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Mirė Maskvos statytinis 
Antanas Sniečkus

^lefuriĮ/ komunistai yaftos bendrovių Demonstravo prieš
_ I *

'pučia Maskvos dūdą pelnas pakilo sovietų šmeižtus
Kaip žinome, šiuo metui Naftos bendrovių pasku-j Sausio 22 d. \Vashingto-

Sovietų Sąjungoje vienas itinių metų pelnai pakilo 
Į aktualiausių reikalu — or- daug daugiau negu pardavi- 

Druskininkuose pribaigi širdies smūgis. Tai buvo vie- j ganizuotai judinti Solžtnici-
• . «• Liu . i . j -Iną, taip nemaloniai Krem-

mateli, retpubliknu. liMmuutų «<U., per.yvenę, »uu.Įlj’u3 va,iamj j nokinusi vi. 
didžiuosius Sovietų S-go* partijos valymus.

Tiesus jėzuito žodis 
Bažnyčios vadams

Sovietų žinių agentūra Į suimtas ir 1940 m. nuteista 
pranešė, kad sausio 22 d. 8 m. kalėjimo, 
mirė Lietuvos komunistų j

vadas Antanas Sniečkus.
Mirė Druskininkų kurorte, 
ištikus širdies priepuoliui.

A. Sniečkus yra būdingas 
senesniosios kartos Lietuvos 
komunistų pavyzdys, pro 
kurj regime ir iš svetur Lie
tuvon atslinkusio komuniz
mo šaknis. Be to. ir bolševi-

1940 m. okupavus Lietu 
vą Raudonajai armijai, A.

ne prie namų. kiniuose yra Į 
sovietų agentūros Tass at
stovybė. buvo Įdomi de
monstracija prieš sovietų!.................. . «• ••

pa-1 skleidžiamus melus ir Sol-. diplomatini tylėjimą dėl A. Solienicino ir religijos per*o-
są sovietinio teioro baisumą, skelbė, kad jos naftos par-J ženicino pasmerkimą. Ji iš- kiojimo Sovietų Sąjungoje.
Pagal įsakymą dabar ii nu- ('avimas pernai nepakilo nė į skirtina dėl to kad ją suor-
keikia ir tie. kurie anksčiau 6‘ o tuo tarpu pelnas pa-Jganiza. o komitetas, kuria-1 Kajp Boston Globei konferencijos žodis. "kuri 
nei jo vardo nebuvo girdėję didėjo 6<v;. Panašūs duo-Įme dalv.avo net MeGovem . je . ..
ir dar dabar nežino, ką jis menvs ir kitų didžiųjų bend-Į rinkiminio vajau* vadovas
ten parašė. roviu. 0 Texaso pelnas pa-i Mankieuiez. Demons‘raci-

didėio re‘ 121' . nors naf-i ieje dalyvavo Įvairiu pa-

mai.

?tai Gulf bendrovė

I tą Solženicinui niekinti., . , . . - ... , ,, - . . -skirų Maskvos klarnetą pa-11'? !eI’a,dave tlk •> • k,aip.i žmones, kurte k,ta,s
Sniečus jau buvo paskirtas,K“' įsakvmą turėjo pus eiti * t R!

... .. . ir lietuviai. Kad pataikytų, Pelnas padidėjo deltoj"
tiesiai į toną. kūrybiniu są- įa(1 |,Uvo labai pakkelta naf-! C0,,i«/u kalėiimat 
jungų laikraštis Literatūra t0< va;na Sjuliviu KUlt'jiniul
ir Menas“ sausio 19 d. atsi-' " I. . . .. .
spausdino ir rusų kalba lei-j BOSTONE 'tCiCVIZlįOje 
džiamo ”Literaturnaja ~
zeta Solženicina plūstanti , PAGERBĖ V. VIZGIRDĄ. Sausio _< d. \axaie NR
straipsnį, pasirašytą psiau- IR VAIZDINGAI PRIMINE'te!ev'7,".>5 tinkIaJ . . fll‘
donimu. Aišku, tai dar tiki ------------ kuiiam>“ vaizduojamo

i Valstybės saugumo depar
tamento direktorium ir va
dovavo masiniams lietuvių 
suėmimams, trėmimams ir 
kitokiam komunistiniam te
rorui. Atlikęs tas juodas pa
reigas. pasiliko pirmuoju pradžia, kol pražiodys ir ži- 

i nomus lietuvių kultūrinin
kų okupacijos laikais jis yra LKP CK sekretorium, v o-

LIETUVĄ

Praeitą šeštadienį Kultu 
ros klubo svečiai 

Svarbiausias lenkų komu-> , . * ...u;.
tenka f jj ir šiandien atai-Įvo pasitraukęs i Rusiją. betjnistų laikraštis ’Trybuna

i i
vaidinęs tokį vaidmenį, kad .kiečių okupacijos metu bu- [

gtjžus bent trumpai žvilgte
lėti.

A. Sniečkus buvo gimęs 
1903 m. Būbleliuose, Sakių 
apskrity, turtingo ūkininko 
šeimoje. Pirmojo pasaulinio 
karo metu pasitraukęs i Ru
siją. ten mokėsi Voronežo 
lietuvių gimnazijoje, kur 
baigė 4 klases. 1917 m. ten

Ji* kritikuoja popiežiaus Pauliau* VI ir vyskupų

praeitą šeštadienį pranešė, ’į šiaip labai greitai reaguoja 
ytų apeigų rusų-graikų ka-’įtai. kas įvyksta Amerikoj“.

sovietų vergu stovyklos, čia 
žiūrovai girdėjo ir buvusių

talikų Kazanės Dievo Moti- “Bet nė vienas Amerikos 
nos bažnyčios So. Bostone vyskupas nėra nieko pasa- 
kunigas jėzuitas Aleksis U., kęS jr ng jav vyskupų kon-
Horidi garsiai prabilo prieš t ferencjja nėra išleidusi tuo 

• katalikų bažnytinės vyriau-? reika,u jokio pareiški.

mo. O viso pasaulio vysku
pai turėtų ką nors daryti“, 
pabrėžia kun. Floridi.

sybės tylą dėl A. Solženicino 
aplamai dėl tikėjimo perse
kiojimo Sovietų Sąjungoje. 

Jėzuitas A. U. Floridi yra Jis dar pareiškė, kad po-
kalinių pasisakvmus. Jų tar-:Itala* lo metM redagavęs*. piežiu% aišku žino kad gol- 

aai \os sutilpo Į pe buvo ir dr Mvkolas De-J katalikiškus 
Institu.o net ir, v?n^s kuris Vorkutos sun

kiųjų dalbų lagerv kentėjo 
nuo 1941 m. birželio iki 
1942 m. balandžio vidurio.

nas ypač nemažas skaičius

leidinius Ro
moje, italų ir rusų kalbas 
dėstęs įvairiose aukštosiose 
katalikų mokyklose ir Ford-

1943 m. parašiutu nuleistas L“du" jau taip pat piktai. riJu'riniosios kaitos ir jau-
Liatueon ir čia vadovavo ko-’urou Vakaru*F:uroBos k> niln0- kur*8 Te*Iau I’

veiklai? munistai non’tokio niekini-į“*1“* ren«i"iu* atsll*nko- ’.VfronO* Žada kovoti į hamo universitete New Yor- 
! mo dar susilaiko.

munistų partizanų

I se.
Nuo 1944 m. antrosios}

bolševikų okupacijas Anta- M* Rostropovičius
nas Sniečkus ligi pat mirties 'dirigavo Vilniuje 
išbuvo LKP CK nirmuoiui 

sekretorium
komunistų

"gubernatorium“ Lietuvoje, j nėmėį'amli’ Jam Ii-

1 Programos pradžioje bu-u - pragru 
vo pagerbtas dailininsas r u

, Viktoras Vizgirda jo 70 m. Į prez Xixonas atsilankiu 
'amžiaus proga, čia žodį ta-JsjeTr? respublikonų kongres-įpus ir patį popiežių Paulių

Jis įagina katalikų vysku-

ženicinas rizikuoja savo gy
vybe ir dėl 12 milionų So- 
rietu Sąjungoje persekioja
mų ukrainiečių "katalikų, 
bet vis dėlto tyli,nes Vatika
nas, matyt, daugiau rūpina
si gerų diplomatinių santy
kių su Sovietų Sąjunga išlai-

iė Lietuvių Rašytojų D-jos; manarn5 priminė, kad jau' vi vikiui «tmi trinti «nvi»tut kvmu

įstojo i komunistų partiją.! Taigi A. Sniečkus "išvieš-

dalyvavo revoliucinėje veik
loje ir tik tėvų ir giminių 
spaudžiamas nenorom grįžo 
į nepriklausomą Lietuvą. 
Bet čia taip pat įsijungė į 
Lietuvos komunistų partiją, 
varė komunistinę propagan
dą, slaptai važinėjo į Rusiją 
ir atgal, platino komunisti
nę spaudą ir verbavo parti
jai narius. 1921 m. buvo A-

. , , meną modernizmo kryptimi,
gesnj laiką buvo uždrausta _ šiušių jaunųjų meni- 
Kvazmot1 į užsieni koncei- nįnku gaivinamą Va-
tuoti, bet neseniai jau leido karŲ Europos dvasios. Pre-
įsvykti į Piancuziją. legentas taikliai apibūdino

o • n- • ir ' - Vizgirdos svarią kūry-
a.us.ln. “t. d’J1* an‘?.e.^1 bą. Dail. V. Vizgirda padė-

\ ilniuje ir čia du įgavo \ i - kojo ięeyais styrimais sa- 
Kremliaus pavestus žygius. niaus J'imfommam oi kęst- tarp kitko atsiprašy-
Jis nuolankiausiai gyrė Sta-! damas. kad. ne dėl savo
liną, Beriją, Malenkovą it Į/zradu patvirtino
Chruščiovą, ir vėl juos visus j palĮgybag 
lygiai smerkė, kai buvo kitvj

patavo“ Lietuvos laisvės ko
vų partizanų kruvino malši
nimo metu, įvykdė Lietuvos 
sukolchozinimą ir kitus jam

nuversti nuo valdžios, 
tokią "ištikimybę“ valdžiai,

lytuje suimtas už dalyvavi-jkokia ji kada bėbūtų. jis yra 
mą demonstracijoje, bet iki aPd°vanotas Lenino ir kito- 

teismo paleistas, pabėgo į
Sovietų Sąjungą, kur Mask
voje baigė Liaudies ūkio in
stitutą. 1930 m. slaptai gri

kiais ordinais ir, žinoma, 
valstybinėm lėšom iškilmin

gai palaidotas.

Pažymėtina, kad

kaltės iki šiol’ nenumirė“...

A*stovų rūmų teisiu ko
mitetą* tęsia N:\ono veikios 
minėjimą, ir dar neaišku, 
kokie bus to tyrinėjimo re
zultatai.

Net šitaip niekina 

Solženicina

Jėzuito Floridi pareikštai 
nuomonei visiškai pritarė ir

do Rusijos Tyrimo 
ūsų oitodok.*ų b.įžnj-^ęenlro prof dr jurj Glazo- 

! vas. ir Bostono archidioce-

yra r
čios narvs.

"Jei Vatikanas tuo reika
lu nieko viešai nepasisakys,

zijos atsakingi asmens. Dr. 
Glazovas pareiškė, kad Va-

tai labai bloga", sako minė-j tikanas turėtų suprasti, jog 
tas jėzuitas. Jo nuomone,' Rusi ja, viena ranka megz-

J
kita

i Po to Skirma ir Ramūnas
Kondratai. kuriems apie

: pusmetį mokslo reikalais te- 
.... Izraelio parlamentas po ii- j(0 pabuvoti Lietuvoje, gana 

gų ir karšfų ginčų patvirtino plačiai ir Įdomiai nupasako- 
vvriausybės pasirašytą pa-'j0 Vilniaus šiokiadieniu gv- 
liaubų su Egiptu sutartį ir g enimą. — Lietuvos mokslo 
įsipareigojimą atitraukti Iz-'įstaigų darbo sistemą, stu- 
raelioo,kariuomenę į naujas dentijos interesus ir veiklą, 
pozicijas dešiniajame Suezo jaunimo nuotaikas, nramo- 
kanalo krante. !gas. sportą ir žmonių kas

. dieninius interesus bei rū-
Pasirasyta sutarti kol ^ pėsčius. Vilnius ir jo apylin- 

! abi kariavusios šalys vykdo. | su paaiškinimais buvo
patie?l Dabar tik Izraelio ir Sirijos ^pavaizduota spalvotomis

žo Lietuvon jau kaip LKP A. Sniečkaus motina pabė-’^ronte dar kartais atsmau-, skaidrėmis.
’ jina susisautymai. nes čia. 
jokia sutartis dar nesudary-Į Skirma ir Ramūnas Kond- 
ta. Šratai, pabuvoję Vilniuje il

gesnį laiką, turėjo progą i *1 laivės Kovotoją, j 
*rrrrrr rrvrr-rj r nrrtrrrtrtrtr Į £ietUV0S gyvenimą pažinti | -a;kų terorą,

vos jo broliai ir kiti giminės, i tume tik kalbėti apie tai.^’dau. negu per 5 dienas bijosi.

galėtų Solženicinui padėti .dama su juo ryšius, 
(tt’“gXėw Ywk« ka'd‘n»l« Medei,os pra-1 spaudžia katalikus ir religi-

nue' dailininkų sąjungos na-i kalbėjimas, o taipgi ir Naci- ją.
mu lange iškabintas > pėdų onaiingg katalikų vyskupui D . ... ...
aukščio geltonos - juodos * r , Praeitos savaitės pradžio-
spab cs plasatas. Jame pus- »»>»>»»>»»»»»»»»»»»»» \ je ir Rytų Ortodoksų Bažny-
tuzinis vadinamųjų "reakci- ? ‘ . .....
onierių šoka aolink knygpj Pres. Nisona* panaikino cios atstovai ragino JAV ir 
su užrašu "Solženicino raš-( draudimą įvežti ii užsienio kitas vyriausybes deklaruoti 
tai“, parai būgno ir dūdos' neribotą javų kiekį, ne* nu- ... « i* • •
muzika. Knygos aplanke —.matoma, kad vietinių grudų
kaukolė ir sukryžiuoti kau-; gali pritrūkti duonai. Mat. pabiėžiant, kad bet kuri so-
lai. ; dideli, kuki. labai pifi.i vje, .)adavyu skriauda Sol-

buvo parduota Sovietų Są-
karikatūra į jungai, o dabar reikia pa- ženicinui yra rimtas Tai p-Tokia grubi

terodo 
turą ir

s enkavedistų kul-, tiem brangiai pirkti ii ui»ie-, butinės Žmogaus teisių dek- 
jų uznlakto baud-Jnio.

