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Vietname komunistai raketom
bombardavo per šimtą taikinių

Prez. Nixonas išskrido Europon
stiprinti taikos ir draugystės

Vietname komunistai bombardavo 115 taikinių. Dar

Nixoną pasitiko aukautojai ir gerbėjai, seni JAV
draugai ir seni Amerikos politikos priešininkai. Kalbant
Europoje «}>ie taikos stiprinimą, Vietname
plataus masto komunistų puolimas.
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neaišku, ar tai laukto didelio puolimo pradžia*

prasidėjo

Praeitą savaitgalį Vietna
mo komunistai raketomis
bombardavo 18 provincijos,
28 apygardų miestų ir 50
karo stovyklų. Pirmą kartą
buvo bombarduotas ir Saigo*
nas po to, kai praeitų metų
spalio 31d. prez. Johnsonas
įsakė sustabdyti
Šiaurės
Vietnamo bombardavimą su
sąlyga, kad komunistai ne
Bostono majoras Kevin H. White pasirašė raitą, skelbiantį vasario 16-tą ''Lietuvos diena“. Pasirabombarduos miestų ir civi
dalyvavo Aito skyriaus delegacija. Iš kairės į dešinę: Jackus Sonda (sekr.), adv. Anthony
linių gyventojų. Bet, kaip
shallna (Uetuv08 p,rbfa koB8ulas), o™ ,vaiki.«,
Gri„,„ (vielini..). h.vi. H.
matome, jie savo pažado
wlli
.
...
ril
„.
....
White (majoras), inž. Edmundas Cibas (pirm.) ir inž. Aleksandras Čaplikas (iždininkas).
Į laikėsi tol, kol tai jiems bu.
__
___
vo naudinga ir kol, pasinau
dodami š. Vietnamo bom
bardavimo
sustabdymu, ge
EisenhcU'eriui
;
bloko jėgos
Nebus prezidento
rai pasiruošė naujam puoli.
__
I _

Pakeitė vardą, bet
nepanaikino

Kur tiktai žemės rutuly’ Kiek tų reikalų pavyks
bevyktų kokie karai, riaušės Nixonui teigiamai sutvarky- i
Atstovų rūmai 262 balsais
ar šiaip politiniai konfliktai, ti, sunku dar būtų pasakyti,
prieš 123 nutarė nepanai
vistiek visi garsai tuoj pat Nors ši kelionė. Nixonoį
kinti Priešamerikinei veik
atsiliepia Europoje, nes čia, žodžiais, yra skirta "ieškoji- j
lai tirti komiteto, bet pakeis
galima sakyti, susibėga j mui taikos“, bet jau preziti jo vardą, pavadinant Vi
vieną mazgą visų didžiųjų dentui beskrendant per Atdaus saugumo komitetu.
galybių nervai ir savo būs- lantą Vietname komunistai
Jis turi teisę tyrinėti
tinęs turi didžiąją politiką pradėjo didesnio masto .Oveiksmus
tokių asmenų ir
vairuojančios kone visų vie-Į fensyvą, tūkstančiais įaketųį
grupių, kurios siekia įvesti
nu
-ar kitu požiūriu reikšmin- apšaudydami miestus su eiAmerikoje totalitarinę tvar
gų valstybių galvos. Taigi Vilimais gj ventojais, kas yra
ką, nuversti, jėga pakeisti
santykiai su Europos sąjun- priešinga susitarimui, įpaAmerikos vyriausybę ir tam
gininkais yra ir JAV pirmos reigojusiam sąjungininkus1
naudoja sabotažą, sukilimus
reikšmės dalykas.
r.ebombarduoti Šiaurės Vietir kitus neteisėtus veiksmus.
Reikia pripažinti, kad tie namo. o komunistus — ne-,
JAV ryšiai su Europa nevi- apšaudyti miestų. Tas įvykis
Jie buvo įsteigtas 1934 m.
suomet buvo pakankamai Nixono baltą taikos balan- padaryta operacija
rinkimų Berlyne (?) muižemės
Europoje
kovai su naciais ir hitleri
kautynėse per pir
draugiški ir tvirti, tad kone dj gerokai pabaidė,
ninkais,
gi vėliau ėmė čiupi
Buvusiam prezidentui EiKomunistinis blokas EuPo komunistų grasinimų mas 24 valandas buvo su
kiekvienas naujas JAV preNors Belgijos aerodronėti ir komunistus. O tai vi
zidentas vis keliaudavo j tą me jį sutiko rėkaujančių senhoweriui padaryta žarnų ropoję turi 100 gerai pa- ir Vakarų Vokietijos pa naikinta 1,000 komunistų. siems jų pataikūnams labai
Po vienos kitos dienos pa
senąją tėvynę jų stiprinti, barzdylų demonstracija, bet operacija. Ją darė 7 gydyto- ruoštų divizijų, 30.000 tan- reikšto tvirto nusistatymo
nepatiko, ir jie dėjo ir deda
lauk.
taisytiatsiradusiu nesusi- buvo ir daug draugišku ba]kuriems vadovavo vyr. ta) ii- 3,400 lėktuvų. Saltijos nenusileisti ir vistiek savo aiškės, ar tai yra
. seniai
.
pratimų užglityti ar duoti sų. Po oficialių priėmimu, jis Įtaro hirur«as «“•leiL Hea'
J“ ‘Vri ?»*"?.
| Pr?“d?nt* rinka
dWŽ«g> konumiatų puoli pastangų, kad tas komitetas
butų visai panaikintas. Bet,
kokių nors naujų pažadų, ilgas valandas praleido pa- t0'!?s..
.
i NATO karinės pajėgos y- datai-jau deramasi, ieškant mo pradžm.
deja. kolkas tos pastangos
Taigi praeitą sekmadienį to- sitarimuos NATO būstinėje,
Operacija pavyko, bet Ei- ra mažesnes, bet jos pasuy-1 išeities.
1
Yra manančių, kad ko- liko be vaisių.
kion kelionėn išskrido ir o toliau - lėktuvas nešė ji «nhoweno padėtis rimta, zusios galimą pnesą atremti
Rytų Vokietija už ateina-,niurnėtai dideliam puolimui
N:„onaq
Antrina Praneūziia ir kita*?1 nes Jls Jau yra torejęs kelis taktiniais atominiais gink- kymą prezidento rinkimo nėra pajėgūs, bet yra įrpneVienas tos kelionės tikslų sostines, kurių numatyta net j širdies priepuolius ir po to lais. kurie yra amerikiečių Berlyne Vakarų Vokietijai šingų
Pa. n , . .
smgų nuomonių. Be to, ra41
pasiūlė
"kyšį
“
:
ji
siūlo
per
ryžiaus
deryboms
neduo' ŪKIStūno prCZ Ayub
yra pabrėžti, kad, nebojant penkios. Gal nemaloniausia, dar ne uv0 13 l*£onines lse" žinioje.
«
....
Velykas atidaryti sieną į Ry- dant jokių rezultatų, jau kyvykstančio karo Ezijoje, Eu- kad prieš pat kelionę de ^s'
tų Berlyną, kad galėtų ten la balsų, kad reikią ne tik neKūlUltttūtUOS
ropa vistiek stovi Amerikos Gaulle pasiūlė britams vieBerkeley universiL susitikti vokiečiai giminės, atnaujinti Š. Vietnamo bom- Pakistane ne vėliau kaip
dėmesio centre.
toj Bendrosios Europos rin- ». »
Jei ne, Ui ji sieną ir per šias bardavimą, bet į jį smogti! 1970
kovo mėn. bus preAntra. JAV prezidentui kos sudarjli naują organi1U4 ZlTlOfių
vėl
riaušės
šventes laikysianti uždarfr | tokia koncentruoU jėga. kad ridento rinkimai. Dabartinis
labai rūpi, kad po Čekoslo- zaciją. kurion Įeitų Prancūtą
ir tuo nuteiks berlyniečius priešas būtų visai sugniuž- prezidentas Ayub Khan novakijos invazijos karinė zija, Anglija, Vokietija ir I- CyrūS
Berkeley universitete vėl prieš Vak. Vokietiją.
dytas. Nors. žinoma, yra ,^jo v$i statyti savo kanNATO sąjunga ne tik nepa- talija, ir išstumti Amerikos
Graikijos sostinėje mirė kilo riaušės, kurias turėjo
Vakarų
Vokietija,
atrodo,
lengviau prezidentui paUr- didatūrą, bet prieš jį yra lakriktų ir nepasilptų. kaip Įtaką iš Europos. Tas slaptas dėl širdies smūgio 1962 m. tramdyti didelės policijos
jau sutiktų derėtis, tik nori ti, negu tai padaryti.
bai didelė opozicija. Dėl to
kaikas nori, bet dar sustip- pasiūlymas buvo britų at- gavo brolio nuverstas Saudi pajėgos,
už
savo
nuolaidą
gauti
ką
nuolat kartojasi riaušės, ir
retų ir būtų efektingesnė.
mestas ir išduotas viešumai, Arabijos karalius, turėjęs 4
Kalifornijos gubematonors
daugiau.
jose
jau žuvo apie 100 žmo
Be to- prezidentui rūpi pa- kas sudarė ir de Gaulle ’ui teisėtas žmonas ir dar 100 rius yra linkęs imtis prieš
nių. Pagaliau Ayub pareiš
Juk tai vandalų
kartotinai Įtikinti Europos nemalonumų, laukiant susi- neteisėtų, pusketvirto bilio- riaušes keliančius studentus
kė, kad savo kandidatūros
sąjungininkus, neturinčius tikimo su Nixonu.
no dolerių, visą vilkstinę au- dar griežtesnių priemonių ir!
.
,
nebestatysiąs.
atominių ginklų, kad sovie- Nixonas pareiškė, kad jis tomobilių ir kitokio turto, siūlo juos išmesti iš univerSavaitę o Skrenda darbas
tų užpuolimo atveju jie gali dabar stovis milionų ameri-’ 1964 m jjs turėj0 40 sūnų sitetų.
Urbanos (III.) universite Ayub Khaną Į prezidento
į erdvę
kėdę pasodino karinis perpasitikėti taip vadinamu A- kiečių pamiltoje Europos jr nemažiau dukterų, bet jų
te studentai riaušininkai su
veremas 1960 minke
merikos "atominiu lietsar- žemėje ir sieksiąs, kad ji vėl mahometonai neskaičiuoja.
Pirmadienį buvo paleis naikino universiteto biblio
lių
metų
jis
buvo
inktas
giu “ atseit. Amerikos ato- nebūtų naikinama, kaip tai
tas Mariner 6 erdvėlaivis, tekos apie 5,000 kortelių. pagal jo paruoštą rinkimų
Jeruzalėje
sprogo
miniais ginklais, kurie būtų Įvyko du kartu per 50 metų
kuris skrenda į Marsą (ket Nuostolių padaryta apie 55,; Įstatymą: prezidentą renka
panaudoti Europai ginti
Belieka laukti ar europie- JzraeĮįg bombardavo bomba
tv™otekatnriapie SSS.
virtadalį biliono mylių at
Nixonui svarbu atšildyti ciai si draugišką žodi išgirs,
stumo). Trečiadienį paleisDidžiaS katalikiško u-™ P!lie'iaV
ir Prancūzijos-JAV diplo- jam patikės ir savo VęKti- Sirija
i Jeruzalės didžiojoj krau-, .
q vliri
matinius santykius, kurie niais veiksmais šią siekiamą:
**
*
tuvėj sprogo bomba, kuri
. .
i-•’* • niversiteto
Notre Dame kalauJa t'eaW’nl nnk>n"ljau ilgesnis laikas yra gero- abiejų demokratinių kontiIzraelio lėktuvai bombar- užmušė 2 ir sužeidė 9 asme818
ir
(South Bend, Ind.) rekto
kai atšalę dėl de Gaulle ”ge- nentų draugvstę paliudys, j davo Sirijos partizanų dvi, nįs> Spėjama, kad tą bombą ne?> or?l j. .
,
rius pareiškė, kad tuoj bus'
neroliškų ambicijų“. Pridė- ypač akivaizdoje didėjan-į svarbiausias stovyklas. Tai padėjo
nada-in arabų
arabu nartivanai
pa ei zi mas
partizanai.
į erdvę Apollo 9, kurio už pašalinti studentai ir profe
kime dar, kad ne paskutinio čios sovietinių durtuvų grės- • yra ir kerštas už Izraelio cidavinys išmėginti su mėnu soriai, kurie trukdys univer
intereso vra ir ekonominiai mes Berlynui ir kaimyninėm vilinių lėktuvų apšaudymą
lio modeliu atsiskyrimą nuo sitetui tvarkingai dirbti.
klausimai.
valstybėm.
i ir kitus partizanų veiksmus. Lauktina rasinių
erdvėlaivio, nutūpimą ir vėl

riaušių kariuomenėj

sugrįžimą į erdvėlaivį.

