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N ūsų darbai-laisves idėjai 
gaivinti tėvynėje

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS BOSTONE

Vasario 14 d. Bostono vikų užimtoj srity, jau gai- 
lietuviai minėjo Lietuvos v inosi tarsi nepaprasta le- 
nepriklausomybės paskelbi- genda, kad kažkur visai ne- į 
mo 53-ją sukakti. Iš ryto lie- toli jau yra nepriklausoma j 
tuvių parapijos bažnyčioje Lietuva, kuri turi savo ka-j 
buvo pamaldos, kuriose su riuomenę, mini savo nepri- 
vėliavomis dalyvavo orga- klausomybės šventę, 
nizacijų atstovai, giedojo so- Neprikausomos Lietuvos * 
listas Stasys Liepas ir para- neprikels nei svetimų kraštų J 
pijos choras, vadovaujamas pajėgos, nei mes, esantieji 
komp. Jeronimo Kačinsko, emigracijoje, o ji nepriklau- 
Šios šventės proga labai ge- somam gyvenimui vėl pakil
ią patriotinio turinio pa- sianti tik tada. jeigu nepri
moksią pasakė kun. Alber- klausomybės ir laisvės idėja
tas Kontautas.

Antrą valančią po pietų 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos salėje buvo iškil
mingas susirinkimas. Erdvi 
trečiojo aukšto salė buvo pil
nutėlė žmonių.

bus gyva pačioje tautoje, y- 
pač jos jaunime, ten namie. 
O esama daug tikrų ženklų, 
kad tas laisvės ilgesys tenai 
ir šiandien nėra užgesęs.

Taigi ir visa čionykštė mū
sų veikla pirmiausia turinti

Jau pradžioj tenka pažv- būti skirta tėvynėje nepri- 
mėti. kad minėjimo progra- klausomybės idėjai gyvai 
mai labai sklandžiai vado-, palaikyti ir jai plėsti, ir net 
vavo Altos skyriaus pirmi- visi mūsų minėjimai tiek te-
ninkas Edmundas Cibas, ir 
ši kartą buvo visiškai iš
vengta bet kokios maišaties, 
kurios netrūkdavo anksty
vesniais laikais.

Įnešus vėliavas, sugiedo
jus himnus, kun. A. Janiūnui

kiek jie tam 
tikslui pasi-.

turi prasmes, 
pagrindiniam 
tarnauja.

Dauguma mūsų sukakčių 
tėra praradimų minėjimai. 
Iš tų liūdnų istorijos faktų 
turėtume pasidaryti atitin

SO. BOSTON, MASS., 1971 METU VARARIO-FEBRUARY 16 
Second-elass postage paid at Boston, Aiassachusetts

blaufort

S£PTEMB£R į 
THROOGH .

JUCY J

prudhoe]
BAYPCHNTNORTH

SLOPE

lANDS

fa;r8anks

[proposed]
800 M!LE 
PIF'ELINE

ANCHORAGE VAinez

SEWARD •

ARCT1C
tce

DRtPTLINE

■

čia matome Aliaskos žemėlapi. Pačioje šiaurėje rasta naftos. Projektuojama iš Prudhoe Bay 
(šiaurėj) nutiesti vamzdžius iki Valdez uosto ir jais pumpuoti naftą. Ją vežti iš Prudhoe uosto 

kad tas kelias jū ra būna užšalęs nuo rugsėjo iki liepos mėnesio.
pavestu ° ,s *w............— ------- metus. Bet pri eš vamzdžių tiesimą sujudo gamtos mėgėjai, ku.

svės, sveikinimo žodi tarė; kam nors kitam ką atlikti ar j rie sako, kad naftos vamzdžiai ją užterš. Jie da ug kur bus pakloti virs žemes, o jiems sugedus 

Lietuvos garbės konsulas paploti. ! gali būti padaryta daug žalos aplinkai. \ asario 1 b-17 dienomis vidaus reikalų ministerija
adv. Antanas Shallna. , Prelegentas kėlė reikalą viešą apklausinėjimą tuo reikalu. Koks bus spren dimas, dar nežinoma.

Pi ie savo sveikinimų gar- ! mūsų veiklos siekius ir me-, ---- ------------------------- ----- -------
todus rimtai ir giliai

sukalbėjus maldą, pagerbusi karnas išvadas. Dar menkas !,abai nePatogu Įau ',en del to' ka 
mirusius dėl Lietuvos lai-į darbas vra tiktai pavesti! 0 iš VaWez ke,ias alviras ,stlsUb

vvkdvs

gvil-!bes konsulas perskaitė ir 
JAV užsienio reikalų sekre
toriaus W. Rogers sveikini
mo laišką Lietuvos atstovui netikėtas situacijas, kad i-

denti, stengtis numatyti ivai- pasiųsta prezidentui ir ki
liausias naujas galimybes ir tiem aukštiem pareigūnam.. i

Washingtone.
Po jo sveikino gubernato

riaus atstovė Mary Newman 
(ji perskaitė ir gubernato
riaus proklamaciją).

Adv. Jonas Grigalius su-

vykiai mus neužtiktų nepa
siruošusius. kaip jau nekar
tą istorijoje yra buvę.

Būdami nepasirengę ir 
•stokodami lakios minties, 
mes laisvės kovoje dažnai

sirinkusiems pristatė kon-1 nesugebame išnaudoti ir pa- 
gresmanę Louisą D. Hicks, sitaikančių gerų progų, 
kuri savo trumpoj kalboj V. Rastenis ragino ir dau- 
pabrėžė. kad Amerika di- giau Lietuvos laisvės reika-
džiuojasi lietuvių kultūriniu 
Įnašu, priminė Amerikai gė
dingą Simo Kudirkos išda
vimą ir pareiškė Įsitikinimą, 
kad panašiu ivvkiu ateityje 
nebus. Be to. ji pranešė, kad 
inešianti i atstovu rūmus

lams aukoti, kadangi visi 
šiandien jau yra ir daug tur
tingesni, negu seniau buvę.

Po jo kalbos vienas svar
biausiųjų Simo Kudirkos 
komiteto narių dr. Ričardas 
Kontrimas pristatė jūrų ka

pasiūlymą Yigilant laivą j pitoną Robertą Briezę, ku-
pavadinti Simo Kudirkos 
vardu.

Bostono majoro atstovui 
Kingui perskaičius majoro 
K. White proklamaciją, 
sveikino latvių atstovas Os-
vald Akmentinš.

Pagrindinis šios sukakties 
minėjimo kalbėtojas buvo 
Vincas Rastenis iš Nevv Yor
ko.

ris pirmasis viešai pranese 
apie S. Kudirkos išdavimą 
rusams. Į sceną iškvietus R. 
Briezę ir jo žmoną, Šaulių 
s-gos Joro Vanagaičio kuo
pos pirm. Juozas Stašaitis 
perskaitė Šaulių S-gos cent
ro valdybos nutarimą apdo
vanoti R. Briezę Šaulių Są
jungos žvaigždės ordinu ir 
ji prisegė. R. Brieze savo žo-

Pradžioj prelegentas šen-1 dyje padėkojo už* jam pa- 
timentaliai prisiminė anas reikštą pagarbą ir pažymė-

Aukų surinkta $1.652. J Britanija keičia 
tą sumą neįeina inžinierių 
aukos — $1.500. Tuo būdu 
šiemet surinkta net daugiau 
negu pernai (pernai buvo 
suaukota $3.<>87).

Aplamai, šventė praėjo
Chorui akomponamo Sau- pakilioj nuotaikoj, atžymėta įu*~ daHĮamasiVo šilingų 

liūs Cibas. ir svariu prelegento žodžiu,
Aįtos sk. pirm. E. Cibas ’ ir tvarkinga programa, ir o sriingas į 12 pensų. Dabar 

padėkojo gausiai susirinku-' dalyvių gausumu 
siems minėjimo dalyviams
ir tuo iškilmės baigtos.

i Vakarų valstybės sutinka 
' pripažinti, kad Vakarų Ber- 
lynas nėra Vakarų Vokieti- 

i j°s dalis- bet reikalauja iš 
3 j Sovietų Sąjungos pripažinti, 

r ; ! kart jis turi ypatingus, netik
. i kultūrinius, ekonominius,

| . J f bet ir politinius ryšius su V.
t ! Vokietija. S >vietu S-ga taip

pat turi garantuoti laisvą su
sisiekimą su Berlynu.

Į 'V. Vokietijos konstituci-t 
■ joje vra Įrašyta, kad Berly
nas yra viena iš 11 valstijų, 
sudalančių Vakarų Vokieti
ją, bes sąjui ’ininkai tai at
metė, paskelbdami V. Vo- 

; kietijos valstybę.

Meninę dalį atliko Jero
nimo Kačinsko vadovauja
mas choras ir Onos Ivaškie- 
nes vadovaujamo tautinių 
šokiu sambūrio 3 grupės.

pinigus
Britanija pakeitė savo pi

nigus, kurie Įvesti seniau nei 
prieš 800 metu. Jos

Berlyn e n usileidžia

pirmąsias nepriklausomos 
Lietuvos gimimo dienas, 
žmones nustebinusi kun. M.

jo, kad Simo Kudirkos tra
gedija atvėrė ir Amerikos 
visuomenės akis. ir ji pradė-
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Sėkmingas Pietų Vietnamo 
žygis j Laosą

Komunistams atkirto Ho Cbi Minh kelią, 
uaug k..ro medžiagos. Piktai prašneko Kinija.

Kaip žinome, iki šiol di
džiausia komunistų karo jė
gų infiltracija i Pietų Viet
namą ir Kambodiją vyko 
vadinamuoju Ho Chi Minh

Kalifornijoje drebėjo

Paimta

keliu, einančiu kalnų tar
pekliais Laoso teritorijoj iš 
šiaurės i pietus. Nors tas ke
lias amerikiečių aviacijos 
bu v visą laiką intensyviai 
bombarduojamas, bet ko
munistų karo medžiaga ir 
kariai vistiek prausdavo, ir 
tai sudarė P. Vietnamui nuo-

• latinę grėsmę. Pagaliau ka
ro vadovybė nutarė tą kelią 

’ atkirsti, ir 'jau apie pora sa-
T * i k i vaičiu vykdomi karo veikslios Angeles si įtvje buvo ga-1 . y ' ......mai Laoso teritorijoje.na stiprus žemes drebeji-Į J J

į mas. padaręs apie $300 mi!i-j Ši kartą žemėje kariauja 
onų medžiaginių nuostolių.' vieni pietų vietnamiečiai, ir 
Žmonių žuvo per 60, dau-! juos remia tik gausi ameri- 
giausia sugriuvusioj naujoj kiečių karo aviacija. Tai dėl 

I veteranų ligoninėj, ir yra ke- to. kad JAV kongresas už- 
i Ii šimtai sužeistų. Preziden-: draudė prezidentui siųsti 
tas drebėjimo nušiauštą sri- žemės karo pajėgų dalinius 
ti paskelbė nelaimės sritimi.| i Laosą, nors aviacijos tas 
ir federalinė valdžia duos draudimas neliečia, 
jai paramos. i Dabar pranešama, kad

San Fernando'slėny daug pietų vietnamiečiai, sėkmin- 
{ žmonių turėjo apleisti savo gaį žygiuodami pirmyn, mi- 
' namus, nes buvo apgriauta nėtą kelią jau y. to ir 
\ an Norman užtvanka, ku- komunistų tiekimą žymiai

žeme
I

Vasario 9 d

rios 1.100 pėdų aukščio sie
na galėjo sugriūti, ir van
duo būtų užliejęs plačią, apy

sutrukdė. Šiuose veiksmuo
se žuvo ne tik šimtai šiaurės 
vietnamiečių, bet buvo pa

linkę. Pavojaus buvo įsveng- imta daug priešlėktuvinių 
ta, vandens dali is užtvan- Į pabūklų, sovietų gamybos
kos išsiurbus.

Žuvusių lietuvių nėra. bet
medžiaginių nuostolių ir 
jiems padaryta. Tarp kitko

• tankų, kulkosvaidžių ir kito- 
j kios karo medžiagos bei 
i maisto. Nors šian o žygyje

.. . . _. . . ! ir amerikiečiai prarado ne-
apgadinta ir sv. Kazimieroj^; lėktuvų heiikopte- 

rių. bet tuo tarpu čia vis dėl-lietuvių bažnyčia
Kalifornijoje žemės dre

bėjimų yra daugiau, negu 
bet kur kitur. Atsimintinil 

7 drebėjimai 1933 m. Long 
Beach — žuvo 120 žmonių, 

svaras 1906 m. San Francisco — 
žuvo 452 žmonės.

Kitur yra buvę dar bai

to pavyko žymiai suminkš
tinti komunistų atsparumą. 
Beliko tik klausimas, ar pa- 
vvks ta kelia dgai išlaikyti 
uždarytą.

Kaip ir galima buvo tikė
tis, žygis Į Laosą vėl sukėlė

bėdama dešimtainė sistema,
kaip yra kituose kraštuose. 
Svaras (jo vertė $2.40) tu
rės 100 pensų, 10 pensų su
dalys šilingą.

sesniu žemės drebėjimų. Pa-! ant kojų JAV viduje taikos
vyzdžiui, 1908 m. Italijoje 
(Messinoj) žuvo 85,000

šalininkus ir vyriausybės 
kritikus, nors ši kartą jų re-

žmonių, 1923 m. Japonijoje1 akcija jau žymiai silpnesnė, 
viu-n on ftOH žmoniik negu žygio i Kambodiją me-

demonstracijų
negu žygio 
tu: mažiau
universitetuose, o, be to, ir 
žymiai skystesnės demonst
rantų eilės.

Bet pastaruoju metu, ma- 
tydama pietų vietnamiečių 

:iam Logeis \ asario 16 piO; J sėkmingą veržimąsi i Laosą, 
g a atsiuntė Lietuv os atstov ui i ]a}.iu garsiai suriaumojo 

i J. Rajeckui įastą, kuns bai- f>aurĮonOjj Kinija. Esą. ji jau 
i gian.as šitaip. nepakęsianti „imperialistų“
į "Amerikos žmonės su-! slinkimo i Laosą ir imsis ati- 
‘ pranta lietuvių troškimą bū-Į tinkamų priemonių. Kokios 
ti savo likimo šeimininkais į tos priemonės būtų. dar ne- 
ir tam simpatizuoja. JAV Į žinia. Ji galinti Įsikišti i karą 
vyriausybė savo nuolati-; betarpiškai ar pasiųsti Šiau- 
niu nepripažinimu Lietuvos; rėš Vietnamui i pagalbą sa- 

j priverstinės inkorporacijos vo „savanorius“. Žinoma, to- 
Į patvirtina savo paramą Lie- kiu atveju padėtis labai su- 
j tuvos teisei Į savarankų ap- sikomplikuotų.
' sispiendimą. Vakarų politikai ir karo
'---------- -------------- . - Į stratef,ai mano. kad Kinija

Sustreikavo Lodzės teks-! dar tik žodžiais gąsdinanti, 
tilės darbininkai ir reikalau-J o Į karą nedrisianti veltis, 
ja didesnių algų. Su jais tar-j Bet tikra tiesa išryškės gal 
tis buvo nuvykęs pats minis-: jau netolimoje ateityje, o 
teris Jaroszeuicz. Pastaruo- tuo tarpu, nepreipiant dė
jo metu valdžia pradeda nu- mesio i Kinijos baidymus, 
rileisti ir jau nutarė nuo ko- pietų vietnamiečiai dar sėk- 
v<» mėnesio sumažinti buvu- mingai žygiuoja te'.’ ’U. 

sias pakeltas maisto kainas.

žuvo 90,000 žmonių

JAV pakartojo

sena teigimą
Yalstvbės sekretorius Wil

Patersono. N.J.. pašto valdinin
kas Glenn Haggett atleistas dėl 
to. kad nešioja tokius ilgus plau
kus. Jis daro žygiu, kad būtu 
vėl priimtas atgal i tarnybą. JĮ 
palaiko paštininku unija ir šen. 
( liford ('ase.

Šen. Edward Kenned> senato 
karo tarnybos komitete pasisa- 
ko prieš prezidento Nixono siū-

Kovo 1 d. grėsė geležinke
lių streikas, bet 2 unijos jau 
seniau suškarė, o paskuti- 

lymą 1973 m. panaikinti priva riuoju metu susitarė ir di- 
Lietuvos Prisikėlimą. Pa-i Dar tams žodi Algiui Mo- l°mą karo tarnyba ir sudaryti džiausią unija, turinti 180. 
skaitininkas pavaizdavo ir' dėstui iš Chicagos.. Gintaras savanoriu kariuomenę. Jis sako, (>qq narių. Tikimasi susitarti 
to meto jaunimo nuotaikas.; Karosas perskaitė minėjimo kad tada beturčiu žmonių sūnūs jr su ketvirtąja unija, ir tuo 
net pirmaklasių moksleivių. f i-ougėjų paruošta rezoliuci- kariau-' turtuoliu vedamu- ka- būdu bus galimą streiko iš- 

yvendami dar bolše-i ją, kuri buvo priimta ir bus rus- _ 'vengti.

Krupavičiaus velykini pa-Ujo geriau suprasti, kokia
mokslą, kuriame ‘lis pranešė i brangi yra laisvė.

kuru
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Simo Kudirkos dramos 
antras veiksmas

Nors Simo Kudirkos pardavimo sovietams Įvykio dai
nei lietuvių nei amerikiečių visuomenė nepamiršo, nors 
tuo klausimu dar vis atkakliai klabenamos JAV valdžios 
durys, siekiama prezidento Nixono aiškesnio pareiškimo 
Pabaltijo valstybių klausimu ar prašoma gelbėti laisvėn 
bėgusi žmog-ų, bet apie paties Simo likimų iki šiol beveik 
nieko tikresnio nebuvo žinoma. Tik sklido gandai, kad jis 
drauge su „Sovietskaja Litva“ laivo vadovybe atvežtas i 
Klaipėdą, kad jo žmona ir vaikai iš Klaipėdos kažkur iš
vežti ar ištremti.

