromatos, prašydami, kad mums caras sugrą- im Varsa vą. Į, _ __ , > l . ■> j

Čia tuojau atsiminiau sau Krakavą, kur Krakusmety) Zy‘"o neužmikite pasimelsti už dūšeles tų penkių mū-,

čelninkų. I
Būkite sveiki, mieli mano broliai ir seserėlės! i
Tegul Dievas Tėvas ir Sūnus ir Dvasia Šventa asti ; 

Į su Jumis per amžinus amžius.
Vilniaus Senelis

mušėmėsi su Maskoleis.
Net galva pasišiaušė, paminėjus tą dieną. Kiek ten 

vaisko dingo už mūsų Vierą ir Tėviškę mielą.’ Daugelis 
kraujo patekėjo!

Vaišave vaikščiodamas po šventas bažnyčias, sutikau į 
daug pažinstamų senelių, su kuriais drauge slūžijau vais
ke. Ir visi sušnekėjome prašytie kunigų Varšavo, kad at
giedotų agzekvijas už dūšeles mūsų sėbrų, užmuštų pc 
Grakamu.

Kuningėliai, Dieve duok jiems sveikatą, prižadėjt 
mums seneliams dovanai atgiedotie tas egzekvijas.

Ir Panedėlyje, ant rytojaus po šventam Motiejui 
daugumas svieto susirinko in bažnyčią.

Visi melsdamiesi, širdingai meldėsi, ba taip prigul 
melsties už tų dūšeles, kurie numirė už savo Vierą ir Tė
viškę.

Grašiai pasimeldėm bažnyčioj, visi išėjome ant ūly 
čios su procesija, štai raiti Maskoliai zovada iššoko ir ėm< 
naikytie susirinkusį svietą. Mat, Maskoliams nepatiko L 
malda už tuos. kurie su jais vajavojo, gindami savo Vien 
ir Tėviškę. Taigi arkliais mindžiojo ir bizūnais kapoje 
žmones.

Utarnirke, visi raudodami, apsivilko juodais rūbais 
O dūsaudami verkė ir balsu šaukė: Dieve! Dievulėli! Ui 
ką gi mus taip sunkiai koroji! Argi jau tos gadynės su
laukėme, kad mums ir melstiesi nevalna! '

O tuo tarpu ponai iš visur susirinken šnekėjo, kaip 
gaspadoriams ir vargdieniams kiemioniams gerai pada- 
rytie ir jums varguose padėtie. Ir sutarė, kad gaspadoriai 
galėtų išpirktie lauką ir namus ant locnasties ir taip pa
maži stotiesi lygiais šlėktoms.

Seredoj susirinko svietelis Karmalitų Bažnyčioj ii; 
labai meldiesi, o pasimelden norėjo padėkavotie ponams 
už tai. kad jie sušnekėjo gerai padarytie.

Mano batukai
i

Dažnai mes nepagalvoja- susilaukus, kojos lieka dė
mė, kaip svarbu yra apsiau-Į fektuotos, negražiai iškrai- 
i kojas gerais, patogiais ba-; pytos, atsikišusiais kaulais, 
.ais. Mums atrodo, kad tai' suriestais pirštais ir pan. 
ikras niekniekis — ar bus! . , .
riek siauresnis, ar platesnis! Nepatogūs batukai pakei- 
iatas, kad tik kojos gražiai į čia mūsų eiseną.
ūrodjĄų! \ isos, tuibūt. su i jaučiame ir mes pačios, 
maža. išimtim, non, kad ko-jka(j pasjfjarė sunku eiti, lyg 
a būtų nedidelė, n būtinai ;ne savomjs kojomis, tartum 

į mūsų kojos nebeklauso, ir 
! tiek. Eisena darosi nenatū-

aukštais, dailiais 
kais... Na, tai kas,

kulniu-! 
kad tru-

suspaustas, raj^ ”pHumpiška“ ir negra- 
’al įssmesios batai, likspla-j^j ”Kaip ji sunkiai ir lėtai 
tesiu — n- engvai)ędiskai|eina,.. _ tebi kaimynė 
nusiperkam, kas dailiau at- jang0> —”jyg jr sukumpu-
rodo.