Šen. Mark rfatfield, kal
bėdamas Middlesex klube
Bostone, pareiškė, kad atei
ty reikia laukti rasinių riau
šių kariuomenėje. Įdomu,
kaip tokie Įvykiai bus sude-

Rockefelleris vyks
į Pietų Ameriką

Prezidentas Nix<mas
raže A.F.L.—C.I.O.
dentui Meany laišką, kuria
me Žada pasistengti sulaiky
New Yorko gubernatorius ti infliaciją tokiomis prie
rinami su karine disciplina.! Rockefelleris sutiko vykti į monėmis, kurios nepadidin
Pietų Ameriką pasitarti su tų nedarbo.

jos vadais, kokių priemonių

Išdalino € savo kūno< stiprintikadto “
‘y gal™a s“'
žemyno vienybę

Prezidentas Nizonaa (kairėj) ir jo svarbiausi kelionės į Europą palydovai: valstybės sekretorius
Rogers (vidury) ir patarėjas saugumo reikalais dr. Kissinger.

•• •
Buvęs demokratų kandi

ir paskatinti ekonominę pa datas į prezidentus Hubert
dalis
žangą.
Humphrey sugrįžo į MacsNew Yorko Memorial li
Tokiais apsilankymais y- testerio kolegiją profesogoninėje mirė 57 metų vy ra ypač nepatenkinti Pietų r*aut*- Ten jis profesoriavo
ras. Jo širdis, inkstai, tulžis j Amerikos komunistai ir priei 24 metus.

ir akių ragiena panaudoti į Castro agentai, kurie siekia
kitiems žmonėms.
visai priešingų tikslų.

Andrew Jacobs
Indianos atsisakė imti padia,w ir ų priedą jis grą

tins J valstybės iždą. Kongres
meną algos I12JJ0S.

Nr. 9.1969 m. vasario 26 d.
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^Salanto antrai

akivaizdus požiūrio keiti- svarstyti reikalą. Susidaro
masis dėl Baltijos respubli- įspūdis, kad užsienių reikakų pripažinimo klasimo ap-pų ministerijoje tik dabar
lamai. Iki tol vyravęs užsi- • buvo atkreiptas rimtas dėJ spyręs, principinis ir kietas mesys ir į Baltijos kraštų
! nusistatymas, kad Baltijos1 pripažinimo klausimą. Susi• respublikų prijungimas prie! tarimas, koks jis buvo pa• Sovietų Sąjungos yra netei- siektas Maskvoje, teisinin. sėtas ir nepripažintinas, pa- j kams jį patyrinėjus, iš tiesų
t mažu užleido vietą pažiūrai. į pasirodė ta prasme netinkaj kad tai iš tikrųjų gali būti1 mas. ir britų teisininkai ėmė”negotiable“>. atseit, kad dėl! si darbo.
Santykiai tarp D. Britani
to su sovietais galima derė
jos
ir Sovietų Sąjungos vys
tis, kad tai gali būti labai
paranki derybinė priemonė tėsi, jei ne draugiškumo, tai
iš sovietų išgauti kokių nors į bent pakantumo linkme, ir
kitų nuolaidų, kurios šiuo ypač anuometinis britų už
metu, galbūt, skubesnės ir sienių reikalų ministras Ge
reikalingesnės. Dvidešimt orge Brown tą vystymąsi įkeleriems metams praėjus vairiaip skatino. Sovietai
nuo Pabaltijo okupavimo, tuo tarp primygtinai spaudė
d e jure -pripažinimo Į galų gale baigti pasitarimus
klausimas nebeatrodė toks dėl tų baltiškųjų priklausisvarbus. ypač pragmatiš- nių. George Brownas spaukiems britams, politikoj pir- dos atstovams pareiškė, kad
poje eilėje siekiantiems kon-' tie priklausiniai tai yra ”įkykrečios naudos...
i rus erzelis sovietų-britų sanNeviešuose pokalbiuose1 tykiuose“. 1966 m. gegužės
Maskvoje 1965 m. susitari-' mėn. George Brownas lanmas dėl baltiškųjų priklausi- ‘ kėši Maskvoje, ir atrodo,
Į nių Londone tarp britų ir so- kad jis ten pagaliau galutii vietų jau buvo maždaug pa- nai sutarė tokio susitarimo
dalytas, tereikėjo pereiti bendruosius bruožus,
prie viešų derybų ir pasira-' 1967 m. vasario mėn. sošymo. Tačiau įsikišo JAV vietų premjeras Kosyginas
užsienių reikalų ministerija oficialaus vizito
lankėsi
f (State Department). Wa- Londone. Viešnagės metu aį shingtonas nurodė, kad toks bu premjerai, Wilsonas ir
! susitarimas tarp Londono ir Kosyginas, ir pasirašė susi| Maskvos gali turėti nepagei- tarimą dėl Baltijos respubį daujamų pasekmių dėl Bal- likų priklausinių Londone
. tijos respublikų pripažini- ir abipusių baltiškųjų ieški
nio, ir spaudė Londoną per- nių.
(Bus daugiau)

Estijos nepriklausomybes
šventės proga
Pirmadieni, vasario 24 d., suėjo 51 metai, kai Lietu
vos kaimynė Estija pasiskelbė nepriklausoma valstybe.
Taigi, vieną savaitę vėliau, negu tai padaryta Lietuvoj, i
Estija yra pati mažiausia iš trijų Pabaltijo valstybių
tiek ploto, tiek ir gyventojų skaičiaus atžvilgiu. Jos likimas
nuo amžių toks pat. kaip ir Lietuvos. Ir estams jau nuo ži-Į
los senovės teko savo kraštą ginklu ginti ir svetimųjų prie-i
spaudą kentėti. Jų žemę mindžiojo ir vokiečiai, ir danai,1
ir švedai, ir rusai. Paskutinieji Estiją valdė nuo 1721 m.
To jungo nusikratyti estams tepavyko tik kilus 1917 m.'
Rusijoj revoliucijai. Bet ir nepriklausomybę paskelbus,
estams dar teko atlaikyti vokiečių ir rusų puolimus, kaip
mums teko ginklu pasipriešinti rusų ir lenkų kariuomenių
žygiams i mūsų kraštą. Po laimingų nepriklausomybės lai
kotarpio pagaliau, atėjus 1939 metams, ir Estija beveik
tą pačią dieną kaip ir Lietuva buvo priversta pasirašyti su
Sovietų Sąjunga savitarpinės pagalbos sutarti, netrukus
beveik tą pačią dieną buvo apkaltinta tos sutarties pa
žeidimu ir beveik tą pačią dieną sovietų okupuota ir iki
šiol tokioj padėty tebesanti.
Tą jungą ir estai kantriai neša, vis tvirtai tikėdami,
kad vieną dieną jo nusikratys, kad vėl galės laisvai ir
nepriklausomai gyventi.
Pasitraukusieji iš tėvynės estai, kaip ir mes. turi su
kūrę savo savo organizacijas, kurios vadovauja jų laisvės
kovai, žadina savo visuomenę ir stengiasi priminti lais
vajam pasauliui, kad jų kraštas iki šiol vis dar tebėra pa
vergtas. kad jis reikalauja laisvės ir teisingumo,, kaip to
sulaukė šiandien buvusios pavergtos Azijos ir Afrikos
tautos, kad laukia ir sovietinio kolonializmo pašalinimo.
Mes sveikiname estus jų nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties proga ir nuoširdžiai linkime, kad ta laisvės
diena kuo greičiausiai ateitų, nes ji bus tada ir Lietuvos
bei Latvijos laisvės diena.
Elagu vaba Eesti — Lai gyvuoja laisva Estija 1
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Prezidentas Niurnas vasario 23 d. išvyko i Euro pa. čia matome sostines, kurias jis lankys, ir
kaikuriuos ju vadus, su kuriais jis pasimatys. Gen Lemnitzer yra Atlanto Sąjungos kariuomenės,
o admirolas Holmes — laivyno vadas.