“H

CK sekretorius, bet 1931 m. 
vėl buvo suimtas ir nuteistas 
už priešvalsybinę veiklą 15 

metų kalėjimo. 1933 m. bu
vo iškeistas į lietuvius poli-

gusi nuo komunizmo mirė 
išeivijoje. JAV-se gyvena 
taip pat pasitraukę iš Lietu-į

Į tume tik kalbėti apie tai.
..... . ... L. , .. . . į ekskursantai, ir savo ispū-

0 kai kūne jo artimieji buvo, kiek jis sąmoningai ar nesą-|džius kiausytojams pateikė, 
tinius kalinius, laikomus so- ištremti ir į Sibirą, nesulau-1 moningai padarė lietuvių sakjtume. istoriko rimtumu.

kę iš šio komunistų vado jo- tautai ir jos kultūrai rnažiau,^^3^82^0^^ *r PaJu°d*’j

kios pagalbos. 1 blogio, negu jo vietoje būtų t Turkijoje sudaryta see.a-
• , . . • Tai buvo vienas pačių ge-l listų ir islamistų partijų ko-

Žvelgdami į tą jo veiklą Pa(^ar^ krtas ’ riau3įai pavykusių šio sezo-Į alicir.ė vyriausybė. Jai vado-

vietų kalėjimuose ir išleistas 
į Sovietų S-gą. Deja, jis vėl 
slaptai sugrįžo Lietuvon ir

I laracijos dvasios pažeidi
mas.

ziauninso dainnmKo var-j • • *
ganą dvasią.

Iš tikrųjų, tie. kurie nieki- Ameriko* prašoma. Tur- 
gina i buvo sutikusi nebeau-

ginti aguonų, i* kurių gami- . , . ,
’ narna* opiumas, bet dabar |balsai, bet mes esame
! rengiasi tą draudimą atiauk-' buvę liudininkai, kai "didie-
i ti, ne* didelį triukšmą kelia............................
aguonų augintojai. • ji politikai“ dėl apskaiciuo-

; tos politinės naudos išparda-
' Siauri. Airijoje terorirtat vin«ja Pločiai ir įžymiu, 

net i* helikopterio pradėjo asmenis, ir religines bend- 
----- ■----- .g/ mėtyti bomba*. Britų k*

Aišku, tai labai vertingi

Nauja Turkijos 

vyriausybė

•***>w'r*wi -’T--- . ’/T’. I-------- *• TV * ’i---- - • __- -« • -U a- . . ruomenes. ir negalinčias ap-
...... . ... .. tuvis ir komunistinis fana- no Kultūros klubo susirinki-' vaus socialdemokratas Bu- riuomenei }*aKyta stropiai........................

į lietuviškomis akimis, sian- luvu v . uve lent Ecevit, »augoti aerodromu*. įsiginti mažąsias tautas...čia veikė komunistiniame t
pogrindy. 1939 m. vėl buvo dien ar kada vėliau tegalė- tikas.
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Antanui Sniečkui sugrįžus 
po velėna

Žinia, kad staiga mirė Lietuvos komunistų partijos^ 
centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus 
nuskambėjo lyg ir nemaža sensacija, nors niekas ir neti
kėjo, kad jis buvo nemirtingas, kad giltinė, nugalėjusi 
Staliną, Beriją ir Chruščiovą, būtinai turėjo atatupsta 
atšokti nuo Sniečkaus.

Ką kiti rašo?
KEISTAS KALTINIMAS 
BE JOKIO PAGRINDO

Teisininkas P. Stiavins-

Na, ir šiandien stovime prieš realų faktą, kad Anta
no Sniečkaus okup. Lietuvoje jau nėra. ir visai nesvaibu. 
kas ir kaip jį, palydėdami atgal į žemę. šlovino, vei kė, 
drebėjo iš baimės ar pro sukąstus dantis nusispiovė į ka
pų smėlį. Daug svarbiau, — kas po jo? Kokia dalis dar 
gyvybingo lietuvio ir kokia komunistinio ruso ar jo aklo 
pataikūno tilps A. Sniečkaus įpėdinio asmenyje?

Antanas Sniečkus mūsų nelaimingoje tiijų dešimtme
čių tautos istorijoje vis tiek jau yra nebeištrinama figūra, 
kurios tamsesnė ar šviesesnė spalva gal labiau išryškės 
per laiko atstumą ir daug šaltesnės atmosferos objekty
vaus istoriko kabinete. Mes čia ir nesirengiame gvildenti 
visos jo margos ir intensyvios komunistinės veiklos nuo 
1917 metų. kurios rezultate ir nepriklausomoje Lietuvoje 
atsirado apie 1,000 partijos narių...

Gal
Angariečiui
liau Lietuvai skirto Maskvos vietininko poste išsilaikė 
ligi pat galo, kai kitų sovietinių respublikų partijų vadai 
jau seniai išvirto iš savo sostų. O tam neabejotinai reikėjo 
nepaprasto apsukrumo ar visiško susiniekinimo.

Bet užtat šiandien nemalonu atsiminti, kad tas pats į ta ko ne 90 
A. Sniečkus buvo įpareigotas pasiūlyti vadinamajam •
"Liaudies seimui“ prašyti Staliną įjungti Lietuvą į Sovie
tų Sąjungą, kad tas pats uoliai talkininkavo okupantui ’
1941 metais lietuvius masiniai tremiant į Sibirą, nepagai-' *uPan as

tis į Viliampolėje skirtą nę ar ekonominę pažangą, Savo atsiminimuose Boh- 
jiems getą, vysk. V. Brizgys | visa tai, kas lietuvių tautai. lenas tarp kitko rašė •

. bandė sustabdyti žydų ga- yra ar ateity gali būti nau-
benimą į getą. bet jo žygis dingą, kas gali garantuoti

ia-1 iiem* ' buvo be vaisių. Viešai užtar-inet dabartinėse svetimųjų
tiem* nėtainriųrem* žy-,tl ž>’dus ar įdaryti jiems okupacijos aplinkybėse jos
dams. kuo padėti, ui bent komitetus buvo ne-Į išlikimą.
turėjome juos užuosti. Bu- < • •
vo mūsuose ir tokių geros 
širdies žmonių, bet daugu
ma tik kaimo žmonėse“. — 
baigia P. Stravinskas aima
nuodamas.

galima: ne vienam lietuviui.* Jeigu ’Taisvė“ ieško mū-

kas Naujienose per kelis nu
merius rašė apie Lietuvos 
mažumas. Sausio 3 d. '.rido
je jis taip kitko šitaip kal
ba:

“RpiViji tie«a nv-'-'-j • •—* - 1 Ten.-ia stebėtis-. xad taip 
kad žydai nepriklausGmy- **** teisininkas, nacių 
bes metu didele dauguma okupacijos getais gyvenęs 
reiškėsi savo simpatijomis Lietuvoje, kai tosio xaltini- 
komunizmui ir bo.ševikam.s r-et oo;ex:yvus žydai ne 
okupavus Lietuvą (1940i. daro.
kada lietuviai išgyveno tą t3s -,a:s p. Stravinskas 
didelę mūsų tautos tragedi-; v;enoj vietoj :ašo. kad dėl 
ją. jie tuo džiaugėsi ir svei-• vieno* ar k: o lietuvio nusi- 
kino bol
lais.intoju

kuris kreipėsi į vokiečių pa 
reigūnus. užtardamas žydus, 
buvo aiškiai pasakyta, kad 
ir jis susilauks žydų likimo.

"Lietuvių tauta piktinosi 
vokiečių elgesiu su žydais, ir 
daug kunigų, gydytojų ir kt. 
lietuvių, rizikuodami net sa
vo gyvybe. pavieniui ėmėsi 
žydų gelbėjimo akcijos. Nu
kentėjusių lietuvių, gelbėju
sių žydus, yra daug ir jų vi
sų neįmanoma išskaičiuoti.“ 

Taigi lietuvių negalima 
kaltinti, kad jie buvo negai-

sevikus. kaip p: is-i kaltinio negalima kaitinti P65?*1??1 žydų tragedijoj me 
►jus“. Pirmes'es o-j visų. o kitur — irgi tas pats nepadėjo. Jie pa

"Aš nemanau, kad mes 
galime tikėtis sulaukti tai
kingo pasaulio tol. kol So. 
vietų Sąjunga egzistuoja to
kia. kokią ji yra dabar. Ga
lime tikėtis be daifj vilties, 
kad kada nors ateityje So
vietų Sąjunga pradės elgtis 
kaip valstybė, o ne kaip 
maištininkė. Amerika visuo
met turi būti tiek kariškai 
sT’pri, kad Sovietų Sąjunga 
niekuomet neišdrįstų pasi
duoti pagundai smogti jai 
pirmą smūgį“.

ARABŲ NUOMONE 
APIE KISSINGERI

Kaip amerikiečių žinių a- 
gentūros iš Viduriniųjų Ry
tų skelbia, arabai esą labai 
geros nuomonės apie JAV 
užsienio reikalų sekretorių 
dr. Henry Kissingerį. Jis e- 
sąs stebuklingas žmogus, 
kuris galįs padaryti ir pats 
stebuklą — išspręsti arabų- 
Izraelio problemą. Jis ara
bų vertinamas ne tiktai kaip 
geras diplomatas ir valsty
bininkas. bet ir nepaprastas 
asmuo.

su tautos šmeižiko, tai di
džiausias Lietuvos niekinto
jas yra Chazarovas. Mask
vos atsiustas A. Sniečkui pri
žiūrėti, kad jis nė per nage 
juodvmą nenukrypdamas 
vkdv‘u Kremliaus įsaky

mus. Sn’ečkui miros, jis da
bar prižiūrės ir jo ipėdim 
Mes neabejojame, kad A 
Bim^a skaitė Chazarovo ne- 
«eniai pasakyta "pamokslą“ 
Lietuvos komunistu vadanr 
;r auk-tiems valdžios 
eūnams kuriame tiek daur 
priekaištu ir Lietuvos gyve
nimo niekinimo, kad vis? 
tai i ištisą "Laisvės“ laida 
nesutilptu. Kodėl A. Bimba 
Chazarovo nedrįsta neva
dinti I ietnvos šmeižiku? 
Aišku tik dėl to. kad ištiki
mas Maskvos ♦aihas biio 
savo pono laidos ir neturi 
nei savo valios, nei savo 
nuomonės.,

s pats 
lietuviuskupacijos metu jie au

bolševikams ulkininkavoi kad jie nieko nenagelbėję 
mūsų žmonių suiminėjime. ‘ ir net* buvę žydams negailės
iu tardyme ir kankinime, tingi.
Tas irgi labai nuteikė mūsų-’ ' ... ., ...
žmones prieš juos < Keix:a tix >te< ėtis tokiu i

šaltina visas dėjo tiek. kiek esamomis są
lygomis buvo galima. O jei 
ir lietuvių tarpe atsirado be
širdžių ir dar blogesnių, tai 
dėl to visos lietuvių tautos 
negalima kaltinti. Juk ir 12

... . , .. , .. .. ... . . -visiems primetamu kaltini-1 apaštalų tarpe buvo vienas
įdomiau, kad jis sugebėjo išvengti net Zigmui Dėl to mūsų žmones. net-|mu p; kur jis i-būrė. kad vi- išdavikas, 

čiui pataikiusios Stalino kulkos į pakaušį ir vė-!gi tie. kurie anksčiau r.ebu- sj lietuviai buvę negailestin-
4uvai skirto Maskvos vietininko noste išsilaikė vo nusiteike prieš žydus, ne- o-"’ uiiivina nc vTirivtc i

egailestin-
gi : Jeigu jis -ats nedalvva-1 MULKINA NE KELEIVIS, Į 
vo žydų gelbėjimo veiks-{ 

gurno žydams jų sunkiose muose. tai bent galėjo apie! 
tragiškose dienose. .\ada jų -a; girdėti ar ir tose pačiose!