O tuo parpu
si, lėtai žingsniuoja, mat, 
jau į senatvę artėja...“

Ją galima matyti gyvą laiveliu 
parodoje New York City Colise 
ūme.

ši nuotrauka turėtu rodyti, kad 
kalbos apie Anglijos karalienės 
sesers Margaretos ir jos vyro

nepatogus
batai vargina kojas. Dažnai Taip. liūdnos pasėkos, 
pamatome autobuse besė- Lieka bloga laikysena ir 
dinčią ir nežymiai savo dai- dažnai deformuotas stubur- 
lų batuką nusiavusią ir po Raulis. Reikia pabrėžti, jog 
suolu pakisusią... Pasigailė- nepatogūs batai deformuo-
jimo šypseną iššaukia ma- ja mūsų stuburkaulį, ypatin- ,ordo Snowdooo pašlijusius šei 
dos ir gražios išvaizdos kan- gaj nuo" labai aukštu kulniu- m-vn’n’us ^nf'^ius esančios be 
kine. O vyresnio amžiaus kų. * pagrindo.

Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 205 psl. 
kaina $3.50.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro- 
oaoas, 234 jpsL, kaina $2.50

Albina-, Baranauskas, 
vAkKi.UPlNUGSE, pre-
mjuotas romanas, 224 psl., 
;aina $2.50.

Aloyzas Baronas, PAVA- 
oA-GO LIETUS, 261 psk, 
kaina minkštais viršeliais 

buvo į kietais $3./o.
jr,. • ’

mo 1935 
psl.; kaina $3 0 Lįr

I gyvenime netinkamu. Pa- 
■ gal šį profesorių. Jėzaus Andrius Valuckas, NE- 
i nuotaka buvusi Marija Mag- MUL O SŪNŪS, 11 tomas, 
t dalena. Apaštalo Pauliaus 428 psl . kaina $4.00.
1 liudijimu, ir Jėzaus moki-
j riai buvo vedę. i Šaky Salminen, KATRY-
j Krikščionybei persimetus NA, romanas, laimėjęs Šve- 
įį Romą, pasikeitė ir pažiū- dijs? Ltc v'eūr .s premiją,
1 ra į vedybinį gyvenimą. Ta- 
i da krikščionybė tapo nebe-

>9 kaina $5.00.

į žydiška. Ne žydų tautybės 
j krikščionys buvo užaugę 
, aplinkoj, kur lytiniai santy- 
! kiai buvo laikomi skaistybės kietais v 
j teršimu, todėl ir gimė min- 
! tis, kad Jėzus vra nekaltai 
Į gimęs iš nekaltos mergelės.

k tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS. 435 psl., kaina
Minkštais viršeliais $3.15. 

i šelfais $3.75,

1970 M. MOKESČIU
"PALENGVINIMAI“

Federaliniu mokesčiu tai- 
syklės. pagal kurias tenka 
apskaičiuoti 1970 metų mo
kesčius, vra kiek skirtingos 
nuo ankstyvesniųjų metų 
taisyklių. Iš jų "įvairiany- 
bių“ galima paminėti tai. 
kad dabar, keliantis į naują 
darbovietę, galima atskaity
ti neapmokestinama kelio-

Baronast LIEP
IMU IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas r- manas, 279 psl., 
Kama $3,00.

Aloyzas

Vytautais Alantas: TARP 
DV1EJV GYVENIMŲ, 462 
ousl., kaina $4.59.