De Gaullė ir bretonai

Kai ilgasis prancūzų ge- Lietuvą (13,643 kv. mylių),
nerolas de Gaulle 1967 m. o gyventojų skaičiumi bežinoma, neturėjo rimtos vil Kanados Montrealio rotušė- veik prilygsta Lietuvai (3
ties padalyti biznį su caro je sušuko: ”Vive le Que- milionai). Vadinasi BretaVasario 19 d. Chicagoje leidžiamoms Naujienoms
laiku lakštais, tad visą savo bec libre“, atseit, labai ne,,e- nija yra beveik dvigubai
suėjo 55 metai. Pirma jos buvo savaitraštis, o nuo 1914
dėmesį paskyrė baltiški*prancūziška- tanktau apgyventa negu le
m. rugpjūčio 1 d. vilto dienraščiu. Tai seniausias dienraš
RAŠO R. E. MAZILIAUSKAS
siems vertybės popieriams. !J“ K,a,lad-Os d?l,a‘-pare,ka'
B.etamja yra nertu-tis išeivijoje. Jo vyr. redaktorius visą laiką (išskyrus 9
Tfru
JLai.iUan 1 lav° laives. tada ne pats ne- tmga, turbut, ekonomiškai
mėnesius 1919 na. V buvo dr. Pijus Grigaitis.
Tęsinys
tams buvo aišku kad iu su- nuJautė- kiek košės tuo
labiausiai atsilikusi PrancūNaujienos nuo pat pradžios pasirinko demokratijos:
I Dirktieii lakštai rimtesne kiu Privirs
Paties na‘ ZUOS dalls* Pramonės beveik
kelią. Jos buvo už laisvą, demokratinę Lietuvą, todėl ko PRIEŠKAMBARIN1NKA1 sidėjo iš pradžių labai atsar- » vertę jįauti tegali tuo atve!muose. Visą laiką tylomis, nėra, keliai blogi, susisiekivojo su visais demokratijos priešais, pasmerkė okupaciją.
t gus, ne vieši, diplomatinio i ju jei* tarp Britanijos ir so-?.e Perdau£ garsiai ir Pary- mas nepakankamas; dauguJos visada greitai atsiliepia i svarbiausius mūsų gyvenimo
Savo baltiškuosius ieški- lygio pakalbiai apie Baltijos! vietų tuo klausimu būtu na- z*aus istaigų ramybę per- mas gyventojų verčiasi Ze
sovietai .v.yuvnnu
respublikų
priklausinius SieKtaS
siektas SUSltartmaS.
susitarimas. 130
Tad lie
jie , daV^ netrukdydamas
koriu ; mes ūkiu
reikalus.
uus.
• nius D. Britanijai .-v.icvni
F*
T .•
-1 • ir
• 1žvejyba.
• 1 Breto
4.
Mes linkime Naujienoms dar ilgų ilgų metų, jų redak- pateikė dar 1940 m., tuoj po Londone bei abipusius ieški- energingai griebėsi tokį su- kuhavęs, Bretamjos tautiško nai ūkininkai skursta —
toriams ir bendradarbiams sveikatos ir ištvermės darbe. : Baltijos respublikų prijun- nius. Aišku, kad sovietams tarimą skatinti. Vakaruose??v3ranku.rno. siekimas nūn ie vienais me; is
,
; gimo prie Sovietų Sąjungos, tie priklausiniail iš tiesų bu-. tokie skatintojai paprastai 1®vl.rt? i diskai nmtą, tero-i ūkininkų savo ūkius palieka,
! Britai į kalbas nė nesileido, vo ir tebėra, palyginti, ma-! vadinami prieškambarinin-’
nuotykių net paašt- nes nįstengia juose išsiyers‘. Karo metu
britų
vyriausybė
ža
žuvytė.
V
alstybiniu
maska
is
(angliškai:
lobbyist)?
rint
4
tautinį
judėjimą, reika- ti. Bretanijoje atlyginimai
____ britų vyriausybė ža žuvytė. Valstybiniu
1 aplamai neturėjo laiko
laiKo ir no- tu
tu galvojant,
galvojant, keli
Keli milionai
milionai Į au;- nripškambarininkai tu. ^auJanti laisvės Bretanijai iš žemiausi Prancūzijoje —
į ro gilintis į painius abipusių juk tėra lašas jūroje. Tačiau raio itakincu pažinčių ir ar- de Gaulle Prancūzijos, ir( Paryžiuje jie bent dvigubai
’ ieškinių ir baltiškųjų pri- jiems didžiulis akibrokštas timų ryšių politiniuose Lon- bretonM tautininkų šūkiuta- • aukštesni. Bretonams BretaVyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Taryba,' klausinių reikalus, o po ka- yra Baltijos respublikų klau-: (fono sluoksniuose ir užsievykdydama 1968 m. gruodžio 7-8 d. Vliko seimo pavedi-į lo- kuduliuojant šaltajam Simas, kūnų pnsijungimo ir nių reikalų ministerijoje• k*ek Perredaguotas šūkis. tik kas dešimtasis priaugan
mą ir'remdamasi seimo posėdžiuose atstovu pasisakymais,1
kokius nors po- susovietinimo de jure nepri-Į (Foreign Office). Apie Ba|. Vive la Bretagne libre!“ — tis bretonas gali būti įkursavo 1969 m. vasario ’l d. posėdyje priėmė šias išvadas
TJT-A
Y3*^- tijos respublikų d e jure “Tegyvuoja laisvoji Breta- dintas savo krašte, kiti turi
nija’“...
keltis į Prancūzijos pramopavergtųjų ir laisvųjų lietuvių bendravimo klausimu:
nebuvo> Tik tarptautinei
išgauti tiesioginiai, sovietai
Kaip lietuviai yra baltai, į ningąsias dalis...
Pavergtoje tėvynėje esantieji ir laisvajame pasaulyje tarnpai mažėjant ir atslūgs- bandė eiti aplinkiniais dip- perdaug nesusigaudė, o jei taip bretonai yra keltai. Tai-' Todėl Paryžiaus valdžia
ir susigaudę, tai dėl to per
gyvenantieji lietuviai yra reikalingi tarpusavio ryšio, nes tant griežtai Dulleso pa-! tematiniais keliais, o vienas daug nesijaudino: visa tai gi, kaip lietuviai nėra sla- Bretanijoje nuolatos besivienų su kitais bendravimas stiprina ištvermę, Lietuvos skelbtai antisovietinei Va-' tokių kelių kaip tik ir buvo juk buvo seniai, o. be to, tas vai, taip bretonai nėra romą-1 reiškiantį nepasitenkinimą
valstybingumo idėją, iš priespaudos išsivadavimo ryžtą ir karų laikysenai, pradėjo su-' per tuos baltiškuosius pri Pabaltijys aplamai kažkas nai. Bretanijon (pusiausalis paprastai priskirdavo ekoPrancūzijos vakaruose) kel-! nominėms priežastims,
padeda išlaikyti dvasinę, kultūrinę bei tautinę tapatybę. : sidaryti nuotaika pokalbiam! klausinius Londone. Jei dėl egZOtišk*a
tai atsikėlė 600 mūsų eros' Prancūzija vis dėlto yra
Abišalio bendravimo kliūtys via Sovietų Sąjungos! ir net sandėriam su sovie- tų priklausinių ir abipusių
metais iš Kornvalio — pie- didelė tauta, viena iš pačių
klasta ir smurtu Lietuvai primestoji ir tebetęsiama oku- tais.
, ieškinių su britais būtų paDERYBOS
tinio britų salos iškyšulio, kultūringiausių tautų pasaunacija. Okupantas įvairiausiais būdais trukdo natūralią: Britai, išdalinę buvusią siektas koks nors sandėris,
. ..
abipusę dvasinių, kultūrinių ir tautiniu vertybių apykaitą 5av» imperiją ir pirmaujam' britai netiesiogiai tuo būdu . 1964 m. D. Britanijos mi- kai į Britaniją įsiveržė sak- lyje, o didelės tautos, pa
ir stengiasi lietuviu bendravimą išnaudoti savo kėrfams:
P^ulyje priverst, gal. kartais pripažinti Balti- nistru pirmininku tapo dar- sai. Bretanijos pusiausalyje prastai, lyg pagal taisyklę,
®
. užleisti JAV ir Sovietų Są- jos respublikų pnjungimą bietis H. Wilsonas, kunssa- atsikėlę keltai įkūrė savo nesupranta mažųjų tautų
.
......
. c . . c .
' jungai, pradėjo dairytis nau- prie Sovietu Sąjungos. Dėl v« pirmatakui konservato- nepriklausomą kunigaikš-, noro išlikti tuo, kuo yra.
(a, pripratinti pavergtąjį ir laisvąjį prie Sovietų Sąjungos jo vaidmeng
to jie tuos pokalbius taip riui H. Macmillanui niekuo tystę. Nepriklausomi breto- Prancūzų galvosena negalėjėga Lietuvoje sudarytos dabartines politines padėties,,
Tą vaidmenį pe skatino ir taip.noriai leido- nenorėjo nusileisti taikos a- nai išliko iki 1532 m., kada jo aprėpti fakto, kad Pran(b) kelti laisvuosiuose lietuviuose tarpusavio nesantaiką, tarėsi atradę. Chruščiovui: si su britais į kalbas.
į pastate vaidmenyje. Sovie- jie prisijungė prie Prancūzi- i cūzijos gyventojas nenorėtų
....
.....
paleidus “taikingojo sam-< Turbūt, nė sovietų di pi o- tams spaudžiant, pokalbiai jos, kai prancūzų karalius j būti prancūzu. O bretonai iš
(c) mažinti lietuvių tautos is prievartos issi\ada\imo pa-, būvjo“ šūkį. Visiško atomi- matai neįtarė, kad uoliau- dėl baltiškųjų priklausinių Pranciškus I jiems šventai tikrųjų ėmė reikalauti juos
stangas bei ryžtą ir
■ nj0 susinaikinimo grėsmėje; sios talkos šiuose siekiuose Londone vėl buvo atnaujin- pažadėjo leisti savarankis-, laikyti bretonais...
(d) siekti tarptautinio Lietuvos aneksijos pripažinimo. , taikintojo ir taikos apaštalo jie susilauks iš ... britų spe- ti 1965 m. Prieškambarinin- kai patiems tvarkytis jų pu-! Prancūzijos valdžia šimtj vaidmuo atrodė patrauklus/ kuhantų. Konkrečiai tai bu- kų Įtaka reiskesi pirmoje ei- siausalyje. Tie pažadai neil-1 mečiais nepaisė keltiškųjų
Pavienių asmenų ir grupių kelionės, apsprendžiamos ir D. Britanijos
ministras vo draugija, pasivadinusi Įėję tarp konservatorių, — gai buvo tesėti. Jau burbonų, bretonų tautiškų savybių ir
ir tvarkomos okupanto, į pavergtąją Lietuvą ir iš Lietuvos pirmininkas H. Macnfilla-' Foreign Bond Holders Asso- vienas konservatorius parla- karaliai Liudvikai savo vals-' jų skirtingos kultūros. Diį laisvąjį pasaulį, slepia tas pačias okupanto užmačias ir nas (tas pareigas ėjęs 1957- ciation (FBHA). Ji atstovą- mento naiys net pats isvir- tybę valdė centralizuotai, vi-i džiavimasis savo prancūzišyra jo mėginamos panaudoti savo kėslams.
i 1963 m.) ėmėsi taikinti ir vo savininkams tų paskolos to į prieškambarininkus, — są veiksmingą valdžią su- kurnu, galbūt, nė neleido įVyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Tarvba ’eskotl sutarimo tarp Sovie- lakštų, išduotų caro Rusijo- tačiau jie nemažesniu uolu- telkdami Paryžiuje. Apie at- į žvelgti į mažos tautos savi
skirų valstybės dalių savi tą kultūrinį veidą. Paryžiaus
prašo laisvuosius lietuvius neprarasti budrumo ir laikytis
S"Kos ’r Vakarų. Santy- je, Pabaltyje, na, ir Vilniaus mu įti inejo ir ar ,e
administracija,
atsargumo, kad neapdairūs veiksmai nepatarnautų oku- *la! ^' P.^ietų ,r bntų .s miesto Aišku, ta. nebuvo tie nausybę derėtis dėl bntiš- valdą jie nė kalbėti nenorė tvarkoma
su
Maskva.
centralizuota
švietimo sistejo.
Po
Prancūzų
revoliuci®
r
t
dalies susvelnejo, ir susida- pirminiai tų vertybės popie- kų interesų
panto siekiams; kviečia veikliai stiprinti lietuvių tautai rė palankios aplinkybės po- rių pirkėjai, bet biržos speAntra vertus. H. Wilsonui jos valdžios centralizavimas maBretanijoj kaitą iš karnaudingą ryšį su pavergtais broliais, abipusiu asmeniniu kalbiams.
~ ; kuliantai, kurie už centus tapus ministru pirmininku, tik dar labiau išryškėjo.
. tos vis labiau prancūzino, o
pagrindu, o iškylančias abejones aiškintis su Vyriausiu
1959 m. tarp D. Britani- tuos lakštus supirko, tikėda- vis ryškiau pradėjo jaustis
Bretanija savo plotu yra bretonų keltų kalba iš viešojos ir Sovietų Sąjungos pra- miesi gerai pasipelnyti. Jie, Į palaipsnis ir atsargus, bet maždaug perpus mažesnė už j
Nukelta į 3 pusi.
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu.

Vien tik auksas vaido mus ?

Bendravimo klausimu

r.

KAS MUKO NCTVK1A,

Puslapis trečiai
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Nr. 9,1969 m. vasario 26 d.

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI konsulas Anicetas Simutis, remti lietuvių organizacijas,