Į mūsų Lietuvoje buvo išžudy- Naujienose, .<.:riose jisanks. "Laisvės" redaktorių- An-
e:au dar nebendradartuavo. I, , d veday tanas Bimba sausio 18 d. ši-pasissaityti L. Šmulkščio ma.. buj0 kjek pa.• taip rašo apie nepalaužiamą
>tu..ij? apie .at. kiek lietu- kritikuoti kaj kurie mūsu laisvės kovoto tą Sovietu Sa
va, prisidėjo prie žydų, gel- iodiniai -pat; jungoje - Nobelio premi-
be.,imo. patvs rizikuodami J^.. ar ’kit0 jos laureatą Aleksandrą Sol-
^?yo laisve ir ne: gyvybe. kampo. jženiciną: j
Z ■ it "Graži pašaipa Lietuvos "šios šalies visokio p,au- suprantama, kad netei pats
io/sviVflVrn P lašo A. Bim- ko reakcininkai nesvietiškai;Egipto prezidentas Sadatas

* b*' pagrindinai ji tei- įsimylėjo į didįjį Tarybų Sa-; su Kissingeriu pasibučiavo
.............' A ‘ ' ringą. Juk kaip tik tokia nie- jungos šmeižėją Aleksand- ir dabar kituose arabu kras-

P. Stravinskas, atrodo, ir kinančia ir šmeižiančia pro- rą Solženicina. Jam visą tuose varo propagandą už 
šiandien nežino, kad net paganda užpildyta visa "va- barzdą plikai nubučiuoti yra Kissingerio taikos planą. ' 
"iiv. prezidentas dr. Kazys duotoji," spauda. Ar "Ke- pasipj’žę ir mūsą lietuviškie- Bet a,a5aį tai t „a. 
loin is. nrei. Mysolas kru- eivis yrą išimtis. Nėra jo. ji reakcininkai. Nors jie vi- 5rfžia kad jei ženevos de. 
pav:eius ir buv. žemės ūkio kia išimtis. Angį jis ne ly- sus kitus rusus kasdien pa- rvi)os neoasiseks ir taikos 
min. Jonas Aleksa įteikė giai tokia propaganda ’svie- karia po kelis kartus, -i gar- padangos nenuves žydų ir 
Lietuvos generaliniam ko- čia“ (mulkina) savo skaity- bina ir laiko šventuoju. j arabu į patenkinamą pabai- 
misaru: Rentelnui protesto tojus?“ Rašytojo Solženicino pa- ^a. tai ir Kissingerio auto-

\niu naiKtmmo ir Vilniaus universiteto do- trinktasis vaidmuo aiškus: ritėtas taip pat greit nukris, 
vanotą garbės daktaro titu- padėti pasaulio reakciniu- kaip jis ir pakilo... 
lą parsivežęs A. Bimba lyg kam« drumsti tarptaut’nius
ir turėtų suprasti, kad "Ke- vandenis, neleisti laimėti SOVIETŲ 'DIPLOMATAI* 
leivis“ nėra Lietuvos oku- Tarvbų Sąjungos politikai!
pantų nupirktas besąlyginiai! už tautii ir valstybių su skir-*. Anglijos konfliktų tyrimo 
šlovinti netgi akivaizdžiau- tingomis socialinėmis san- I-°ndonc duomenys
šią blogį, kaip tai daro jo* tvarkomis sugyvenimą“. J rodo, kiek Vakarų Europoje

, _ , "Laisvė“, girdama vergiją.! Sitam A. Bimba kalba a--Sovietų S-gos ilipio
se nareigas ėjęs J. Ambra- ' ------- ’ v----

4. Okupanto vylius turi- zevįčius sušaukė ristu, - meme vcii-i

vo nusiteikę prieš žydus, ne
parodė reikiamo gailestin-

O A. BIMBA

"Laisvės“ redaktorius An-

A. BIMBA APIE 

A. SOLŽENICIMĄ
Toksai pasitikėjimas H. 

Kissingeriu gal reiškiamas 
ir dėl to. kad labai daug da
bar iškilusių arabų politinių 
ir kt. vadų yra laivę Kissin- 
gerio studentai Harvardo u- 
niversitete. Taipe jų net 
dabartinis Egipto užsienio 
reikalu ministeris ir Eginto 
ambasadorius JAV-se. Tai

s rusas priverčia
.... a j 1 ! jam tarnauti. (Žinoma, iš-ledamas net savo artimų gimimų, tas pats dalyvavo po J . , okunanm ’ ieti

1944 m. kruviname laisves sąjūdžio malšinime ir dar di-; ninj.as Sniečkus,'nes jis išti- 
desniuose trėmimuose. į kimai tarnauja okupantui

Už visa tai atpildas — net jo tikra motina nuo komu- i visiškai laisva valia), 
nistinės "laimės“ pabėgo į Vakarus, čia prakeikė tą patį j 2. Kai mums kiekvienas 
savo sūnų ir mirė išeivijoje... To fakto taip pat nebus ga-; lietuvis yra mielas, tai čia 
Įima ištrinti iš istorijos. j atvykstančius iš Lietuvos

Bet kada no« ateityje, tikrus dokumentus ir liudiji- ,.u IietuvLiku ‘uoįirdumu 
mus vartant, dar daug kartų galės būti svarstoma, ar A. tau:ine fonna 0 ne pnsįjė- 
Sniečkus tikrai buvo tik ištikimiausias Kremliaus tarnas (jamj n, okupanto garbin- 
ir neturėjęs savo nuomonės fanatiškas jo įsakymų vykdy-; tojų "vilnininkų“ ar "laisvi- 
tojas. ar — žalčio lankstumo gudruolis, sugebėjęs iki mir-ninku”, atvykstančių meni- 
ties išskaityti neužmintas ant galvos ir dar išsaugoti lie- ninku pagerbimui išpuošda- 
tuvio sąžinės šešėlį? ' sales kūjais ir piaututais

i j • - ... . • 1 ir sugiedodami kapitalizmoTiesa, kad jis iki užkimimo pažodžiui atrekavo vi- pakeisimo himną 
sus Maskvos pamokslus ir prakeikimus okup. Lietuvos
"nacionalistams", "nekryptingiems“ menininkams jrj y.Jei ciaatvykęmeninin-
mokslininkams, savo turėtos nuosakos žemės negalintiems nai Peu*eTT1 stengiasi o.\j- s:a: kas pasakota:

- • a-i i v • • , • • , • * • i j panto propagandai nasita. - '"T\oi laikinosio* vv-uzmmsti kolchozinmkams. religininkams ir net neivykdan-; * f y* u- • , , - • nauti. tokių gastroles turėtu- nausvbės ministro nirminin-cioms tarytame plano karvėms, mat,mamoms nesama,, spaudoje neminėti, ko mreicas ėje« J' Ambra- ' ’ .--'0' ' ..... ; " ..... " " matuta,ne via ž.ahtvbinin-
Chruščiovo kukurūzais. ‘ < rn. » ..r ...........• .•• * • v- ' . . laisvo žodžio jr mmUes Lie-. pie tą .kuris, net savo gyvy- ™al 9ja’I yia^ »a įgy oinrn

. . . . . **’ Okupanto liūs tu:i- sušaukė platu vv-;XlWoje slopinimą kietos cen-, be rizikuodamas. d,jsta‘ ^tal sJcaiciai
Bet taip pat tiesa, kad Lietuva iki šiol neismire badu. i me atpažinti ir lietuvių-’“ ......... .............. ........ .. -»-»-----J—---------- •—

kad joje išaugo nauja ir dar lietuviška kultūrininkų karta.. gebėjimą tuose
kad sukurta nemaža ir "nepakankamai kryptingų“ kūri- gudriai laviruoti.turime 
nių. kad perspausdinti Donelaitis, Maironis. V. Krėvė, širdžiai įvertinti, 
šiek tiek I. šeiniaus, F. Klišos ir kitų senesniųjų veikalu. .a’ špantas p
kad veikia lietuviški teatrai kuriama dailė muzika kad V1Sa? priemones ur.uuu asu veikia netUMski teatrai, kunama ciane, muzika, kan, nuvvkusi jaunuolj vaj :a’ė visomis ga' 
įestauruoti kai kurie istoriniai paminklai, kad lietuviai jankjaj nuteįkti. Tad verčiau. t“enėmi< čvdus 
sa\° talentu iškilo aukščiau netgi už tą arogantišką . Lietuvos nemačiusiam, jau.--vis;em.s buvo *:sxu. xaa ma
resnįjį brolį“, kad Lietuvoje bent kol kas mažiau rusų. j nuoliui visai savo tėvų kraš-1 ~ai ką galės:3 padėti, nes žv«

rastą dėl 
dėl to patys buvo nubausti.

F. Stravinskas, matyti, nė
ra skabęs nė ka apie tai rašo 
1 ietuvių Enciklopedija. O 
ten 35-;o tomo 293 puslapy

> t eioes: s» vynais n nu-j pUS]apy ar straipsnely ir ka- 
a-c v:«.mt# caltmcm:, prte-|da -Lai«vė" prieė visa tai 

us ce.bėu. nors nors vjeną žodį prasitarė?
Niekur ir niekada, nes už

negu kitose Baltijos resjiublikose.
Žinoma, visa tai nėra vien Antano Sniečkaus nuopel

nai. Bet mes po jo mirties vis dėlto nedustame pranašauti, 
kad dabar bus geriau. Ypač po atmintinos Charazovo 
kalbos prieš Suslovo vizitą, kur jis brutaliausiai išsakė vi
sus Maskvos lūkesčius.

Žmonių balsas-Dievo balsas
Sausio 15 d. "Keleivio“ (damas tąja sena išmintimi, 

vedamajame straipsnyje pa-! aš, kaip balsas iš minios, ir 
teikiami "Keli klausimai Je- j atsiliepiu. Man atrodo, kad 
hovai“. Tenka labai abejoti, Į kuo daugiau minios balsų 
ar biblinis Dievas — Jehova' atsilieps, — tuo daugiau 
teiksis atsakyti į netaip jau! Jūs pajusite tikrą Jehovos 
religingos praeities "Relei- j balsą. Trk susimildami ne
vio“ užduotus jam (Jeho-1 praskieskite jokiuose gyven- 
vai) klausimus, parašyda-i tojų sąrašuose neegzistuo- 
mas "Keleiviui“ laišką ar j jaučiais (lyg bendruome- 
apsireikšdamas. sakysim.jnės balsavimuose) balsais... 
Simo Kudirkos krauju de- Jūsų patiektus klausimus 
gančiame Marios vvnuogv-! paliesiu tąja pačia eilės tvar- 
no krūme. * * * ka. Būtent:

to nematyti, negu būti suvi- dai b-.iv? išimti iš lietuvišku 
lietam parodytais kotnuniz-'Įstaigų kompetencijos, kraš- 
mo "laimėjimais”. Aišku. ■ *o saugumas buvo S.D.ran- 
kad komunistai parodys nai-p<os<' i' vokiečiai r.epripaii- 
viam jaunuoliui koki maro-’“o I aikinosios vyriausvbės. 
dinį kolchozą su visais teob-į Krašto am^rugos ministras 
nikos laimėjimais, bet ue?$t. Raštikis vyriaus>'bės į- 
nutylės. kad Lietuvos ’aukų‘, ga'iotas. pats kreipėsi į Kau- 
derlius eina okupantui mai-!“o vokiečiu komendantą 
tinti, lietuviui paliekant tiki cen. von Foh! ir fronto vadą 
bado normos grūdu šatra ir! Kai i von Rocuues, oareikš-nes gručių šatra 
kastuvu praraustame 
pelvje užaugintą bulve... [ piktinimą žydų naikinimu ir 

6. Kiekvienas turėtume i ?’ ašvdamas sustabdai žiau- 
savais meldimosi būd.us'-tas žydu egzekucijas. Abu 
prašrti Dievą - Jehovą ap-j gene: olai teisinos: nieko ne

sk’.v ! damas lietuvių tautos nari

be: kurį priešišką prasižio- 
jimą jos ponas tuojau pat 
užsiūtų .A. Bimbai burną i: 
kišenių.

"Keleivis“ yra jokio kalė
jimo prižiūrėtojo už pava
džio nevedžiojamas demo
kratiškas laikraštis. Jis ne
bijodamas gali sakyti teisy
bę ir kairei, ir dešinei, ir vi
duriui. Bet, skelbdamas de
mokratijos idėjas, jis negali 
liaupsinti diktatūros, ypač 
dar svetimųjų Lietuvai prie
varta primestos. Net jeigu 
Lietuvos gyventojai kaip

šviesti ruso-okiroanto nrota. jgal: radėti. nes žvdu naiki-būtų tokia san
tvarką pasirinkę. "Keleivis” 
ją kritikuotų, aiškindamas 
jos blogybes ir rodydamas 
žmonėms šviesų laisi os. ne
priklausomos ir demokratiš-

DIPLOMATAS BOHLEN 
GYVENO LIETUVOJE

Neseniai mirė vienas pa
čių įžymiųjų JAV diploma
tų Charles Bohlen.

Dr. R. Sidrvs Drauge sau
sio 1S d. rašo. kad jis Bohle- 
ną gydęs, kai šis atstovavo 
-TAV-bėms Filipinuose. Boh- 
lenas tada jam pasisakęs, 
kad 1940 m. porą mėnesių 
gyvenęs Kaune, kur jis pri
žiūrėjo Amerikos atstovybės 
likvidaciją. Jis dr. Sidriui 
kalbėjęs:

"Man taip gaila buvo lie
tuvių. Jie kūrė savo valsty
bę su entuziazmu, pasiekė 
nuostabiai daug per trumpą 
laiką, ir tas visas jų darbas 
buvo per trumpą laiką su ti
pišku komunistų nuožmumu 
sunaikintas. Atrodė, kad A- 
tilos hunai antrą sykį ver
žiasi į Vakarų Europą“.