Ir štai, VPI vakariečių žinių agentūra paskelbė iš So
vietų Sąjungoje jai prieinamų šaltipių gautą žinią, kad Si
mas Kudirka esąs laisvas, gyvena Klaipėdoje, net gavęs 
naują butą. o to „Sovietskaja Litva“ laivo vadas Vladimi
ras M. Popovas — kariuomenės teismo nuteistas ir i-siųs
tas i priverčiamųjų darbų stovyklą Sibire.

Jeigu ta žinia tikra, tai savaime kyla klausimas, kodėl 
sovietai ši kartą taip švelniai pasielgė su Simu Kudirka, 
kai tuo tarpu kitus panašius bėglius bausdavo net iki mir
ties bausmės? Negi tik iš „tarybinio humanizmo“, kurio, 
deja, kitais atvejais dar nesame regėję?

Vokietijos jaunieji socialistai
Vokietijos Socialdemo- kietijos profesinės sąjungos 

į kratų partija (SPD) šiuo kovoja, kad tos ar kitos Įmo- 
metu turi per 900,000 narių. nės svarbūs reikalai nebūtų 
Jos narių tarpe yra daug sprendžiami už jos darbinin- 
jaunimo, kuris partijos ribo-, kų nugaros, kad darbinin- 
se turi savo organizaciją kai galėtų bent dalimi savo 
(Jungsozialisten in der S.P. į darbu sukurto pelno paši
ūri. Kiekvienas socialdemo-j naudoti. Tas pastangas uo- 
kratų partijos narys iki 35 {liai remia ir jaunieji socia- 
metų. žodžiu pareiškęs savo i listai.
norą. gali priklausyti jaunie-

Ką kiti rašo?
ATSIRADO „ISTORIKAS*

suruošusius demokratinius 
kraštus ir tik po šio žygio. 
Įkūrus galingą Tretįjį Rei
chą ir savo kontrolėje t. v. 

jų. Taip suklaidinę visuo- Naująją Europą, galvoti -a- 
menę, Įvykdė perversmą ir P*e žygį prieš komunizmą.

„Laisvojoj Lietuvoj“ kaž- Įvedė kraštui žalingą dikta- Su tokia Churchillio analize 
koks Morkus Šimkus rašo ii- tūrinę tvarką. [ pilnai sutiko prez. F. D.
gus straipsnius apie Augus- Tai tokia yra istorija, ku-i Roosevelt. Išaiškinus naci*:

mo ir fašizmo planus, anglo
saksų pasaulis ėmė ruoštis 
lemiamai kovai. Naujai iš
leistame James McGregor 
Burns veikale „Roosevelt 
the soldier of Freedom 1940 
-45“ yra atskleista II Pasauk 
karo Vakarų demokratijų t. 
v. laisvės strategija. Roose
velt apsisprendė į nacizmo 
’r fašizmo paskelbtą totali
ni karą demokratijoms at
sakyti pilnu fašizmo, naciz

mo ir kitais vardais prisi
dengusių diktatūrų sunaiki
nimu, idant kartą ant visa
dos V. Europoje būtų palai
dota imperializmo, milita- 
rizmo ir tironijos dvasia ir 
tradicijos, paveldėtos iš Ro
mos imperijos ir barbarijos 

j laikų.

Antra, — Roosevelt buvo 
kategoriškai apsisprendęs 
panaikinti visas kolonijas,

tiną Voldemarą, žinoma, rios „istorikas“ Morkus 
keldamas jį Į padangę kaip Šimkus nepajėgia ar sąmo- 
politiką, \ alstybininką. j ningai nenori Įžvelgti, šlo- 

į vindamas savo Voldemarą.

TAIP LENGVAI 

NEBEVYKS

Vilius Bražėnas „Laisvo
joj Lietuvoj“ tarp kitko ra
šo:

„Nedera sugriauti vaikų

Vasario 4 d. laidoje jis 
rašo apie A. Voldemaro mi
nistrų kabineto nuvertimą 
1918 m. ir ji lygina su 1926 
m. perversmu.

„Kuo skiriasi 1918 m. 
perversmas nuo ' 1926 m.? 
Pirmiausia juos skiria 8 me

Todėl jie Vokietijoje yra 
kapitalistų ir jų papirktų 
žmonių vaizduojami kažko- 

1 kiais baubais. Jie vadinami 
Kaip ir kitų partijų, taip net komunistais, 
socialdemokratų jauni-

Dauguma organizuotų ir 
reorganizuotų darbininkų

riems socialistams. Jiems 
gali priklausyti ir neparti- 
riai, jei tik pareiškia norą.

■r
mas yra energingesnis, negu 
senųjų vadovvbė. Jaunimas
greičiau ir su didesniu užsi- ita^ aiškiai supranta ir nesi- 
degimu atsiliepia Į Vokieti- duoda paperkama. Ryškus

pavyzdys — didžiausio Vo
kietijos bulvarinio dienraš
čio „Bild Zeitung“ likimas: 

Vokietijos ūkiui klestint, per paskutiniuosius metus

joje ir kitur esančias socia-
mes negeroves.

opus reikalas tapo darbo jė
gos trūkumas. Iš Turkijos.

Amerikiečių spaudos komentatoriai mano. kad kapi- Jugoslavijos, Ispanijos ir ki 
toną Popovą teismas nuteisęs dėl to, kad jis nesugebėjęs 
išganyti savo pavaldinių, neatspėjęs jų slaptų minčių ir ne- 
numatęs, kad toks Kudirka gali bandyti bėgti. Be to, buvęs 
neapdairus, jei Kudirka galėjęs nepastebėtas pasprukti i 
amerikiečių laivą. Gi Simas Kudirka, tie patys laikraščiai 
mano. esąs paliktas laisvėje laikinai, tik propagandos su
metimais. Panašiais atvejais ir kiti bėgliai ar grįžusieji 
būdavo paliekami laisvėj, dalyvaudavo specialiose spau
dos konferencijose, kuriose viešai nukeikdavo JAV-bes, 
apkaltindami amerikiečius, kad šie bėglį buvo pagrobę, ir 
kitokių pasakų pripasakodavo. Bet po to, atlikus ši propa
gandini uždavinį, jie būdavo tyliai suimami ir slaptai nu
teisiami kalėjimo ar ištrėmimo bausmėmis. Taip gali atsi- pasipriešinti, patenka į skur- 
tikti ir su Simu Kudirka.

Žinant sovietini suktumą, dėl tokių galimybių tikrumo ;

jis prarado 500,000 skaity
tojų. O tas laikraštis atsidė
jęs gynė kapitalistų reikalus.

tų tarpas. Pirmu atveju nu-; „Įsitikinimo“ dėl Kalėdų se 
verstas prof. A. Voldemaro, nelio, bei jų tikėjimo Į 
ministerių kabinetas, antru &and}'$• Tačiau suaugusiem, 
— M. Sleževičiaus. Pirmui ^’Pac jaurdmui 30-50 metu
atveiu perversmas buvo į- 
vvkdvtas. kuomet ministeris

tarpvartėje, derėtų žinoti 
gyvenimo faktus. Jie niekad

pirmininkas buvo išvykęs iš i ^esubrę^, jeigu dar iš salies 
Lietuvos. Taigi tas buvo pa-J bus skatinami gyventi fan

tazijų pasaulyje. Dėl to busalų veiksmas. 1926 m. per , .
f , • i j tz tina ir mūsų lietuviškamjve^.buvo jyykdytas,K.Jjaunim< .. perdaž_

Į tarptautinius įvykius: Gnniui lr M. Sleževičiui e-nai bekalbantiems neku- 
jaunieji socialistai reaguoja sant Lietuvoje, jų akyvaiz- riemsžiIiams įr plikiams, a- 
taip pat su dideliu užsidegi- doJe- šiuo atveju pasalų ne- . . •

. mu. Pvz,, Graikijos ir Ispa- buvo. Tai ir yra svarbiausi
tijos darbdaviai, atsikvietę nijos fašistinės diktatūros ir. skirtumai, verti paminėti“. •
šią pigią darbo jėgą. išnau-| j<Į nežmoniški teismų spren-j Tai tikraj dangaus“ i Trečia’ ~ buvo numatSs

J,e d.mai paskatino jaunuosius duotas mums naujas 3,^' lde5, d\Jnd™ vietoje bejėgės Tautų Sąjun-
nionstracijas, Ir j Vietnamo ^’giaTmi^ Si,

,kS^a«‘US Į valstybinio'gyve-
' priemonę. . į nimo esm§- ; kalingi ir ateity, V. B. rašo: Tokio masto planui anglo-

! u isaksų demokratijos drauge
| Partijos'viršūnėje jaunuo-J kodėl 1 ' "TayV me? U®a tai ga'b ^.^vo sąjungininkais netu-
sius supranta. Partijos va- k»«net» 101Š me. abal sta,glai Pra‘astI> lėlo pakankamai jėgų. So-

Dar blogesnis yra butų!dasVilius Brandtas, jaunas ’°3 ,Si vtet. M. ne?“K.llk

tu kraštų čia yra atvykę apie! 
2 mik darbininku, kurie vra 
darbdaviu ir butų savininkų 
baisiai išnaudojami. Tai 
naujųjų laikų vergai. Vokie-

doja ją visokeriopai, 
sauna mažesnes algas, be 
didelių formalumų išmetami 
iš darbo ir t.t. Tie darbinin
kai, nemokėdami vokiečių 
kalbos, nesugeba tinkamai

į da- I

tidengti kaikuriuos politinio! nors jos ir priklausytų Ame- 
gyvenimo faktus“. • likos artimiausiems 

; gininkams.
sąjun-

daug abejoti netenka. Kaip jau esame anksčiau rašę, Si- klausimas. ^Vokiečiai, lūšnų i būdamas, nesutiko su 'tų me- Sk^v^hn-UZleiStl M‘,^ios Kudirk.os reikalu veik
mas dar gali būti priverstas vienaip ar kitaip prabilti kai- savininkai, pristato jose lo- to partijos, vadovybės veik- įlos pasisekimo priežasties, ir nacizmą tapo pagrindimu

- ----- . i. . .... _ ... i Tada ir ateity jis gali tikėtis uždaviniu.
O derėtų atsiminti nors; tokio pat pasisekimo. Ta- . , . ...

-. -i v) .•• • t • - svarbiausius istorinius fak- i.a.-n nolitinio e-vveni- Anglosaksai savo diplo-miega pamainomis. Jų savi--ninku Partijai. Ir jaunimas . Vokiečiai iš Rvtu trau-! Kaip poiiunio gyveni matiniais - ^„^5 ėji-
„inkai labai pelnosi. j jį gerbia. Jo sūnus vra kai- S.jjSn^ ėj \omu- i nežiSrin‘ “vo-Ri-

*.■ reikalą noriu čia na .-snis PartlJOS'ado^ nistai. VoldemJUadovau- gan
. .jerialą nonų čia pa- be. jama valdžia nesirengė gm-' rv^kiai uarodė/ tokios nat Hltler!lr Staliną j tokią pa

ryškinti vienu man žinomu tis Jis oats išdūmė i Vaka-! • f a - 1 b 1 1 dėtį, kad karas tarp šių
pavyzdžiu. Bad Godesber-' Partijos strategas Wen- P \ :n ,ga , C ,^aSt g0S dviejų totalitarinių valybių

....... , ................... . ...... ge yra gara geri Pabaltiečiu neris jaunose dienose taip rų Europą, ten vykti buvo gal nebeatnes tiek daug ma- neišvengiamas. Tai bu-
kad jį čia buvo pagrobę amerikiečiai ir kad amerrkieciai. KrikščioniŲ studentų Sąjun- pat buvo radikalesnis, negu pasiruošęs ir Lietuvos Tary- i tomų pasėkų bei pasitenki- didžiausias Vakaru de- 
0 ne rusai ji mui-ė, nes tai jau butų pei daug nuogas mebs j g0? kuriuos valdo lie-! jo vadovaujama SPD. Jis ta- bos pirm. A. Smetona. Li-i Tad mūsai jaunimas moj£rajjj„ triumfas .nes Hit- 

Bet S. Kudirka kolkas dar tyli. Net sovietinėj spau-' tuvius retkarčiais aptarnau-! da buvo linkęs i komunistus, kusi valdžia turėjo vykti Į turi riti iš kalno dėl to Įspė- žygjs j Rusįja išgelbėjo

s nuo mirtinos 
drauge užtikrino 

pavrindinį sa-
----- i ji r------j .— ----------, , j_ . .. . vo priešą — nacizmą, fašiz-

barvje guli 6 žmonės, už lo-j mokratu. Jo žodžiais, taip kad tada atsirado vyra. ku-! ^Haos . 1?esl®.uetuvia?1.s, ma su visais jų sąjunginin- 
va kunigas ima 90 markių J apsispręsti paskatino Mask-irie numatė to plano pražū-i ^iet.uvai b.us T le.;.sunlf!’ kais ir kolaborantais.
Taigi už kambarį per mė-'vos komunistų elgesys su tingumą kraštui ir valdžion
nesi jis gauna 540 markių.! Pabaltijo komunistais. pakvietė M. Sleževičių, ku- ’
Tai nekvalifikuoto darbinin-j ris pašaukė prie ginklo sa-:
ko mėnesinis uždarbis. į Baigdamas noriu pasaky- j vanorius, pajėgusius kraštą 

i ti. kad 'jaunųjų socialistų apginti. j
Tokius ir panašius faktus, vaizdavimas baubais yra ka-Į

jaunieji socialistai seka ir 
i tai atkreipia viešumo? dė-

neturi būti išnaudojamas ir! čium priešakyje buvo nu- Kodėl? Gi todėl: nebegreit 
| versta tų, kurie troško vai- bus kitas Kudirka, kad Ku- 
! džios, kurios Lietuvos gy- dirkos atveju tragedija vyko 
' ventojai rinkimų keliu jiem arti. JAV teritorijoje, ir 
Į nebuvo patikėję, žinoma, svarbiausia — buvo pakal- 
i to tikrojo tikslo jie negalėjo tinta Amerika ir jos kariš- 
I pasakyti, nes jis buvo per- kiai. Nei nelaukime tokios 
j daug menkas, tad sugalvo- pat paramos spaudoje, kai 

Britanijoje net gydytojų ! jo nebūtų priežasčių, kaip mes kaltinsime Sovietu Sa- 
sąjunga paskelbė karą raky-i komunistų perversmo pavo- junga. Tad tokia politinio

bedamas mums apie savo „apsimąstymą“, klaidų "apgai
lėjimą“. dabar jaučiamą „buržuaziniams nacionalistams“ 
panieką ir tolimesni laim a tarybinį gyvenimą. Tai bū
tų visai nenuostabu, atsimenant, kad po čekistų „su
minkštinimo“ net iškiliausieji komunistų partijos ir re
voliucijos vadai, viešai patys save iškeikę pasiutusiais 
šunimis ir išdavikais, prašydavo sau mirties bausmės. 

Sunkiau būtų čekistams Įdėti Simui i lūpas žodžius.

V f * ~ ~
vu ir jas brangiai nuomoja, j la ir priklausė jos kairei at- 
Kartais jose naujieji vergai skalūnei Socialistų Darbi-

atitinkami sovietų pareigūnai, rekalui esant, mums gali darbininkai. Viename kam-j pasitraukė ir tapo socialde- būtų buvę padarytą. Gerai,: 
pristatyti net penkis Simus Kudirkas, nors tikrasis būtų 
jau seniai po žeme. Ten viskas galima.

Viena yra tikra, kad Simo Kudirkos brutalus grąži
nimas sovietų sistemos vardui labai pakenkė, sukėlė prieš 
juos lietuviškojo jaunimo pasibiaurėjimą. masines de
monstracijas ir pasipiktinimo balsus net tų, kurie i Rytus 
buvo jau net palankiau bežiūri. Be to. pasaulinėj spaudoj 
garsiai, kaip dar niekada lig tol, iškilo ir Lietuvos okupa
cijos klausimas, kurio sovietai taip nemėgsta girdėti. Taigi 
jau vien dėl šio propagandinio nuostolio Popovą reikėjo 
nuteisti.

Tikro ar netikro Kudirkos rodymu gal norima ir kiek 
nusausinti čia susirinkusią karčią tulži, bet tai jau geroka: 
pavėluota.

Jeigu čia paskelbta informacija yra paginta, tai vis 
dėlto šiame veiksme lieka labai jau dirbtinė situacija: 
bėgli narsiai atsigrobęs kapitonas Vladimiras Popovas 
nubaustas kalėjimu, o bėglys Simas Kudirka Klaipėdoje 
apdovanotas net nauju butu... Atleiskite, bet vis dėlto tai, 
jau neįtikinanti režirūra.

Jeigu sovietai tikrai nori bent kiek nusibaltinti prieš 
Vakarų visuomenę savo sumurzintą veidą, tai geriausia 
būtų, jeigu jie leistų Simui Kudirkai ir jo šeimai išvykti 
Į JAV-bes. kaip jis to norėjo.

mesi.