TAS ODOMS

J. KARDELI PALAIDOS j

išryškinęs šventės prasmę ir ypač svarbiausiai —- Viiką, •
CHICAGOJE
•
perskaitęs JAV užsienio rei- Altų, Laisvės Komitetų ir
*
kalų ministro Rogers laiškų Lietuvių Bendruomenę.
Naujienos rašo. kad MontLietuvos nepriklausomy- Lietuvos atstovui J. Kajec-j ”Nenumirkime, nepadarę realy miręs žurnalistas Jo
bės akto paskelbimo sukak- : kui, kuriame sakoma, kad: visko, kų galime, Lietuvos
ties minėjimui Alto skyrius JAV nepripažįsta Lietuvos* išlaisvinimui“, baigė dr. D. nas Kardelis savo testamen
te pareiškęs norų būti sude
uoliai ruošėsi, todėl ir minė įjungimo į Sovietų Sąjungų Jasaitis savo kalbų.
gintas ir palaidotas Chieajimas vasario 16 d. sklan ir tuo būdu “patvirtina savo
J. VU».
gos Lietuvių Tautinėse Ka
džiai praėjo.
tikėjimų Lietuvos teise pa
Pradėta įprastinėmis ce-J čiai apsispręsti“, žodžiu dar
pinėse. Jo noras vasario 22
remonijomis: vėliavų įneši-l sveikino Lietuvos Laisvės i
d. buvo įvykdytas.
j
NASHUA, N.H.
mas, Apreiškimo parapijos' Komiteto pirm. Vaclovas
i
choras sugiedojo himnus, Sidzikauskas ir raštu Lietu
invokacijų sukalbėjo kun. vos atstovas Juozas Kajec Mm šitaip minėjom Vasario
MIAMI, FLA
Šešioliktųjų
A. Petrauskas. Susirinkusius kas.
tI
pasveikino Alto pirmininkas Pagrindinis kalbėtojas bu
Lietuvių dainos ir muzika ,
dr. A. Skėrys ir paprašė Vi-' vo dr. Domas Jasaitis. Jo
Vasario 16 minėjimų pa
Bayfronto parke .
i
dų Lušytę toliau minėjimui i kalba buvo turininga ir su ruošė Balfo skyrius, vado
vadovauti.
dideliu įsijautimu pasakyta. vaujamas pirm. K. G rauslio.
Bayfrcnto parke vasario!
Meninė programa šiemet Baigdamas savo kalbų, jis Ryte šv. Kazimiero bažny 14 d. koncertas buvo skiltas*
buvo įvairi ir įspūdinga. Čia pabrėžė reikalavimus, kad čioje klebonas . Bucevičius
Lietuvos nepriklausomybės
dainavo solistė Violeta Či- Lietuvoje turėtų būti tuoj atnašavo iškilmingas mišias atstatymo
paskelbimo 51-rių Massachusetts atstovų rūmų priimtą rezoliuciją Lietuvos reikalu pasirašo gubernatorius Krane
žauskaitė-Balčiūnienė ir A. sustabdytas bet kokios rū už žuvusius laisvės kovose
Kačanausko vadovaujamas šies genocidas, nekliudoma ir surinktas aukas skyrė AL- metų sukakčiai. Kaip pa- Sargent. Daly viai: VVorcesterio Lietuvių Organizacijų Tarybos pirm. Pr. Stanelis, atstovų rūmų
choras (abiem akomponavo susijungti išardytoms šei Tui (surinkta virš $130). prastai, orkestrai dirigavo atstovas worcesterietis ('baries Jagminas. kurio iniciatyva priimta rezoliucija, gubernatorius Ir
Caesai La Monaca. solo dai- YVorcesterio šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Jonas JutkeviČius.
Aldona Kepalaitė), Birutė moms, panaikinti plėšikiški
navo buvęs Metropolitano • - —■ - ■ - ■ — - --------------------------------- - ------- ------------- '
.
Baranauskaitė deklamavo, muitai už siunčiamus Lietu 2 vai. popiet parapijos sa
solistas Algirdas Bra
Jadvygos Matulaitienės tau- į von siuntinius, tuoj leista lėje buvo atitinkama kalbų operos
zis.
tūlių šokių šokėjai šoko (a-' grįžti visiems ištremtiems ir koncertinė programa. At
PRINCE ALBERT, SASK.!
Naujienos iš
kordeonu palydėjo Vytautas lietuviams, negabenti iš Lie silankė miesto majoras Sul- Orkestras sugrojo tris Br.
Strolia). Visiems publika tuvos gyventojų tariamai sa livanas ir tarė keletu malo Jonušo maršus. F. Valeikos
Mirė Pr. Gumbeiavičiu*
Kanados
plojo, nesigailėdama savo vanoriškai dirbti už jos ribų nių žodžių. Jis Vasario 16- “Pavasario aidai“, uvertiū
TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU,
delnų.
ir nevežti į lietuvų kolonis jų miestui paskelbė “Repub- rų iš A. Ponchielli operos “I
eilėraščiai, parašė Pranas
Žodžiu susirinkusius svei tų iš kitur.
lic of Lithuania Day“, kai jį Lituani“, Scarmolino “Lį- NAGARA FALLS, ONT.
Imsrys. 40 psl., kaina $1.kino Lietuvos generalinis
Jis ragino visus visaip aplankė lietuvių delegacija: thuanian Rhapsodv no I“ ir
ištraukas
iš
op.
“
Aidos
“
.
A.
Pagerbė A. Vaškeli
’ Balfo pirm. K. Grauslys, A.
VAKARĖ- BANGA, lyri
Brazis
dainavo
arijas
iš
apeKneižys, kun. J. Bucevičius,
ka, Gražina Tulauskaitė,
Vasario 8 d. Venetion
kun. A. Vainauskas ir tauti rų “I Lituani“, “Gražinos“
127 psl.. kaina $2.00.
niais rūbais pasirėdžiusios ir “Tannhauser“. Koncertas! viešbuty Antanui Vaškeliui!
AUKSINIAI RAGELIAI,
čiams karų laimėjus, jie iš B. Bernotienė ir J. Grauslie- buvo baigtas Lietuvos ir A-Į buvo surengta puota jo 78 *
(Atkelta iš 2 pusi.
lyrika,
Pranas Naujokaitis,
merikos rimnais.
I m. sukakties proga. Joje daHitlerio tikėjosi susilaukti nė.
GEN. DE GAULLE
64 psl., kaina $2.00.
valstybės. Po karo prancū
Koncerto klausėsi pilnas* tyvavo svečių ir iš kitur —
IR BRETONAI
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,
zai 819 bretonų už talkinin Angliškai puikiai paruoš parkas žmonių.
1 oi onto, St. Catharines,
Steponas Strazdas, 159
jo gyvenimo buvo išstumta.; kavimų vokiečiams sušau tų kalbų pasakė vietinės ra
Pranešėjas Gordon Show Wellando, Niagara Falls, N '
psl.,
kaina $2.50.
Tik dar visai neseniai iš Bre-; dė, kiti jų vadai pasitraukė dijo stoties pareigūnas lietu labai gražiai apibūdino Lie- ^.. Iškilmėm vadovavo St.
Gruodžio 20 d. staiga mi- ŠERKSNO SIDABRAS, M
tanijos mokyklų buvo paša-! į užsienius, daugiausia į Ai vis Barry Palmeris, o lietu tuvos padėtį ir pristatė solis Ulbinas.
j
rė
69 m. amžiaus senas Ke-j Vaitkus. 86 psl., kaina
riją.
linti užrašai: “Spiaudyti ir!
viškai kalbėjo buvęs Darbi tų Algirdų Brazi.
Ilgesnę kalbą pasakė J. ’ leivio skaitytojas Pranciškus
Pastaraisiais metais Bre- ninko redaktorius A. Knei$1.50.
bretoniškai kalbėti drau
V. Klemka
į Šarapnickas. Be jo, dar kal- Gumbelavičius (Frank Gum METŲ VINGIAI, Alf. Tytanijoje vis dažniau sprogs- žys. kuris prieš 25 metus
džiama“...
f bėjo L. Bendruomenės pir bui ), į Kanada atvykęs 1927
Bet nors ir šimtmečiais į ta bombos. Vien tik šiais f pirmininkavo pirmajam Bai
ruolis, 176 psl. kaina $3.
m. sausio 24 d. Palaidotas
mininkas
A.
Šetikas,
St.
Šetšis kraštas buvo prancūzin- sėtais prancūzų policija su- f0 seimui. Priimta atitinkaGĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
VISAS PUSLAPIS
I kus ir Vanda Alonderienė,) South Hil! kapinėse
tas, šiandien Bratanijoje vis ėmė keliasdešimt bretonų ma rezoliucija ir surinkta
nas Mekas, 32 psl., kai
N ADUI RASTENIUI
kuri įteikė sukaktuvininkui
dar trečdalis gyventojų savo pogrindžio veikėjų, surado! virš 140 dol. aukų.
Velionis paliko liūdinčių
na $1.00.
12 raudonų rožių puokštę. seserį Europoje ir pusbrolį
tarpe kalbasi bretoniškai, o apiel,500 svarų sprogstaDERLIAUS VAINIKAS, J.
leidžiamas
savo tėvų kalbų supranta mosios medžiagos, susekė
Po to buvo gausi ir įvairi Baltimorėje
Chicagoje.
Mikuckis, 359 psl., kaina
dar daug didesnis gyventojų kelis Bretanijos išlaisvinimo išimtinai mūsų jaunimo at- The Sun sausio 20 d. laidos; Kaip dideliam spaudos
$2.50.
nuošimtis, šia prasme breto fronto (Front de liberation. likta dainų, šokių ir dekla- visų puslapį skyrė poetui; mėgėjui. A. Vaškeliui visų
CHAPEL B., Algimantas
nai pasirodė tautiškai atspa de la Bretagne) padalinius. ( macijų programa, kurios Nadui Rasteniui. Jame iš-! dalyvių vaidu buvo įteikta
Mackus, 64 psl., kaina $3.
De Gaulle griebėsi prie-j dalyvius scenai paruošė B. spausdintas ilgas Earl Ar-! neseniai išėjusi dr. Anyso
resni už savo giminaičius,
SIELOS BALSAI, J. Smalalikusius jų buvusioje tėvoni monių Bretanijai apramin- Į Bernotienė ir vargonininkas nett straipsnis, kuriame ap-j knyga “Senprūsių laisvės
rašomas
N.
Rastenio
gy
ve-i
kovos
“
,
šia
proga
sukaktutorius, 221 psl. kaina 75 c.?
joje Kornvalyje, kur keltų ti. Jis pažadėjo rūpintis pu- J. TamuBonis. Programai
nimas
ir
apibūdinama
jo
kū-Į
vininkas
gavo
ir
daugiau
siausalio
ekonomijos
skati

kalba išnyko jau 19 amžiu
vadovavo V. Sirvydas. Ji
VYNUOGĖS IR KAKTŲje. Tačiau bretonų atsparu nimu, vietinės savivaldybės pradėta Amerikos himnu ir ryba. Didelėj nuotraukoje! dovanų.
SAI. Julijos švabaitės ei
matome
N.
Rastenį
prie
staišplėtimu.
Ilgasis
generolas
j
baigta
Lietuvos
himnu,
mas neapsiribojo kalbos iš
lėraščių rinkinys. 96 peL,
lo savo kabinete, atskirai
Žinoma, visi nuoširdžiai
saugojimu ir savitos kultū netgi rado reikalo išmokti į
kaina $2.00.
Demokratinio socializme
ros puoselėjimu. Didžiojo kelis keltiškus sakinius irs Meninėj programoj daly- duota jo namo ir Hollins, sudainavo “Ilgiausių metų“,
SIDABRINĖS KAMANOS,
Paryžiaus dienraščio “Fran- juos vienoje savo kalboje. vavo: Julė ir Danutė Graus- gatvės,, Baltimorės lietuvių) sukaktuvininkas dėkojo vi- oradai, (S Kairio įvadas),
Kazio Bradūno eilėraščių
padeklamuoti. lytės, Kazys ir Richardas gyvenamojo centro, nutrau-! siems už pagerbimų ir do- 64 psl.. kaina 50 centų.
ce-Soir“ surinktais duome bretonams
premijuotas rinkinys, M
nimis. bent 80% bretonų Tačiau jo niekas nesuprato: Grausliai, Ramunė Berno kos. Toje gatvėje gyvena ir: vanas.
Tavo kelias į socializmų
psl., kaina $2.
pritaria Bretanijos politinio de Gaulle išmoko ne šneka taitė ir jos broliai Leonas bei N. Rastenis.
(Leono Bliumo), 35 psl..
RUDENS SAPNAI, Kotor
A. Vaškelis iš mažens mė kaina 25 centai.
savarankumo idėjai ir pripa mąja bretonų kalba, bet se Paulius, Debbie Wollen. Vanos Grigaitytės eilėraščiai.
go skaityti knygas ir eilėraš
žįsta net jėgos priemones, novme. jau mirusia keltų j lerija Raudonytė, Savickutis
EDMONTON.
ALTA
Sociy
’
izmo
teorija,
(M:
!
premijuota knyga, 80 pšt,
čius. Iš ten jis be mokyklos
kaip tų idėjų įgyvendinimo kalba savuosius mandagu- ir trys Stanley sesutės; Audio), 74 psl., kaina 25 et kaina $2.00.
pasisėmė daug žinių, ir, bū
ra Užpurvytė (iš Lowellio)
būdų. Airijoje gyvenantis mo žodžius...
Mirė
S.
Survila
Nei de GauBe’ui. nei ir Stanley Makarevičius.
damas geros atminties, turi
Socialdemokratija ir ko- ) AUKOS TAURĖ,
Bretanijos Tautinio išsilais
prancūzams
aplamai
breto

ko
papasakoti
jauniesiems
vinimo komiteto sekretorius
munizman (K. Kauskio), 47) Santvaro 5-ji eilėraščių
Sausio 23 d. mirė senas
Programa susidėjo iš so Keleivio skaitytojas 84 m. apie lietuvių kovas dėl spau psl., kaina 25 centai
Yann
Goulet pabrėžė: nai nebepasitiki. Galbūt, jie
knyga, 150 puslapių, gra“Prancūzai tesupranta prie tam turi pagrindo. Juk tie lo ir chorelio dainų, akorde amžiaus Stanislovas Survi dos laisvės ir nepriklauso
žiai įrišta, kaina... $2.50.
Ar buvo visuotinis tvanas.
prancūziškieji kanadiečiai, onų solo ir trio, “tap dance“ la, palikęs liūdinčius žmoną mybės.
vartų“...
PLAUK, MANO LAIVBLI,
64 psl., kaina 25 centai.
Prievartų maištaujantieji kuriems de Gaulle taip išdfc šokių, pianino muzikos ir de Uršulę ir sūnų Julių su šei
Petro Segato eilėraščiai,
A. Vaškelis ir šiandien
bretonai pradėjo naudoti džiai reikalavo laisvės, turi klamacijų. Po programos ma. Sausio 27 d. po pamaldų
Materialistiškas istorijos
111 psl.. kaina.... .$2.00
seniai. Jau 1932 m. Gwenn savo pracūziškas mokyklas publika buvo pavaišinta ka Šv. Alfonso bažnyčioje pa-! skaito nevienų laikraštį, per supratimas. 80 psl., kaina i
SU DAINA, 392 liaudies
ha du (keltiškai: “juoda- ir universitetus, o bretonai— va ir pyragaičiais.
laidotas Šv. Jochimo kapi ka naujų knygų ir sielojasi 20 centu.
dainos
ir kaikurių autorių
vien
tiktai
prancūziškas.
kad
jaunoji
karta
taip
ma