Pasak dr. R. Sidrį, Bohle- 
nas žinojo apie komunistų 
vykdytas žudynes ir trėmi-

kad jis leistų kuo daugiau i "-mas esąs gestapo žinioje, 
emigrantų lietuvių rašytojui Pirmomis vokiečių okupaci- 
veikalų perspausdinti Lietu-į dienomis pradėjus savi- 
voje. Ito jei kuris rašytojas.1'sliškai žudoni žydus. Kau- 
tikėdamasis okupanto hono-i "o archivvskupo Įpareigotas 
raro. pradėtų savo raštus’prel. K. kaulys įvairiose vo-1 Lietuvos idealą, 
sukti "į liniją”, tai tokiam. *’ečiu Is’a cose darė žygių. . **** Keleivis“ ir dabar 
galėtume tik palinkėti išvyk- j"Paburti žydų žudvnes. Jo’ nešmeižia. Jis
ti apsigvventi okupuotoje ?u'o tiek laimėta, kad už- Kiekviena proga atkreipia ir
Lietuvoje, išvengiant ame-?'r»ust,va:$va iniciatyva šau* J1?6*! aiijfinn tad komnnictu

Senas lotynų priežodis sa-l 1. Kiekvienas lietuvis Lie-' rikietiško "income taa" kon- žvdus, o pavesta vokie- ^ipkų. mokshninkų ir kitų ? • ‘ J
- - — čių karo lauko teisynams, tautiečių reiksmmgus laimė- n?eK0 ir ’auti-

A. Balsys Gestapui verčiant žydus kel- jintus. į jų siekiamą kultūri-.tL

I
ko, kad žmonių balsas yrajtuvoje mums yra brangus, flikto... 
Dievo balsas. Tad, pasirem-1 brolis, nežiūrint, kiek jį o-

joje — 174 (44), Olandijo
je — 74 (37), Liuksenburge 
— 13 (7). V. Vokietijoje— 
177 (82), Prancūzijoje — 
348’(118), Italijoje — 168 
(74), Austrijoje—248 (58). 
Šveicarijoje — 292 (87),
Graikijoje — 79 (41). Tur
kijoje — 100 (52), Kinre— 
60 (12),

įsidėmėtina, kad net to
kiose mažose valstybėse 
kaip. sakysim, Šveicarija ar 
Austrija, sovietai turi nepa
prastai didelį atstovybių 
personalą. Matyt, ten yra 
susuktos šnipinėjimo cent
rinės. iš kurių diriguojama 
didžiulė sovietų šnipų armi
ja. užgulusi visą Vakarų pa
saulį.

VASARIO 16-JI JAV 

SENATE

Dėl JAV senato atostogų 
Vasario 16 minėjimas sena
te bus vasario 7 d. Minėjimą 
globoja šen. Perey. Su juo 
Altą tuo reikalu palaiko 
glaudų ryšį. Malda kalbės 
kun. H. Dumpvs iš Detroito. 
Kongrese minėjimu globos 
atstovas Daniel J. Flood.
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ALTOS PRAŠYMAS RYŠIAI SU SPAUDA

Rūtai okupantai, saliu ii Lietuvos!

Kaimo Jurgio užrašai
Ar ir liksime veikėjais?

Kai kas mus visus yra pa-. sųjį kovotoją. Amerikoje. . ti savo
vadinęs verkėjais. Mat. dėl* jau pasigirsta autoritetingų U anJa visokiomi s priemonė J-Prunskis Chicagoje aplan- 
mūsų artimuosius, valstybę į bataį šaukiančių aktyvion U, tom reikalui turėdamas kė redakcijas vokiečių laik

fnnfn 1,2+1 Lėnom nolaimm • nonruihnn <inrlibot 1111.2 ~ ‘ rocnin r

Lietuviai, dirbu amerikiečių Amerikos Lietuvių Tary- 
.paudoje, radijuje, TV iba stiPrina '•'ršius ?u.kitV Pa"

vergtų tautų bei didžiąja a 
Okupantas deda daug pa- ">«riki«ių spauda. Jos cent-

ro valdybos pavedimu kun.

KVAILIAUSIŲ GALVŲ 
NUTARIMAS

..Sausio 15 d. sukako 
metų, kai Tauragnų 
je gimė poetas Teofilis 
vytis (mirė 1969 m. gegužės 
5 d. Vilniuje), kuris už poe
mų "Usnyne“ gavo II-jo 
laipsnio Stalino premijų.
. .T. Tilvytis yra partijos 
narys nuo 1951 m. ir, kaip 
ražo L Enciklopedija, "ato
drėkio metais priklausė prie 
atkakliausių stalinizmo gy
nėjų Lietuvos tarybinių ra
šytojų sąjungoje“.

Jo 70 m. gimimo sukak
ties proga Vilniuje buvo su
ruoštas literatūros vakaras, 
kuriame kalbėjo poetas E. 
Matusevičius, literatūros

Paminėjo T. Tilvytį Į Rusai Lietuvoje ir tautą ištikusių nelaimių pagalbon. Sindikatinis ko-

džiai: Vilniuje — 91,000 
(24.5‘ < visų gyventojų), 
Klaipėdoje — 43,300 (30.9 
G), Kaune — 32.100 (10.5
',), Šiauliuose — 10,600 
(11.4* < ), Panevėžy —6.100 
(8.3‘ i).

Be to. didėja ir gudų bei 
aainiečių skaičius. Jie 

daro 2* « visų gyventojų.

Geriausias linotipininkas

tą apsikabinę. vienišam drąsuoliui. Jis sa-
Bet tų mūsų aimanų tie, vo rašinį baigia:

kurie galėtų padėti, negirdi. ”Gal būt Solženicinas sa- 
Ir kaip išgirs, kad nepaslen-1 vo veikla humanizmo tarny- 
kame laiku ir reikiamoje vie-Į bai pataps kankiniu. Gal būt 
toje savo rūpestį ir skausmą Į jis to ir vertas. Bet mes ne
įeitiems parodyti. • privalome savanoriškai vai

stai. Sibiro kankinių pa
galbos šauksmą, Romo Ka

ukrainiečių skaičius. Jie su-’lantos ir jį pasekusiųjų tra- 
1 gėdiją, 17,500 Lietuvos ka
talikų skundą beveik pa
skandinome tik tarpusavio 
pasigraudenimuos. Vien Si
mo Kudirkos bylą pajėgėme 
tinkamu laiku ir esamomis

dinti Pontijaus Piloto vaid
mens“ (The Boston Globė, 
sausio 19 d.).* * *

Kauno V. Kapsuko spaus
tuvės linotipininkas Vytau-

O mes, lietuviai, kuriuos 
toji kova žymiai arčiau lie
čia. ar galime stovėti nuoša
ly? Aišku, ne!! Mes privalo
me būti gyvais liudininkais

kritikas V. Areilca, liaudies tas Staškevičius pripažintas (sąlygomis prideramai išryš- komunistų nužudytųjų, nu- 
raiytojas J. Baltušis, J. Bu-! geriausiu Sovietų S-gos lino- kinti... kankintųjų, ištremtųjų ar tėgerk.
tėnas, J. Paleckis, buvo dek-| tipininku. 
laiduojama T. Tilvyčio eilė

• •
Kai šie žodžiai rašomi.

raščių, operos solistai pa
dainavo dainų, paralvtų jo 
tekstais. Buvo ir jo knygų

didelius kadrus žmonių ir 
daug lėšų. Mes tų sąlygų ne
turime. Užtat mums svarbu 
panaudoti visas kitas gali
mybes. Viena iš jų — turėti 
geras ryšius su lietuvių kil
mės žmonėmis, dirbančiais

rascio "Abendpost“ ir "Son- 
tagspost“, žydų laikraščio 
"Sentinel“. čekų laikraščių 
"Narod“ ir "Katolik“, ame
rikiečių "The New World“. 

Redakcijų žmonės pain-

Draugo sausio 18 d. laido- 
’ je užtinkame žinutę, kad 

Phoenixo lietuvių klubas, 
turėjęs apie 100,000 dolerių 
iv eilės turtą, nutaręs jį pa
dalinti įvairioms amerikie
čių organizacijoms. Iš lietu
viškų organizacijų tik Balfui 
•paskirta 100 dolerių...

formuoti apie padėtį Lietu- 
amerikiečių laikraščių re-įvoje, apie lietuvių laisvini- 
dakcijose, radijo ir televizi- mo pastangas ir redakto

vynėje vergijos naštą nesan
čių.

Jis gali rinkti tekstą šešio-1 komunistinėje sovietų impe-J O kaip į tą kovą įsiiung
mis kalbomis. Ir 
kad korektoriui 
veikti.

Rytprūsių ateitis

renka taip. Į rijoje vyksta tiesiog kone 
kas ; biblinė kova. Vienoje pusė

je stovi visuotiniai sumobi
lizuotos milžiniškos pajė
gos: Sovietų S-gos vyriausy- 

i bė. komunistų partija, žinių 
! agentūra Tass, radijo stotys, 
j oficiozas Pravda (jos puoli-

nėra

riams įteiktos knygos: "Li- 
thuania 700 Years“ (dr. Ge
ručio). ”Awakening Lithua- 
nia“ (prof. Stuko) ir ang
liškas vertimas slapta Lie
tuvoje leidžiamos kronikos

jos informacijų paruošimo 
skyriuose.

Jei tokių lietuvių kilmės 
žmonių vra jūsų apylinkėje, 
malonėkite nedelsiant pra
nešti Altos centrui Chieago t
je. kad mes galėtume su jaisįdų prielankumą lietuvių rei 
palaikyti ryšį, parūpinti j kalams. 
jiems medžiagos pavergtos. Alta ,katina v! miestų 
Lietuvos klausimais, paska- lietuvius užmegztj artimą 
tinti ta medžiaga gausiau 
panaudoti amerikiečiu spau
doje. radijuie ir televizijoje.
Tas jėeii telkimas Lietuvos i

Na, ir ką apie tokius vadi
namuosius "lietuvius“ gali
ma manyti ir sakyti?! Kai 
amerikietiškos organizaci
jos nešino kur savo lėšas dė
ti. o lietuviškos kultūros, 
švietimo ar labdaros — ne
suranda iš kur jų imti pa
tiems reikalingiausiems už
daviniams, štai lietuviai lik
vidatoriai gana dideles si>

Redaktoriai parodė nuošir- m^s atidavė svetimiesiems..,.
Ko gi jie verti?

J. D. ;

ANT1SUBVERSYVINIS 

SEMINARASryšį su vietos spauda.

ŽMONIŲ NEPASTEBĖTI

ti?
Mes turėtume rašyti laiš

kus laikraščių redakcijoms, 
primindami pavyzdžius iš 
saviškių tarpo, kokius kelia 
ir Solženicinas. Gagėtume 
padėkoti tų laikraščių bend-j 
išdarbiams, kurie aktualina

Prieš komunizmo imperi
alizmą veikiąs sąjūdis Chi
eago je vasario 16, 17 ir 18 

| dienomis suošia specialų se- 
. JAV kongresas ir anks- i minarą su eile rinktinių kal- 

Lietuvių paskaitininkų čiau. ir 1973 metais yra iš-lbėtojų, filmų demonstravi-

reikalui gali būti labai nau- ĮSTATYMAI
dingas. j

biurai Įleidęs daug įstatymų, ku-Įmu. diskusijomis.. Semina- 
. riais šio krašto piliečiai vie- ras vyks La Šalie viešbuty.

Išeivijoje jau vra priaugęs nu ar kitu atveju galėtų sa- 
J J * 1 vo naudai pasiremti, bet

programa nuo 9 vai. ryto^ 
Studentams duodamos sti*geras skaičius mūsų gabių., , .. . . . . .. ... ....

jaunų intelektualų. Jie tul i. <lai«cl1S tų (staLvmų nez.no. • pendijos užsimokėti uz sej 
daug žinių. gerai vartoja »><*° aP>? » buvimą nėra minarą >. v.esbut,. Lietuviai 
angly kalbą, ir verta būtųket. ,r nepasisemia prašomi registruotis Alto!
bandyti ‘juos daugiau įvesti ls W SIUlomos naudos. į,taigoje Chicagoje (260 

|63 St., Chieago, III. 60629),

Bostonas
PARENGIMŲ

. . . nizaciju skyriuose, jungtis nais naudojasi, kiti net ne-! KALENDORIUS
nių ir nužudytųjų sąrasus. . biurus, apie tai žino. kad jie irgi turi teisę! .. _ OQ ..

2.i\k‘± o“ T ‘ jTSaV°.de"* ĮBosCc’ty Ha..

Į mus persispausdina pažo-Į tą rašytojo bvlą. iškeldami 
džiui viso krašto spauda),’sovietų valdžios ir partijos

Čia duodama prof. 
no Brako paskaitos 
prūsių ateities problemos* 
skaitytos gruodžio 2 
ko seime Toronte, 
ka.

Prelegentas pabrėžė, kad 
Rytprūsiai šiandien yra vie
na iš didžii/jų problemų, 
kuria lietuviai yra giliai su
sirūpinę. Daugelio tų pro

čiaus sritis) buvo 
Sovietų Sąjungai
Apie 1.200,(100 to Krašto gy- į>ajgj neįsvazdiiojama di-i8*. pateikdami mūsų kanki
ventotu, tarp kin ių dar daug de]ė į .......................
buvę lietuvių kilmes, rasai
išnaikino. Jų vieton priga-' 

j benta rusų (1967 m. buvo fronto pusės — tik

gai vaidyti* V. pavaldiniai šmeižiantie-| turėtų rasti būdą paliudyti y Ąjta registruotis 543.6 milionų dolerių. Dej^-
to krašto irv ir CTasinan^eJ’ laiškai, j Solženicino atidengiamą tie- : Ąjtos ar ja sudarančiu orga- kai gudresnieji tais milio- 
10 Klasto gj- Ji 1 sa natpikdami musu kanki- • •• _i__ •___ •___ ____ ______ . __

blemų šaknys glūdinčios 000, o 1970 m. ten gy- žmogus: Aleksandras Solže-'
... a? veno tik 23,400 atkeltų lie- nicinas 

susipažinus su praeitimi, i tuviy) visi vietovardžiai Ir visos tos propagandinės 
galima bus spręsi ateities J surusjntj ” Aišku,“ dėstė patrankos tik prieš vieną tą

mūsų Rašytojų draugija bei 
kitos intelektualų organiza
cijos bent moraliniai Solže- 
niciną paremdamos.

bei ciams, amciKiecu organ.- Meno ir humanitariniams! Baltų draugijos surengta 6
za- Z?ninhT^ninISnPam,rSta 1 reikalams liKi 1974 Kal° pabaUiečių dailininkų paro
de-! ctn,n1^ ’ yra skirta $145 mil. ligi 1975 da.