K.-!7Vs Almenas. UPĖ Į 
RYKUS. UPĖ I ŠIAURĘ, 
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psL kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė R čia. KELIAS f
nes išlaidų suma, skaičiuo- KAIRĘ, j?> nrijuotas roma- 
jant po 6 centus nuo mylios, nas iš JAV servUos kartos 
automobilio pastatymo tšlai- lietu-i? gyvenimo, 248 psl., 
das ir greitkelių muitus. i kaina $3.30-

Be to, prezidentas vra pa-1 ' Vol-rta»- GY-
sirašęs taip vadinamą ”žmo-. 1, yRA DA1LUS.
ros nekaltumo ‘ įstatymą, I ' 7 .
pagal kun.jei mokesčiai vv-į . - , •1 . - ‘ J , • i ' tu evvenimo. 242 psi., Kairo ir žmonos mokami drau-: < yL *
ge. sudėti į vieną sumą, tai'
išaiškėjus didesniems nusu- Vytautas Volertas, UPĖ 
kimams, žmona dėl to ne- TEKA VINGIAIS, romanai 
kaltinama. Ji laikoma nieko j t$2p?i., knira $3.50. 
apie ta "biznį“ neišmananti. •

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla • ^2.50 

oir — už 50 centų, už $2.5! 
^sulankstomas) ir už $5.5f 
sieninis^

Vacvs
NU GLESMĖ, 
romanas 2

Kavaliūnas.

9. j

KAL-
,>remiįuota9 
psl.. kaina

Kazys Plaeenu, PULKIM 
ANT KELIU-., romanas iš 

' kun. St’v.zdelio gyvenimo, 
I tomas 200 y-s.. kaina $2.00 

PIGI, BET VERTINGA ; i] tomus 1 G!) : kaina $2.00
Tai H. Tautvaišienės iš-į Juozas NraLkauskas, TIT - 

gyvenimų vergų stovykloje; N AG O nremijuotaa
Sibire aprašymas anglų kai-i 205 isL, kaina
ba ”The Csmetery or Na-' *2.59.
tions in the Siberian Tund- ,

„ ..-o ii- oi ■— Juozas Švaistas: zIOB-ra“, 112 psl., kaina $l./o. Ol,, r,. ,......’ 1 ’ R1A1 PLAUKIA, romanas
Lietuvių kalba ta knyga įš knygių šio kun. M. Sida- 

jau išparduota. Ji labai tin-'ravičiau gyvenimo.233 psL, 
ka dovanoti kitataučiams, ‘kaina $2.50.
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Vietinės žinios
si mirė 16 lietuviu.

Daug serga I

Bostono lietuvių visuomenei
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius praneša, kad šie

met Vasario 16-sios minėjimas bus šį sekmadienį, vasario 
14 d., šitokia tvarka:

Yra daug sergančių. ypaė( 
mokyklinio amžiaus jauni-Į 
mo. Trys jaunuoliai 2-13 

' metų ir vienas 11 metų am
žiaus mirė su ištinusiomis 
smegenimis. Gydytojai ne- 

■ suranda priežasties.

Pradėjo darbą naujoji 
valdyba

10 vai. ryto Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje į Sausio 31 
tuviu klubo

iškilmingos pamaldos su tai dienai pritaikytu pamokslu.,' • • - - • -

2 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos f valdžią. Ta proga 
III-jo aukšto salėje iškilmingas susirinkimas.

d. raujoji Lie- 
valdyba iškil- 

senosios 
suruošta-

1 me bankete dalyvavo daug 
nariu, nes bilietas tekainavo
tik $2.

J. Krasinskas

BROCKTCNO ŽINIOS
t .

Izraelio kariai prie įtvirtinimų ties Suezo kanalu.

bose. Bet atsirado jau ir ki
tas dar "veiksmingesnis bū
das.

Prancūzijoje pastaruoju 
metu darbininkai uždaro 

į kui lame nors kambaryje į- 
1 monės direktorių ar savinin- 
1 ką ir jo tol nepaleidžia, kol 
i nepakelia atlyginimų.