balta“, Bretanijos. tautinės
nėse.
Žemaitės
raštai
karės
meeilėraščiai, tapę dainomis.
tesidomi savo tėvu kalba
spalvos) judėjimo sąmoksli Prancūziškieji kanadiečiai Vakare 10 vai. per WSMN
Velionio žmonai ir sūnui žai
ir
lietuviška
knyga
bei
laik-J
tu
»
P
s
’
-»
kaina
50
centų.)
Surinko
Gražina Šimkonieturi
savo
prancūziška
radijų'
radijo
stotį
Barry
Palmeris
ninkai Rennes miesto rotu
reiškiame gilia užuojautų.
raščiu.
Juozas Stalinas, 32 psl..
^8 mažo formato psl.,
šės aikštėje išsprogdino pa ir televizija, o bretonai Bre-) davė lietuvių liaudies dainų
kaina
$1.00.
tanijoje
—
kiekvienų
savai-j
ir
kanklių
muzikos
programinklų, kuriame Bretanija
kaina 25 centai.
tę
gali
žiūrėti
į
bretoniškų'
mų,
naudodamasis
gausia
Sukaktuvininkas dabar ybuvo pavaizduota, kaip klū
DAINŲ SŪKURY 39 po
Žalgirio mūšis, parašė dr.
Ii
Vokietijos
televizijos
programą,
kuri
inž.
P.
Bernoto
plokštelių
ra
savo
sūnaus
Vytauto
ir
jo
panti mergina prieš prancū
puliarios ir šokių dainoii,
žmonos Elvyros Vaškelių Daugirdaitė - Sruogienė, 24 surinko Gražina šinrakoniozų karalių. Paminklas nebe tęsiasi... pusantros minutės. * kolekcija.
PLAČIAI APRAŠ Ė
Vis dėlto bretonų FLB
globoje, šie turi Įsigiję “Va- psl.. kaina 50 centu.
buvo atstatytas.
nė, kišeninio formato, 351
KALĖDŲ EGLUTĘ
Į netion Tavernų“, yra malo-j Socializmas ir religija, E. psl.. kaina $2.00.
1939 m. bretonų tautinin sutiko de Gaulle’ui duoti ga-' šeštadienį, 1 vai. po piet,
nūs
‘ žmonės, mėgsta bend- Vandervelde. 24 psl., kaina
kai pasekė kitų keltų keliais. limybę parodyti, ar prancū-' kita radijo stotis davė apie
Iš mokytojo Fr. Skėrio at- rauti su lietuviais. Kas atva- 10 centu.
Panašiai, kaip airiai, škotai zų pažadai iš tiesų bus vyk-' Lietuvų įdomių paskaitėlę,
JUK NETURITE?
siųstų kelių vokiečių laikraš- žiuoja pažiūrėti garsiojo
ir valai, kurie, kovodami domi. Jie pasiryžo laikytis (
Atskirai
sudėjus,
jų
kaina
Į
prieš anglus, sųjungininkų paliaubų ir nesprogdinti' Vienu žodžiu, Nashua lie- čių ištraukų matyti, kad Va- Niagaros krioklio, turėtų ap- $3.05. bet visos kartu par
Petronėlės Orintanės ei
ieškojo vokiečiuose, taip ir bombų, kol pasitvirtins arba tuviai gali didžiuotis, kad, sario 16-sios gimnazijoje su- lankyti ir Vaškelių “Vane- duodamos už $2.
liuotos apysakos “Teofilė
kraštutinieji Bretanijos tau nepasitvirtins prancūzų geri pagal savo kulias pajėgas, ruošta Kalėdų eglutė buvo tion Taverną“ (1355 Ferryį
nuo Kražantės“. Keleivio
- tinkamai paminėjo tautos juose plačiai ir palankiai ap- St.). Ten galima gauti ir lie-___
tininkai uoliai bendradar norai.
administracijoje jų gaHlfe
NEVV YORKE

Poezijos knygos

10 knygų už $2

biavo su Vokietija. Vokie-

/

(rem)

šventę.

V.

rašyta. „

! tuviškų valgių.

Svečias

“■’t

=r gauti už

$2.00.
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50. BOSTON
LIETUVA—KOMUNISTŲ

APGAULĖS PAVYZDYS

I
PIGIAUSIA
Dean Clarence E. Manion,
IR
vasario 16 d. kalbėdamas
savo Manion Forum radijo
GERIAUSIA
programoje, pabrėžė, kad
Lietuva yra geriausias pa
DOVANA!
vyzdys parodyti, kaip Sovie
tų Sąjunga nevykdo savo
Dovanokite savo draupasirašytų sutarčių. Ji buvo
; pripažinusi Lietuvos nepri- gams ir bičiuliams metinę
klausomybę ir pasirašiusi,
nepuolimo ir draugiškumo Keleivio prenumeratą. Jums
sutartį, bet, pirmai progai atsieis tik $5, o tas, kuriam
pasitaikius, tą sutartį sulau ji bus dovanota, per metus
žė ir Lietuvą okupavo.
'

Runai okupantai, šalin iš Lietuvos!

taiko visuose kraštuose, bet
*Sovietijoje, kur visas gyvePaskutinis nepriklauso- nimas, visos buitinės ir tarmosios Lietuvos respublikos nybinės galimybės yra griežministras buvo Antanas toje valstybinėje kontrolėje,
Merkys. Svetur spausdintų jie yra lengviau įgyvendinaatsirr.inimų autoriai jo labai, mi ir mažiau ką stebina...
išmoningu politiku, atrodo, j Savo žmogiškąjį orumą
nelaikė, nors, sakykime, bu- Gediminas Merkys vis dėlto
vę jo bendradarbiai tvirtina, ’ išsaugoja vienu atžvilgiu:
kad,* kai Antanas Merkys jis aiškiai atsisako koneveik
kas savaitė gaudamas KeleiManion Forum programa
buvo Kauno miesto burmist ti savo tėvą. Jis rašo: "Aš
yra perduodama iš daugelio vi> Ju# tikrai atsimins.
ru. jis pasirodęs kaip visiš labai mažai rašau apie Ankai neblogas administrato- taną Merkį,Sies tai man sun Astronautai atlieka pratinus. Jie skris vasario 2S d. su ApoUo 9 dar geriau ištirti, kaip žmogus stočių, todėl daug kas gir[Įdėjo Manion kalbą.
rius... 1940 m. .sovietų ka-j klausia. Jis — mi
mano tėvas, galėty nusileisti mėnulyje: kaip, atsiskyrus nuo erdvėlaivio ir nutūpus, vėl į jį sugrįžti.
nors negera
riuomenei užėmus Lietuvą, ir nepatogu ką no
A 4
r 1
• .• • apie
_ 5 tėvą
krašyti’*..
Antanas Merkys sovietinių
L bu.
įstaigų bematant buvo suim
tas, išvežtas i Sovietų Sąjun
PROF. JONAS PUZINAS
j XIX amžiaus pabaigoje, apie Aušrą. Varpą, Tėvynės Sar
Naujas Vilniaus "galva“ i
gą ir ten vėliau mirė.
3 gą. vėliau apie Vilniaus Žinias, Viltį, Vairą sutelkė graži
azų
Panevėžyje šiuo metu gy "LIETUVIS“ ZIMANAS
Vilniaus miesto valdžioje
būrį Lietuvos šviesuomenės, jau susiskirsčiusios ideologivena Antano Merkio vien SKUNDŽIA LIETUVIUS įvyko žymių pasikeitimų, j
nėmis-politinėmis grupėmis. To meto šviesuoliai susidūrė
turtis sūnus Gediminas. Jis
Ligšiolinis miesto vykdomo-'
su dviem didelėm problemom. Iš vienos pusės jų kovota
nebe jaunuolis — besiarti
Tiesos vyr. redaktorius ko komiteto pirmininkas,
nąs i pusamži, vedęs, dirba 'lietuvi; Zimanas sausio kitaip sakant, miesto val Paskaita, skaityta Bostone minint Vasario 16-sios 51-ją prieš rusų okupacinę valdžią, pasiryžusią visokiomis prie
monėmis surusinti bei supravoslavinti Lietuvą ir ją įlieti
kaip anglų kalbos specialis- 24 d. pąrašė Maskvoj Įei džios galva (burmistras, me
sukaktį
į Rusijos imperijos kūną, panašiai, kaip dabar stengiasi
tas. Jaunojo Mei kio žo- džiamoj Pravdoj ilgą straip ras) J. Vildžiūnas neseniai
1
r
džiais. — "laikau save ko snį. kuriame šaukia "gvol- tapo iškeltas pavaduotoju
daryti sovietiniai rusai, naudodami fizinio ir dvasinio ge
Laisvė yra didžiausia atskiro individo, tautos ir visos nocido priemones lietuvių tautai naikinti. Iš antros pusės
munistinių įsitikinimų žmo tos“ dėl neleistinų naciona- prie Šumausko, ir dabar į jo
gumi“... Galbūt, iš tikrųjų lizmo pasireiškimų Lietuvoj 'ietą laikinai Pakirtas Vy- žmonijos vertybė. Be laisvės neįmanoma jokia kūryba ir lietuvių tautai grėsė didelis pavojus iš lenkų pusės, kurie
jis taip apie save galvoja, Kaltininkas esąs "kapitaliį toutas Sakalauskas. 35 metųį [uo Paciu pažanga. Laisve žmogui yra įgimta, jis veržiasi į taip pat troško ištirpdyti lietuvius. Tuo metu tik vienur
nes Vilniuje leidžiamo "Švy tinis pasaulis“, kuris ir da- amžiaus inžinierius, pasta-į
o pavergtas— skursta ir nyksta. Laisvė yra tiek bran- kitur pasigirsta balsų, keliančių laisvos Lietuvos reikalą.
turio“ žurnale
pradėjo rąs viską, kad 'sukiršintų^ ru0Ju metu dirbęs komparti-’ gi, kad jai išsaugoti ir ginti nesigailima didžiausių aukų, Pirmuoju organizuotos kovos prieš rusų okupaciją žygiu
spausdinti savo prisimini vieną prieš kitą šalies tau- Jos vilniškio CK pramonės- J įskaitant ir brangiausią gyvybės auką. Egoistiniais sume
mus, pavadintus "Buržuazi tąs“. Tų nacionalistinių at- transporto skyriaus vedėju., timais dažnai kėsinamasi į atskiro žmogaus ar net tautos tenka laikyti 1905-tųjų metų revoliucinį sąjūdį Lietuvoje
ir tų metų gruodžio 4-5 dieną Vilniuje sušauktą Didįjį
jos saulėlydis“, kuriuose pa gyvenų Lietuvoj esą jaučiaPasikeitė ir Vilniaus mies-! bei valstybės laisvę. Tada kyla ilgų ir atkaklių kovų dėl lietuvių seimą, kuriame dalyvavo per 2000 valsčių, para
sakoja apie tuos laikus, ka ma daugiau, negu kur kitur.; to vykd. komiteto sekreto’ ' laisvės, to neįkainojamo turto. Gražiausios ir garbingiau- pijų ir net atskilų kaimų rinktų atstovų: ūkininkų, maža
da jo tėvas buvo ministru
Pasak Zimaną, Lietuvoje! P08,, Sekretorius ImvoJuri. sios kovos — kovos dėl teisių ir tautos laisvės. Visais lai žemių, bežemių, darbininkų, kunigų ir įvairių profesijų
pirmininku. Daug ką atsklei
įvertina bro-p1* Bielousovas Tas atšauk- kais jos atpirktos geriausių tautos sūnų ir dukteių kančia žmonių. Seimas, apsvarstęs aktualiuosius ūkinius reika
džiančio ir negirdėto Gedi nepakankamai
liškos pagalbos, tautybių sa- tas i Maskvą. Jo vieton at-j įej krauju. Ir visas lietuvių tautos gyvatos kelias yra nu
minas Merkys papasakoti vitarpinės talkos, ypač "kad-!®įna Kazimieras, Maekevi-l^yHjgĮag kovomis dėl laisvės, nuo pat lietuvių tautos susi lus, nutarė: "Reikaiauti Lietuvai autonomijos su seimu
negali, nes jam tada tebuvo
Vilniuje, išrinktu visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavi
vos 16 metų amžiaus (ką jis nu mainų reikšmę“. Nacio-i• Vilniaus, miesto pirmasis darymo prosenovėje iki šių dienų, kada Lietuva klastingo mu, neskiriant lyties, tautos, tikėjimo. Toji autonomiškoji
beje, ir pats sąžiningai pa nalizmas esąs ypač tuo pa sekretorius. Atrodo, kad jis ir žiauraus įytų kaimyno ruso yra parklupdyta, engiama, Lietuva turi būti sudėta iš dabartinės etnografiškosios Lie
kari jis gali prisi
brėžia), o pirmojoje tų atsi-į
eis abejas pareigas. Jei taip, fiziškai ir dvasiškai naikinama.
tuvos kaip branduolio ir tų pakraščių, kurie dėlei ekono
dengti.
Partijos
smerkiamas
minimų atkarpoje jau ma
Vasario 16-tosios aktas — ilgų ir atkaklių kovų dėl miškų, kultūriškų, tautiškų arba kitų priežasčių traukia
tai
sekretorius
bus
galinges