Kad kapitalistinėje tvar-; 
koje darbdaviams darbo 
žmogus yra tik darbo jėga. 
nereikia aiškinti, todėl Vo-

takto, ištvermės, gudrumo, 
„tepimo“, atkaklumo, kant- 

į rybės“.
pitalistu darbas, nes jie ne-( 9 1926 m. demokratinė- Ateitv taip lengvai, „kaip 
nori suprasti, kad žmogus’ vyriausybė su M. Sleževi-; Su Kudirkos byla, nepavyks.

skriaudžiamas.
Romas E. Šileris

grumtis dėl- Šioje Vakarų demokrati- 
eilutės. reikės! ju strategijoie buvo viena

silpniausia vieta — tai Sta
lino ir viso komunistinio pa
saulio nusistatvmas jų plano 
atžvilgiu. Jei Churchillis 
dėl to turėjo eilę abejonių, 
tai Rooseveltas buvo itin 
optimistiškas, ir jis tikėjo, 
kad Sovietu Saiunga pakels 
didžiausią II Pasauk karo 
našta, išseks fiziniai ir dva
siniai iki tokio laipsnio, kad 
ilgiems laikams turės atsisa
kyti nuo agresingos politikos 
ir laikytis taikaus sugyveni
mo su Vakaru demokratijo
mis. Teherane, o ypač Jalto
je paaiškėjo, kad Stalinas 
neatsisakė nuo savo imperi
alistinių užmačių, bet nei 
Rooseveltas, nei Churchillis 
nedriso tam griežtai pasi
priešinti.

Vakariečiai turėjo žinių, 
kad Maskva su Berlynu 
veda Stockholme slaptas de
rybas dėl galimo Sovietu Są
jungos pasitraukimo iš karo 
veiksmu, kas sugriautų vi
sus strateginius planus.

VISAS MIESTELIS 

METĖ RŪKĘS

i

saugojo vienas iš generolų, 
kuris tada buvo Londone ar
ti de Gaulle. Bet kai g en.

1940 m. birželio mėn., kai de Gaulle mirė. atsišaukimą 
vokiečiai užėmė Prancūziją- sau&0J£s asmuo nutarė ji 
gen. de Gaulle Londone sa- Parduoti užsieniečiui. Apie ja.*.
vo ranka parašė pagarsėju- tai sužinojęs, aktorius Delon I Charles VVaLson pripažintas psi- 
si atsišaukimą Į prancūzus, nupirko tą atsišaukimą už- chiškai sveikas ir todėl bus tei- 
ku'iame buvo sakoma:!$50.000 ir padovanojo I.ais- siamas. Jis kaltinamas dalyva- 
„Prancūzija pralaimėjo mū- vės kavalierių ordinui (Jam vęs aktorės Tate ir kitu nužu

UŽ ATSIŠAUKIMĄ 

$50,000

si, bet Prancūzija nepralai
mėjo karo“.

To atsišaukimo origina'

priklauso artimieji gen. de dyme. Toj byloj Charles Manson ’ 
Gaulle bendradarbiai karo «r 3 moterys Ix>s Angeles teis
inėtu). m o jau pripažinti kalti.

mui. Mažas miestelis, kuria-J 
tarė mesti rūkęs kol kas vie- 
me tėra 440 gyventojų, nu- 
ną savaitę. Tik 9 rūkoriai 
buvo prieš. Nutarta ir pasi
rašyta. To susitarimo proga 
miestely buvo suruošta eise- 

į na, bažnyčiose skambino, 
j varpais. !

Tos „nerūkomos savaitės“, 
organizatorius yra 72 m. se
nis, kuris ne tik rūko cigare
tes ir pypkę, bet ir čiulpia' 
tabaka.

gyvenimo tikrovė. Todėl ne
vertėtu mums dėl Kudirkos 
pernelyg daug nuopelnu sau 
patiems prisiskirti nei Įauni- 
mni, nei senimui. Viskas su 
saiku“.

LIETUVA TARP DEMO

KRATINIO IR KOMUNIS
TINIO PASAULIO

( Pradžia nr. 5) 
Winston Churchill buvo 

pirmas, kuris suprato ir at-J 
nacizmo.skleidė nacizmo planus. Jis' Antra vertus, karas prieš

Įžvelgė, kad Hitleris po ko-! fanatiškus japonus pareika- 
vcs priedanga prieš komu- Iavo is amerikiečių didelių 
nizma planuoja sumobili- aukų. ir. pagal ekspertu ap-

Prieš nutardami nerūkyti,
visi rūkantieji susirinko l rogvajaus teroristai jau puse
smuklėje ir ten rūkė iki ap- ■?» iaiko pagrobę JAV žemės: , . .....
svaigimo Tai buvo, sako u^'° sPec’a6stą Claude Fly. Jie zuoti milžiniškas karines pa- skaičiavimą, galutinis Japo- 
smuklininkas tikra ištvir- ’r fotografiją paskelbė. Fly jėgas ir, pirmoj eilėj, smog- nijos paklupdymas pareika-
kavivo puota (orgija). su kažkuo žaidžia šachmatais. . ti ir nušluoti karui nepa Nukelta Į 3 pusi.
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KAI SKAITO BAM, 

TAS DUONOS BTBPBAM. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE
LDD kruta prieaugliu. Jų yra apie 50.

Susirinkimai daromi kas mė- 
New Yorko Lietuvių Dar- nesi, išskynus vasaros metą.

bininkų draugija vasario Y, 
d. susirinkime, kaip Įprasta,1 
aptarė einamus gyvenimo į- 
vykius.

I
Pasvarstytas Liet. Bend-1 

ruomenes Tarybos kėsini- respondeneiniu keliu pi a-i 
masis Į Amerikos Lietuvių vestame balsavime naujais' 
Tarybą, pastangos jai pa-J instituto nariais išrinkti šie i 
naikinti ir višką Į savo ran- j asmenys :
kas suimti. O tuo tarpu Lie
tuvių Bendruomenė dar ne- Jurgis Blekaitis, Anatoli- 
sugeba kaip reikiant atlikti Matulis Genovaitė žido-
net savo tiesioginio darbo, "vte Vebnere Antenas 
, . ... - Tamo.-aitis. Česlovas (Trinkūnam ii buvo įkurta, bu- ... T O1, J _ ce.icius. Julius Slavėnas,tent, — vadovauti šiame Tz- . -i ,... . .... Konstantinas RacKauskas,krašte lietuvių kultūrinei;
veiklai. Nors toje srityje i Julius Šmulkštys, Gražina 
darbo yra begalybė, betgi į Krivickienė, Ilona Gražytė, 
L. Bendruomenė dar veržia-! Henrikas Nagvs, Antanas 
si Į sriti. kurioje kiti jau se-1 Rūkštelė, Juozas Žilevičius,} 
niai dirba. {Rapolas Krasnauskas, Bene-j

jdiktas Mačiuika, Leonas Sa- 
Todėl susirinkusieji pasi-1 baliūnas ir Vytautas Vardys. į

sakė prieš tokias L. Bend-i
ruomenes pastangas. j Iš 53 instituto narių bal-.!

1 savo 44. Į balsų skaičiavimo 
Kaikas pasidžiaugia, kad komisija-Įėjo L. Dambriū-!

Vytautui Simokaičiui mir-įnas, dr. K. Jurgėla ir Birutė, 
ties bausmė pakeista 15 me-

l.V.

NAUJI LITUANISTIKOS 
INSTITUTO NARIAI

Lituanistikos Instituto ko-j

Štai ką padarė viesulas, kai jis siautė Floridoje. Dėl jo 
sužeista ir 100 žmonių.

ats’radusi iš vadinamos "ko
vos kirvukų“ (angliškai 
Boat Axe) kultūros, bet O- 
zols jau pastebi bei paryški- 

ii a jų tris skirtingas grupes.

Puslapis

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

CONNECTICUT KLONIUOSE
Amerikos veteranų kas

met ruošiamas lojalumo die- 
! nos paiadas vyksta ir šiais 

JAV Lietuvių Bendruo- metais gegužės 2 d. Wa!ling- 
menės apygardos valdybos forde. Apygardos lietuviams 
ir apylinkių piimininkų bei paradas jau gerai žinomas, 
jaunimo ir politiniams rei- Jame jau trejus metus esam 
kalamš atstovų posėdis įvy- dalyvavę ir laimėję dvi pre- 
ko sausio 29 d. Watertown mijas. Apygardoje yra 50

’davo akmenų ratu. Gyveno bibliotekoje. Iš apygardos lietuviškų ir tiek pat Ameri- 
įarti kalvų, kuriu viršūnėse aštuorfiu apylinkių tik viena. -v.
statėsi pins. į pietus nuo si- New Londono, nebuvo at-
tos grupės, krašte, kuri ras- stovaujama. Bražinskų, Ku
tai vadira Žemgale (Semi-į dirkos ir Simokaičio reika-

i
} Viena gyveno dabartinė
je Latvijoje. Savo žmones 
! laidojo lauko akmenimis iš
drįstame „karste“. ant kurio 
• supildavo kalnelį ir jį apdė-

LB CONNECTICUT 
APYGARDOJE

vų. Jei atsiiastų pakanka
mai lietuvių joms nešti, tai 
sudarytų gražų ir įspūdingą 
vaizdą. Kaip buvome vienin- 

... v gi Bražinskų. Kudirkos ir 
veno arti šių kapų. Nors bu- apylinkių atstovai. Parašyta Simokaičio įeikalu, tokie 
vo ir pilių, bet neperdau- (iaį’*£ laiškų ir telegramų, būkime ir čia.. Tai bus vėl 
giausia. Trečia grupė gyve-! Beveik visose vietovėse įei-

. no Estijos pajūriu ir greti- ’a i vietinę spaudą, radiją ir 
Urnose salose. Kūnus laidojo pe^ev^zGa* Kudirkos reikalu 
I uolose, duobėse ir ’ skaučių iniciatyva suruošta

ęalia), kūnus laidodavo že-f jais pranešimus padarė apy- 
mėje iškastoje duobėje. Gy- ; gardos pirm. V. Bražėnas ir

kreidos 
, gyvenamoms ginti demonstracija Hartforde, 

• Simokaičio — Waterburvje.

gera
esame gyvi

proga pasirodyti, 
t

skundasPerskaitytas 
gardos pirmininkui

kad

apy- 
iš New 

Britair.o. Iš skurdo patirta, 
kad Ne\v Britaine esama a-

Saldukienė. !
Lituanistikos Instituto pir-f 

mininkas vra dr. V. Maciu-'
Ką kiti rašo

vietoms
! statėsi pilis.

• • • į Ypatingai pasireiškė laiškų
Kodėl mūsų protėviai sta-.1 ir telegramų siutimu bei in- pie 5C0 lietuvių, o šv. And- 

tėsi pilis? Ar prieš kaimv- j formacija iktataučiams Put- riejaus lietuvių parapijos 
- i nūs viduje, ar prieš „sve-' namo apylinkės jaunieji lie- bažnyčioje nėra lietuviškų 

Įčius“ iš užsienio? Kieno nuo- tuviai ir lietuvaitės, moks-1 pamaldų. Kieno kaltė ir ap-
—-----------   r ; savybė tos pilys buvo: vie- leiviai ir studentai, prof. Al- sileidimas. galima tix spėlio-

! no.* ar kelių kaimų, kokio donos Kurapkaitės vadovau- ti
grįžti į savo istorinį pašau- bajoro ar kunigaikščio, ar jami

tų sunkiųjų darbų kalėjimu, 
betgi užmirštama, kad Si- 
mokaitis dabar paverstas'nas.
gyvu lavbnu, kuris turės sun-i I i .. . .
kiai dirbti kalėjime ar prie-j DĖKOJA AUKOTOJAMS lauš dar virš 2 milionų aukų., yra nepriimtini, 
vartos darbų stovykloje. bus! IR ATSISVEIKINA I Todėl Rooseveltui, vėliau ir.
menkai maitinamas ir liks! ...a j Trumanui, itin rūpėjo

(Atkelta iš 2-tro pusi.)

kimą: stovėti žmogaus lais- vieno didžiojo valdovo? Kas 
f vių. idealų ir principų sar- turėjo jas pastatyti, užlaiky- 
gyboje ir visai atsipalaiduo- ti, taisyti ir gerinti? 

į ti nuo visų sąjūdžių ir ištisų
i tautu, kurioms tokie idealai

Jaunimo reikalams apy- Dėl laiko stokos, kaip ir 
visada, buvo skubama. Re'-gardoje atstovo nebuvo, nors', bi • • ji • ■ KdlU UOdl (t H11buvo tikimasi daugiau suzi

p- srsirinki-
i mai ir posėdžiai retai daro-__  , noti apie jaunimo ruošiamą . , , . .

Pilių galvosūkis rūpėjo ir lietuviu diena. Sužinota, kad ,mi\ a ^.el -)Oia ai - xa~ 
jaunam Basanavičiui, todėl tokia diena «ošiama ir šiais bndas ne.rnanoma visko ap-

nuo gyvenimo atskirtas ver- ' 
gas.

Demokratija,
Kun. Alfonsas - Bernato- j traukti Sovietų Sąjungai totalitarizmui,

priešingai
niekuomet

neprimesdavo karų, smurtu 
ar apgaule savo idealų ki-

l nis buvo atvykęs į JAY V a- j kara prįeš Japoniją. Atomi- 
' sario 16 gimnazijos mokinių, nė ^mba dar nebuvo paga- 

ivairius1 bendrabučio statybai aukų; minta, ir tas anglosaksus de-; toms tautoms ar valstybėms,
randus apie Simą Kudirką. "
kad jis. esą, re rasų, o ame- ,Li.‘ VŽb • P“!ankion padetin. ištisų tautų, tegali būti pa

Kaikas skleidžia

rikiečių buvęs skaudžiai su
muštas ir dabar gydomas 
Kaukazo kurorte. Tai tiktai i

vių kolonijas. Visur buvo Į
palankiai sutiktas.

„ _ , . Grįždamas i --------
žmonėms kvailinti pasakos, ^un Bernatonis atsiuntė 
kunomis čia niekas nepati-. kurtame visiems dė-
kės.

jau 1881 m. parašė veikale 
lį „Apie senovės Lietuvos 
pilis“, kurį vėliau (1883-84 
m.) išspausdino Aušroje ir 
1891 m. išleido atskira knv-

siekta tik per laisvą apsi-
Sovietams tiesioginiai nei sprendimą. Tačiau demokra- nui redaguojant. 

.. į vienoje konferencijoje ne- tija nei moraliai, nei ginklu 
Vokietiją, tuvo paaukota nė viena nėra įpareigota ginti tokias 

valstybė, bet Sov. Sąjungai

metais vasario 27 d. Mo- 
hawk kalnuose, Middlefield, 
Conn.

Iš Vl-sios Tarybos posė- 
gute (spausdino M. Jankaus džiy Hhiladelphijoje piane- 
spaustuvė Bitėnuose). Ras- amus padare ir savo nuomo- 
tas buvo atspausdintas ir
Chicagos Lietuvoje,, ją Šer-

nes pareiškė dr. E. Vaišrie- 
nė, dr. P. Vileišis ir V. Bra

buvo daromas kompromisas
i koja už aukas ir prašo visus

n -t •, 'geros valios lietuvius savo i laiduojant jai tariamą sau*
JĮX°vPasI ziau» a J1 ra~ aukomis išlaikyti vienintele' gum3- Pagal Jaltos susitari- 

menkiecių astronautų kelio- už Lietuvos ribį aukštesnią-i Lenkijai buvo pripažin
tą lietuvių mokyklą — Va-P.os suvei;enumo teises; bet 
! sario 16 gimnaziją. J08 politiniame gyvenime

ne į mėnulį. Tokios kelionės. 
brangios, ir todėl yra žmo
nių, kurie joms priešingi.
Bet jie pamiršta, kad tos ke
lionės duoda daug naujų ži- i
nių mokslui, o, be to, dar iri Gerbiamieji, 
įrodo didelę JAV moksli-i - o i - , .
ninku pažangą erdvės užka-} . Y a»aiio 8 d. mjne pasiekė
riavime. Ir dar kažin, ar tos. Defection į turėjo būti likviduotos, o ko-
išlaidos yra daug didesnės' Lithuanian <>eaman Si- 
už per metus čia išleidžia-i mas Kudlrka“-

LAIŠKAS REDAKCIJAI
buvo leista veikti tik trims 
partijoms: valstieč. liaudi
ninkams, socialistams ir ko
munistams. Visos kitos par-j

mas tabakui ? i

Ana. kelionių skaičių į Į,? puMapių. Tai
mėnulį sumažinus ir šiuos ty- Kūdros išdav imo įs-
rimus sulėtinus, neteko dar- tolGa’ kūną sudarė ir įs- 
bo daug tūkstančių darbi- įpau?( In^.. Committee On 
ninku, vien inžinierių keli Loieign Affairs.vien
tūkstančiai. Jiems dabar 
tenka mokėti nedarbo pašal
pas.

Tokiomis mintimis besi
dalinant, vyko Lietuviu Dar
bininkų dr-jos susirinkimas.

Nutarta ir šiais metais su
ruošti marfručiu parodėlę 
kartu su vaišėmis. Tai paro
dai numatyta balandžio 17 
d. Jei dėl įgirtu nors priežas
čių tektų tą dieną pakeisti.
apie tai bus vėliau pranešta.

Susirinkime susigriebta, 
kad beveik tuo pačiu metu 
sutapo M. Vasilkos ir A. ša- 
teikos gimtadieniai. M. Va- 
silka yra dr-jos iždo globė
jas. o Šateika — sekreto
rius. Tad ir ta prosą pasi
vaišinta ir sudainuota Ilgiau
sių metų.