Prieš tokią "praktiką“ 
viešai pasisakė darbdavių 
sąjunga, o prie to protesto 

! prisidėjo ir kaikurios darbi- 
r inkų unijos. Tas klausimas 

į Prancūzijoje, matyti, yra 
jau gana opus, nes ji svarstė 
net ministru kabinetas.

t

Nors ir be kailio liksi, bet 
neįtiksi.

t
• visiems

Ieško

Ką tik gavome:
Už laisvą lietuvį, parašė 

kun. Al. Yaladka. 409 pis., 
kaina $5.00.

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

Laumė Daumė, eiliuota 
pasaka vaikams, gausiai i- 
iiustruota. parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai
na $4.00.

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

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė

Jame pagrindinę kalbą pasakys VINCAS RASTENIS 
iš Nevv Yorko. Meninę programą atliks komp. JERONI
MO KAČINSKO vadovaujamas parapijos choras ir ONOS 
IVAŠKIENtS vadovaujamas tautinių šokių sambūris.

Į minėjimo iškilmes pakviesti Lietuvos garbės konsu
ias adv. A. S b a 1 1 n a, gubernatorius, majoras ir kitų 1 Vasario 16-sios minėjimas 
pavergtų tautų atstovai. j Brocktone ruošiamas sek-

Iškilmingame susirinkime ir pamaldose organizaci- j madieni. vasario 21 d., 
jos prašomos dalyvauti su savo vėliavomis. Vėliavų para-! tvarka:
dui vadovaus Stepono Dariaus postas. j va] rvt0 iškilmingos

Vasario 16 d. 12 vai. prie miesto savivaldybės rūmų• pamaldos šv. Kazimiero 
bus iškelta Lietuvos vėliava. į bažnyčioje.

Lietuvių visuomenė kviečiama visur kuo gausiausiai! o , ....
dalyvauti ir dosniai aukoti Lietuvos laisvinimo reikalams. 1 “ ' ■ ' • J -e. •

Andrius Keturakis,Edmundas Cibas,
pirmininkas sekretorius

ua
Vasario 16 minėjimas bus 

anglų kalba perduodamas 
per vietines radijo stotis: 
WOKW — sekmadieni, va
sario 11 d. 12:00-12.30 vai. 

'popiet ir WBET — antra- 
■ akademija salėje jio bažių-. vasario 16 d. 7:30-
Pla- ; 8:00 vai. vak.

• i • * *is vie-i

BUS ILGU LAISVU 
SAVAITGALIU

Šiemet dauguma JAV 
darbininkų Įlenkiąs savaites 
tedirbs po 4 dienas dėl to, 
kad kitaip bus švenčiamos 
kaikurios šventės.

Tik Naujieji Alėtai 
švenčiami sausio 1 d

Ieškau Ados Bartkienės, jos
dukters Danutės ir sūnaus Al- i R Raila 351 .«1 kui
berto. dfe*-gvveno Vokietijoje!^’10^' Kaita, ,wl psi., Kai 
Miunch^nĮjYVarrner Kaserne na $5.00.
stovykloje, i Ameriką atvyko 
1950 m. Prašau atsiliepti Kelei
vio adresu, pažymint, kad laišką 
reikia atiduoti J.A.

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

Vasario 16 -sios minėjime 

dalyvaus ir R. Briezė

Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjime va
sario 14 d. dalyvaus ir latvis 
Robert Brieze, kuris dau
giausia padėjo viešumon iš
kelti Simo Kudirkos išdavi
mo rusams tragediją.

Kada atidaros krautuvės

Nuo praeitos savaitės pa
keistos Bostono krautuvių 
darbo valandos. Pirmadie
niais ir trečiadieniais jos bus 
atidarytos nuo 9:30 vai. ry
to iki 8:30 vai. vakaro, o 
antradieniais, ketvirtadie
niais ir penktadieniais nuo 
9:30 vai. ryto iki 6 vai. vak.