Į Chicagoje ir artimesnėse'
; yra skirta $145 mil. ligi 1975 
metų galo — $200 mil. ir Ii 
gi 1976 m. galo — $252 mi-

• « «

proteinas. Dabartiniu metu į
5«L=tavr.,^2-|p.-ių problemos rprendi- į dni paU X: ■ ^t^bFų “llpE
® .y.ad?1)??18 KaHn*n‘i mas. rasų padarinys, tetar- Jos >r j°s pasigrobtų kraštų "Mano šeima ir aš esame
k^ObS <Kal,n,ngrads- nauja tik rusiškiems intere-. tironų veido.. # ^kam' A.š atli-

* ' I sams. Ir vėl is Rytprūsių j # # kau savo pareigą mirusioms.
Nuo 1231 m., kai tik kry-! gresia pavojus Lietuvai“. ' Aleksandras Solženicinas. j,. tas teikia man palengvė-i

žiuočiai per Vislą persikėlė Pnagrinėies ?audI?nosios arnJŲ?s jimą ir ramvbę. Vienu me-'
į prūsų žemes, Rytprasiai 
patekę į svetimųjų rankas.
1422 m. Vytautui Didžiajam
pasirašius Melno taikos su! .
kryžiuočiais sutartį, Lietu-i 1) Ilgiau užtrukus esamai Į nistmį 1
vos siena su Rytprūsiais iš-j padėčiai, laikas veiks rasų tėjęs visus baisumus ir dar 
silaikė iki Pirmojo pasauli- naudai, o ten esantys lietu- susipažinęs su kitų tokio pat

linėje būstinėje

2606 W. 63rd St.. 
Chieago, III. 60629

ALTA

ir

Amerikos piliečiams. J Juos 
turi lygią teisę ir lietuviai, 
kaip airiai ar kiti. Bet ar lie
tuviai ir jų organizacijos yra 
rimtai išnagrinėję, kaip nors 
mažą dalį gauti iš to fondo?

Vasario 17 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje Altos ren
giamas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo paskel
bimo minėjimas.

• • •

>nio karo.

Kovose su Rytprūsių au-

viai savo tautinę tapatybę 
tegalėtų apginti tik savo sie
los kietumu ir nervų stipru

tochtanais. kryžiuočiai iš-Imu: tai būtų individuali l:e- 
naikinę apie 400,000 gvven-, tuvio dvikova su rasų. 
tojų ir jų vietoj apgyventi!-Į 2) JeiKU nuolatos gresiąs
no vokiečius, juo toliau, tuo j jęaras įsiliepsnotų ir subyi ė-
labiau prūsų žemėse įsitvir 
tindami. Po Pirmojo pasau
linio karo tik maža Rytprū
sių dalis — Klaipėdos kraš
tas — atitekusi Lietuvai. 
Tuo tarpu didžiojoje jos da
lyje vokiečiai dar stipriau 
ėmė spausti prūsų palikuo
nis (lietuvių tautos gimi-

tų sovietinė imperija, atsida 
rytu galimybės seniems lie
tuviškiems reikalavimams 
Rytpiūsiuose įgyvendinti.

Todėl lietuviai išeiviai tu
ri aktyviai kelti savo teisę į 
Ryffprūsius ir reikalauti

likimo žmonių kančiomis, 
parašė knygą "Gulago Ar
chipelagas“

Tai ne koks romanas ar a- 
pysaka, bet dokumentinis 
tiesos liudijimas, paremtas 
paties autoriaus patyrimais 
ir apie pustrečio šimto bu
vusių kankinių parodymais. 
Kai kurie tų liudininkų tebė
ra gyvi.

"Gulago Archipelage“ pa
vaizduotas Lenino ir Stalino 
valdymo laikotarpis ir visos

kad jie būtų įjungti į Lietu- • komunistinės santvarkos tę
vos valstybę, nuolatos studi-

pes)» norėdami juos suvo-; j,. «ųeibti Rytprūsių is-
kietmti. Tas spaudimas bu- toriją, kultūrą ir kt. Lietu- 
.vęs ypatingai kietas Hitle-. vjaj nuoiatos šiuo kraš- 
no valdymo laikais: Naciai |tu doTnėtis, į jo problemas

ir , Paskuti-1 gilintis, kad, atėjus metui, 
mus lietuvių pėdsakus, var-j alėtų savo teisėtą reikala- 
todami terorą pneš lietuvis- vimą apginti.

roro baisumas. Dėl to ir 
siunta tos vergiškos siste
mos dabartiniai gynėjai.

• • •

kitus tymų nuorašus galima gauti 
lenais. Tačiau dabar tiesa darbuotojus, linkėdamas ge-: kreipiantis į Senate Docu- 
atgijo. Niekas nepajėgs jos riausios sėkmės. J ment Room arba House Do-
sunaikinti“ (Time. 1974. I.j čia, Kanados Saskasche-^cument Room» U.S. Capitol,
28.. psl. 45).

Kaimo Jurgis

LAIŠKAS KELEIVIO 
ADMINISTRACIJAI

Gerbiamieji,
Nuoširdus ačiū už knvia 

"Saulės šermenys“, kuri 
man labai patiko. Ji dabar! mės, apie 50 galvijų ir kele- 
eina iš rankų į rankas. I tą arklių jodinėti. Žemę dir-

Aš buvau rašęs, kad liku-’bame traktoriais ir kitomis 
tis nuo prenumeratos lieka: mašinomis, kuliame kom- 
"tėvui“ makorkės nusipirkti, bainais laukuose, kur prieš 
o kadangi Tamstos man at- tai

vvane provincijoje, 3 savai-
! tęs buvo šalta, bet prieš po- 
’ rą dienų atšilo. Kiek ilgai 
^arp bus. nežinia. Pas mus 
;oras greit keičiasi. Tai pri- 
j klauso nuo to, iš kurios pu
sės vėjas.

Gyvename ūkyje. Turime 
devynis kvoterius (?) že-

Kovo 24 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. dr-jos. salėje 
Minkų radijo Talentų po-

Visų tų visuomeninių įsta-Į 9ietė„ir-”Mi“. vithaania o£ 
* N.E.“

Washington. D.C.
Būtų gera, kad mūsų tei 

sininkai ar atitinkamos or-į koncertas, 
ganizacijos tokius įstatymus 
išgvildentų ir painformuotų 
visuomenę, kaip ir kada jais 
pasinaudoti.

pagerbti banketas.
• • »

Balandžio 21 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo pavasarinis

• •
Balandžio 28 d. So. Bosto

no Lietuvių Pil. draugijos 
III aukšto salėje Balfo va
karas, kurio programą at-

WARRIOR RUN, PA. • liks akt. Vitalis Žukauskas.

Mirė J. Ramonaiti*

Sausio 4 d. čia mirė ilga
metis Keleivio skaitytojas, 
Jurgis (Geo) Ramonaitis..tai javai nuplaunami pra- Y?** 

dalgėmis. Grūdus seikėja ^lko. na»lė Margaut Ramo-siuntėte knygą "Saulės š^r-j
menys“, tai jau nieko nebe-’bušeliais ir trokais veža į e 
liko. Dėl to jam vėliau pa-j levatorius ar klėtis. Niekas

AR SKAITĖTE

Benedikto Rutkūno eilė
raščių knygų "Žirgeliai 

naitienė, kuriai reiškiame žvengia“? Jų galite gauti 
gilią užuojautą. Keleivy už $3.00.

kai kalbančius, keisdami lie
tuviškus vietovardžius vo
kiškais (iš 2087 kaimų pa
vadinimų buvo suvokietinta 
1183. arba 56.7 r<). panau-j 
dojant smurtą prieš lietu-į 
vius verkėjus ir pan. Iš maž- j

(E)

LIETUVIŲ KONGRESAS 

RUGSĖJO MĖNESI

Ar tas vienišas laisvės ir 
humanizmo karys atsilaikys 
prieš didį vergijos garbin
tojų sriautą? Kas gali žino
ti?

Pačioje Rusijoje atsiran
da vienas kitas jo gynėjas, 
kuris yra taip pat puolamas, 

.kaip ir Solženicinas. Pav.

siūsiu.
Iaabai gaila, kad mirė St. 

Michelsonas. Tebūna jam 
lengva Amerikos žemelė. 
Keleiviui užuojauta, nete
kus gabaus bendradarbio.. 

A. Jantauska*
Australija.

daug 650,000 gvventoju šia-'ba Lietuvių kongresą šaukia 
me Mažosios Lietuvos * plo-:« ,,udcni- »wsėjo ‘27--2« die- 
,te tik užkietėję idealistai i, |n'»mis Chicagoje

Amerikos Lietuvių Tary- akadern,kas Sacharovas. Vi-į ueTUVOS ŽEMĖLAPIAI* 
Lietuviu knnczveoa šaukia pasaulio spauda dėmesin- i f ioinvn* ♦nmėla.'G

čia nekilnoja grūdų maišų. 
Padoraus maišo gal nerasi 
visame ūkyje. Šiuo metu 
gl ūdų kainos geros, bet ūki
ninkai jų neturi dėl praeitų 
metų sausros ir grasaperių 

i (vabzdžių), nes tie nedorė
liai ištisus laukus nuėdė. kur 

Įtik buvo žalia.
Frank Kalita

Turime Lietuvos žemėla- Lake. Sask.
me Mažosios Lietuvos p!X; į! ™^ni. :wsčjo 27-29 rtie- ,974 m‘ ’W"sio ” d‘

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS^
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ina-; 
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa-j 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero. III 60650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd„ Windsor, 12, Ont„ Csnada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 59, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: JAI. 2557 W. 69th St. Chieago; 
5000 W. lOth Stn Cicero; 4754 S. Wood St„ Chieago; 
2923 N. Miiwsukee Ave^ 1147 N. Ashland Avė, Chieago 
ir kitur

TiJtffifrrr'*"“*“ ........................ m

JIB
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

ni turi palinkimo virsti al
koholikais daugiau, kiti ma
žiau. Yra pastebėta, kad in
dėnai labai sunkiai gali su
silaikyti nuo gėlimo. Pagal 
atskiras valstybes daugiau-1 
šia žmonės geria Nevadoj.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE Tuščia galva —‘ didelis 
sunkumas.

225 METŲ AMŽIAUS 

LAIKRAŠTIS
1

Tai Danijoje leidžiamas 
Berlingske Tidende. kuris 
pradėjo eiti 1749 m. sausio 
3 d. ir be pertraukos eina ir 
dabar.

Per tiek metų laikraštis 
yra rašęs apie daug nepa
prastų istorinių įvykių.

1793 m. lapkričio 1 d. jis 
savo skaitytojams pranešė 
kad Prancūzijos karalienei 
38 m. amžiaus Marijai An- 
tuanetei giljotina nukirsta 
galva.

1776 m. rugsėjo 2 d. jis 
paskelbė "Jungtinių koloni
jų nepriklausomybės dekla
racijos“ pilną tekstą.

1815 m. birželio 30 d. pra
nešė apie Napoleono Water- 
loo mūšio pralaimėjimą ir 
kt.

Mes neturime nė vieno to
kio ilgo amžiaus laikraščio. 
Keleivis yra seniausias be

Lietuviai filatelistai gerai kos gatvės skęsta popieriaus 
atmatose, o trūksta popie
riaus!..

Jotijos Jonas

paminėjo Vilniaus sukakti

Chicagoj «be didesnio gar-
Kalifornijoj, Rhode Island sėkmingai veikia lie
ir Massachusetts. New Yor- tuvių filatelistų draugija 
ko žmonės geria mažiau nei
Bostone. Pagal tautybes 
daugiusia gelia airiai ir len- 
kai, o mažiausiai italai, grai
kai ir žydai. Dabar Ameri-
koje susirūpinta alkoholikų 
gydymu. Tas gydymas yra 
sunkus ir reikalingas atitin
kamos mediciniškos ir psi- 
chiatriškos pagalbos. Yra 
specialios ligoninės alkoho
likams gydyti. Tačiau reikia, 
kad pats alkoholikas norėtų

— Malki, kaip tu mistini, koks čia malonumas iš tokio 
kai užeina .-altas oras. ar gėrimo? Išgerti yra malonu, 
reikia žnv .ui tvigubą ar tri- susitikus su draugais, pasi

WORCESTER, MASS. 

Žiupsnelis atsiminimų"Lietuva“. Ji leidžia ir savo 
"biuletenj“. Nors jo vardas
labai kuklus, bet leidinys: Xuo 1915 metų gyvendą 
pralenkia nevieną žurnalą. mas Worcestery. turiu ne- 

Vibiiaus įkūrimo 650 m e- mažai praeities atsiminimų, 
tų sukakties proga_ išleistas Atsimenu ir neseniai sude- 
skoningai spaustuvėj spaus- gūsio Maironio Parko pasta 
dintas biuletenis, pa. adin- to jr namų, kur dabar gyve 
tas "Vilnius kultūrų kryžke- na jo šeimininkai Kausevi 
Įėję“. Jis 48 puslapių, dide- ciai jr petro Lozoraičio naš
lio formato. Čia apstu retos praeitį.
apie mūsų sostinę Vilnių su
rinktos medžiagos. Taip »at Tame name gyveno tųr

nai randa pagalbos organi
zacijoje. vadinamoje "Alco- 
holic Anonymous“. Tą or- 
ganizaci'ja 1935 metais įstei
gė New Yorko stockbroke- 
ris Bill W. ir Ohio daktaras 
Bob S. Tos organizacijos na
rtai vadinasi vardais ir pa
vardės pirmąja raide. Jie 
būna buvę alkoholikai, ku
rte stengiasi pagelbėti ki
tiems alkoholikams. Jie turi 5 
susirinkimus
tiems, kurte

rys' Vytautas Beleška ruošia Frie Quinsigemont ežere 
vaizdingus filatelinius laiš-j•cesterio pusėje buvo 
kams vokus, kurte reprezen- gražus parkas. Jaunimas 

! šventadieniais ten vykdavę 
j linksmai praleisti dienos.