Kaikurie lietuvių sambū
riai skundžiasi dėl nariu ma-

tautas ar valstybines san
tvarkas, kuriose viešpatauja 
toje ar kitoje formoje prie
spauda, smurtas ir žmogaus 
dvasinis ir fizinis pavergi
mas.

Basanavičius pagrįstai sa- ( au& 11 Jvairiai pasisakyta, 
ko, kad pilys būdavo „tvir- Padidinus Tarybos nartų 
tos. apkastos ir supiltos nuo skaičių, iš Connecticut apv- 
priešų gintis vietose“ Toliau
jis samprotauja :

„Visi senovės rašytojai 
į liudija, kad lietuviai X irXI 
šimtmety, net vėliau, netu- 

'■ rėję tokiu apgyventų vietų, 
Vėliausiame Slavic Review šiandien vadintume

žurnalo numery prof. dr. miestais. Gyveno giriose 
viena daugiausia viensėdžiais. Kol

SPAUDĄ BEVARTANT

tarti ir išsikalbėti.
Albina Lipčienė

NEW HAVEN, N.Y.

Vasario 16 minėjimas

Nesant Altos skyi iaus. 
Vasario 16-ją jau eilė metų 

žėnas. Dėl Vasario 16 minė-i čia ruošia Lietuvių Bendruo- 
jimo ir auku Altai buvo! menės apylinkė, šiais metais 

ji bus minima vasario 21 d. 
Pamaldos bus 10:30 vai., o 
3 vai. popiet — parapijos sa-

gardos ieina dar vienas na-j^Je iškilmingas susirinki- 
rvs Valerijonas Balčiūnas, mas> kuriame kalbėli yra pa- 
visiems gerai žinomas ir ger- i kviestas apygardoje 
Oi-jmoc kani'li'iinmonini'nbųc ' HiaS lietU^lU Veikėjabiamas bendruomenininkas.

Buvo pasiūlyta aplankyti 
asmenis, dėl kurių noi-s prie
žasčių regalinčius dalyvauti 
Vasario 16-sios minėjime, ir 
paprašyti aukos.

Apygardos metinį suva- 
nutarta kviesti

eiKejas 
rijonas Balčiūnas.

zi no- 
Vai e-

Albina Lipčiene

WATERBURY. CONN.

.Pobūvis Vasario 16-sios 
gimnazijos naudaitijos. kaip antidemokratines,į žymiįugiu RvtųEuropoggri_ nereikėjo nuo baisių priešų

čiu archeologų, dabar dės- tenojimu gintis, neturėjo ir. ziavjmą nutarta Kviesti ge-
laborantai turėjo būti bau- tanti Kalifornijos universi- pilių. Baisūs karai, pirma su smzes 16 d. New Bntaine Į 
džiami visu griežtumu. Pa-^ v »Bormanais ir mozūrais. vė-įJI atstovus rinkti visuoti-

. {našios santvarkos buvo nu-itete- 1703 Angeles, apzvel-jiau gu vokječiais, išmokė šiuose apylinkių susirinki-
Si dokumentine knyga y- matytos visoms Rytų Euro-^a Vakanl Berlyne 1969 m. lietuvius pilis statytis“. į muose, vieną nuo 25 narių.

257-nių puslapiu. Tai! , , , . ;išėjusią latvio Jokūbo Ozols, ♦ ♦ ♦ 1 _ , . .pos valstybėms, isskyrus Pa-1 j: . ! Daug- kalbėta apie įauni-
baltijo kraštus, kurių likimas;v e-.-a Ame senovės Lietuvos pi- ma Nutarta stengtis kiek sumokėjo, o pelnas

b«i sprendžiamasi“’^1* I-iet Enciklooedijaiturėjo 
taikos konferencijoje. Baltische Steinkistengrae- istorikas I. Matusas 

berkultur“, turinčią 135 psl.,
... Netrukus Stalinas sulaužė 8? Pav®lksusJj

Joje yra apklaustųjų liu- visus susitarimus, brutaliai'PIUS (kaira 96 DM-’*24>- 
dininkų ii isdayusiųjų pa- pag]emžė valdžia Rytų Eu- 
rodvmai, susirasinejimo su
Sovietskaja Litva laivu laiš
kų kopijos ir kt.

Visiems verta šią knygą 
paskaityti. Ja galima gauti 
veltui, paprašius savo kong- 
resmano.

K. Bagdonas

ra_ galint daugiau akademinio 
ne‘! jaunimo įtraukti i lietuvišką 

sieiliro i laikus^ ankstyvos-, veikla. Ieškoti būdų ir lietu
sius nei VII amžius po Kr.,į viškai nekalbančius, bet lie- 
ir linko manyti, kad mūsų ■ fuvi=kos kilmės jaunus žmo 
protėvius pilis statyti pa-, tuviuos kilmės jaunuolius

ropoję ir pradėjo šaltąjį ka-'I hUIste normanai savo Su kiekvienų asmeniškai pa-
rą prieš visą Vakarų pasau
lį. Tuo pačiu subyrėjo visi 
Roosevelto planai, ir teko

je gyvenančio latvio para^r-lbmajs> 0 vėliau vokiečiai.; sikalbėti
toji monogiafija yra gerai! 
paruoštas ir puikiai išleistas 
mokslo darbas apie žalvario

ir sumiešti koki

Danutė Venclauskaitė va
sario 16 d. Lietuvių klube 
surengė jaukų pobūvi su 
menine programa ir vaišė
mis. Rengėja visas išlaidas 

skirtas 
Vasario 16 gimnazijai.

D. Venclauskaitė tai daro 
kasmet Vasario 16-sios pro- 
ga-

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Donelaičio kapas, Kazio

AUSTRALIJA

Australijos Liet. 
ruomenes suvažiavimas

Bet Ozols pilių randa jau1 kuHūrinį ir pasilinksminimo’Bradūno didelio formato ei- 
visu tūkstančiu metų anks-;' vakara. gegužine ar festiva- J lėraščių knyga, labai gražiai 
ciau. Tokiu būdu vistiek pa- Ii. Pranešta apie ruošiama išleista, 94 psl., grafika dail 
silieka mūsų istorikų neiš- , jaunimo kelione no Kanada
spręstas J. Basanavičiaus iš-i ir Amerika. PasiūMa jauni- 
keltas klausimas: „Kas yra. ma panarinti lankai sene-j Ashland

diktatūrinių bei antidemo-'Tie amžiai apima maždaug! piliakalniai, kas juos ir ko-' »us kl’’ t*a^na’ kuo norsi 60636. 
kratinių sąjūdžių, jei tik pa-:600-700 metų, nuo 1000 iki Į kiu priežasčių dėlei ’ Jiems pa eti

paskubomis sudaryti šaltojo. jr an-kstyv„jo geležie8 am
karo stiategiją, pagal kurią 
turėjo būti remiamos žiais Latvijoje ir Estijoje

. A _ ..... T180?! gyvenusių šiaurės baltų
valstybes, neišskiriant ne priešistorinius paminklus“

V. O. Vilkau, kaina $5. Iš
leido M. Morkūnas. 6051 So.

Avė, Chicago, III.

supy- Lietuviai kunigai
Ben(j {starieji stojo aktyvion kovon 400-300 metų prieš Kristų, llė?“ Ypač tas pilis, kurios P^ne pirma svki kalbėta jaun;mo metais 18

1966
1 pa- 

A.
psprieš komunizmą

Autorius remiasi išspaus- 
raštais, filmais ir 

čakarų demokratiją Švedijos bei Suomijos mu- 
n , moralę ir žmogaus laisvės i-, ziejuose sudėtomis iškasė-• v • wmu- 

gyve

iš-l
drinko naują LB krašto vai- į šaltojo karo strategija pa-Minteis
dvbą. Dabar joje yra: pirm. Iaužž Vak demokratiją'švediio 
Vytautas Neverauskas, na-
I'm^ka^ av]lBn?kuri«JpNepo" dėjinę galią’ ką itin Pade-'nornis- Jis pavaizduoja 

.....................’ tut L’ A . j monstrą vo Vietnamo karas. įsų protėvių kapus ir įcius, M. Pocius ir 
nė.

Valdybo, 
delaidėje, bet

E. Danie-

buvo statytos dar prięš Kris- socialiniu klausimu. Pasiū-! rUQ-- Kęstutj 
x— .-i..- _xi.—i ---- k-i.;.. valdyboms " ?taus laikus ir iki. sakysime, Į lyta apylinkių 
600 metų po Kristaus.

Žiūrovas

s Žemaite
.... ... S.S. Filisteriu Skautu S-eros

rarvs sonalimam reikalam. IHomis S!ei(!o Jaunimo žv- 
j Si, reikalas apmtu teisimus if) už Tik4jimo uisve Ko_ 
, patarimus kas kam ir Kur mitetas n9„ Reve,.|v HiiIs 
teisėtai priklauso. Labiaus,ai Euc,if, Qhio Kaina
pasitai nautų seneliams, ne-_ _ _ _ i ęr)Hzvmėta

Šiuo metu Vakarų demokra-1 namąsias vietas. Šių šiauri-1 Šiuo metu New Yorke i-galintiems gauti teisinio! 1 2
tijos atlieka pagrindinę sa- nių baltų (skirtingų nuo la- 1,140,000 žmonių gyvena iš patarimo, ir visiems mažiau

būstinė bus A- vo strategijos peržiūrą, ir ne-biau į pietus gyvenusių lie- savivaldybės pašalpos. Va- išmanantiems socialinio ap- Paragink savo paž'-‘-mus 
t "Mūsų Pašto- sunku atspėti, kad netolimo- tuvių, jotvingių ir prūsų)) dinasi, kas septintas gyven- rūpinimo ir panašiais reika- išsirauti Keleivi. Jo kaina

žėjimo, o LDD džiaugiasi jų pasilieka Sydnejuje. je ateityje jos vėl turės su-{medžiaginė kultūra, sako, tojas yra šelpiamas. lais. metams $7.00.
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Komunistams nepatinka 

Vakarų radijas

tas Kaukas Vilniuje leidžia
mo "Literatūros ir Meno“ 
žurnalo humoro skyriuje

. v. ,. . . | 1970 m. gruodžio 12 d. Jis
Kaip žinoma. Vyliausias1 pats nepalašė. kas ta nusi. 

Lietuvos Išlaisvinimo Komi-ikalt4iž( be, greta nupiešta
tetas išlaiko net kelias i Lie
tuvą siunčiamas radijo pro
gramas, iš kurių Lietuvos 
žmonės sužino tikrą teisybę, 
kas dedasi laisvajame pa
sauly ir Lietuvoj.

Komunistams tai nepa
tinka. Jie prieš N. Metus bu
vo sušaukę net specialią 
konferenciją, kurioje Įvai
rūs specai aiškino, kaip rei
kia saugoti ypač jaunimą 
nuo žalingos Vakarų Įtakos. 
Jie nurodė, kad jaunimas y- 
ra ypač paveikiamas „bur
žuazinių propagandistų“ ra
dijo bangomis siunčiamos 
propagandos.

Daug purvo

Tiesa rašo. kad kaimuose 
purvo tiek ir tiek — be gerų 
batų neišbrisi. Kaikurių ne
rūpestingų ūkių ir ne tik ū- 
kių keliai skendi balose, 
duobėti, išmalti traktorių ir 
sunkevižimių.

Radijo matavimo daktaras

Technikos mokslų iš radi
jo matavimų srities daktaro 
laipsniui gauti disertaciją 
Kauno Politechnikos insti
tute apgynė Kauno radijo 
matavimo prietaisų moksli
nio tvrimo instituto skyriausv *
viršininkas Danielius F.idu- 
kas. Lietuvoje tai pirmas tos 
srities daktaro laipsni gavęs 
asmuo.

Didžioji nusikaltėlė

— Teisiamasis, prisipažįs
tate gatvėje Įžeidinėjęs ne
pažįstamą žmogų?

— Taip.
— Kodėl jūs ji ižeidinėjo- 

te? Kas paskatino?
— Ji.

— Jūs išmušėte savo 
bendradarbiui du dantis?

— Taip.
— Ar jūs pykotės?
— Ne.
— Kas paskatino užpulti 

bendradarbi?
— Ji.

—Jūs apvogėte savo mo
tiną?

— Taip.

degtinės bonka ją vaizduo
ja.

’ŠLUOTA* JUOKIASI

pyks-— Ar tu visuomet 
tiesi su savo žmona?

— Ne, nes retkarčiais iš
važiuoju i komandiruotę.* * *

— Tu mėgsti bulvinius 
blynus?

— Labai.
— O žmona?
— Ji miltinius.
— Tai kuriuos valgote?
— Miltinius.5jC 5^ W
— Visi vyrai niekam tikę!
— Tai kodėl tada ištekė

jote?
— Kad niekas nepagal

votų, jog aš niekam tikusi.
* * *

— Ar norėtum, Antanai, 
atjaunėti kokia dvidešimt 
metu?

— Ne.
— Kodėl? 
— Et, vėl 

skyrybos, vėl
vestuvės, vėl 
vestuvės, vėl...

KUDIRKOS KOMITETAS

Britanijoje Įvesti nauji pinigai. Londonietis skaito 
laikrašty keitimo sąlygas ir skaičiuoja, ar jam teisingai 
pakeitė pensus į centus.

Dar pabėgėlių klausimu
Sovietams politiniai pabė-įtas klausimas buvo pamažu 
diai yra krislas akyie, ir1 likviduotas, 

jie deda visas pastangas
jiems susigrąžinti vilionė
mis, net pagrobimais (Cve- 
tajevą, Sayinkovą, keletą ge
nerolų). Kitus bandė grą
žinti spausdami prieglaudą 
suteikusius kraštus (Choch- 
lovą. Guzenką, Petrovą, 
Svetlaną Alliliujevą, Kuz
minskus, Docenką). Sovietų 
atstovybės šnipui Vladimi
rui Petrovui pabėgus Aust
ralijoje 1954 m. spalio mėn.,

Tiems, kurie buvo pagau
ti, bandant iš Sovietijos pa
bėgti. taikoma pati aukš
čiausioji bausmė — sušau
dymas. 1935 m. balandžio 
4 d. Sovietijos komunistų 
partijos centro komiteto nu
tarimu dvylikos metų vaikai 
dėl to „nusikaltimo“ 
būti sušaudyti.

t

A. A. Piankovskio ir 
D. Menšagino 1958 m. išleis-

gali

Ką veikė Vlikas 1970-ais m.
1.

1. Informacija

Išleista lietuviu kalba
III. Organizacija

10 knygų už $2

sovietai iki 1959 m. nepirko į ĮOje knygoje „Sovietų kri- 
Australijos vilnų. Dėl Gu-į mjnajjnjo įstatymo kursas“ 
zenko ir DocenKO spausta pašoma, kokios bausmės lau- 
Kanados vyriausybė. Daugį kia pabėgėlių šeimų, joms 
kartų sovietai bandė privers- ! prįtaikant 58-lc straipsni: 
ti turkus grąžinti pabėgė
lius. bet jie visada parodė 
kietą atsparumą.

Panašus spaudimas buvo 
daromas ir Austrijai tuoj po 
karo. Apie tai atvirai rašo 
buvęs JAV valstybės sekre
torius James F. Byrnes kny
goje „Speaking Frankly“. 
1946 m. liepos 12 d. Molo-

”... taikymas specialių prie
monių suaugusiems tarnau
tojo - išdaviko šeimos na
riams, kai šis bėga ar pabė
ga per sieną, kada suaugęs 
šeimos narys nieku neprisi
dėjo prie išdavikiško akto, 
kuris buvo paruoštas ar i- 
vykdytas, ir net nežinojo a- 
pie tai... Politinė reikšmė y-

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

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psk, kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psk, 
kaina 25 centai.

Žal girio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24

V. psk, kaina 50 centu.
Socializmas ir religija, E. 

Vandervelde, 24 psk, kaina 
10 centų.

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

Tavo kelias Į socializmą, 
(Leono Bliumo), 85 psl., 
kaina 25 centai.

Socia’izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psk. kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47

tovas Paryžiuje keturių už- ra ka(j kriminalinis Įsta-
sienių reikalų ministerių 
konferencijoje „...pateikė 
keturių punktų rezoliuciją, 
kuri. pirma, atkreipė dėmė
si i Sąjungininkų Tarybos 
susitarimą padidinti Austri

„Eltos Informacijų“ 26 biu
letenio laidos — 364 psk 
(tai sudarytų storoką kny
gą).

2. biuletenio anglų kalba 
— 168 psk.