šeštadieniais dauguma 
krautuvių bus atidarytos nuo 
9:30 vai. ryto, bet uždaro
mos skirtingu laiku.

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Vasario 14 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos III aukšto salėje 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minė
j imas, kurį rengia Altos sk.

* * *
Vasario 28 d. 3 vai. pc 

pietų Lietuvių Piliečių dr-jos 
III aukšto salėje Baltijos ii 
Žalgirio skautų tuntų Vasa
rio 16 Nepriklausomybės ak
tui paminėti iškilminga su
eiga.

3fE 3įE *

Kovo 14 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos III aukšto salėje 
Alinkų radijo talentų popie
tė ir gražuolės "Miss Lithu-
ania of N.E.“ balius.* * *

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

Balandžio 4 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
III aukšto salėje Baltijos ir 
Žalgirio tuntų tradicinė Ka
ziuko mugė.• • •

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

Kalbėtoju pakviesta
tos klebonas kun. P. šaka-' Sausio 30 d. Sandaros 
lys. Meninę programą at- klubo salėje įvyko Altos 
fiks komp. J. Gaidelio vado- banketas. Bankete atsilankę d. ir Kalėdos

bus H:XT ’ I’Nepn- ■ |
klausomvbės diena liepos 4 ! *

gruodžio 25 į * 
neatsižvelgiant. kokia *! Balandžio 2o d. 3 vai. po- vaujamas parapijos choras Brocktoro majoras J. E. Su- d.

piet Jordan Hali salėj Auš- jr lituanistinės mokyklos livan ir Ipolitas Aloncevi- savaitės dieną tos šventės 
ros Yedeckaitės-Riegle (so- mokiniai. " įčius sveikino banketo daly- būtu. O šios šventės bus nu-:?

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.4.30 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

17.3 Artliur St.. Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

pranas) koncertas.
♦ * *

Balandžio 25 d. Sandaros 
salėje Sandaros moterų klu
bo našlių karalienei pagerb
ti balius.

Visi kviečiami kuo gau
siausiai minėjime ir pamal
dose dalyvauti.

SVARBU! 

į LIETUVĄ 

AUTOMOBILIAI
Tik trumpą laiką

MOSKVIč 4081 E. $2875 
ZAPOROŽEI Zaz 969 

kaina $1.895 
Labai ribotas skaičius.

todėl SKUBĖKITE 
UŽSAKYTI DABAR!

U ž s a k y k i te tik 
per

INTERTRADE 
EKI’RESSS (ORP.

125 East 23rd Street

WORCESTER, MASS.

Nepriklausomybės 

paskelbimo minėjimas

Jis bus vasario 14 d., bet 
apie jį nerašysiu, ne žinau, 
xad apie tai painformuos o- 
,'icialiai komitetas, kuris mi- 
įėjimą rengia. Čia tik norė
liau paraginti visus tą dieną 
dalyvauti minėjime ir dos- 
įiai aukoti Amerikos Lietu
mi Tarybai — Altai. ,

Pernai Vasario 16-sios 
ninėjime paklausiau vieną 
noterį, kai ji aukos Altai., ********************************

Xew
JOO| j 
York.

viii 4
N.Y? 10010

Moteris net piktai atrėžė,1 
tad ‘ii neaukosianti nei al-

leškomas Vacys Kazlauskas, 
Kazio sūnus, gimęs 19.32 m. spa-

j ucaunuoiaiiu nei j j (jjngęg i95i Karn
oms, nei kam kitam, o tikjiaučiuje (Kaliningrade). Ieško 
Vmerikos Lietuvių Tarybai. I motina Veronika Kazlauskienė. 
Vš neturėjau jai nieko kito1
itsakyti, kaip tik "gerai, la-! 
ai gerai padarysi“. •
Chuliganai ir čia siaučia j 
Broniui Asipavičiui mi-