tome netikslumų. Pvz., Kau- "vietininkiškumas“, esą, ga nis už burmistrą...
savo nepriklausomos valstybės atstatymo vaisius, šįmet prie to branduolio ir kurių gyventojai priklausyti prie jo
nė 1940 m. tikrai dar nebu- b apsimesti savo respubli
jau penkiasdešimt pirmą kartą minime tą reikšmingą die
panorės.“ s
vo eismą reguliuojančių kos klestėjimo siekimu“, ar
ną naujosios Lietuvos istorijoje. Deja,, tų minėjimų metu
Vilniaus
statybininkai
ba
nepasitikėjimas
kitatau

Tai buvo pirmas Lietuvos autonomijos reikalavimas,
šviesų; nei "Pienocentras“,
Vasario šešioliktosios kilmė tik prabėgomis tepaliečiama,
čiais
pareigūnais
gali
būti
nei "Lietūkis“ nebuvo akciplačiai nuaidėjęs visame krašte. Deja, tas politinis lietu
geriausi
o
ji
turi
nepaprastai
įdomią
proistorę.
Vasario
šešiolikto

pridengtas
teisėtomis
pa

nės bendrovės, bet visuome
vių sąjūdis rusų netrukus buvo užgniaužtas, ir dar teko
sios
Aktas
staiga
neatsirado,
bet
prie
Lietuvos
valstybės
ninės — kooperacinės orga stangomis ugdyti savus kadNepaisant dažno pačių
palaukti kitų įvykių, kurie suduotų smūgį plačiajai Rusi
nizacijos; J. Vailokaitis, J. Į111:5
statybininkų skundimosi, atkūrimo prieita tik po ilgų, sunkių ir ryžtingų ano meto jos imperijai.
Glemža, Krikščiūnas (keis-Į . Pasak Zimaną,
lianą, naciona- kajp jįems nesiseka statyti lietuvių šviesuomenės pastangų. Leiskime šį kartą išsiskir
1914 metais kilo Didysis karas, kuris, kad ir baisus
tokas asmenų sugretinimas) i Įlzmas n^ra nenugalimas, ir taip, Raįp reikėtų, Vilniaus ti man pasirinkta tema: nekartosiu Lietuvos istorijos nuo
ne tik kad netvarkė nepri- j J15 bus nugalėtas, tik jis ne namų statybos kombinatas Mindaugo ar Vytauto laikų, nes ji jums ir šiaip pažįstama; savo eiga, stiprino pavergtų tautų laisvės viltis. Ir lietuvių
klausomos Lietuvos užsieniui pasako, kokiomis priemonė- jau septintą kartą iš eilės nekalbėsiu apie Lietuvos laisvės kovas, savanorių žygius, veikėjai pradeda sekti karo įvykius ir iš atskilų reiški
politikos. bet kažin ar tai j m1?;
apdovanotas Maskvos val partizanų pasiaukojimą mirčiai, nes apie tai girdite lap nių daiyti atitinkamas išvadas ar sprendimus. Todėl, kiek
politikai aplamai turėjo kaŠiaip ar taip. bet gerai. džios ir profsąjungos pirmą kričio 23-čiąją; neryškinsiu politinių veiksnių reikšmės, tik okupacinės sąlygos leido, krašte, Rusijon pasitraukę
kad
Zimanas taip parašė. ja premija (su pereinama
da reikšmingesnę įtaką.
nes ji savaime suprantama visiems lietuviams patriotams, ir laisvėje gyvenantieji lietuviai ima k^^Lietuvos laisvės
Jo
straipsnis
atkreipė
VakaApie auometines Kauno
raudona vėliava).
siekiantiems laisvės savo tėvų žemei; nekelsiu ir piniginės reikalą, s
viršūnes, 'grietinėlę“ ir tos •1 dėmesį į padėti Lietuvoj,
Ta premija yra vadina
Patys pirmieji didelės akcijos ėmėsi Jungtinių Ame
grietinėlės visokias poniu-Į į® antl0S pusės, jame pri- mųjų soclenktynių rezulta aukos svarbos Lietuvos laisvinimui, nes bostoniškiai visad rikos Valstybių lietuviai, kurie jau karo pradžioje. 1914
tes Gediminas Merkys paša-' pažįstamas faktas, kad. net tas. Tose lenktynėse į staty- tam reikalui gausiai aukoja ir be didelio prašymo. Šian m. rugsėjo 21-22 d. Chicagoje sušauktame Amerikos Lie
koja pernelyg sutirštintai, iš;11
kaitą išsiauginus,,
kokybę dėmesio neper- dien norėčiau stabtelėti ties pačiais reikšmingiausiais įvy tuvių Politiškame Seime pareikalavo Lietuvai politinės
esmės, galbūt, teisingai. betitaubnis susipratimas lietu-’ daug ir kreipiama. Bet sep kiais, privedusiais prie Vasario šešioliktosios Akto atsi
autonomijos, paremtos plačiai suprastu etnografiniu prin
vis kažkaip iš vienos pusės, vluose neišnyko, todėl dėl jo tintą kartą iš eilės laimėda radimo.
kad bendras įspūdis lieka net Maskvoj galvą skauda., mi premiją Vilniaus statybi
Lietuvių tautinis sąjūdis, gaivalingai ėmęs reikštis cipu. Į Lietuvos ribas turėjo įeiti Mažoji Lietuva ir Suval
kų gubernija, priklausiusi Lenkijos karalijai. Ir Šveicari
neįtikėtinas. Juk jeigu Lie-i žinoma, ta žinia padrąsi- ninkai vistiek primena "bro
joje
gyvenę lietuviai 1916 m. kovo 1-5 d. Berne sušaukto
tuvą tada valdė tokie plius-! na yisus, net n- tuos, kurie liškoms respublikoms“, kad
je konferencijoje plačiai pasisakė prieš lenku unijinius
kiai ir kvailiai, tai kaip gipau ėmė manyti, kad jau vi- mokytojų importuoti nėra
ju
laiko...
ir
tautos
vadu
gar

! penkias dienas. Buvo nuvež
siekimus ir nutarė reikalauti busimojoje taikos konferen
toji valstvbė aplamai išsilai-i siškai skęstame rusų tvane, reikalo.
bina
tas
į
Kauno
miestą
ir
vieną
kė 20 metų? Ta prasme, gal-į bet J1 £ali būti ir ženklas,
cijoje grąžinti Lietuvai visišką laisvę ir nepriklausomybę.
Kur jis tokius ar panašius Atseit, nebesitenkinama kokia nors autonomija. Tiek Akolchozą ties Kaunu. Vilniubūt, ir gerai, kad tie atsimi-j kad okupantas rengiasi šu
niniai spausdinami — Liespaudimą prieš pa- Kaune 301,000 gyventojų je. nepaaiškintais sumeti- garbinimus Keleivy kada nie»ikos. tiek ir Šveicarijos lietuviai išvystė plačią propa
tuvos skaitytojai vis dėlto šį: sireiškiantį laisvesnį atdūsį
Šių metų sausio 1 dieną mais, buvo atvestas ir į kom- išskaitė? Niekur! Tai tiktai gandą užsienyje ir įteikinėjo memorandumus atskilų kraš
ir
jaunosios
kartos
tautinę
Kaune, anot Tiesos (vasario pozitorių sąjungą, kur jam aklo maskvinio davatkos tų vyriausybėms.
tą sužinos apie nepriklauso
(Bus daugiau)
2 d.) pranešimo, buvęs 301 buvo surengtas specialus melo poterių bimbėjimas po
mąją Lietuvą, o skaityti tarp sąmonę
.
į savo paties nosimi.
tūkstantis gyventojų. (1939 koncertas.
eilučių visi Sovietijos pilie
BUVO $4, DABAR UK$2
Ne mes, o pats Bimba yra
buvo 155 tūkstančiai).
čiai jau seniai yra neblogai
(ELTA)
niekieno
nepralenkiamas
įNusipelnę “lietuviai“
Vasario 4 d. buvo praneš- ■
įgudę.
vairių "garbinimų“ speciata,
kad jau suplanuota sta
Kyla klausimas, ar Gedi
"Sovetskaja
Litva
“
redak

tyti nauja Kauno miesto da BIMBO5 MELO VARPAS listas. Juk dar visi atsimena
minas Merkys iš tikiųjų yra
Paraiė STASYS MICHELSONAS
Vasilijui Meščeriako- lis — Kalniečiai (už VII for
me. kaip jis pamaldžiai gar
tų atsiminimų autorius? toriui
,
Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
bino Staliną. Beriją ir kitus
VĖL B1MB1NA
Greičiausiai, taip, nes jeigu; VU1 uz
ilgametį vaisingą to, tarp Jonavos plento ir Ei
įžymiausius komunistų bu galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo S4.
juos būtų rašę kokie nors! darbą taiybinėje spaudoje gulių). Kalniečiai užimsią
Kapsuko
universiteto
ga»
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
delius, vėliau — jau garbino
"bendradarbiai, remdamie-| aktyvią visuomeninę-poli- 160 hektarų plotą, ir ten bū
si archyvine medžiaga, tur-j tinę veiklą“ suteiktas ’ Lie- sią vietos 36 tūkstančiams bės rabinas Bimba, kaip jau anų nužudytuosius, krokodi Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
būt, nebūtu ivėlę faktišku1 tuvos TSR nusipelniusio kul- gyventojų. Išplanavimo au žinome, niekad nepamiršta lo ašarom keldamas juos iš rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
klaidų. Ar tie atsiminimai\ tūros veikėjo garbės vardas“ torė — Gražina Miškinienė. pasakyti vis kokią naują ne numirusių, dabar garbina ^organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su
sąmonę ir naują melą Kelei Stalino ir Hitlerio
rašyti laisvu noru, be prie-’11,’ j° pavaduotojui Igoriui
ietuva ir kt
vio adresu. Tai jam, matyt rezultatą — Lietuvos okupa-j i
vartos — jau sunkiau paša-' Kasnickiui — nusipelniusio
Kitos tokios knygos neturime.
Titovas Lietuvoje
reikalinga jo komunistinio ei ją. čeko.-lo\aKijo> sn.au-;;
kyti. Panagrinėjus patį teks- žurnalisto garbės vardas“,
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
Pakelti
komsomolo
nuo-!
"kovingumo
“
pratimams.
tą ir iš kitų duomenų vis
Meščeriakovas iš tolimos
paskubėkite j, jsigyti.
dėlto lieka įspūdis, kad jei- Rusijos į Lietuvą atsibastė; teikoms Lietuvoje. į tos or-i kad, perilgai tylėdamas,
.Pinigus siųskite:
gu tiesioginės prievartos ir- 1952 m., čia netrukus buvo ganizacijos 50 metų sukak-, kaltais neatprastų meluoti, binti paliepiama. Ats sam
KELEIVIS
buvo pavartota, tai bent bu- renkamas į komunistų parti-; ties šventę buvo atsiųstas ! Štai vasario 14 d. Laisvėj dinys profesionalas melagis
636 Broadway
Keleivis Sme-.savo nuomunes negali riti i
vo "paspausta“... Panašių jos centro komitetą ir į A. kosmonautas Germanas Ti- jis rašo, kad Keleivi
So.
Boston,
Mass. 02127
paspaudimų, žinoma, pasi- Tarybą.
į tovas. Jis viešėjo Lietuvoje toną "dabar beveik ššvpntuo-1 turėti, nei i<»s reikšti,
TĖVAI IR VAIKAI