3. biuletenio vokiečių kal-
Koordinacinis komitetas 192 psk,

yra Bostone. Jo valdybą su-j 4. biuletenio italų kalba
daro dr. Richardas Kontri- į
mas, Romualdas Bričkus ir‘7 )• TT •« Z /S F" -4 ITT • — * • 1 • •ispanų

Romualdas Bričkus ir; 1_1V ks •’
Brutenis Veitas. (871 Wa-’ 5. biuletenio 
shington St., Braintree, ba — 40 psk,
Mass.). j g biletenio prancūzų kal-

Komitetas inkorporuotas, ba — 58 psk,
ir jo vardas angliškai yra į biuletenio arab kalba 
toks: Citizens Concerned for 1 9(J j

kal-

Simas.
Komitetas paruošė memo- Į 

įanduma, kuris įteiktas kon-

tymas turi tikslo apsisaugo
ti nuo šio baisaus nusikalti
mo. kad tarnautojas pereitų! 
ar perskristų sieną ir kalti-• 
ninko nebegalima nubausti. 
Tie apkaltinti asmenys... yra j 
baustini atimant balsavimo i

psk, kaina 25 centai
Atskirai sudėjus, jų kaina 

$3-05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

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

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie

1. Clevelande sudaryta ir 
veikia Vliko ilgesnės veik
los gairių paruošimo komi-

kuri„
(Karo pabėgėlių.■ tams 

Kek red.). kurių dauguma
2. Sudaryta nauja Tautos buvo pronaciai, Jugoslavijos

Fondo valdyba. . četnikai ir ustašistai, Veng
rijos salašistai, Rusijos ir 
Ukrainos baltagvardiečiai 
ir lenkų generolo Anderso 
kariuomenės nariai, kuriuos

.jis pavadino „fašistais“.
Vliko atstovas V. Banai- Mr. Molotov pasiūlė tarybai 

tis stebėjo Tarptautinės par- pripažinti, kad šitie DP ”su- 
lamentarų konferencijos daro rimtą pavojų kaimyni- 
darbus Monako valstybėje. njam demokratiškiem kraš-

2. Gudams išleidus pam- tam“, ir sutikti juos ”būti- 
fletą, pažymėjus, kad Vii-, nai ir-skubiai“ iškraustyti.Į bus dar didesnės, 
nius su rytinėmis Lietuvos Trečia, rezoliucijoje sako-
žemėmis priklauso Gudijai, ma, kad to iškraustymo 
dėl to buvo protestuota. „sėkmingas Įvykdymas“ yra

3 Protestuota urieš UN- bŪtina Sąlyga AustriJos P*1"1
‘ .. J . . nai nepriklausomybei atsta-ESCO suruoštą Lenino se- 1 J

minarą Suomijoje.

jos vyriausybės autoritetą.
Antia^ patvirtinama, kad o-l teises ir išsiuntimu i tolimas 

sija, kuri jau paruošė gairių kupaemėse zonose yra 437,, Sibiro sritis oenkeriems me- Į projektą dėl bendradarbia- 000 DP (Karo pabėgėlių.! ^7
vimo su kraštu. į j^ej re(k) kurių dauguma

Iš to paaiškinimo kiekvie
nas supras, kokia yra didelė 
rizika bandyti pabėgti ar 
net sėkmingai pabėgti, nes3. Vliko seimas buvo su

kviestas Cbicagoje.

IV. Užsienio politika

pabėgėlių šeimos, Įskaitant 27,000 žodžių, 511 psl., kai- 
ir 12 metų vaikus, bus nu- na — $5.00.
baustos, net jei ir nieko a- .
pie pabėgimą nežinojo. O' Lietu visas i angliškas zo- 
jeigu čekistams pasiseks j-1 <*.▼»**» . įuaus Peteraičio, ii 
rodyti, kad šeimos nariai iai?a’ ^aagia? Ka^ 
žinojo ir padėjo nusikaltę-i 2od2I«>086 psL kaina 8 '-oa 
liui pabėgti, tai jų bausmė

Kalbėta Lietuvai per Ro
mos, Vatikano, Madrido iri 
Manilos radijo stotis — išgresmanams ir senatoriams. viso 611 valandų. Naujai 

Memorandume trumpai pradėjo veikti Vliko tvarko-
primeHama Simo Kudirkos ma radijo valanda Manilos
išdavimo istorija, pabrėžia- (Filipinuose) radijo siųstu
mą. kad Kudirkos išdavimas
griežtai prieštarauja vai- macijoje dirbo 21 apmoka-
džios žodžiu skelbiamai po
litikai. todėl reikalinga, kad 
JAV valdžia pasakytų, ko
kia yra jos politika Pabalti
jo valstybių atžvilgiu ir pa
sakytų taip. kad tai būtų aiš
ku kiekvienam valdininkui 
nuo žemiausio iki aukščiau
sio. Kongresmanai ir senato- 

Sumušėte savo žmoną, riai prašomi apie 4ąi. pain-
paskui... savo tėvą.

—Taip.
— Ar prisipažįstate kal

tas?
— Ne! Aš nekaltas Kal

ta ji!
Didžiosios nusikaltėlės 

kaltinamųjų suole nesimatė. 
Niekas jos čia nepakvietė. 
Bet salėje ji buvo.

Ji keikiama ir gerbiama, 
neapkenčiama ir mylima. 
Jei atvažiavo koks profsą
jungų lyderis Įteikti pereina
mąją vėliavą, kaip gi be jos! 
Apdovanojo — ji greta. Už
rašė papeikimą — ji čia. Ji į 
sutinka pirmojo atlyginimo į 
dieną. Ir lydi iki paskutinio.

Gundo, šantažuoja.

fo’ muoti prezidentą ir vals 
tybės departamentą ir gauti 
iš jų aiškų viešą pranešimą, 
kokia yra jų Pabaltijo politi
ka.

LAURINCIUKĄ PAKEITĖ

SINKEVIČIUS

Oficialus Moscovv Nevs 
korespondentas New Yorke 
Albertas Laurinčiukas. kaip 
jau rašėme, paskirtas Vil
niuje leidžiamos Tiesos vyr. 
redaktorium. - Jo vieton i

tvti‘

Logos

AUTOMATAI ARDYS 

AUTOMOBILIUS

Dideli rūpesti kelia senu'* X C £ j

Introduction 
Lithuanian.
riūnats Klimas 
stieg, 471 psi,

paraše
modern
Damb- 

ir Schmal- 
dieižiausias

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

4. V liko pirmininko ir Di- tęSg Austrijos pripažinimą, 
plomatijos šefo parašais bu-

Dėl DP sovietai ilgai už- automobilių reikalas: jų yra į
tiek daug, kad nebežinia, 
kur juos padėti. Jie ardomi Įve. Nuolat telkiamoje įnfor- VQ jteiktas memorandumas Toliau Byrnes rašo, kad, rankiniu būdu 'bet tas iIgai

macifOlP dirbo 21 anmoka- T A IT ......n^o-^1 ZpnAvną •knnvflnnna l . . . . . . .
mas bendradarbis ir visa ei
lė talkininkų.

Turima seniau paruošta

JAV prezidentui. , pagal Ženevos, konvenciją t iasj jr b,.a^aj atsieina
, i karo belaisviai turi būti gra- U-,5. Pasiųstas rastas Fede- ’ 7inam; namo k;pk o-alint tode. metalo peidiibimot 

ralinės Vokietijos kancleriui greičiau, ir jis ragino Pran- ^brikai atsisako automobi- Į 
dėl pasirašytos su Sovietų . liu laužą pirkti, nes jo pa-

kita informacine medžiaga į Saiunga Nutarties cuziją, Belgiją ir Luxenbur-; rUošimo savikaina labai
VliVac anriinina T ipfnvns t 4J ga suLaiueb. , ga grąžinti vokiečiu karo be- i-,,-\ lika.. apiupina ketuos 6. Dėl Bražinskų ryžtingo }aisvius vnač tuos kuriuos1 ^ee' 
pasiuntinybes, konsulatus ir - • - , • Vliko atstovas Į?lbVlus’ >Pac tuos, Iriuos 
įvairias i Vlika bpsikreinian-!^&1?J Iai^ę VllK° a,°'a^ Jierns perdavė amerikiečių,
kiko iotokrroc Kni merą n ivar-k i Ę’, k-ezys buvo nuvykęs į į kariuomenė. Prancūzijoje' pirmoji JAV-se mašina, ku-čias Įstaigas bei organizaci
ją^. 1970 metais buvo išsiųs 
ta apie 50 siuntų.

II. Leidiniai

1. Pradėta ruošti sovieti
nio ir nacinio genocido stu
dija. kuri gali būti šiemet 
pabaigta. Ruošia dr. J. Pa
jaujis ir dr. D. Jasaitis.

'į Ankarą ir tuo reikalu Pa-‘tuo metu. 1946 m. pabaigoj, ri ardo automobilius, rūšiuo- 
dar buvo 600.000 vokiečių i la spalvotus metalus, atskir- 
karo belaisvių, kurių 40.000; dama Juos nu° kitų rūšių, ir 
dirbo kasyklose, 280,000 pas Juos sukapoja smulkiais ga- 
ūkininkus, o kiti šiaip ivai-

siųsta daug telegramų ir ras
tų.

7. Dėl Simo Kudirkos iš
davimo rusams, pirmąsias 
žinias gavus, buvo informuo
tos kitos organizacijos ir yra 
daug veikiama; protestams

jos komitetas, Vliko nario 
2. Pradėta niošti Riben- R. Kezio vadovaujamas, 

troppo - Molotovo pakto iri 8. \ liko pirmininkas dr. 
su juo susietų dokumentų J- K. Valiūnas du kartu va- 
rinkinys, kuris numatomas žinėjo po užsieni, lankyda- 
isleisti Šiemet. Ruošia dr. B. tnasis Europoje. Australijo- 
Kaslas. . Į.R ir Filipinuose, be to, ir

j Malstybės departamente
New Y orką atvyko Apolma-j 3. Pradėta ruošti ir šiemet į Washingtone.
ras Sinkevičius. Į numatoma išleisti Steigia-j

į mojo Seimo darbų studija. Rys’ai su visuomene
EISMO NELAIMĖS į Ruošia dr. V. Sruogienė.

Ar sk *3 S ?

Kritusieji už laisvę, II to
mas. parašė Vladas Ramo
jus, 195 psk, kaina $4.00.

Rugsėjo šeštadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 

Neseniai paleista i darbą Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00.

balais. Visas darbas atlie- 
autvinatiškai. Į ma- 

belaisviu gražinimui pasku-i S1113 atvežamas senas auto- 
binti Byrnes'pasiūlė ... ati- mobilis be padangą, motoro (

rius darbus. Vokiečių karo karnas

ruošti buvo sudarytas Akci-Įduoti Prancūzams 573,000] P° kelių

Tiesa paskelbė, kad 1969-
Ir niekas jos neteisia. Tos i metais Lietuvoje buvo arti 

didžių didžiausios nusikaltę- 3,000 didesnių eismo nelai- 
lės. miu. Iš jų daugiau kaip 600; ratininkų
— — — — — — : Įvyko dėl vairtiotojų neblai- nelaimingi atsitikimai.

Ir spėkite, kas yra ta di- vumo. Dėl to žuvo 135 žmo- 17 žmonių, sužeista 49 
džioji nusikaltėlė ir kas apie i nės ir 661 sužeistas. Su neblaiv

taip rašo? traktoriais apsiversta 63 nelaimė
Tai df-gtinė,. o rašo Kos-; kartus 45 atvejais trakomis tų 190

tai buvo girti. Dėl girtų dvi- 
kaltės ivvko 56

žuvo 
. Dėl

Buvo susitikimų su DLB,
ALT, JAV Liet. Bendruo
menės, Kanados LB, Aust
ralijos LB, Vokietijos LB 
vadovybėmis, su spauda, da
lyvauta Įvairiuose suvažia
vimuose. suruoštas jaunimo bijojo, kad arabai gali suda- 
seminaras. sakvtos kalbos'’yti sunkumų dėl naftos ir

DP, kad jie užpildytų karo ] m.mucnl mainos į statines 
belaisvių darbus. Nuo to sa-: Pdamas išrūšiuotas metalo 
lamoniško sprendimo DP: ^auža^.
apsaugojo prancūzų komu-. Tokia mašina per metus 
nistų pasipriešinimas, nesi galės sudoroti daugiau nei 
jie nenorėjo Įsileisti stipriai į 10,000 automobilių. Mašiną 
prieš komunistus nusistačiu- į valdyti gali vienas žmogus, 
sius pabaltiečius. lenkus ir ; NOrs ta mašina gana brangi, 
kitų tautų pabėgėlius. i atsiėjo apie milioną dolerių.

Daug vargo amerikiečiai bet automobilio pavertimas 
turėjo ^su 100,000 žydu DP, j j metalo laužą bus labai pi- 
kurie sudarė atskirą pabėgę- ’ guo
lių rūši, nes jų dauguma ne-, '
norėjo keliauti Į naujai ku-Į DOVANA VAIKAMS 
riamą savo tėvynę Izraeli. I Jūsų mažieji apsidžiaugs, 
Tam priešinosi ir anglai, nes’ gavę gražią Stasės Peterso

nienės eilėmis parašytą pa-

Meilė

ją
iu pėsčiųjų Įvyko 239 į suvažiavimuose, per radijo kad Palestinoje nekiltu ko- 
ės. žuvo 57, sužeis-'programas ir kt. vos- 1948 m. gegužės 14 d.1,

i ELTA i nripažinus Izraelio \ dst\ be

saką LAUMĖ DAUMĖ. 
Knyga gausiai iliustruota,

labai kieti viršeliai, kaina 
$4.00,

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

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

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

Rima: ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psk kaina $2.00.

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

K4 LAUMĖS LĖMĖ

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

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

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai. 40 psi.. Kai- 

* na $1.00.
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Pasikalbčji 
Maikio su

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Alou, J tu šitą bizni supranti?

tėve!' — Faktas yra toks, tėve,
i kad Maisto ir Vaistu Valdy- 
i ba. valdžios ištaiga, kuri pri- 

— Žinai, Maiki, aš turiu'žiūri, kad žmonėms parduo-

— Sveikas gyvas. 
Kas naujo?

tau naują klausimą 

— Apie ką?

i damas maistas butų sveikas, 
pastaruoju laiku pastebėjo.

i kad kaikuriose žuvyse yra 
i merkuro, kuri mes vadinam į 

-Yot. pasakyk man, ar į gyvsidabriu: ir tas merku-i
olnniun mrvonti mictnipę!....  ...ir v-i.- _________ faš galėčiau gyventi nustojęs j j.as gali būti pavojingas { Mass. $10. 

valgyti? , į žmonių sveikatai. Pirmiau
sia tas pastebėta tūnoję. To
dėl —

— Tai gerai, kad aš nie
kad tūnos nevalgiau, Maiki.I4

— Bet atrodo, kad ne vie- 
į noj tik tūnoj yra tokio ele- 
į mento. Midvvay saloje, kur 
gaudoma ir konservuojama 
kardažuvė, buvo ištirta 297 
kardažuvių skardinės ir 87 
jų nuošimčiai rasta su gyv
sidabriu. Valdžia paprašė 
žuvies pramonę, kad dau
giau žuvies nesiųstų rinkai, 
kol nebus patikrintos visos 
rūšys. .Numatoma tyrinėti 
dar šešiolika žuvies rūšių. 
Tirs ne tik kenuotą žuvį, bet 
ir palaidą, kaip šviežią, taip 
ir užšaldytą.

— O kaip ilgai galima lai
kyti užšaldyta žuvi. Maiki?v v »

— Tėvas netikėsi, jei pa
sakysiu.

— Bet aš noriu žinoti.
— Keturiasdešimt metų, 

tėve.

— Šiur, Maiki, kad aš to
kiai pasakai netikiu.

— Žinai, tėve, kad ir aš 
nenoriu tuo tikėti. Bet taip 
sako Charles C. Edvvards, 
maisto ir vaistų kontrolierius 
Washingtone. Jis sakosi no
ris sužinoti, kaip ilgai Ame
rikos žmonės valgė žuvi su 
gyvsidabriu, todėl tirsiąs žu
vį užšaldytą dar prieš 40 
metu.t

— Užtai daug žmonių ir 
išmirė per 40 metų. Maiki, 
aš dauigau žuvies nevalgy
siu.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

Keleiviui aukojo:
J. Koncevičius, Lavvrence,

mas, Toronto, Ont., K. Du- 
Idonis, Vilią N.J.. J. Gritis, 
J Chicago, 111.. L. Paulauskas, 
’ Lavvrenve, Mass., A. Paške- 
i vičius, Brooklyn, N. Y., A.

So. Boston,

P

— Galėtum, tėve. tik ne 
ilgai.

— Nu, tai kaip ilgai?

— Jeigu nevalgysi, bet 
gersi vandeni, tai gyvensi a-’

— Veidiminut! Kas yra 
tūna?

pie penkias savaites; o jei
gu nevalgysi ir negersi van
dens, tai gyvensi tik kelias 
dienas.

— Ar tu šiur?

— Tai yra tokia jūrų žu- 
! vis, tėve. Labai graži ir di-

— Aš, tėve ne „šiur“, bet. 
taip rašo daktaras L. M. 
Hursh. Bet ar tėvas tikrai 
nori atsisakyti nuo valgio?

dėlė, auga iki 10 pėdų ilgio 
Mūsų žvejai plaukia tūnr 
gaudyti Pietų Amerikos pa- 

j kraščiuose, ir dėl to dažnai 
kyla tarptautinių nesusipra
timų. nes pietų amerikiečia' 
mūsiškius žvejus areštuoji 
ir sunkiai baudžia.

Kodėl?

— Todėl, kad per 200 my 
lių nuo kranto jūrą pietų a 

. mei ikiečiai laiko sava teri 
į torija, kai tuo tarpu mūši 
Amerika savinas! tik 12 my 
liū jūros nuo savo krantų 

Nu. ar tu neskaitai ga- Dėl to kyla ginčų.

— Norėt nenoriu, Maiki, 
ale bijau valgyt.

— Kodėl bijai?

zietu? Jos rašo, kad viskas,; 
ką tik mes valgom, sumaišy- • —
ta su poizinu. ' likos

— Sakyk, su nuodais, ne 
su „poizinu“.

— Nu, tai kaip galima to-j 
kį maistą valgyt. Maiki?! 
Juik žmonės pradės mirti; 
kaip tarakonai.

— Tėvas perdaug nusi-: 
gandai.

Tai kodėl mūsų Ame 
rybokai nepasiprieši 

na aniems? Ar negalėtų pa 
statyti ant savo laivų po ko 
kią porą gerų armotų?

— Galėt galėtų, tėve, be 
nenori skandalo.