1 Kas apie ji ka nors žinotų, 
malonėkite rašyti

F. Repšienei.
170 Melrose Street, 

Brockton. Mass. 02102.
(6)

vius ir pagyrė vietos lietu- keltos į pirmadienį: AVa- J^*##****************************************************************
vius, taip gausiai dalvvavu- shirgtono gimimo — į tre- -------------------------- --------------—-------------------- •
sius eisenose dėl Bražinskų, čiąjį vasario pirmadienį,
S. Kudirkos ir Vvt. Simokai- Kapų puošimo — į paskuti-'
Čio bei aktyviai pasireišku- nįji gegužės pirmadieni, 
sius laiškų ir telegramų siun- Darbo diena — į pirmąjį 

rugsėjo pirmadieni, Kalum- 
ho — į antrąjį spalio pirma-

timu JAV vyriausvbei.
P. Jančauskas

ja

PRAŠYMAS

‘Keleivio7' administraci- 
prašo gerb. skaitytojus

kurie keičia adresą, prane 
sent naująjį adresą neuž

n»r»Iv6 ir s^naii 
Nepamirškite parašyti

pašto numerio — eode.

dieni, Veteranų — į ketvir
tąjį spalio pirmadienį ir Pa
dėkos diena — i ketvirtąjį 
lapkričio pirmadienį.

ŠITAIP GAUNA ALGŲ 

PRIEDUS

Dėl algų pakėlimo pa
prastai kovojama streikais 
ar darbdavių ir unijų dery-

us, jo aklą žmoną vaikai 
jasiėmė pas save. Tik po 
ermenų chuliganai išlaužė 
o buto duris ir daug kito- 
rios žalos pridarė jo bute.

Tai jau ne pirmas toks 
atsitikimas. Mirus 
Tamulioniui, jo žmona buvo 
’piplėšta. Mirus Jonui Vaš
kui. jo žmonai grasinta te- 
efonu, kad bus apiplėšta. 
Duktė pasiskundė policijai, 
turi dabar saugo.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Kacij.

Mirė

Sausio pabaigoje mirė Er- 
įestas Žalneraitis. Marijo- 
įa Šilalienė, Adelė Pigagie- 
įė, Viktorija Bundzienė, 
Vincas Matulaitis. Bronius 
Sipavičius, Petras Aliukas 
:r Jonas čekauskas-Stevens. 
Viso labo per sausio mėne-

•Tograma Naujoj Anglijo 
š stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 

Juozui 101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

ną. Perduodama: Vėliausi!, 
pasaulinių žinių santrauks 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis , 
daltic Florists gėlių ir dova 
ių krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo- 
las A N 8-0489. Ten gauna 
ias ir Kplpjvia

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

Ekskursijos į Lietuva 
Kaina 776.00

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

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 
JAU DABAR!

Trans--Atlantic TraveI Service
390 West Broadway,

South Boston, Mass. 02127
Telef onas: 268-8764

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš

eivijos bekraštis, 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, LaSalIe-Montreal, 690, Quebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

NENUSIMINK!! £’.
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus-Į 
mals, nutirpimu, jaučiant nuo- 

; vargį.
- - - - - -_________________ j REE-LEEF RUB mostis dau-

________  gumai pagelbsti. Užtikrinam pa-
šNl OMOJAMAS KAMBARYS sėkmes, arba grąžiname pinigus. 

Dorchestery šeimoj išnuomo- Siųskite $5, gausite vaistas
jamas geras kambarys. Pagei- su nu£<^y.m?’s*

Klausti Keleivio administraci- ROYAL I RODĮ Cl. j
daujama dirbanti moteris. North Sta., P.O. Box 9112
joje. Newark, N.J. 0710a

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

-išu 80 met į tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SETTY N1S MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

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

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

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreip«itės 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

SLA-
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Vietines žinios
■e*#*##*#######*####**********.***'*##*-’#***##. I