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS

Tęsinys 27

Bet šito piktadario draugišku
mas ir prašymas gavo malonų 
Jėzaus atsakymą ir gy vą paža
dą — ”Tu būsi su manim roju
je“. Jėzaus žodžiai: “iš tikrų
jų“ parodo, kad ano piktadario 
prašymas buvo tinkamas ir pri
imtinas. Kitaip sakant, Jėzaus 
atsiliepimas buvo toks: Tavo 
prašymas sutinka su dieviškuo
ju {Janu. Aš esu karalius ir aš 
turėsiu karalystę, ir aš atsimin. 
siu tave toje karalystėje —’’Tu 
būsi su manim rojuje“.

Kad Jėzaus karalystė dar ne
buvo įsteigta tada, kai jis davė 
piktadariui šį pažadėjimą, aiš
kiai parodo faktas, kad jis mo
kino savo mokytinius melstis: 
“Teateinie tavo karalystė. Te
būnie tavo valia kaip danguje, 
taip ir žemėje“. (Mato 6:10). 
šita įkvėptoji malda patvirtina 
faktą, kad mesijinės karalystės 
dar nebuvo ir kad, kaip jau pa- 
tyrčm, kai ji ateis, ji bus tiesiog 
čia ant žemės.

tuoja Lietuvą.

Lietuvių Televizija tęsia 

savo veiklą

Beveik įprieš 8 metus Chi- 
cagos 26 TV kanale energin
gojo Toliaus Siuto vedama

Kartais vaikinai su mer
ginomis per tiltą eidavo pas 
tą amerikietį ir pasisamdy 
elavo arklį su ^vežimėliu. 
Dažniausiai važinėdavos ke- 
keturiese: dvi merginos ir 
du vaikinai. Reikėdavo pa. ., *! išvydo pasaulį "Lithuanian ------------------------

ir pagelbsti Television“ programa, kuri ■ likti $5 užstato ir mokėti po 
vėl pradeda visuomet būdavo perteikia-! 50 centų už asmenį. Na. ir

.*^a o,£ap,*zacUa išsi-ima tik vieną pusvalandį ir važinėdavosi jie dainuoda- 
plėtė į 90 kraštų ir turi da-j vieną kartą per savaitę J mi, kol nusibosdavo.

I Taigi aišku, kad piktadaris 
petraukos einąs laikraštis, j prašė žemiško palaiminimo, ir 
bet ir jis už mėnesio teįžengs. atsiliepdamas Jėzus žadėjo jam 

žemišką palaiminimą. Tokie že
miški palaiminimai ątsteigtame 
rojuje mesijinės karalystės ka
rai avimo metu bus prieinami

tik į 70-sius metus.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
1 visai žmonijai tada. kai bus į-

ir hulvi., 212 psl. « SS
kaina $4-50. Išleido Lietuvi!- dari® ir v“*, kiP- kurie yra ka
lena knvnoa k Ink.. 4UK W Puose» tun buktl Pažadėtų pa- j. . uba»’fM5W- aiminimų. Jie laukia užmigę
63rd St. Chicago, III. 60629. mirties miegu, iki žemės susi-

Tai rašytojo Liudo Dovy- lauks naujos dienos ryto; ir
dėno pasakų rinkinys. Jame tuome* j*e ’sž*rs žmogaus Sū- 

rt/,. j- , naus balsą ir bus pabudinti. —yra 24 liaudies pasakos, per- jono 5:28. 
pasakotos su rašytojo talen- O ką gi Jėzus išreiškė, šaky.

... —u„ r; ------r

HUl'jd. II —- 11 e, aTlClllYl, IIUU nliapnll, urnai OIIC*
nori ką nors užkąsti; silkės o ypač nuo gyvatinės, visos ka- 
uodegą arba rūkytų lašinių bakterijos išdvesia. O žmo- 
bryza o jei prie to dar rau- gui reikia su draugais susi
pintą agurką ar rūgščių ko- tikti ir čierką išlenkti. Ame- 
pūstų ar marinavotą bara- rikoje, Maiki. visi geria, 
vyką nuryji, tai tuojau at- Snapso negerti yra "Anti- 
siranda vietos ir kitai šnap- American ir Anti-Social“. į

burna!. 1 - Tai klaidinęs šnekta.' ter; '«iį~ls.55? i

_ Tėve. trenan ateiran- T.esa, kad Amenkoje daug . val 3 vartotoj,,lenkia prie
da apetitas ir geriant uz- gena. Bet Amenkoje yra a- Fo r. race. otei 1
kąsti yra neblogas paprotys., pie 9 milionai alkoholikų, ljr?
Daug

. _ . _ _ kai dar nebuvo išrasti, ženkle-
DABAR ŽINOSIME, KAD liy vartojimas yra nelabai se

nas dalykas. Jie buvo pridėti 
Vakarų Vokietijoje apie apte kele'

mik gyventojų, taigi be- Mūsų Biblijos vertėjai, kaip 
veik kas šeštas žmogus, yra ir visas religinis pasaulis, tikėjo, 
pensininkai arba naudojasi ka? mir|ie? valandoje žmogus 
vi^a ar privačia labdarį.

I ūki amus. . v . , n . Braziliją sudaro 22 vai- rimo ženklelį taip, kad sakinys
— Nueik, tėve. , ’ Linkėtina Lietuvių Tele-! JH:? ,n’7:irk.u?’ <e{°J* *« jos, 4 teritorijos ir federa- skaitomas sutikrinai su jų dva-

kai Mnit: • j Ų. . tvarkyti, viską išvalyti. Nie- Hnės sostinės diatriktn. sininkų pasakojimais. Padėję— ( ut bai, Maiki. vizijai dar ilgų, sėkmingų n , i t(; ,ivokian/.io dkrbo ne- «“p^ * ™*nktas. ,atgkyrimo ženkleli tinkamoje
— Iki pasimatymo, tėve! darbingų metų. , ‘ rih-hti kun Tatai*;. ^ez’ ^ncolno prokla- vietoje, mes gauname tikrąja

no ėjo dubti. Kun. Jakaitis macija apie negrų išlaisvi- ii® teksto piusmę “Iš tikrųjų
Į sugalvojo išpažinties einan- nimą iš vergijos isigaliojo !*akau t*u šiandien, tu būsi su

•»*<* II IVillį vUlUIlŲ Įįl ,
programos. i-matos krito apačion. Ark-

KELEIVIO RĖMĖJAI Ir vanduo pabrango
tiems už sunkesnį nusidėji- 1863 m. sausio 1 d.

K. Simanavičius, Dorches-j Reikia ar nereikia, o šiais 11 j? # I uirinko
laikais visi kainas kelia ir t:j l';'.fUrkn,tl. bausm,: ps. Za«iick«

i_ u:....... priedo prie atgailų maldos, ,

manim rojuje". Taip sakydamas
(Viešpats pareiškė pilną pasiti
kėjimą savo dangiškojo Tėvo 
santvarka.

žodis “šiandien“ Jėzaus ;uki-
o .^2.00: r. race. ster- ;-6:v *-**“*« ig^ ;nare-,rOfiavo dvi ar tri« die- ‘L j.j . nyje reiškia tą dieną, kun zmo

m;-h ^nkvs Ton- ^emes* Pernai vanduo vie- ' 1 ", .7 t j e • Nedideliame Londono te- gaus žvilgsniu atrodė visai ne-, Mi.n., h. baKys, bon _ _ l_.------------- . _ . _ ;n.,s valytI al.ki1(,e. Ir daug ■ nwU. iaigWMWBb.
kdė- Imas Af.tho. Chrislie P-»- ?ly’tt8'

- - . į buvo taip didelis, kad ir tokiuviespatau-! lytas veikalas "Pelėkautai“, 
labai klės-! Iki 21 metų sukakties (1973 

kuopa. Dėl. m. lapkričio 25 d.) tas vei

šeimos narių yra alkoholi- M ss., F. Rodgers. Miami, sančius gaišini gesinti va^Co'iku^
dens hidrantus atsuka vai-1 # ‘ i fj

yra visai negerti.

ni?
O korlėl tu taip misli-

— Dėl to. tėve. kad alko
holiniai gėrimai. ka;n degti
nė, wna«. rlrs ir kiti. nėra 
sveika gerti. Tie neturi jo
kių maistiniu daliu, reika- 
linori žmogaus kūnui. Jie 
turi daug kalorijų ir laikinai 
priduoda energijos, bet po

F:.
Po $1.00; J. Valentukevi- 

d s. So. Boston. Mass.. R.

kai.
— Maiki. o kas yra tie 

"alkogulikai“?
— Tėve. tai vra žmonės, r. , tash. Worcester, Mass., 

kurie įpranta gerti alkoholi-. A Bertulis. VVaterbuiy, Ct.,
degtinę, a-|,j. Matijošaitis. Long Beach.

Wren-
ta n. Mas?.. M. Norkūnas 
D' rchester. Mass., J. Ku
li t k, Newark, N.J., P. Ta

mus gen mus 
lų, vyną ar kitus— irnega-|c 1., e! Martišius. 
Ii susilaikyti negėrę. Jie ne
turi saiko, kiek jie gali iš
gerti, ir visai nusigeria. Jie

. . . Į Aušros Vartų. Dėl tos pačiosta ar «up kokie Kiškeliai. | ;eža5.ie8 į.
ir vanduo teka be jokio re.- įul tas atskil.ag Au-re,^
kąlo i gatves, kartais P®*'choras, kuriam vadovavo 
tvindo net amonių rustus O!k Mjkas Petl.auska8 0 
uz U išeikvotą vandeni tun jam C Rus j Liet Jonaf 
mokėti tvarkingieji miesto *
gyventojai.

Pabrango ir telefonas, du-

kalaa vaidintas 8,718 kartų. 
Sukaktuviniame spektaklyje 
dalyvavo ir autorė, dabar 
82 metų amžiaus. Tą veika
lą yra žiūrėjęs ir Winstonas 
Churchillis.

Didžiausias pasauly paukš
tis buvo priešistorinis vadi
namasis dramblinis paukš
tis, gyvenęs Madagaskare

• Į laiku, kuriuo visos aplinkybės
‘ paneigė jo viltį, jis vistiek už
tikrino, kad tikrai bus įsteigta 
mesijinė karalystė ir bus at- 
steigtas rojus, ir kad anas pik
tadaris bus ten ir turės progą 
gėiėtis jo palaiminimais.

to atsiranda reakcija, kuri dažnai nustoja daiiio, jų. m Hevičius, Dorchester. Ma. 
sudaro dar didesni purtini-! šeimos išyra, ir jie pasidaro’s. Auštrota, Yucaipa. Čal
ma ir nuovargi. Todėl labai, nelaimingi žmonės, virsta 
negerai gerti jr eiti ligoniais, kuriuos reikia gy-
į šalti; pradžioje atrodo šU-idyti ir nelengva pagydyti, 
ta. o paskui prasideda kū-’ —Maiki, tai tu juos vadi
no nusilpnėjimas ir žmogus ni alkogulikais. o mes vadi- 
greit persišaldo. name bomais. girtuokliais

— Tai ka. Marki, reikia arba latrais. Bet jeigu žmo-
gerti mio šalčio? gus išgeri prie kompanijos.

— Heriaurta, kai šalta at. tai dar nesi bomas. 
sigerti k?’*š*os arbatos. Jei- — Ne. tėve, bet dažnas 
gu te^ka SaTtrje būti ilgai ir gėrimas prie kompanijos 
pareini namo sušalės, tai kai kuriuos žmones pripra- 
gab’ išgerti i’’ stiklą šnanso, tina gerti, ir jie virsta alko- 
bet po to ruiv j lova ir ge- holikais. Nė vienas, kaip tu

J. Delbokas. Los Angeles 
C 1.

Visiems aukotojams nuo- 
ši dus ačiū.

Keleivio administracija

LIETUVIŲ FONDE 
JAU $895,000

Dirveli?
Kažkur mačiau parašyta, 

jos, elektra, gasolinas ir ko- ' kad minėtas amerikietis tu- buvo 10 pėdų aukUio ir 
ne viskas, kas žmogui veika-' it jo klubą. Tai neteisybė svėrė 965 svarus. Jo kiauii* 
Unga kasdieniniam gyveni-l iš to amerikiečio nuosavy-
mui. in,vn nuniro T oktorin. Filipinuose džiunglėse su

rasta urvinių žmonių gimi< 
nė, vadinama tesadėjais. 
Jie nieko nežinojo apie jo
kius iki šiol buvusius pasau
lio istorinius įvykius. 