— Nu. tai dabar gali baig 
ti, kur aš tavo kalbą nutrau 
kiau.

į — Norėjau pasakyti, jo;
. pirmiausia gvvsidabris buvc 

-Ne. Ma!k.,ne perdaug. )astebįtas Snoje, todėl pir- 
Juk gazietos «staa, rašo, į,iausi , dž žuv
kad maistas yra nuodą,. Sa-;tv,.inėtį. jį parduodama rin 
ko net valdžia nusigando,; k; . konsel\.uota _ skardi. 
pradėjo tyrinėti, čia, Malk!, Pei. įeMas savaitef
ne baikos. Maisto ir Vaistų Valdyba

ištyrė 8 milionus skardinių.
Ir kas gi pasirodė? Pasiro
dė. kad visgi to metalo žu
vyse yra. ir yra daugiau, ne-

ne visada supranta, ką skai- gU valdžios nustatyta saugu- 
to, neatskiria taktų nuo šen- m0 j.jra. Todėl 15 milionų
sacijų.

— Nu, tai išvirozyk, kaip’lentynų. litą, Pitsburgh,

— Bloga, kad tėvas pats 
laikraščių neskaitai, tik 
klausai, ka kiti kalba: o kiti

J. Tamulis 
Mass. $6.50.

Po $5: P. Bukis, Miami, 
Fla., V. Plotose vičius, Wall- 
cot. Conn.

Po $4.50: J. Krušinskas, 
Brooklyn. N.Y.. V. Karosas, 
Cicero, Ilk. A. Damaska, 
Chicago, III.

E. Dietrieh, Elizabeth, N. 
J., $4.00.

Po $3.50: S. Šurkus, San 
Jose. Calif., S. Zavackis, 
Kelovvna, B. Columbia, J. 

* urša. Poucatuck, Conn.. ir 
?. Verciūnas, Calgary. Alb.

Po $3: A. Andriulionis, 
So. Boston. Mass., G. Levec- 
kas, Westwood, Mass., M. 
Strazdienė, South Boston, 
Mass.. V. Matukaitis, Can- 
ield, Ont., A. Cibitis, Lon- 

don. Ont.. L. Bučinskas. Ha- 
nilton, Ont., A. Dronsa. Ha- 
nilton, Ont., A. Leknavi- 
jius, Montreal, Que., P. Am
braziejus, West Roxbury, 
Mass., S. Kunkulis. Brook- 
yn, N.Y., J. Krištolaitis, 
Sleveland. Ohio. J. Jakštvs. 
St. Petersburg. Fla., J. Kan
iauskas, Clifside, N.J., E. 
Tamalavage, iš Worcester, 
Mass., B. Vizbarienė. So. 
3oston, Mass., D. S. Olsen, 
.ake\ille. Mass.. E. Schere- 
is, So. Boston, Mass., ir 
V Stapulionis, Dorchester, 
Mass.

Po $2.50: J. Kilotaitis. 
Eganville, Ont., F. Banis, N. 
Y. Mills, N.Y., C. Račkaus
kas. Richmondhill. N.Y.

Po $2.00: P. Rocys, iš 
VVoodhaven, N.Y.. M. Kri
vickas, Oakville, Ont., J. 
Gatautis, Montreal, Que., ir 
A. Jasiūnas, Sudbury. Ont.

Po $1.50: J. Passick, Ho- 
(juiam, Wash., P. Mekšriū- 
nas, Montreal, Que.. M. Kir
kus. La Šalie. Que.. Z. G. 
Chicago, Ilk, A. Cross,! m o riba.

i skardinių jau pašalinta nuo1 YVoodstovvn, N.J., G. Kva- 
P«i., J. Gri-

Masiulis, Simcoe. Ont., 
Maleckas, Hillside. N.J., A. 
Palaikis, Philadelphia, Pa., j 

IJ. \Valent, So. Gate. Calif..
, P. Kumpas, Winnipeg, Ma- 
nitoba. M. Švambaris, Gary, 

i Imk, M. Thompson, Bridge- 
; port. Conn., P. Sank. So. 
Boston, Mass., Y. Binkaus- 

■ kas. Amsterdam, N.Y., F, 
Kalita. Guli Lake. Saskachi- 
\van, J. Petniūnas, Rich- 
mond Hill., N.Y., J. Tarvy- 
dis, Hamilton. Ont., J. Gu
dauskas, Waukegan, Ilk, A. 
Šumskas, N.Y. Mills, N.Y., 
K. Kilikauskas, Los Ange
les, Calif.. A. Danis. Cleve- 

i land. Ohio.
Visiems aukotojams nuo- 

j širdžiai dėkoja
Keleivio administracija

! KONSULATO IEŠKOMI

Akutis ar Eibutis, Stanis
lovas, sūnus Jono. ir jo du 
sūnūs: Jonas ir Stanislovas, 
kilęs iš Purvėnų km., Viekš- 

! nių valse., Šiaulių apskr., i, 
j JAV atvykęs apie 1901 m., i 
gyvenęs Detroite. Alich.

Čižas, Stasys, gini. 1926 i 
m., iš Panevėcio 1944 m. pa-Į 
sitraukė i Vokietiją, vėliau Į 
apsigyveno Kanadoje.

Grigas - Jakubauskaitė, 
Paulina. Juozo duktė., gini. 
Kučiūnų km., Lazdijų vals.,; 
gyvenusi New Yorko apy
linkėje.

Grybas, Aleksas, gimęs 
! 1926-27 m., po karo gyvenęs 
j,Danijoje, vėliau atvvko i 
•JAV. ‘ J

Gurina vičius, Alfonsas, s. Į 
Boleslovo, gim. 1921 m. va-į 
sario 9 d. Jaraslavos km., i 
Žeimių paštas, Kėdainių ap., i 
1943 m. gyveno Vokietijoje.1 

! 1946 m. buvo Anglijoje, vė-' 
: liau persikėlė i JAV.

Karečka, Antanas, Igno J 
s., gim. 1909 m. Naumiesty, j 

! buvęs lakūnas, gyvenęs' 
I Kaune.

Kepežinskienė - Fatriuba-i 
'vičiūtė, Ona. ir jos rūnūs 
Antanas ir Simonas. 

į Kiseliauskas. Jonas, ir joj 
sesuo Kiseliauskaitė, Zosė. J 
Pi •ano, gyvėne YVaterbuiv, Į 
Conn., atvykę prieš I Pasau
lini karą.

Kiškis, Jonas, iš Gelučių 
km., Kovarsko valse.. Uk
mergės aps., gyvenęs Ches- 
ter, Pa.

Končius, Juozas, gimęs | 
1923-25 m., gyvenęs Tel-' 
šiuose, iš Vokietijos atvykęs 
į JAV 1950 m.

Leskauskas. Mykolas, Ig
no s., gim. 19'4 m. Padubi- 
•sio km.. Girkalnio vai.. Ra
seinių apskr., 1927 m. išvy
kęs i Kanadą, paskutiniu lai
ku gyvenęs Estevvan, Sask., 
Carada.

Miliauskas. Juozas ir Vin-i 
cas. abu broliai i JAV atvy
kę 1911 m.. Juozas gyvenęs 
New Kesington. Pa., Vincas 
— Brooklyn. N.Y.

Misiūnas, Albertas. Ta- 
mosiaus sunrn. j

Remenčiūtė - Domicėlė,} 
Jono duktė, i-tekėjusios pa-j 
varde nežinoma, gim. 1911 
m. Bartiškių m., Raudonės 
valse.. Rasei iu apskr., iš 
JAV persikėle i Argentiną.

Šimankauskai. du broliai! 
ir seserys, i JAV atvykę' 
1912 m. iš Liudvinavo vals.,! 
Maiiiampolė- apskr.

Vrbetis, F ank, gyvenęs 
1316 James *t., Baltimore. 
Md., ir jo du tė Alena, ište
kėjusios pr.v; rdė nežinoma.

T'rbetis, J ozas. Juozo s., 
ir jo sesuo luliiona, anks
čiau eyvenę Baltimore. Md.

Ieškomieji o ba apie juos

ką žinantieji maloniai pra
šomi atsiliepti:
Consulate General of Lithu- 
ania

41 West 82nd Street 
~New York, N.Y. 10024 

MONTREAL, QUE. 

Pluoštas naujienų

Ii- čia žiema šalta ir daug 
sniego, šaltis siekė net 25 
laipsnių žemiau nulio, o 
sniego prisnigo 26 colius.

žiemos nebuvo 13Tokios
metu. * * *

Sausio 6 d. sniegą kas
damas mirė J. Čeponis. 68 
m. amžiaus. Velionis pri
klausė lietuvių organizaci
joms. Paliko liūdinčius žmo
ną ir sūnų su šeima.

Pernai mirė visų gerbia
mas Al. Tamasonis. palikęs 
liūdinčią silpnos sveikatos 
žmoną.

Taip pat pernai mirė P. 
Zabiala, veiklus lietuvis, pa
likęs liūdinčius žmoną ir sū
nų.

Al. Graibui padaryta vi
durių operacija.

Elena Jonuškienė, kelias 
savaites pagulėjusi ligoni
nėje. grižo namo baigti 
sveikti.

Iš ligoninės grižo ir J. Ma- 
čionis ir B. Petronienė.

Visiems linkiu greičiau 
pasveikti. * * *

Šią vasarą gana didelis 
būrys lietuvių rengiasi lan
kytis Lietuvoje.

P.P.

ST. PETERSBURG, FLA.

Minėsime Vasario 16-ją
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo 53-ji sukaktis 
bus minima vasario 21 d. 
Lietuvių klubo patalpose.

Programa bus įvairi ir įdo
mi. Visi vietos lietuviai kvie
čiami daly va uti.

E.V.

URUGVAJUS

Mažiau turistų

Pas mus dabar pati vasa
ra. Karšta. Urugvajus turi 
daug gražių vasarviečių su 
žaviais paplūdimiais. Vasa
rą į juos suvažiuodavo iš Ar
gentinos ir kitų kraštų daug 
vasarotojų, šiemet jų daug 
mažiau, nors valdžia davė 
jiems visokių lengvatų. Mat, 
žmones atbaido svieto ly
gintojai teroristai, Tupama- 
rais vadinami.

Dar kartų lituano
Dar retaip seniai ir mūsų 

spauda plačiai rašė apie 
Prano ir Algirdo Bražinskų 
pabėgimą iš Sovietijos į Tur
kiją. vėliau rašė apie Simo 
Kudirkos tragediją — išda
vimą sovietams, o štai sau- 
šio 23 d. vėl visi sostinės 
laikraščiai linksniavo litua
no žodį. ryšium su Simokai-j 
čiu nuteisimu Vilniuje už' 
mėginimą pabėgti iŠ sovietų 
„rojaus“.

M. Krasinskas

tūnoti po vandeniu priešo 
pakrantėse ir. atėjus reikia
mai valandai, iššauti savo 
giltinės krovinį į taikinius, 
esančius dar tūkstančius my
lių nuo kranto.

Į Tokius laivus pradėjo pir- 
■ moji gamintis Amerika ir jų 
pasistatė keliasdešimt. Bet 

! pastaruoju metu tokių ato
minių povandeninių laivų 
jau turi ir sovietai, kurie yra 
dar moderniškesni. nes vė
liau statyti. Šie laivai jau 
taikstosi susisukti lizdą ir 
Kubos pakrantėje, taigi vi
sai netoli JAV, o iš ten jų ra
ketos galėtų pasiekti ir pa
čius svarbiausius JAV mies

tus.

NAUJI POVANDENINIAI 

LAIVAI

Vieni iš pavojingiausių 
šių dienų ginklų yra atomi
niai povandeniniai laivai, 
kurie, apsismaigstę atominių 
užtaisų raketom ir patys a- 
tomine jėga varomi, gali pa
siekti tolimiausius kraštus, 
nepastebėti ilgus mėnesius

grėsmės akivaiz-Tokios
doje JAV-bės susirūpino sa
vo atominį povandeninį lai
vyną žymiai padidinti ir su
moderninti.. Dabar sudary
tas su firmomis kontraktas 
pagaminti nuo 17 iki 25 to
kių naujų povandeninių lai
vų. Jų konstrukcijai skirta 
apie $750 milionų. Tai tik. 
pradžiai, nes kiekvienas lai
vas atsieis apie $160 milionų 
ir dar jo atominis reaktorius 
ir kitas apginklavimas kai
nuos priedo apie $100 milio
nų. Tie laivai suplanuoti ir 
apginkluoti taip, kad galėtų 
ne tik bombarduoti sausu
mos taikinius, bet ir naikin
ti priešo povandeninius lai
vus. Jie būsią ir nepaprasto 
greičio.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

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

rubliu 
certifikatai 

Lietuvai yra geriausia 
dovana. 

Spec.alūs rubliai yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. Už 
juos giminės gali pirkti, 
ką tik nori už dali kai
nos, tiksliau — už ket
virtadalį ar net pigiau. 
Kaiku rios prekės yra 
Įkainuotos taip pigiai, 
kad vieno dolerio vertė
lygi 10 rublių.
Rašykite ar ir telefonuo- 
kite. o mes tuoj pasiųsim 
veltui naują iliustruotą 
katalogą. Jūs įsitikinsi
te. kad specialūs 
rublių certifi
katai yra geriausia 
dovana.
Pristatoma per 3-4 sa
vaites.
Kaina: $2.13 už vieną 
specialų rublį.
Jokių kitų išlaidų!
Pasiųsti galite betkokį 
kiekį.
Pilna garantija.
UŽSAKLKITE TUOJAU 
i ŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESS ( ORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

Prašykite mūsų katalogo 
veltui 

S V A R B U
ūe- automobiliu ir namų 
užsakymų specialistai.

99
99

Ekskursijos i Lietuvą
AMERICAN TRAVEL SERVICE, vadovaujamas Walter 
Rask - Rasčiausko, organizuoja 1971 metų vasarą net 6 
turistines grupes. Walter Rask jau 10 metų sėkmingai veža 
lietuvių grupes be jokių nesklandumų.
Atlanto pakraštyje, New Yorke, Bostone ir Philadelphijoj 
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) 
Liepos 19 d. iš New Yorko $861.00 asm.
Liepos 26 d. iš Montrealio $897.00 asm.
Gugpiūčio 9 d. iš Montrealio $856.00 asm. ”

Norintieji užsisakyti atskirą kambarį moka $75 daugiau. 
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 i 
viešbučius ir atgal. Visos grupės turės patyrusius vadovus, 
kurie rūpinsis visais reikalais kelionėje.

LIETUVOJE viešės net 11 dienų

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

Informacijų kelionės reikalais kreipkitės:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Avė.
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas: (312) 238-9787

JAU IŠSPAUSDINTAS 

„KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
JĮ redagavo Stasys Michels. onas 

Kalendoriaus kaina $1.50

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

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

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

<
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MOTERŲ SKYRIUS
»*#««*«**»«*#*»#*#«#«#«****###«

Kazys B r a d ū n a s

KADA ŠIRDIS NEIŠTURI

(Iš ką tik V. Morkūno gražiai išleistos šio poeto 
eilėraščių knygos „Donelaičio kanas“)

Aš čia tik piligrimas,
Atėjęs vieškeliu iš šiaurės,

Paliksiu kurpes ant ribos 

Tavo lietuviškos parapijos.

Bet nematau žmonių

Ir negirdžiu kalbos...

Tik briedis prabėgo šilu,

Ir vėl tylu tylu...

Kalvon pakylu,

Atėjęs vieškeliu nuo šiaurės,

Palikęs kurpes ant ribos 

Senos, lietuviškos parapijos,

Kurios čia vardo jau nėra,

Kurios bažnyčios nebėra,
Kur tavo vietoj tik akmuo,

Ir tas išniekintas perdėm — 

Apspiautas rusiškom raidėm...

Atleiskite už pasakytą žodį,

Išsprūdusi,

Kada širdis neišturi,

Regėdama,

Kaip amžiais jie norėjo

Sugrūsti mus į jūrą

Ir mūsų pėdsakus nuo Nemuno nuplauti 

Mūsų pačių krauju.

O, Kristijonai,

Jei tu žinotum.

Kas dabar Lazdynėliuos,

Jeigu tu matytum,

Ką jie padarė

Iš tavo krašto ir iš tavo parapijos, 

Apsiverstum grabe.

i balsuoti renkant federalinį 
parlamentą. Dabar šiuo at
žvilgiu jų teikės jau lygios 
su vyru teisėmis.j .

I
Bet ir turėdamos lygias 

su vyrais balsavimo teises, 
Šveicarijos moterys vis dar 
bus antraeilės pilietės, turin
čios mažiau teisių negu vy
rai.

Tenai vis dar tebeveikia 
’š senovės įsigalėję papro
čiai ir įstatymai, kurie mo- 
.erimsyia nepalankūs. Pvz.,; 
en vyras kontroliuoja žmo-i 
įos finansus. Ištekėjusi mo- 

-eris neturi teisės pii kti nuo- ( 
>avybę arba užtraukti pa-į 
;kolą be vyro sutikimo. Kai
triuose kantonuose (dau
giausia vokiškai kalbančiuo-, 
se) moteris negali atidengti i 
banke einamosios sąskaitos, į 
eiti dirbti arba išsiimti pasą! 
be vyro sutikimo.

Teisybė, daugelis tų įsta
tymų straipsniu beveikia po
pieriuje, bet vis viena jie 
liudija, kad vyras pripažįs- 
amas svarbesniu piliečiu.