Nepaprasti svečiai iš 
Brocktono

Naujas Lietuvių Fondo 
narys

Praeitą trečiadieni mus Stanys ir Orą Martišaus- 
aplankė 3 broektoniečiai: kai, gvv. f k ./stone, Įstojo i ■
J. Ašmutis, P. Duoba ir A. Lietuviu Fondą ir Įmokėjo 
Kamarauskas. Jie visi yra 100 dolerių.
pensininkai. A. Ramanaus-į j i? postono Vajaus Ko

• • i i. miteta> .. lu.-il llzidl jiems \ įncas Rastenis, kuris kalbės
P* Duoba UŽ knv "as sumo dėkoja UZ auną LP. Lietuvos nepriklausomybės su- Ona Ivaškienė, kurios vadovau-

V Komitetas kakties minėjime vasario 14 d. . ................. ...v. rvomnetcs . jamas tautiniu šokiu sambūris
2 vai. popiet So. Bostono Lietu-

i x -
dalyvauja Liet mos nepriklauso- 

~ I mybės paskelbimo sukakties mi

nėjimo programoje vasario 1 i d.

Inžinieriai minės Vasario 16

Amerikos Lietuvių Inži- j 
nieiių ir Architektų S-gos Į 
Bostono skyriaus iškilmin- 
gas susirinKimas Vasario 
16-jai paminėti bus vasario 
12 d. 7:45 vai. vak. Česlovo 
Mickūno namuose (3 Wil- 
liams St.. Canton, Mass.).

Programoje — doktoran
to Mykolo Drurgos paskai-

į ta ir po jos meninė dalis, i

Spaudos rėmėjas

V. Pledas iš Baltimorės, i 
Komp. Jeronimas Kačinskas, Aid., atnaujindamas Kelei- i

i vio prenumeratą, užsakė jį! 
kūno vadovaujamas choras at- vieneriems metams gimta-:
liks meninės programos dali dienio proga ir savo kaimy

nei Onai Pastus.
i Didelis ačiū V. Pledui?“ i

skelbimo sukakties minėjime va- Aukojo Kudirkos komitetui
vario 11 d. 2 vai. popiet So. Ros- Julija Janavičienė ir Jad- 

i vyga Tumavičienė Simo Ku- i
tono Lietuviu Piliečių dr-jos sa- d^kos komitetui aukojo po 
Įėję. $5.00.

kėjo S20.
Jei tokių pensininkų bū

tu daugiau, tai nei lietuviš
ka spauda, nei knygos ne- 
merdėtų kaip dabar.

>LA 43 kp. susirinkimas i viM Piliečių dr jos sa,ė-je-

Kuopo > susirinkimas bus 
a aiio 10 d. 7 vai. vak. So. 

Eostono Lietuviu Piliečiu Išvyko i Hawajus

Paragink savo pažįstamų dr-jos patalpose. Čia galėsi- Emilija Kamėmenė is- 9 vai. popiet So. Bostono Lietu- 
išsirašvti Keleivį. Kaine te sumokėti mokesčius. įskrido i Havvajus savo dūk-
metams $6.00. ' Valdy ba 1 teis aplankyti. v ių Piliečių dr-jos salėje.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St 

YVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868 

yra vienintele oficiali jsUu- 
ga YVorcestery, kuii siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVortes
terio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau-1 i

'i pi< a N 8-2X05
! l)r. Jos. J. Don oro r
į

ii Dr. J. Pasukamu
1 P R D 1 N I S 

CF f OME i RISTAS 
V Hlaildes -
P 9 va. rvto iki 5 ■’»!. vali 

Trečisdieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, .Mass

%

!iž
ui

Lietuvos nepriklausomybės pa-

South Boston Savings Bank
ALI KEI) VV. ARFIIIBALI), PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

4i A. J. NAMAKSiM.
;! Real Esi ate & Insurance į 

321 Country Club Rd. 
l Newton teatre. Mass. 02159 

Tel. 332-2645l,r

pi ATI A<s

r

jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .nueina greitai ir 
tvarkingai.