"SAULĖS ŠERMENYS“

Pradėjo trukti maišelių

i bė buvo nupirkta Labriarin 
gos draugijos, bet kun. Ja
kaitis norėjo ją užrašyti vys
kupo vardu. Dėl to buvo ki
lę dideli vaidai. Kun. Jakai- 
tiš turėjo du palydovus, ga

Tarsi pajuokai, pradėjo 
trūkti ir pirkiniams sudėti
mielių... Dėl to ėmė de-jna jr stiprius vy
juotl kone neoš Ch.cagosl T . p,.^ j&nkus 

cham Stores“. A * P mais- Jcna, Va},kus Ra, kunjgag
to krautuvės iškabino net 
skelbimus, kad pirkinių ne
dės į dvigubus maišelius. 
Wise Way didžiulėje mais-

Pemai į Lietuvių Fondą 
įnešta $102,000, ir tuo būdu 
ši”, melų pradžioje jame jau w,ae way <1102 

, .M.bvvo $895.000. Vadinasi, i- to parduotuvėje man pnnu-ijjs 
rai užsiklok. Kada prasidės sakai, “bomas“ neujgimžlki miiiono jau betrflksts tikįn^.ka?.»lt*.kalfo i^ldaInĮ?l 
reakoiia ir nusilpimas, tai ”bomu“, bet jie priprato'$105,000. ' *!*S*fe*ukre!^» nU9’-
jau būsi šiltoje vietoje ir gerti prie kompanijų. ,. . . . S-^k«t> nn.
neperrit-aidvsi — Tai kodil ne visi ge- Lietuvių Fondas [vai- nes trūksta vyniojamo po-,

L Maiki. kad, man atro- riantieji vinte bomais? riems li^uviėkiems reika- P,e£"““- k , fe
do, tu pras'ai nušneki: iš- - Todėl, tėve, kad ne vi- la™ iki šiol yra įsdab- Na, ir rapruK žmogau, ja 
gerti snapso ir eit gulti. Tai žmonės yra vienodi. Vie- artl 1245,000. reiildių. visos Amen-i

Povilas pagautas | rojų
2 Korintiečiams 12:1-4 Povi

las sako, kad jis matė regėjimą, 
kuriame jis buvo “pagautas į 
rojų“. Bet Apaštalas aiškina, 
kad tai buvo tik “regėjimas“, ir 
nereiškia, kad tuomet jau buvo 
rojus įsteigtas. Apaštalas aiš
kina, kad tame pat regėjime jis 
buvo paimtas į “treciąjį dangų“. 
Šita informacija pateikia mums 
raktą, kaip reikia suprasti visą 
šitą regėjimą.

Apaštalas Petras savo antra
me laiške, 3-me skyriuje, rašo 
mums apie tą patį “trečiąjį dan
gų“, kurį regėjime matė Povilas. 
Apaštalas Petios kalba ne tik
tai apie “trečiąjį dangų“, bet 
apie visus tris ”daagus“. Jis 
aiškina, kad pirmasis iš šitų 
dangų buvo pirm tvano, Noės 
dienose, ir kad jis buvo sunai
kintas tvano metu. Jis aiškina 
toliau, kad po tvano prasidėjoTai visai neseniai išleistas ____  __ r______  ______

Antano Gustaičio satyrinės '»"£*•» dangus, kuris bus su 
ir bumoristinės poezijos
kmys. įdomiai ir gausiai ”mes laukiame pagal jo pažadą 
iliustruotas dailininko Vile-! naujo dangaus ir naujos žemės, 
toro Vizgirdos. i kuriuose teisybė gyvena".

bps, „u..-. Kitą kartą plačiau para-į Šią didelio formato puoš- ”>«
ims sudėti,! žysiu, kodėl buvo suorgaai-' nią knyni«eido Algimanto
io’jamo po- zuotas Aušrelės choras ir Mackaus Knygų Leidimo Lithvaalaa BiMe studentą,

nauia Aušros Vartų paraoi- Fondas. Ji dar gaunama ir S12 B. 3rd 8tre< nauja Audros vartų por p ftdmi5istradjojt. Sgrtag Vaiky, O. S1362.

susirinkime pirštu parody
davo jam pasipriešinusį,, tie 
jo palydovai tuojau ta ne- 
paklusnųjį išmesdavo iš sa-

J. Kraniukas Kaina $7.00. (Skelbimas)
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ŽENTĄ TEN1SONAITE

Antwerpeno triptikas
vieno saugoti katiną ir neišleisti. Nustebę jie žvelgia ne- į Serga inž. A. Lapiy* Nors ir be kailio liksi, bet
suprasdami. Katinai gi ne brangenybė. To gero gali gauti, į visiems neįtiksi,
kiek tik nori. Jei dar persiškas arba siamiškas katinas j Jau kuris laikas serga inz.
būtų... Bet aš nusprendžiau, kad greičiau perkūnas topolį * Aleksandras Lap-\\s.»u*. .nuvc u vonvv v o r
nutvonlti n o fru Huv Varta rtazahinsin katiną nus kaimvna • H DeOCOne^J* ligOU.neje. 0C--

”Schwermut ist eine Šache, die man 
nicht mit sich tragen soUte“.

H. Hease 

II.

nutrenks, negu dar kartą pakabinsiu katiną pas kaimyną 
kabėti keturioms dienoms. Atrodo, aš irgi esu Rainiui pa
tekus į nemalonę. Kai jį noriu paglostyti, jis man kanda. Į' jme

ją apleisti tikisi po 2-3 su-1

Namo savininkas užsakė dažytojus dažyti langus iš 
lauko pusės. Visai vėlyvą rudenį. Nuo medžių byra gelsvi 
lapai. Lietus jau dažnai plaka į langus. Tarp žalių gyva
tvorės spygliukų landžioja sudrėkęs vėjas, kartais gailiai 
unkšdamas. Dažytojų reikia ilgai laukti. Aš kelias savai
tes visai negaliu išeiti iš namų. Net pikta taip uždarytai. 
Miesto oras persunktas sieros ir arseniko garais, net da
žus nuo langų ir durų iš lauko nuėda bematant Taip bent 
aš spėlioju, nors kiti sako, kad dažai blogos rūšies buvo. 
Pagaliau naujo dažytojo telefonas. Pirmadienį prasidės 
darbai pas mus.

Sekmadienio rytą netikėtas lankytojas vaikšto aplink 
namą. Eina takeliu į garažą ir atgal, lydimas mažo šuniu
ko. Vyras yra labai storas.

— Ponas? — aš praveriu virtuvės duris.
— Ponia? — atsako tas.
— Ar jūs ko ieškote? — klausiu mandagiai.

’ ..y| Linkime greičiau argai
j Nepiktai, bet neliesk jam kailinukų. 0 jo kailis toks zi-; svejkatą jr grįžti namo. 
bančiai juodas ir švelnus. Dar žiurkėno narveliui reikia. I
atrasti vietą be skersvėjo. Dar plaučių uždegimą gaus. j Sandaros aukos 
Gal vonios kambary? Auksiniai žiurkėnai yra kilę iš Siri- ‘
jos, ir mūsų klimatas jiems yra per šaltas. Turėjome du,; Sandaros 7 kuopa \ as 
bet vienas neseniai išvyko į amžinos medžioklės laukus, 16 proga a\ikJU° P°
Ir kiek buvo ašarų! i Alt?J "• keleu.ui. Į

j Keleivio administracija J 
Būtinai turiu nuvažiuoti į miesto centrą, bet mano už auką nuoširdžiai dėkoja.!

olandiškas arkliukas Daf atsisako startuoti. Vieną. Antrą- j 
Trečią kaitą. Visiškai nieko. Kažkaip gailiai suirzia ir nu- i 
tyla. Baterija tuščia. Velniava. Gal vėl vandens trūksta.! 
kaip praeitą kaitą. Bjaurybės garažistai. Automobilio Į 
neprižiūri, o sąskaitas moka rašyti. Raštingi sukčiai. Ne-: 
kaltų automobilistų išnaudotojai. Pakviestas kelių prie
žiūros technikas pažvelgia į mane tiesiog sunaikinančiaJ.
Žvilgsnis kaip gamma spindulys.

— Ponia, jūsų automobilio baterija neveikia. Aku
muliatorius be vandens, — aiškina jis man tokiu tonu, 
kaip mažam vaikui. Ta pati velniava, žinojau.

— Sakykite, kaip dažnai reikia įpilti vandens į aku-

Ką tik gavome

398 W. Broadway

So. Boston. Mass. 02127

Puodžius ir BAB Sanulo 

TeL: 268-3835 (bixnio>

288-7176 (.namų?

RADIJO PKOvJLKMa

Seniausia Lietuvių 
t’rograma Naujoj Ango.v. 
iš stoties V.LYN, looe ai 
•ocikių ir iš stcLes r 
101.7 me.- vrAia -
aia-s nut- 1 ik. 1:3 j vai- Jlš-

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt Stelmokas
397 East Brcadvay

So. Boitoa. Mass. 02127
TeL 26M030

P—a :r
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— Ne, tik aplink vaikštinėju, - atsako tas irgi labai Į muliatorių? — klausiu. Reikia ką nore gi sakyti,
draugiškai. , — Kas savaitę, — sako tas. Bet netiesą sakai, mąs-

— Ponas, čia privatus įvažiavimas į garažą, o ne vie- tau. Francorehamps automobilių lenktynėms netinka ma-
ta šuniukams vedžioti. — sakau, vis dar labai draugiškai ’ no arklys, ir aš menkas šoferis. Bet tas žaliasis nėra mano 
šypsodama. Vyras linkteli. Nueina. Sėda į automobilį. Ir pirmas arkliukas, ir aš ne pirmus metus važinėju. Per 
nuvažiuoja. paskutinę reviziją garaže automobilį sugadino, kad varg-

— Gal plėšikas, kuris norėjo apžiūrėti, kaip lengviau čiau ir man naują galėtų parduoti. Bet dabar aš taip jau-
įsilaužti? — sako jauniausias sūnus. — Tau reikėjo jį finuos, kad pamirštu net kaip motoro dangtį atidaryti, 
išbalti. Net kiek dukait du nepasakyčiau. Pagaliau motoro dang-

tis pats atšoka. Bet tai ne mano nuopelnas, bet kažkokios 
Kai’P čia svetimą žmogų bai si. kuns nieko blogo geros dvasios. Technikas sujungia vielas, ir automobilis 

nedaro. Matyt, paklydo. O gal kieno nors mūsų gatvėje urZgja Atgijo.
ieškojo? — atsakau. — Be to, toks storulis. Ir dar senas. ’ ’ /
Neatrodo vagis. — Tik nesustabdyk motoro. — įspėja mane jaunuo-

,. lis. — Važiuokite į Esso Center. Aš jus seksiu iš paskos.
— Šiais laikais niekuo negali pasitikėti, — pastebi Tegu prikrauna akumuliatorių,

mano jauniausias sūnus, kuris per daug televizijos trans
liacijas seka. Jaunas barzdotas vyras yra draugiškas. Bet aš jau-

— Aišku, gal jis kitos planetos šnipas buvo? Virš čįu, kad jis vos paslepia savo juoką. Štai moteriški šofe-
Belgijos ir Italijos buvo pasirodę Ufos. Tu geriau mane r^ah lyg skaitau jo mintis.. Joms trūksta techniško pojūčio, 
pašauk, kai prasidės "startrek“. — Tik J°kiu bfldu nesustok!.. _ dar šūkteli jis, man

jį pralenkiant. O aš mąstau apie žirgą, kurį senolis buvo
Pirmadienį, labai anksti, dažytojai stato prie namo dovanojęs man gimus. Buvo nesuvaldomas gyvulys. Jį 

Kopėčias. Užima garažą. Vaisto duris ir langus. Kabinasi pardavė, ir vargšas pasibaidęs užsimušė. Tik jis ėdė ari
ant stogo. Visur traukia skersvėjis. Šalta. Jiems dar trūks- žas. o ne disteliuotą vandenį ir benziną. Vis civilizacijos 
ta tranzistoriaus je-je muzikos, mąstau. Tai būtų visai, pažanga. Tik aš likau tikras kaimo vaikas. Iš piktumo 
kaip pas mano draugę Amerikoje. Mums ten esant vieš- pasuku į kitą gatvę, kad atsikratyčiau barzdj^o baby-sit- 
migėj. pas ją irgi pradėjo dažyti namą. Tik darbo tempas jer Neprotingas impulsyvus veiksmas, žinau, bet motoras ,
Amerikoje buvo kur kas greitesnis. Nors priežodis sako: nebesu stoja. Esso Center garaže palieku neklusnų Daf J J* P“** ar*KI aP’e 

muzika sušvelnina papročius . Praktika to neparodo. pėsčia grįžtu namo. Laimei namai netoli. Modemus i^*no*M malonėkite pranešti 
Nemuzikalių Antwerpeno dažytojų darbo tempas yra ir žmogus šiandien yra technikos vergas. j A Vainorwi
paliks lėtas. Jų atlyginimas irgi nėra amerikietiškas. 1 , i 1211 lialtimore Avenuc

i. , , , t (Bus daugiau) Piit^urg. Pa. 15216
Tik konkursines noveles rašymas neduoda ramybes..

Griaužia mano dvasią, kaip kirmėlė medieną. Galvoju, 
mąstau, o galva vis tas pat tuščias kubilas. Kiauravėjis 
daužo duris. Visame name nėra kampučio, kuriame nebū
tų langai praverti. O lauke jau šalta. Mūsų brangus skys
tas kuras šildo lauką.

Rašytojai vyrai moterims kartais prikaišioja, kad jos 
per daug skubotai rašo. Nesusikaupia. Pakankamai ne
galvoja. Nežiūri į rašymo taisykles. Tuo tarpu rūsy užda
rytas Rainis žiūri į mane kankinio akimis. Kad tik tie da
žytojai nepaliktų atvirų durų. Pakartotinai prašau kiek-

Tautvila. romanas. nara<ė j 
Juozas Kralikauskas, 203 iaą. Verbuodama: Vėliausių 
psl., kaina $4.00. pasaulinių žinių sanua-i*

Vėjas gluosniuose, gluos- r komenusnu. muz i*, us
niai vėjuje, du stebukliniai,10s
vaidinimai, parašė Algirdas1 arenus
I-andsbergis. 126 psl., kaina da Jlc *4 ’*%_?***
<ę-QQ nų krautuvę, pv2 L. broai

1 way, So. Bostone. Te.efo-
Laiilcai Andromachai.—Sia/AN S-04SV. Ten gauna 

Juozo Tininio originali kū-į nas ir KoleivM 
rvba ir poezijos vertimai.
98 psl.. kaina $4.00.

Pasakėčios, pagal Krylo
vą— Vvtauta* Petraitis, 217 
psl., kaina $3.00.

"GARSO BANGŲ“
PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 5:30 vai. 
vakaro.

w • •
Vasario 8 d. — Lietuviš

kos mokyklos JAV-se (išti u 
valandą). .