Kaip gimė Vasario 16-sios aktas

Lietuvių išeivija Amerikoje
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Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsiny*)

i

ALŽERIJOS ‘LENINAS“

(Tęsinys)

į
Negalima tvirtinti, kad
Nors Sovietų Rusija turi nemaža kolonijų pati, tavokiečių prof. sąjungos nesi
iau jos propagandininkai Afrikoje dedasi pavergtųjų
domėtų politika. Kartais I)
GB opiais klausimais įeiškia
vėliausiais draugais, patarėjais ir kursto varyti atėjūnus
savo nuomonę, ir toji nuo
aukan.
■
i
monė beveik visada yia kaiPaimkim, pavyzdžiui, Ažeriją (L’Algerie), kurios vy-1
1 resnė. negu socialdemokrairiausias miestas yra Alžyras (Algiers) su 870,000 gyven-J
j tų partijos politika. Neskaitojų. Jos istorija yra ilga ir labai įdomi, bet gilintis į tai
' tant atskirų vokiečių Ruden
įčia nėra vietos, todėl paimkime laikotarpį tik nuo 1830 ■
iu grupių, kaip anarchistų,
metų. kada prancūzai Alžeriją užėmė ir prijungė prieI
antikomunistinių revoliuci
įsavo valstybės. Jie pradėjo tenai šeimininkauti, kaip tikri J
nių socialistų ir kt., kurių
jponai, o vietos žmonėms laisvę suvaržė, galima sakyti, pa
skaičius yra, palyginti, men
rvertė juos beteisiais savo vergais.
kas ir kurių jtaka politinia
Tai laivyno jūros laboratorijos prie Lema Beach, Cal.,
me gyvenime pasireiškia
Alžerijos arabai iš pradžios prancūzų sauvaliavimą
dalyviai. Jie 610 pėdu vandenyno gilumoje atlieka tyrimus
riaušių kėlimu, voxiečių prokentėjo. bet kai sužinojo, kad jų kaimyninė Tunisija ir!
kytinos svarbiausia kairia ir
Marokas jau išsikovojo nepriklausomybę, tai ir jie pareialavo sau tokios pat padėties. Tai buvo 1954 metais.
Arabų nacionalistai ėmė priešintis. Prasidėjo kruvi fesinės sąjungos, turbūt, laiPrancūzai jų reikalavimą atmetė, todėl arabai grie nos riaušės ir muštynės. Vyriausiu tos kovos strategu pa demokratine jėga krašte už
parlamento sienų. Kai prof.
bėsi ginklo. Užvirė partizaniškas karas, kuris buvo labai sirodė jau minėtas Ben Bella. Tai Alžerijos “Leninas“. _sąjungos
_
įmato pavojų piliežiaurus ir tęsėsi 7 metus su viršum, prarydamas tūkstan- Nors iš pradžios jis buvo apsiėmęs būti laikinosios vyriau- tinėms laisvėmsir demokra'čius gyvybių iš abiejų pusių. Prancūziją jis labai nuvar sybės premjeru, bet dabar tą vyriausybę atmetė ir sudarė j tijai. jos drąsiai pasisako ir
gino. Jos partijų vadai ginčijosi, vyriausybės nuolat kei savąjį “Politinį Biurą“. Šito “biuro“ vardu jisai paskelbė j prieš socialdemokratų partitėsi, garbingos respublikos prestižas labai nukrito, ir nie seimo rinkimus, išstatydamas kandidatais tiktai savo ša jog politiką, kaip tai atsiti
kas nežinojo, kaip tą pragaištingą karą su Alžerijos ara lininkus ir tik tiek kandidatų, kiek turėjo būti išrinkta.
ko vadinamųjų ’ Notstandsgesetze
“ (išimties stovio įbais užbaigti
Paskelbta konstitucija taip pat nustatė tik vienos
Tada išėjo arenon generolas Charles de Gaulle ii Į partijos valdžią. Prezidentas renkamas tik iš vieno kandi- Į statymų) atveju,
pasakė: “Jeigu leisite man padaryti tvarką namie, aš su- j dato, ir jį turėjo rinkti ne visuomenė ir ne seimas, bet Ben | Atrodo, xad \ okiečių
tvarkysiu ir Alžerijos reikalą“.
Į Bellos politinis biuras, kuris ir paskelbė jį Alžerijos pre-' Pro* sąjungas savo veik.oje
Prancūzai sutiko, ir, jam vadovaujant, buvo sukurta: zidentu. Taip Ben Bella paėmė naują respubliką į savo *
SU -e1!^ - se^as
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
“Penktoji Respublika“. De Gaulle paėmė valstybės vai- rankas. Jis patraukė savo pusėn ir kariuomenę. Todėl na-' *
vos tradicijas su modeimių
rą į savo rankas, partijas nutildė ir pasiūlė Alžerijai ap cionalistai negalėjo nieko padalyti, o kurie dar maištavo,
technologinės visuoSTASYS MICHELSONAS
sispręsti: ar ji nori būti laisva Prancūzijos Bendruomenėj, tuos Ben Bella sugrūdo į kalėjimus. ’
j menės reikalavimais. Panaai visiškai nepriklausoma?
Tačiau netrukus prasidėjo vargai. Ilgas karas su šiai. kaip JAV unijos, vokiePrancūzų militaristai Alžerijoj pradėjo terorą, no-' prancūzais buvo kraštą nualinęs, o dabar prasidėjo dar či ųprof. sąjungos kartu su
— Gut mornink, Maik! tijose. Savo kalboje Bostone
i
ėdami
užkirsti apsisprendimui kelią, bet de Gaulle su- vidujinė nesantaika. Nacionalistai buvo komunistams darbdaviais rūpinasi darbo
— Labas rytas.
jis pareiškė nuomonę, kad
— Na. o kokios šiandien lėktuvų grobimas ir vary- tvarkė ir juos. 1962 metais Alžerijoj įvyko visuotinis bal- priešingi ir visaip jiems kliudė. Kraštui valdyti reikėjo našumo kėlimu, nes tiktai
naujienos iš plataus svieto? mas Į Kubą esąs “diktato- savimas. ir arabai pasisakė už visišką nepriklausomybę patyrusių žmonių, o komunistuose jų kaip tik ir trūko. Pa- bendrovės su didėjančiu
Ar šiandien dar nenuvarė į riaus Kastro biznis“. Šita t nuo Prancūzijos. De Gaulle paskelbė tai oficialiai, ir Al- vyzdžiui, mokykloms reikėjo 10.000 mokytojų, bet pasi- pelnu gali mokėti aukštessiūlė tik 500. Amerika savo paramą nutraukė, todėl prade- nius atlyginimus. O atlyginiKubą nei vieno Amerikos nuomonę lyg ir patvirtina žerija tapo nepriklausoma respublika.
dld®ilmu Pl°f- sąjungos
raplano su žmonėmis?
, Amerikos lėktuvų kompaniTuojau buvo sudaryta laikinoji vyriausybė, kuriai jo ir maisto žmonėms trūkti. Prasidėjo ir nedarbas.
nuolatinėse
derybose su
— Gali būti, tėve, kad va- jos. kurių lėktuvai buvo jau pavesta sušaukti steigiamąjį seimą. Jos laikinuoju prem
Prezidentas Ben Bella atsidūrė keblioj padėty ir nu- darbdaviais jau
20 metų sėkro ir dabar, kai mudu čia pagrobti ir nuvalyti Kubon jeru buvo pastatytas komunistas Ben Bella. kuris, sako vyko Maskvon pagalbos prašyti. Tenai jam prižadėjo
j inasi; |eikaįui ekalbamės.
-Jie sako, kad išgauti iš Ku
ma, komunizmo “mokslą“ išėjęs Sovietų Rusijoje.
$127,000.000 paskolą, apsiėmė įkurti technologijos mstinepabūgdamos ir strei— Vot. Maiki, tau čia ge- bos pagrobtam lėktuvui rei
Ir tuojau užvirė rinkiminė kova. Komunistai pradėjo tutą ir pastatyti žibalui gabenti 19,000 tonų laivą. Žadėjo gų skelbti.
ras čenčius pamislyt apie kia sumokėti Kastro vai
jš tikrųjų Vakarų Vokieagituoti,
kad laikinąją vyriausybę reikia pasalinti ir eiti dar prisiųsti 300 medicinos specialistų. Gerokai jį parėmė
progresą. Tu vis nori įkalti džiai apie $3,000
man į galvą, kad progresas
— Maiki, ir aš tikiu, kac tiesiog prie komunistinės tvarkos, kaip buvo Rusijoje Ke ir Prancūzija, suteikdama ilgalaikę $400,000,000 paskolą, rijos darbininkų gerovė, turMatyti, kaikas pabūgo, kad, gavęs tiek paramos, ko- būt. dar niekuomet nebuvo
renskio vyriausybės metu.
ir cibulizacija gerina ši pa- čia yra Kastro biznis,
munistuojantis
Ben Bella gali Alžerijoj įsitvirtinti. Ypač pasiekusi tokio aukšto lygio,
šaulį. 0 matai, ką ta cibuli-' — Bet mūsiškis Valstybė:
nepatiko demokratinei Amerikai. Todėl 1965 metų birže- kaip šiuo metu. Aišku, kad
zacija padarė. Net į padan- departamentas, tai yra už
lio 19-sios naktį buvo įvykdytas perversmas, armijos pul- krašto ekonominis atkutiges pakilę raplanai užpuo- sienio reikalų ministerija
—
Ne,
tėve,
visos
Pietų
kilo
panika.
Prezidentas
kininko Boumedienne’o suorganizuotas. Kareiviai apsu- m^s aplamai įgalino bendiami. Ir atrodo, kad nėra jo- turėt^ geriau apie ta' žinoti
Amerikos
respublikos
yra
įKennedis
tuoj
paskelbė
Nu

po Ben Bellos namus ir jį miegantį suėmė, išvaikė jo migerovę, tačiau ne kas
kio ratunko, kai banditas at- nes turi Kuboje savo CIG
trauktos
į
OAS
sutartį
su
bos
blokadą
ir
liepė
mobilikiša levorverį į motormaną žvalgybos agentų, kurie ste
nisterius ir paleido iš kalėjimo 1,300 nacionalistų. Po to kovojOaTderamaTer^
ir pradeda kamandavot: Ku- bi, kas tenai darosi. O ta£ Jungtinėm Valstijom, ir te- zuoti 010 jėgas. Pasaulis jau pulkininkas Boumedienne pareiškė, kad jis norjs gerų yžs
atitekt ir darbi.
ba!.. Kuba!.. Kuba!.. Ir turi departamentas anądien pa nai nusileidus pagrobtam laukė karo. Bet Chruščiovas santykių su Washingtonu. (Matyt, taip buvo iš anksto
tuoj grobiką išduo- prižadėjo puolamuosius salėkti i Kubą — ne kad los- reiškė kongreso komitetui lėktuvui
tų
j vo ginklus iš Kubos atsiimti. susitarta).
t Vak. Vokietijoje šiuo meka, ba jeigu pasipriešinsi, kad Kubos valdžia lėktuvi
Washingtonas
suplojo
rankomis,
prižadėjo
tuojau
tu yra beveik 26 milionai
Nu,
tai
kodėl
prie
tos'
ir
atrodė,
kad
pavojus
praėarba neklausysi, tai toks pa- grobimams nepritarianti ii
OAS
susaidės
nepriklauso
'
J°Bet
netrukus
Kennedis
nusiųsti už $12,000,000 maisto ir specialistų, kurie įreng- dirbančiųjų, bet tiktai ma
siutėlis tave nušaus, ir tada esar.ti net susirūpinusi tuc
surengė
Kubos
invaziją,
pa