Či» galima gauti įvairiau-, 
šių importuotų ir vietinės1 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

TEL. AN 8-2124 :

iDr. Amelia E. Rodei
(RUD0KIUTĖ)

O P T O M E T R I S T e
Valandos:

nuo 10 ryty iki 6 vakaro 
Trečia dieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

k«> 
::
*

už visus kitus indelius moka

51%
51%

Peter Maksvytis
Carp«*nter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atiieku visus pataisyme, remon
to ir projektavimo darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenamu namu ir 
biznio pastoti;, pairai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki S va
landų vatam.

Telefonas: 698-8675

Ketvirtis & C o.
—JEYVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai 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 susikal Lėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš 210,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

YVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun 
į čiam įvairius siuntinius į Lietu 
i vą ir kitus Rusijos valdomu.- 
' plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
i vietinės gamybos medžiagų, ap 

avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vietoje įvairių vieI
tinės gam> bos ir importuoti 

l prekių iš kitų kraštų visai že- 
' momis kainomis. Be to, siunčia 
' me maistą, pinigus ir galite už- 
! sakyti jų gamybos prekes. Čia 
, sumokėsite pinigus, o giminė*
I ten vietoje galės pasirinkti už 
j sakytas prekes.
! Taipogi tarpininkaujame pei 
j tam tikras įstaigas atsikviestiuison,, , OTPf„15

žiedus, papuošalu*

i 379 W. BEOABVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

tvisM, ką pataisyti reikia. 
; Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS 8TARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

Tel. CO 5-5854

; Dažau ir Taisau
*• Namus iš lauko ir viduje. * 
£ Lipdau popierius ir taisau 5

Knyga yra geriausias žmogaus draugas;
I ’
I ►

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ua ir turime tisus gatavus vaistui. h

H
h

c

Elood Sųuare
Hardivare C o.

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

Banjamin iloore Dažai 
r'opiero’i Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namam* 

Reikmenys plumberiama 
V|»olr’<» o-eležiso daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

ar nuolatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

ceptua

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistic?.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Beg. Pnarm.

582 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, S0. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 ra*, ryto iki 8 vaL v_ išskvrus šventadienius ir sek 
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Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

g

g

M & T OIL CO., Ine.

1970
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

641 E Broadwav So. Boston, Mass. 02127

O Krcsnies’aptarnavimas , 
Automatinis ipiiimasL—I

□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268-4682

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

10 metų garantija.

&FUEL CHIEF
Paskutinė modernaus alvva šildymo naujiena

FORTŪNA FUFL Co.
Alyva šildymo specialistai 

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

Skambinti telefonu: 436-1204

5 Oil Heating Eąuipment r

Stasio Santvaro paskaita 
Chicagoje

Buvęs Lietuvos operos so
listas poetas Stasys Santva
ras dalyvavo jos 50 metų su
kakties minėjime Chicagoje 
ir ten skaitė paskaitą apie 
operos meno vystymąsi ap
lamai ir apie Lietuvos ope
ros augimą.

Pasirodo, kad nuo 1920 
iki 1944 metų Lietuvoje bu
vo pastatytos 66 operos ir vi
so labo buvo 2,700 jų spek
taklių.

Išvažiavo į Floridą

Antanina Mockienė ir 
Kotryna Nemaksienė išva
žiavo i Floridą ir gris pava
sario sulaukusios.

Tu esi amžinas- kaip am
žina saulė- o lietuviškas žo
di!

St. Santvaras

£ KARDELIENES dainų 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
1$ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA 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 p a p i Ld o m o 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.
..v - . • įfo v- iūs- - !.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone .

Darbo vai«*<uos: Kasdien
šeštadieniais

9 —o 
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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