Vasario 1 d. — Ka skaito ’ 
Lietuvos piliečiai*’ Žvik-n: 
į Sovietų S-gos raštui

IEŠKO »
Ieškoma Olira CiedmUienėj 

gyvenusi llol Spriegs, Ark.
k..

' l

- r. ir r p:r- 
rc ’.ATTUI' -

r iT’f-'.f p.-.*.
7i£x.*. - rr S. y:.

: r. -j 26S-

Niek* niekas nesideua- 
čr. kad boro perdaug mrb- 
asas.

L. Teisto *us

Dviejų savaičių

EKSKURSUOS I LIETUVĄ

'Vyksta: gegužės 15
birželio 5 
liepos 3

rugpiūčio 7 
rugsėjo 4 

spalio 2
ir

gruodžio 20 .

Jungtis prie grupių galima Bostone ir New Yorke 

GRUPUE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

NESIVŽLUOK1TE1 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į I

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Maso. 02127

393 West Broadway, P.O.Roa 116 

TelsTomu: 266-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė]

UŽ VIENĄ DOLERj IR | 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MENESI 

{RENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXACO ALYVOS
»

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS! 

NEJUČIOM.

Ii anksto jokio (mokėjimo 
Išsimokėti per 60 mėnesių 
Jokių procentų

V HITE FUĘL
v

CORPORATIOtf
900 East First Street, So. Boston, Mass. 
TeL: 26MS00 v

Dažau ir taisau
Ui: te ir v'.ere.

Lipo*u nopeenv* _• — x®
uik^. re.

JOK ST ARI5SKA? 
220 Sa*w H Ui 
Ucrc h «*»:«•. Maea
TeL CO 5-5SM

'.vf- viESTCRA

e "»
• .X X^»s W

v

K

t>h’VM5 KONTRIM
į K—

’• o--j-.. Mr*«- 
Te V V L.J-C

3 A V A l T R A š T 1 S

Nepriklausoma

LIETUVA
inforwiu«,j.i . -
įvvkiust. d 'Ji ir ■■■- 3 ~i.»' •
apie *i.xur iB'>i; - •.-
Jame it e 1 i,- v x.. , ' ' ’ 3 ■'
•,e abipusiu j - r?

•NF^RIKLM v » !t n \ •-
HvijėM* laikrusiteški.* - • j 3 r '■ 
su«>met at\ir!x -e . »
nepriklausom i l iet u* a.

Met ine preeamerita J\V^e 

Adresas:
7722 George Street. I .iS-ii^e-'l

.•X ’ '■< •• r 1 -*Jl r.-*--®* 
— • rucx^si so 

. ♦ J-v f BK
.1 n e n. O-

: r x.t w
■'1 x -e- -iė 
. »' .• ?.i - .

r<.nt

-•t.’ j-reJ*ee. 7 s > v n 4

SLA
sis/t/ey/Ji.nAs

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 50 meti tarraaja Uer-T.; •.«.x-r«* 

jo da'-g'iaa ka.p SfiFT’NiS 
Bariams.

SLA—4i42iaasia Fecavn, .'•-rstuaarts —
Suoda ryeybėm u- 1 yrs
pigi. aes. S-.'SIT'rEKLJtM A* r--.e>*a.’ a
patarnavrrrus javitarr’aB ra.oucv#

SLA— jau turi daugiau, iuur trsi *s rtišeo* t«ier»s 
kapitalo, tad jo apdrvsūe tisrt t arr. ’<«*«-nesąs 
betų v j čia gab gsu’i įvairiu kajT? Tvaha^g-'i wnu 
sp4r*tK>s au<» S’.'.** •>? k. 1..‘

SLA—jau’jur.’ji duotai gera Tasyoarr'a — Ea.
4owment tm^raaee. >sė > <v;r; rrr.g^a
aukštojo mokslo j

SLA—•duoto VaTKaMS ir ate ?ėra 7?.KM
apdraudę: uf > 1,046.0*? sp»srsi-r« rk SJ.X ackUK 
čio metama.

SLA—AKCIPKNTAT^ APPR.k’.TA rsetoe
amžiaus sie-eslaa jl—a Irt:
klubų ir trsogtjų sąramą. Už SI X* akai 
Ma spdrsu-Aoe asckeBtis S2. ?♦.’ Į *«ua

SLA—kuopc* tto daugsmeie : •* \-* T«rrhs
* kuopę reiki; us. ir 'ie piag-ar s^as
Sasivie.v’rhBrt darbas.

Gausite spausi-’*» tr.f •rrar-jaa jecgi 
parskęsrte:
Llthsaaias Affhiare ef A merges
167 J**! Street. Ne< ' N T. ’SSSl

»
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Kr. 5,1974 m. sausio 29 d. ULEmS. SO. BOSTOH tatopto šeRaa

Vietines žinios
Vasario 16 minėjimas 

Cambridge, Mass.

Kalbės adv. V. Abraitis (Dar gavome vieną siuntinį

Lietuvos nepriklaui;omy- 
! bes atstatymo sukakties mi-

”Saulės lermenų“

Antano Gustaičio satyri-Vasario šešioliktosios mi-1 ...nejime Bostone vasario 171nejimas Cambndge, ass- Jd Raibės senas visuomeni- i nių eilėraščių rinkinio

Ramovėnų susirinkimas | Aplankys redakcijas

Veteranų sąjngos ”Ramo-• Altos skyrius pavedė A. 
vės“ Bostono skyriaus narių Čaplikui ir S. Luiiui »plan- Į 
metinis susirinkimas šaukia- kyti prieš Vasario 16-ją Bos-į
mas vasario 3 d. 4 vai. po tono UikrOčių redakcija.,! Jonas K]jmas ,
pietų So. Bostono Lietinių p..nfom.uo»,j« k« muaų trumpas pamal-'

Pil. d-jos patalpose. ra daroma, padėkoti uz Simo < - Lietuva Po to nara
svarbių reikalų, todėl visi Kudirkos tragedijos apraiy- .. salė- A viešJ. m-_
nariai kviečiami atsilankyti. jr jo, priminimą bei P*-l „ėjimas. Minėjimui vado- 

Po susirinkimo užkandi- prašyti, kad ir ateityje tos VflUa EUna Vaavlifinienė. I 
, bylos nepamirštų, nes ji nė-
; ra baigta. Ta proga redak
cijoms bus įteikta Algio Valkavičius. Fortepijonu ji. 
. Rukšėno knyga Day of| palydės dr. Vytenis Vasyliū- į 

Dorchestery gyvenų Ve-i ame’ Inas.

”Sau-i
tirpsta. Keleivis dar gavo1 

, lės šermenų“ laida greitai1

bus sekmadienį, .vasario 10 u: visuomeni
dienų, 2 vai. popiet Minėji-i n.,nkas >iv- Vytautas Abrar 
mą ruošia šv. Mergelės Ma- į IS*
rijos Nekalto Prasidėjimo:lietuvių 'parapija. * Paragink savo pažįstamus , i
nelink palaka. i tad norintiems dar yra pro-

Klebonas kun. Simeonas! ti Keleivy Jo »aino .
V. Saulėnas ir asistentas I >7.00. ga šią knygą įsigyti.

IEŠKOMA

Ieškoma Agotos Viklavičiūtės 
Lukienės (Lukas), kilusios iš 
Šunskų parapijos, Marijampo
lės apskrM atvykusios į Ameri
ką 1934 ar 1933 metais. Ji pati 
arba ka>i apie ją ką žinotų, ma- * 
lonėkite pranešti adresu: i

Mrs. Luey Baker 
Allizerville, B«x 266

High Kalis, N.Y. 12440.

1974 M. KALENDORIUS

Gavome ribotą skaičių 

Nidos išleisto kasdien nu

plėšiamo sieninio 1974 metų 

kalendoriaus su kiekvienai

dienai trumpu įdomiu tekstu 

Kaina $3.00.

nėję kavutė, pica ir kt.
Valdyba

Ivanausku sukaktis

vaus Elena Vasyliūnienė. 
Meninę programą atliks so-! 
listas baritonas kun. Vincas *

Lietuvių Moterų Draugi-’ 
jos ketvirtoji kuopa, vado
vaujama pirmininkės Ane-

ronika ii Adolfas h anau>- *r p # Jpį-O
kai sausio 27 d. artimųjų j
tai-pe minėjo savo ve.lybi-i p,-of (jr. i»lanas į,- (jr. 
nio gyvenimo 
kaktį.

Juos sveikino duktė vie- trumpas atostogas. * * i Bus ir rinkliava Lietuvos
nuolė Elena Ivanauskaitė, • {laisvinimo darbui paremti,
duktė Veronika, jos vyras j Ta proga adv. M. švei-i Vasario 16 minėjime ga u-, 
Petras Bizinkauskas ir jų kauskienė Miami lietuvių'šiai dalyvaudami ir gausiai:

45 metų su-, Aiarija Šveikauskai sugrįžo; lės Ambrozaitienės, <pavai-į
i iš Floridos ten praleido' šins kavute ir sumuštiniais.į * *1

jolė. Zigmas ir tamentus).

SOUTH BOS’IONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI iš DEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šešta dieniais ir sekmadieniais 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS

(l.aluinklia;, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)

Atsilankykite ir būsite maloniai n .įstebint i!

S.B.L.P. DRAUGUOS VAD3VYBŽ

Gana
Bereikalingai eikvoti karu alyva 

1973
Alm kfranaaaa

ako oro krosnys
Ryldianaa įmapasaa

Stvykia:
Fredukliiii-amasGrotaEkMMaijt

PUms (rcaciauM, (akaiUat aly
vas karaar}. yžtėjt, an fUtrfc 
tanMateli. kaatralf ir Aifrfci aa- 
Jaa<U rtay m tmuUiafe.

M »tl, (araaUJa.

$496.
PMAattoa aaStraaai alyva ttMym aaajlcaa aTCO „hm

FORTŪNA FUEL Co. ««•*»
0U ASM UHaL OiAirr^MaMb1*1*1 

Alyvaa barasrio atrtanawMM tttiZu 21 vak per -H—

4364204 *-*—773-4646

Narnama Šildyti 
geriausiai pirkinys

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury SL

WORCESTER. MASS.

ToL SW 8*2866

yra yionmtels oficiali įstai
ga Worcostory, miri siunčia

iš W

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

terao j Lietuvą ir lutas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai*

karna lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai aušime greitai ir 
tvarkingai.

Cis galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Hood Sųuare 
Hardware Co.
h'ihlu ». t. ALBINA 
S» EA6T »KOAOWAY 
Soli T" HCL7o«, MAM. 

1LLEI ONA8 AN 8-414S
Bsapinin Siror« Datai 

Fspisrot 8mik»bmi 
BUkiat Laa

Vlaekta rcikmtnyn
Beikmenyi plmabariaaa 
Vto.lrt* vaiatUa rta’ktal

Peter KtkivįtuCmtotKM.
49 Ckureh Street 
K Mitina,

to Ir pro: 
ka Ir 
Morta

a

Tebris

Nerasi medžio be felm, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydos. 
isa<aaa**aiaaa«*«aa«aa*a*a*aaaoMOM * PLOKŠTELE

maMaaakaaamMaaMMan
Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Paša k ar nio

ol*T(

I

ptniMS 
OMETR1STAS

Valandos:
nti« 9 va* ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROAl)WAY 

South Boston, Mi

TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E.Rodd
(RUDOKIUTt)

: OPTOMBTRISTB

nuo 10 ryto iki 9 vakaro 
TreČiacLeniaia—uždam 

445 BROADVVAY
8OUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
moooooooeoooooooooeonooooeoooo

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistai, išpildomo gydytoją r* 
erptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jsf reik vaistą — eikit i lietuvišką valstiną.
Bev. Emanoel L. Rosengard, B. S., Reg. Phann.

182 a W. Rrondvay. tarp E Ir F gaivią, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-4029

Mas 9 vaL ryte iki 8 vaL vw išskyros šventadienius Ir sekm.

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies^aptarnavimas
□ Automatinisjpilimas
□ Patogios mokėjimo’’sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662

A. J. NAMAKSY
Rsal Estate A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Nevtoa Centrą, Mana. 02159

ToL
««aaaaaaaaaaaaaaaaaa*aa

Keleivio
galima gauti Lietuvos 
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienos įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę Kabau $6.00.

Paštu
rTfjjfjrrruJrfrrrrr ••• *“......... m.m............... ............m

Laisvės Varpas
į UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mana. 02402. TsL 586-7209

.South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS 

460 West Broadvray. South Boston, Mase. 02127

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vaL 
po pietą, \

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto Utį 5:30 vak 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnių;; kaip 41,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda U
4J27% pelno)

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas drnudii 
Bankas veikia 109-tuosius metus. - .

šie banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojai* galima susikalbėti Ir lietuviškaL Turtas (Aasota)

viri $274,000,000

ATLAS PARCELS CO.

82 Harriaon Street,
Worcester, Mas*. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai 14 Worcesterio siua- 

čiam įvairint siuatiaiua j Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomun 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinoa gamybos medžiagą, ap- 
avo^ maisto ir pramonės gimi
nią. Turime vietoje įvairią vie. 
tiašo gamybos ir importuotą 
prokią iš kitą kraštų visai lo
momis kainomis. Be to, aiuaėia- 
mo maistą, pinigu* ir galit* už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminia 
ten vietoje galia pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į avelius 
ar nuolatiniam apsigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Sriiyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Pristatymas greitas ir 
faraatsetai

mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
cortifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- pak.

o lošta dlonin is 
nuo8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Maso. 02127 
ToL 280-0000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Uermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaakiant —be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—8
šeštadieniais uždaryta

393 West Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8704 

Visą įkyrią vedėja AMom Adomeais
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