Dar reikia paminėti, kad 
ir darbe moterys via skriau
džiamos. Joms už tokį pat 
darbą mokama 25' < mažiau 
negu vyrams. Joms sunku 
prasimušti ir į geriau apmo
kamus darbus, aukštesnes 
pareigas ir t.t. i

i
Dabar, gavusios teisę 

rinkti fedeialinio parlamen
to narius, moterys stengsis 
išrinkti daugiau moterų ir 
joms palankių vyrų, kad su 
jų pagalba galėtų pravesti 
moterims palankius įstaty- 

į mus. Jei moterys būtų vie- 
• ningos, nė vienas joms nepa- 
; lankus įstatymas negalėtų 
j būti išleistas, nes moterų 
balsuotojų yia daugiau negu

Astronautu žmonos, kai jų vyrai buvo už 250,000 mylių 
ir vaikščiojo mėnuly. Kairėje Louise Shepardienė, deši
nėje Louise Mitchellienė.

Roger Garcia, 18 m. amžiaus, serga vėžiu. Jis iš San 
Francisco išvažiavo i Londoną, kur tikisi gauti pagalbos. 
Iš kairės į dešinę — jo motina. Roger Garcia, jo sužadėti
nė ir jo tėvas.

. vyru.Iv *-

JAUNOS 
UŽ SIMĄ. KUDIRKA

AMERIKIETĖS

Imkit ir skaitykit! ROMANAI
LIETUVOS ISTORIJA

' Vl-ji laida, parašė dr. Van- 
I da Daugirdaitė-Sruogienė,
(414 psl., uaug paveikslų, ke

li žemėlapiai, tvirtai Įrišta 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su itfo 
niurnu skaitys ir suaugusieji 
Kaina ..................... ..... $6
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K

Kario, 225 psi., kaina $5
RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
iTSiMlNIMAl, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusk
piai, kaina.........
ANTANO ŠKĖMOS RAŠ

TŲ I tomas (Nuodėguliai i. 
kibirkštys, Šventoji Inga, 
Čelesta, Balta drobulė), įriš
ta, 500 psl. Kaina $6.00.

LIETUVIŲ LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
104 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50.

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

f
Albina* Baranauskas, 

KARKi-UPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
Kaina >2.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl.,
kaina minkštais viršeliais

$3. < 5.Lašo A. Vaičiulaitis apie po-į ?3.o‘J, kietais 
eziją. K, Keblys apie romą- j
ną. R.Šilbajoris apie r.ovelę, j Vincas Ramonas: MIG- 

i S. Santvaras apie dramatur-! LO1 AS R Y i AS, 166pust., 
, giją, V. Kulbokas apie kriti- į Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
įką, J. Girnius meta žvilgs-Heivio administracijoje, 
nį į visą tą literatūrą apla-į
mai ir šio kūrybos laikotar-' Vytautas Volertas, SĄ-

! pio problemas, Č. Gricevi- MOKSLAS, premijuotas ro- 
j čius duoda išleistų knygų manas, 2 < 9 psl., kaina $3.50. 
'sąrašą. Kaina $10. ' Į
i daiiiiitc aitciiic oqU; Andrius Valuckas, NE-i , AL?j US’ -M MUNO SŪNŪS, romanas ii
dideli puslapiai, šio Įžymaus- suva,kieč;u ūkinjDku sukili.

Į dailininko paveikslai ir A.; ' c
i Kurausko bei

Šveicarijos moterų 
laimėjimas

! V.š. iš Nashua. N.H., ir 
j S.U. iš Doichesterio atsiun
tė Manehester Union Lea- 
! der vasario 5 d. numerį, ku-1 
j riame išspausdintas straips- 
1 nis „Petitiorers Seeking Re-1 
lease of Kudirka“ su New 
Hampshire universiteto stu-‘ 
denčių Alison Bieling, Wes-j 
lev Ovven ir Carol Shea'*” I
bendra nuotrauka.

Dr. Stanley Brockman (kairėje) laiko rankose širdies 
modelį ir rodo sugedusį vožtuvą. Tokį trūkumą turėjo 
50 metų amžiaus Warreno Jyrch iš Chicagos širdis. Mi- 
chael Keese ligoninėje Chicagoje jam padaryta sėkmin. 
ga operacija. Ji buvo sunki dėl to. kad Jyrch sirgo he- 
mophilia, jo kraujas nesukrešėdavo, todėl operacija tę
sėsi 7 ir pusę valandų, operuojamam buvo Įpilta net 2.000 
puskvoreių kraujo.

m ,7 .. . mo m., I tomas, 280
. . . . T- Valiaus: psL. kaina $3.00.

straipsniai, puošniausia kny-.
ga, kaina $17.50.

KĄ LAUMĖS LEME
, Andrius Valuckas, NE- 

; MU' O SŪNŪS. II tomas,
Ta: rašytojos Petronėlės, 

Orintaitės parašyt?atsimini- i 
i mai apie žymiąją poetę Sa-!

«9Q t—O / ■mina $4.00.

Šaky Salminen, KATRY-

i I Tos studentes renka para-'
šus peticijai Simui Kudirkai’-----
ir jo šeimai iš sovietu ne-'. x. .. ~ o .
laisvės išlaisvinti. Jos atsiun- Jus l,eSovlet.y S<»un- 
tė ta prašymą minėtam laik-!«?s ™'.dzla> Prirašyti ir ra-

Vasario 7 d. Šveicarijoje nubalsuos ir čia. Tuo būdu 
buvo vykdomas piliečių at- beliks tik minėtos 5 arabų 
siklausimas (referendumas) valstybės, kur moterys nega-j 
duoti ar neduoti moterims Ii rinkimuose balsuoti, 
teisę balsuoti federaliniuose
balsavimuose. ' Bet grįžkime prie Šveica-

* I rijos balsavimų.
Rodos, keista, kad tokia

me kultūringame krašte tik Seniai ir ten moterys ko- 
šiandien toks klausimas yra voja dėl lygių teisių. Nekar- 
sprendžiamas.. Juk šiandien tą buvo tuo reikalu vykdo- 
net ir toli atsilikusiose Afri- mas turinčių teisę balsuoti 
kos ir Azijos valstybėse mo- į vyrų atsiklausimas. Vis at- 
terys turi tokias pat balsavi- sakyta — Ne! Šį kartą tas

raščiui ir prašė išspausdinti.! 
Laikraštis tai ir padarė.

• į ginti kitus tai padaryti. Ta
me prašyme rašoma:

Jos prašo visus skaitvto-A ‘“'v

mo teises, kaip ir tyrai. i atsakymas buvo kitoks: už
T . . . _ , , . . suteikimą moterims balsavi-
Ligi tasaiįo t d., be mine- mo tejSgS federaliniuose rin- 

tos Šveicarijos, Azijoje tik kimuose ba]sav0 62i.4O3 vv- 
at aby valstybių Jordano. ,.ai h. ješ 323 596 Dau. 
Kuwaito, Saudi Arabijos ir gjausia p,.iešininkų buvo že.
v r _ . r . - mės ūkio srityse.Yemeno ir Europoje mažu- J
tęs Liechtensteino valstybė-! Sveicarija susideda s 22 
les moterys returejo lygių Rant ,ki .. , v- 
su vyrais balsavimo teisių. pl.ancū^žkai ir itališkai kal.
Paskutiniojoje vasario 28 d. bančiuose kantonuose ir 
tas klausimas bus sprendžia- daugumoj didžiųjų miestų, 
mas, ir reikia manyti, kad pyr kalbama vokiškai, mo- 
po moterims palankių baisa-tervs turėjo teisę balsuoti 
vimu Šveicarijoje, panašiai rinkimuose, bet negalėjo

(’aroline Hackman

cheno alaus daryklos pusę milio
no vertės seru.

”Mes jaučiame, kad kiek
vienas turi teisę pasirinkti 
gyvenimo kelią, ir jei Ku
dirka pasirinko Amerikos 
kelią, tai jokia valdžia ne
turi teisės trukdyti“.

Obuoliai su spirgučiais

Pusė svaro obuolių, tiek 
pat žalių ar rūkytų lašinukų 
ir tiek pat svogūnų, priedo— 
diuskos, cukraus, pipirų.

Lašinukus reikia supiaus- 
tyti siaurais ruoželiais ir ke
pinti, kol visi riebalai iš
tirps, tada sudėti stambia 
tarka sutrintus obuolius,

: smulkiai supiaustytus svo
gūnus ir prieskonius. Užden-j 

Įgus patroškinti, kol svogūne;
I pasidarys minkšti.

lomėją Nėrį, tiek daug kai- NA, romanas, laimėjęs Šve- 
bų sukėlusią ir šiame žemy- ‘j’-Į93 hteraturos^ premiją, 
ne, 254 pusk, kaina $3. . PSL» $5.00.

BALADĖS’ šitoj labai k tr. Tarulis, VILNIAUS 
gražiai išleistoj, gausiai i- rūj?AS, 495 psl., kaina 
liustruotoj knygoj jia sep- jr.jr.Kšfais viršeliais $3.15. 

: tymos Manomo baladės. Tai kietais viršeliais 
; knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............. $6.00 Aloyzas Baronas: L1EP-
! Amerikos lietuvių politika, ’ 6AJ IR BEDUGNES, pre- 
' parašė dr. K. Šidlauskas, į- mijuotas romanas, 279 psl., 
į vadas dr P. Grigaičiu, kai- Kama $3,00.
Ina $1.50.
Į IlFTIfVIIl RFlFTR1S V vtautas Alantas: TARP
JJKOS InTOWGIM n DV!E^’ ™™y. 462 

, n , ousi., Kama $4.o9.Į omas, redagavo Bernardas
Brazdžionis ir Beny, Bab- j Kwj A|m5ra, upg , 

! <00 puslapių, kaina RY1L,S upe į $įAIjre.
$10. Knygoje yra bl rašyto-;, dalis;325 , „ 

. |o kūrybos pavyzdz.ai. , da,fe pą) k.;ekvi40s da.
! BAISUSIS BIRŽELIS. Ši- lies kaina $3-00. 
į toje 238 psl. knygoje yra 3 A!- Rs,a KEUAS ,
pramos: Baisusis Birže,is KA,Rę premijaotas roma. 

Dr. V. Sruogienės paskaita; Varpinė ir šiaurės pašvaistė i nag <AV senosios kartosParašė Pranas Naum.estu-: gvveI,ira0 248 psk>
kis. Kama.................$3 ‘ '

LOS ANGELES. CAL.

Vasario 28 d. 12:30 vai. 
šv. Kazimiero parapijos sa
gėje dr. Vanda Sruogienė 
š Chicagos skaitys paskal
ių apie kunigaikščius Rad
vilus. Po paskaitos bus ir 
meninė programa.

Visa tai rengia vietos lie- 
uviai evangelikai ir kviečia 

visus ateiti pasiklausyti įžy
mios istorikės, ką ji papasa
kos apie Radvilų darbus Lie
tuvos labui.

GERIAUSIA

DOVANA!

j kaina $3.00-
Rene Rasa, MEILE TRI-j Vv.aut?s Volertas, GY- 

KAMPY, 219 psl. kaina $3.-! VENLMAS YRA DAILUS,
Nužemintųjų generacijų, S• -J — • . * • • I L? I * 1 I .egzilio pasaulėjautos eski- f • » - M y . . TZ ! tų

iš lietuviu etmgran-
gyvenimo, 242 psi.. kai

lis, 77 psl., kaina $2. 1 “ ’
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš

zai. paraše Vytautas Kavo-U*.a $2.50
Vytautas Volertas, UPE 

:a 3 veiksmų komedija, pa ViNGiA!S- romana’
įraše -Birutė Pūkelevičiūtė 
159 pusi., kaina $2-

132 p?L. kaina $3.50.
Vacv«. Kavaliūnas. KAL-

Draugas don Cannllo. NŲ GIESMĖ, premijuotas
idomūs klebono ir vietinė, I £™nas- 2 ’ P5' ’. kama 
komunistų partijos sekreto-! '
riaus pasikalbėjimai, 
psl., kaina $3.

216 Kazvs P’ačenio, PULKIM 
ANT KELIU.... romanas iš 

! kun.ANTANAS SMETONA •- St™zdelio cyvenimo, 
IK JO VEIKLA. Parašė J ; tor-as - P?- ^ina $2.00
Augustaitis, 154 psl., kai-' 160 ps., kaina $2.00
na $1.50. Į Juozas Xr«|iĮ<auskas. TIT«

GYVENIMO VINGIAIS NA°9 UG>-IS’ Premiiuotas

Keleivio prenumerata. Jums ^r* Kalvaitytės-Karvelie 
nė», 360 psl.. kaina ..$3.50

Prisiminimu fragmentai, „. „ _____ .

paraše Kazys Musteikis, ižo iš knygr,.s;o k,m. M. Sida. 
psl., kaina minKŠtais virše- ravičiaus gyvenimo. 233 psl., 

kaina $2.50.

Dovanokite savo drau 

gams ir bičiuliams metinę

atsieis tik $7. o tas, kuriami armine riacKman is vakaru „„i__ ___ >
VokieUjos atvyko į Torom, B- ^l^mis '"'arba'" doV*n°‘a’ meh“

siaiskinti, kas jai paliko M.un- šapas __ tepamas ant duoJ kas savaite gaudamas Kelei-

205 pusi., kaina
s

Juozas Švaistas: 2103-

_ J
n.os. vj, jus tikrai atsimins. jliais $2.50, kietais $3.15.
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Vietinės žinios
Bostono sportininkai 

sujudo

P;>-kutū'.has 10 metu Bos- 
t, tono apylinkė sporto atžvil-ij

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

By His Excellency 
FRANCIS W. SARGENT

. GGVERNOR

A PROCLAMATION

19 7 1
Gn February 16, 1918, Lithuania threw off more thai 

a century of domination by ezarist Russia and adopted i j 
Deelaration reaffirming her position aš" an independen 
democratic nation. During her brief period of freedom 
Lithuania’s people earned world admiration. ha viny 
established a Progressive and enlightened statė baset 
upon respect for the individual’s dignity and for eųualit 
oi opportunity for all.

Lithuania flourished in progress and world prestig-, 
until 1940, when Soviet troops re-entered the countrv 
and started its suppression as a political entity. As d< 
other statės, although the basic rights of freedom ant 
justice are cireumseribed depriving countless persons o. 
their rationai independente and liberty of religion 
speech and corpmimieation with the free \vorld. Lithuani; 
neverteless nurtures an abiding hope for eventual libera 
don for her people from their suppression.

The freedom-Ioving people of Lithuania, and thos 
of her neighboring republics of Estonia and Latvia, lool 
to the United States as a citadel of human freedom and te 
our people as leaders in bringig about their freedom ant 

x independence.
We in Massachusetts join with all Americans in firn 

eemmitment to the principles of independence and self- 
determination. personai liberty and human dignity, ant 
share the concern of over one million Lithuanian Ame
ricans and their brothers in the enslaved homeland tha' 
liberation shall come to the Baltic States.

giu buvo visai apsnūdusi, j 
ha skanu.’, a hmatininkai į 

, ir Lietuvi a iiiieeių dr-jos 
‘krepšininkai judėjo. Įkūrus 
Bostono skautų "Grandį“, 
;os .ynai užsimojo Bostono 
r apyiink ' uvius sporti

ninkus kitk labiau išjudinti. 
1970 m. su Gintaro Karo-

o pagal';.a išrūpinta Tho- 
mas Baik Hi.h Schoo! spor- 

5 .o salė. čia buvo treniruoja
mi krepšinio ir tinklinio ne 
.ik skautai, bet ir visas lietu
viškas jaunimas.

Algimantas Skabeikis su 
avo padėjėjais išliejo daug 
prakaito, bet to darbo pa-

Lietuvių Skautu Sąjungos vyr. skautininko pava

duotojui sktn. .Česlovui K i i i u I i u i ir jo 

žmonai Laimai, jų svainiui

psk. VYTAUTUI DAMBRAUSKUI

tragiškai žuvus, gilią skautišką užuojautą reiškia

L. J. S. vyr. skautininkas 
Mvk. Manomaitis

Bostono
PARENGI M Ų 

KALENDORIUS

Grižo Lūšiai

Prieš keliolika metų čia 
gyienę Marija ir Stasys 

: Lūšiai buvo išsikėlę i New 
Vasario 14 d. 2 vai. popiet Neseniai jle 'čl sū

do. Bostono Lietuvių Pilie- ,Sri^° 1 Bostono apylinkę 
čių dr-jos III aukšto salėje’ nuOiat gyventi.

Lietuvos nepriklausomybės
oaskelb imo sukakties minė-,-ekmės buvo matomos Wor- .

.‘esterio lietuvių skautų spor-’ j»mas» kurį rengia Altos sk. 

.o šventėje. Laug pirmųjų}
vietų buvo laimėta. Keikia 
lar pamint.i dvi sporto iš-

• * *
0 vai. po

SVARBU!

į LIETUVĄ
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką 
MOSĖ . :c 4081 E. $2873 

ZAI’OROŽEČ 966 
kaina $1,895 

Labai ribotas skaičius.
todėl SKUBĖKITE 

UŽSAKYTI 1IABAR! 
Užsakyki te tik 

per
1NTERTRADE 

ENPRESSS (ORP. 
125 East 23rd Street 

Uit t h Floor
Neu York. N.Y. 10010

Ką tik gavome:
Už laisvą lietuvi, parašė 

kum M. Yaladka. 409 pis., 
kaina $5.00.

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

Ieško
Ieškau Ados Bartkienės, jos 

j dukters Danutės ir sūnaus Al-
I berto. Jie gyveno Vokietijoje 
Į Miuncheno \Varrner Kasernt

Vasario 16 minėjimas 

Cambridge
T. . , stovykloje, i Ameriką atvykoLietuvos nepnklausomy-Į į9-0 n, j>raįau atsiliepti Relei-\ asano 28 d. o * k'-' , - , , i ■pietų Lietuvių Piliečių dr-jos' ^aktTSrid-e bu^mi° '» kad laišk,

III aukšto salėje Baltijos iris?RaRU? Bambiidge bus nu- reikia ,ltiduwti j A
‘oUatle-i;.o;ru;V-;-netRan Žalgirio skautų tuntu Vasa-j“™ sekmadieni vasano,
‘O>aJeJ-'O>ld ’’-ne^" -ri0i6Neprikl!^0nlybėsak-,21 lietuvių^

■ tui paminėti iškilminga su- i>ai a{J1?Į?s Jyeje- . į JI • 1 j Kalbės Elena vasyliume- J
1971 m. sausio mėn. 21 d. ’ * * * : nė, meninę programą atliks ’

•ykas i Cape Cod ir lengvo-

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

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

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl.. kai
na $5.00.

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

lolphHigh
tadione.

:hool

'Grandies4' vyrai surengė 
talo teniso (ping-pong) 
?erniuku ir vvru, o vasario 6*. V t
1. mergaičių ir moterų žai- 
lynes. Nors dalyviu skaičius 
mvo nedidelis, tačiau žaidi- 
nas buvo labai gyvas.. Žai
dynes pravedė
Skabeikis. Y y t.
"vardas Austras. Yietomis 

| pasiskirstyta taip:

Algimantas 
Eikmas

N0W, therefore, I, FRANCIS W. SARGENT, Go- j Jaunučių klasėje iki 12 m.
vernor of the Commomvealth of Massachusetts. do herebj 
proelaim February 16. 1971 as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

and urge all citizens of the Commomvealth to take cogrii- 
zance of this event, and to participate in its observance 
through support oi constructives actions which foster the 
grovvth and development of eur human rights.

Given at the Executive Chamber in 
Boston, this twenty-second day of Ja
nu ary, i n the year of our Lord,
thousand nine hundred and seventy 
one. and of the Independence of the 
United States of America, the one 
hundred and ninety-fifth.

FRANCIS W. SARGENT
(Seal)
By His Excelency the Governor,
John F. X. D a v o r e n,
Secretary of the Commonvvealth

GOD SAVE THE C0MM0NWEALTH - 
OF MASSACHUSETTS

....... : r;.... , ...v,i v,;v. v. v.,...: ■ .v v, '.v ...v :r,

Inžinieriai minėjo 

Vasario 16-ją

Bostono inžinieriai kas-

Kovo 14 d. 4 vai. popiet jsoIist{ Violeta Balčiūnienė.
Yisi kviečiami dalyvauti.
KUR DAUGIAUSIA 

NEGRŲ? Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St.. Brockton. Mass. 02402. Tek 5S6-7209

*%**%
t*Laisves Varpas

Lietuvių Radijo 
Valanda

|
i
i
S

So. Bostono Lietuvių Pilie
čiu dr-jos III aukšto salėje 
Minkų radijo talentų popie
tė ir gražuolės ”Miss Lithu-. .
ania of N.E.“ balius. Gyventojų surašymo duo-, Į

* * 4= ; menys rodo, kad yra 11 did- ! $
Kovo 21 d. 3 vai. popieU miesči^; kur negrų yra dau-11 

11 Jordan Hali salėje I. Vasy-; nei < • Štai tie mies- ž
liūno smuiko koncertas. jtai 11 Juo>e x enancių neg

ilų procentas:
71.1%,

* * *
Balandžio 4 d. So. Bosto-į Washmgtona 

no Lietuvių Piliečių dr-jos j ’ ^ai o,~
... T III aukšto salėje Baltijos irf , timo,e- 

'? _ I Žalgirio tuntu tradicinė Ka- ^ew O^eans 4o'<, Det-
vieta. S. Austras

Bačiulis — I vietą; 
Jauniu klasėje nuo 12 m.

p . TTT ziuko mugė.R. 7 ertas ųv —HT vietą;
roit — 43.7G, Wilmington

I—43.6G, Richmond—42G , 
St.Vyru klasėje per 18 ra A. pa,an(Ižio 18 d Uetuvj ' Birmingham - 42-, ir 

Skabeikis — I v.. E. Austras T or™ Vo„ Louis —40.9G .adiio valandos Laisvės Var--H v., G. Griauzdė- III y. ,)o k ' So.'B;stono- I,
Jaunučių mergaičių klasė

je iki 12 n. E. Ėikinaitė —I 
. v., I. Šimkutė — II v., L. 

°be į Skabeikaitė — III v.:

padeklamuodama H. Nagio, 
Y. Mačernio ir kt. eilėraščiu.

visur negrų skaičius
Lietuviu Piliečiu d-jos salėj, i ?er l)a5kut,in1i'i. ^šimtmeti 

žymiai padidėjo.

75 Old Harbor St.. So. Bosto- IšNl'OMOJAMAS KAMBARYSJauniu mergaičių klasėje ne- išnuomojamas 2-rame aukš-
S m t’ E’kma’tė T v tc > kan,*)ar’M butas su virtuve Dorchestery šei 
, 7_ •’ ir maudyne vienai moteriai ar ja mas geras kam!
-ia-.e? saite — II V.. A. merginai. Klausti Keleivio

’ki 1
\. Skabeikaitė — II
Danasaitė — III v.

Yra bandoma treniruočių
pobūdžio stalo teniso tur- 

| nvrus pravesti vieną kaifą i 
‘mėnesi. Kviečiami pažaisti 
:r iaunieii žaidėjai. Visos

! treniruotės ivvks Lietuviu ■ *- 
J Piliečių dr-ios 4-io aukšto 
salėje — skautu būkle.

"Grandis“ taip pat urane-. 
?a. kad krepšinio ir tinklinio į 
treniruotės prasidė.- vasario} 
18 d. ir tesis nuo 5 \ ai. iki 7,

merginai.
Teirautis telefonu 

nuo 5 vai. po pietų.

šeimoj įsnuomo- 
barvs. Pagei- 

Klausti Keleivio administraci-
268 8532 daujama dirbanti moteris, 

joje.

i

buvo 35) šeimininkų buvo? 
mėt susirenka paminėti Va-1 pavaišinti. Vaišių metu bu- 
sarin lfi-sios. Tam susirinki- ™ P>'°?os »' Įvairiais klausi-

mais pasikalbėti.
Vasario 16-sios proga su-

Vėliau susirinkusieji (jųj'a‘‘? ? ? a Jl'au valan-
vn3.M žoimininkn Rnvn MOS BUS pakeistos.

V.E.

sario 16-sios. Tam susirinki 
mui turi ir specialią progra
mą. Šiemet jie susirinko va
sario 12 d. naujuose ir ištai
ginguose Irenos ir Česlovo 
Mickūnų namuose Cantone, 
Mass.

Susirinkimą atidarė pinu. 
Jonas Čereška, ką tik grįžęs 
iš tarnybinės kelionės Euro
poj, kur aplankė Skandina
vijos valstybes, Olandiją. 
Angliją, Šveicariją, Italiją. 
Jis pakvietė šiam susirinki
mui pirmininkauti Bronių 
Galini. /

Mykolas Di-unga skaitė 
paskaitą tema „Laisvės di
lema“, o meninę programą

jauktame susirinkime inži
nieriai surenka ir jų skiria
mas aukas, ši kartą Altai 
□dėta $625. Vilkui —$585, 

Lietuvių Fondui — $195 ir 
kitiems reikalams — 95. vi
so labo — $1,500. Ta suma 
lar padidės, nes ne visi na- 
iai susirinkime dalyvavo. 

Primintina. kad visai nese
niai inžinieriai Simo Kudir
kos komitetui vra suaukoję 
$835.

Šiemet JAV Lietuvių Inži
nierių ir Architektų s-gos 
Bostono skyriui vadovauja 
J. Čereška (pirm.), V. Eiki-'

RAD'.’O PRčKiRAMa
Seniausia Lietuvių Kacų 

rograma Naajoj Angliję 
3 stoties WLYN, 1360 ki 
ociklų ir iš stoties FM 
.01.7 mc.. veikia sekmadie 
iiais nuo 1 iki i ;30 vai. diet
tą. Perduodama: Vėliausi 
jasaulirdų žinių santraute 
r komentarai, muzika, dai 
os ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
3altic Florists gėlių ir dovs 
ių krautuvę. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo 
nas A N 8-0489. Ten gaun* 
v.ac ir

I
I

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

Ekskursijos į Lietuva 
Kaina 776.00

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

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 
JAU DABAR!

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

SAVAITRAšT I S

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 abipusiu pasisakvmų ir nuomonių kiekvieno visiems 
ev-rhia problema.
NEPRIKLAUSOMA I,IETĮ VA“ 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*5.00 
A d r e s a s :

7722 George Street, LaSjille-Montreal, 690, (įuebec. ČANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVOJ

AMERIKOJE

atliko Birutė Vaičjurgyte, nas ir J. Kuncaitis. nenusiminkite:

Ar turite

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

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

Galima pagelbėti sergantiems 
reumatu, rani ų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo- Į

i vargi.
jREE-LEEF RUB mostis dau-į 
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa- '

' sėkmes, arba grąžiname pinigus. : 
: Siųskite $5, gausite vaistus ' 
su nurodymais.

P.O3 AL PRODUCTS
Norfh Sta.. P.O. Box 9112 '

Nevv ark, N.J. 07105

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

SLA—jau 80 metf tarnau-ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraud? tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių kiasių reikaUngiausias 
apdraud?s nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

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

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

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

$
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Vietines žinios
VYT. DAMBRAUSKAS 

ŽUVO EISMO NELAIMĖJ

Neo-Lithuanų metinė šventė

Bostono L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuanios metinė šven
tė bus vasario 27 (i. 7:30 vai. 
vak. Tautinės S-eos namuo-

Panaikintas VVashingtono 

gimtadienio priėmimas

Gubernatorius Sargent iš-

Gubematorius pasirašė ; skaičius sumažėjo 104,000.
proklamaciją

•##**#**##*♦ #*#**»####♦**•*♦#♦#****.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 

draugijos susirinkimas

ši ketvirtadieni, vasario 
18 d. 8 vai. vak. bus So. Bos
tono Lietuviu Piliečiu dr-jos 
mėnesinis susirinkimas. Val
dyba prašo narius kuo gau
siau dalyvauti.

Painformavo apie Bostono 
lietuvius

Quincv leidžiamas ”The 
Patriot Ledger“ vasario 5 d. 
laidoje išspausdino ilgą 
Paul J. Reale straipsni, ku
riame plačiai ir objektyviai 
painformuota apie Bostono 
lietuvius.

Keleiviui aukojo $50

Stasys Griganavičius.

Vasario 6 d. Vytautas 
, Eambrauskas, gyvenantis 
Brocktone, atvežęs savo

J dukterį į Bostono Lituanisti- se (^84 Jhourth St.). Pagrin-
1 r.ę mokyklą, apie vidudienį dinis kalbėtojas iškilmingoj; gUfo ernatoriaus priėmimas 
i____ r>..i sueigoj bus Antanas Diržys VVashingtono dienos progagrįžo namo. Pakely 

^°- eismo nelaimė, V
ivyko

Damb- New Yorko.. panaikinamas. Tai padary-
Bostono Lietuvių Piliečių i jauskas buvo sunkiai sužeis-; Bus vaišės (blynai) ir šo- ne dėlto, kad gubernato- 
dr-jos reikalų vedėjas, pa- tas ir, nuvežtas į Bostono kiai. ~ Iriui nusibo(1°. spaudinėti
Julė draugijos valdybai. . ... . , ,
skilti 850 Keleiviui už nuo- mĮesto ligoninę, vasano 8 d. įėjimas 
latinį informa*”"*“ «.^«rniie
draugijos veiklą

» pasiūlytą suma paskyrė, ir S. ...... ,G . • ■ .x .. . L. į vėlioms dar nebuvo pa-Gnganavicius ją įteike Ke-1 - , .• i siekęs ne 40 metu, palikoleivio administracijai. ,--j- -• - r»- G »J : liūdinčią žmoną Kiną, 3 ma-'
Ačiū.’ : žamečius vaikus ir Lietuvoj
S. Griganavičius dėl su- brolį Bonifacą. Jiems reiš-; 

silpnėjusios sveikatos nuo kiame gilią užuojautą.

Bostono priemiesčiuos per 
minėtą laikotarpį negrų pa
didėjo 53 G , bet vis dėlto jie 
ten sudaro tik 1G gyvento-Vasario 9 d. gubernato-

siuntinėjo pranešimus ir lie- rius Francis W. Sargent pa- . 
tuvių organizacijoms, kad sirašė proklamaciją, kuri va- Ten gyver}a 2-.000. 
prieš daugelį metų pradėtas sario 16-ją skelbia Lietuvos .Baltųjų priemiesčiuos pa- 

nepriklausomybės diena. didėjo 198,000 ai ba 10,6 <.
\ įso labo didžiojo Bosto- 

Pasirašant dalyvavo Altos• no (vadinasi, su priemies- 
skyriaus delegacija: pirm.1 ejais i ribose gyvena 2.7 mil. 
Edmundas Cibas, Lietuvos žmonių.
garbės konsulas adv. Antho- 

J nv Shallna, Jonas Vasys, Ni-j ranką tūkstančiams atsilan
Va<aiio 11 Totalu' G™ S5’ V «” ,kanČ'b » iškilmV- bet tik^į jo'lė "Bašk’ytė GintaraČKa-

3akfv‘;;: tas Brocktono kapinCe. j ~ ~ $2' j tauPum° ; rosas ir Aleksandras Griauz-
v ainy na _ . Valdybos vardu

kviečia dalyvauti
Jurgis Lendraitis

VISUS

Sniegui išleista 7 mil. dol.

Keliams nuo sniego valyti jį visi gali lengv
kovo 1 d. išeina į pensiją.
Auka Kudirkos komitetui

Velionis buvo dide 
nos mėgėjas, priklausė

F. Vileikis iš N’evvarko, N. vių chorams, uoliai 
J., paaukojo $5. skautų eilėse.

Bostoniečiai New Yorko 
meno parodoje

Praeitą šeštadienį, vasario 
13 d.. Kultūros Židinio pa
talpose Brooklyne, N.Y,, ati
daryta Atlanto pakraščio 
lietuviu dailininku kūriniu

mals- i d ė.
Seniau, sako gubernato

rius. ta proga ir buvo vienin- Bostone 105,000 negrų 
telė pamatyti savo guberna
torių, o šiandien, esant tobu-' Pernai vykdytas gyvento- .................
lom susisiekimo priemonėm, i jų surašymas rodo, kad Bos- paroda, truksianti iki vasa- 
ii visi gali lengvai ir dažnai tone gyvena 641,000 žmo-:rio21d. -

ta nių, iš jų 105,000 yra negrų. Iš Bostono parodoje da-

; padidėjo 42,000. o baltųjų nienė ir Jurgis Laurinaitis.šią
daugiau snigo. kalams.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury SL 

YVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 
yra vienintele oliciali pta^- 
ga YVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš YVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau-

Telefonas: AN 8-2805
Dr, Jos. J. Donovan 
Dr, J. Pašokami#

| P ? DINIS 
CFTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 va. rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 filtOADWAY 

South Boston. Mass

South Boston Savings Bank

? į E KARDELIENES dainų
A. J. NAMAKSl

Reai Estate & Insurance 
321 Country Club Rd. 

;lNewton Ctatre, Mass. 02159 
Tel. 332-2645

ALIRED W. AR( ’UIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

f PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

šių importuotų ir 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklieni

| TEL. AN 6-2124
tDr.Amelia E. Itoddl

fRUDGKiUTĖ) 
OPTOMETRISTt

V aiandos:

už 90 dienu Įspėjimo indėlius moka

1

vietir.es U,)G rvt0 ,-j^j g vakaro 
;; Trečiad.eniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisyme. remon
to ir pro jektą’ imo darbus iš lau- • 
ko ir viduje, jryvenamu namų ir į 
biznio pastatę, pae-al Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki S va
landų rgiarn. ,

Telefonas: 698-8675

Ketvirtis & Co.
—JEAVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

už visus kitus indėlius moka

5z %
5b

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk ai tom i nuošimčiai — Pilnas draudimas, 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši ničiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių; 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš 210,000,000

» žiedus ?j&puvšalufc * ■ ———_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 373 W BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

į Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas.

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

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

►rV

B The Apoihecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit j lietuviška vaistiną.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

?»uo 9 ra!, ryto iki 8 vai v„ išskyrus šventadieni®* ir sek».

M & T OIL CO., Ine.

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

Elood Sųuare 
Hardicare C o.

Savininkas S. J. ALEKNA 
628 EAST BROADWA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popiero!» Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiama 
V(«n»r’e «-ale£i<>w daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun 
čia m įvairius siuntinius Į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomu.- 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vietoje Įvairių vie 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitu 'kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminė? 
ten vietoje galės pasirinkti už 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pei 
tam tikras Įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
15 BOSTONO { 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. Broad way 

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

****#*#**#**#*****#*#*#***#***♦*#***##**####*#*#***•

! Trans-Atlantic Travel Service
i;

641 E Broadwav So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies'aptarnavimss
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268-4662

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 
IŠTAIGA

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

1370
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

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

10 metų garantija.

Savybės:
Produklingumns

Grožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

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

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

&FUEL CHIEF1 Oil Heating "Cguipment r

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

Globė Parcel Service, Ine.
J» .. . A ->■

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

-T' t

Darbo vai*..<uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W'. Broad wav 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

<►
J:
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vietir.es