Kuba?
tų
laukų drėkinimą ir pagerintų žemės ūkį.
j žiau kaip 8 milionai jų privisiems kaput.
! skandalu. Todėl atrodo, kac
naudodamas
kubiečius
trem— Žinai. tėve. čia tu už
Taigi Amerikos milionai Alžerijoje užkirto komu- klauso prof.. sąjungom. Tai
— Jeigu tėvas manai, kad d-ro Sterlingo pasakymas,
kliudei
skaudamą
vietą,
a-i
tinius.
Matyt,
toks
buvo
ČIA
nizmui kelią. Kas atsitiko su Ben Bella, kuris miegantis padėtis, kuri kelia susirūpičia yra kalta civilizacija ar būk Rastras darąs iš to biz____
-r*_ i kal
i  7valfn
’knc nlonoo
žvalgybos
planas, Viliu
kuri pa buvo suimtas, rašant šiuos žodžius nebuvo aiškių žinių. j mmo beveik visų ki artų propie
kurią
aš
nenorėčiau
progresas, tau būtų galima nl- nėra pagrįstas. Gal ta
prastai sprendžia rizikingus
(Bus daugiau)
feslnėrns
Profepasakyti, kad kalta ir krikš- tik jo išgalvotas kaltinimas, bėti.
karinius žygius. Bet tai buvo
—
Koman.
koman,
Maik
■
n.
n
.
ir.
—
n____
■
_________
—
-----’
smes
sąjungos
is
darbdavių
čionybė. kuri jau kone du Jis tvirtina ir kitokį dalyką
' išsidera ar iškovoja aukštes
tūkstančius metu mokina būtent, kad Rastras ruoši Jeigu yra tokia vieta, tai ko-į Iabai žioplas planas, nes viKeleivio
1969
metų
dėl
aš"
negalėčiau
jos
žinoti.
si
pasiųstieji
vyrai
buvo
sunius atlyginimus, geresnes
žmones doros, o jie darosi invaziją į Jungtines Valsti
imti
Kubos
Kiaulių
įlankoj,
darbo
sąlygas, trumpesnį
—
Kuba
negali
prie
OAS
vis blogesni. Bet geni daly- jas. Bet Rastras nėra tok?
ir
paskui
Kennedis
turėjo
vi

darbo
laiką,
ilgesnes atosto
priklausyti,
kų. tėve, negalima kaltinti beprotis, tėve. kad mėgintų organizacijos
sus juos brangiai išpirkti.
gas, geresnį aprūpinimą li
dėl to, kad šalia jų yra blo tokį žingsnį daiyti, nes ta tėve, nes ji sudaryta prieš Dabar prasidėjo Amerikos
gos atveju, bet visais tais
duotų mūsų Amerikai pro Kubą.
gybių.
Į
Kaina
91.00
lėktuvų
grobimas,
ir
kaikas
lairr,ėjimais naudojasi ne
—
O
kas
ją
sudarė?
— Olrait, Maiki, tai pasa gos užimti visą Kubą ir pa
Tai
tikra
enciklopedija,
įvairių
žinių
aruodas.
Čia
ra

mano.
kad
tai
yra
tų
pačių
vien
tiktai prof. sąjungų na
— Mūsų Amerika ją su
kyk. kas čia kaltas? Juk sy čiam Rastrui pastatyti kry
galvojo. Tai buvo dar Tiu- desperatų darbas, kurie šoma apie viską. Jame, be kalendariumo. kuriame sura riai, o visi dirbantieji. At
kį tu man bajinai, kad nie žiu.
— Ar tai tu rokuoji, kac manui prezidentaujant, bū Kiaulių įlankoj buvo suim šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai, seit, profesinių sąjungų na
kas ant svieto neatsitinka be
ti ir kuriuos Kenedis išpir
riai. patys būdami mažumo
priežasties. Sakei, kad višta tiems dzivuliongams jau ne tent, 1947 metais. Rio de Ja- ko. Šitaip dalykams susiklos rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius je, savo nario mokesčiais ir
neiro mieste tada buvo su
pasaulio mieštus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek
praryja slieką, tai dėl to, bus galo?
čius,
tėve,
Amerikai
jau
ne
pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų, organizuotumu iškovoja vi
— Galas turės būti pada šaukta konferencija, kuri
kad ji alkana: o jeigu vana
suotinę gerovę.
gas pagauna vištą, tai reiš rytas. tėve, ir apie tai jau y- nutarė, kad visos pasi rasiu-' malonu ieškoti geresnių san- kaip Stalinas “sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje
Vak. Vokietijos prof. są
ra kalbama. Yra žinių, kad sios respublikos “pasižada tykių su Kuba. Amerikos atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer
kia, kad ir jis išalkęs.
jungų
nariai gauna ir tam
prestižas buvo jau smarkiai
— Tai yra tiesa, tėve; iš nišai jau pradėjo diplomati ginti bet kurią Amerikos nukritęs, kai Kiaulių įlan- gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.
tikros tiesioginės naudos iš
valstybę nuo užpuolimo
nius manevrus ta linkme.
tikrųjų taip yra.
Jame
rasite
ir
evangelijos
bei
stebuklų
kritiką,
suži

savo
priklausomybės. Prof.
O ką čia nišai galėtų Tai buvo sutartis prieš Ku-į ko j žlugo Kennedžio inva nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
— Okei, Maik, okei; te-į
s-gos savo nariams teikia pa
bą, kuri buvo įtarta linkstan-j zija; tai kaip dabar pažiū
gul jau. tas būna taip. Ale-padalyti?
ciją
Vilniuje,
mūsų
išeivijos
sroves,
Lietuvos
karčiamų
socialinį draudimą
visgi man neaišku, kodėl tie
— Sakoma, kad jie jau ri į komunizmą. Sekančiais; lėtų į Washingtona visa Pie- istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie pildomų
aidžekiai varo į Kubą rap-j pasiūlę vienai Vakarų vals metais įvyko kita konferen-i tų Amerika, jeigu Dėdė Sa- žemaičių deivę Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus. ruošia kui-sus, organizuoja
mokyklas, kuriose nariai ga
lanus su žmonėmis. Kokia tybei, kad pabandytų suves cija, kuri nutarė, kaip tą su-į mas paduotų Kastiui ranką? Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite li tobulintis savo profesijo
čia lagalėtų būti priežastis, ti Kuba su Jungtinėm Vals tartį vykdyti. Kuba buvo i-į Prestižas galėtų nukristi dar
tijom į geresnius santykius. zoliuota, o Kanada pati pa-1 labiau. O jam rankos nepa žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą, se. Be to, prof. sąjungos įga
a?
lina per savo mokyklas dar— Priežastis vra, tėve. tik Santykiams pagerėjus, Ku sitraukė. Vėliau atėjo Kast- davus — nėra kaip suvaldy- širdžių operacijas ir t.t
kolkas jos mes tikrai dar ne ba galėtų sutikti kiekvieną
žinome, nors prielaidų yra lėktuvo grobiką išduoti Avisokių. Štai. anądien Bosto-! merikai, ir čia jis būtų nune kalbėjo dr. Carlos Migu- i baustas kaip kriminalistas,
niška Sovietu
tik amerikietiška.
Vis žiūrėsim,
Maiki, gal
mūsų n>s,Ir
. T . om.s z,menus galės,te
.. pas,naudot.,
. ‘ , .. ..
.. ę V,
darbininkijosei Sterling, žymus Kubos1 Tada niekas nebandytų pa dėlto
S a pradenaujas pUži.lentas
ir išfige-,
,s,g,j
kalen- labai
ik menkas
kajčjus pasiekiaaukį
veikėjas ir buvęs Kastro grobtą lėktuvą varyti Ku• iš’ tos padėties
—• iš- donų tik ui .ieną doleri.
tojo mokslo. Studentijos tarjo statyti Kuboj platformas riuos, kaip
mokytojas universitete. Da-jbon.
Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais pe tik apie 5' < yra darbibar jis vadovauja Kubos J — Nu. tai galėtų kitur nu- atominiams sviediniams šau- sipainioti. O tuo tarpu ne
pritrūkdavo.
,
ninku vaikai.
R.E.M.
dyti į Ameriką. Amerikoje! pro šalį išsigert..
tremtiniam Jungtinėse Vals-į varyti, ar ne?
t

Kalendorius

r
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KELEIVIS. SO. BOSTO*

Teises patarimai
Advakatū M. Aveilumskieai sutiko ataa
kyli j Keleivio skaitytojų klausimus teisūs
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro
iaforamciaio pobūdžio. Klausimus ir aisakymus spausdinsime šiame skyriuje
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio
skaitytojas.

Mamos kepsnys
(Tęsinys)

Vaišingosios moters vyras, grįžęs iš darbo, išklausė
atidžiai žmonos istoriją apie vargingą moters padėtį. Jis
tuojau nuėjo milicijon apie tai painformuoti. Ten jam
buvo pasakyta, jog ji turinti daug darbo su panašiomis
bėdomis. Kai tik eilė ateisianti, jie tuojau suteiksią pa
galbą.

♦

Serioža po ilgo ir varginančio tardymo buvo išteisin
tas ir parvežtas atgal į miestelio milicijos būstinę, čia jam
buvo pažadėtas darbas. Gavo kepalėlį duonos ir mažą
maišiuką grikių. Nusilpęs ir išvargęs, užsimetęs ryšulį
ant peties, jis per sniegą ir pusnynus žingsniavo pas bran
gią savo Natašą, į mielą lūšnelę, į glėbį mielų vaikučių.

z

Vėjas be paliovos lipdė naujus pusnynus, šaltis skau
džiai kuteno keleivio ausis ir veidus. Iš dangaus sniegu
lės nustojo kristi. Serioža Ivanovič įsivaizdavo, kokia bus
didelė šventė jo namelyje, kai jis pames duonutės ir ska
nių grikių. Jis jau ėmė jausti švelnutes Katiušos rankutes,
glostančias jo ilgus apšarmojusius ūsus. štai jis jau gulįs
su Nataša po šilta kaldra. Ji jį karštai bučiuoja, o jis jai
pasakoja savo išgyvenimus arešte, naujas pažadėtas pa
reigas ir numatomas perspektyvas. Apsvaigintas vaizduo
tės. ne taip sunkiai jautė šalčio glamonėjimą ir nuolatinį
vėjo bučiavimą. Jau. jau netoli ir pagirys. Matyt ir trobe
lės stogas su balta stora kepure. Tik jis nematė kamino,
nerūko iš jo dūmai. Kuo arčiau prie trobelės, tuo greitesni
buvo jo žingsniai. Lindo į sniegą vietomis iki kelių, lipo
rėplomis. Pagaliau jis prie gryčiutės. Durys užverstos pus
nyno. Įeiti jam atrodė neįmanoma. Serioža nušliaužė tie
siog prie pašiūrės. Ten buvo kastuvas. Juo tikėjosi grei
čiau prisikasti prie durų. Padėjo ryšulį pasienyje ir greit
pradarė pašiūrės duris. Prieš jo akis buvo nematvtas vaiz
das. Kažin kas uždengtas maišu. Ant viršaus eglėšakiai.
Iš po jų kyšo batai. Jis tirptelėjo. Greit nusviedė eglėšakius, kilsterėjo maišą ir... pastiro iš išgąsčio.

— Nata!... — suklykė Serioža. Be žado susmuko ant
žmonos galvos. Šaltos, suledėjusios. Keletą sekundžių iš- i
gulėjo baisaus netikėtumo suparalyžuotas. Atsigavęs pa
juto savo rankose ledinę Natašos galvą. Išsigandęs atšoko.
Žaibo greitumu kilo klausimas: ”Kur vaikai?. Kas su
jais?“ Iš išgąsčio išverstomis akimis, nakniupstomis pus
tydamas sniegą, įsiveržė į trobelę. JĮ pasiekė sniegas ir
šalta oro srovė. Jis puolė prie mergaičių lovos. Išsižiojęs,
baisiai perkreiptu veidu. Nieko nematyti, tik patalai ant
viršaus. Greit atskleidė juos. Abi dukrelės, viena prie kitos
prisiglaudusios, susirietusios, pravertomis burnelėmis, gu
lėjo be gyvybės ženklų. Tėvas apčiupinėjo jas. glostė, bu
čiavo, šaukė, rėkė. kratė.. Seriožos dukrelės nieko nejau-!
tė. tėvo negirdėjo. Jo nervai neišlaikė. Apsikabinęs la
vonėlius, rėkė, klykė, kaip tik gali rėkti širdį piaustomas
žmogus. Iš akių ne ašaros ritos, bet širdies skausmas srove
tekėjo. Beklykdamas užkimo, užduso. Galiausiai visai
nutilo. Nešaukė ir neverkė. Staiga atsistojo, žiūrėjo ilgai,
lyg sustingęs. Pamažu veide atsirado šypsena. .Ji vis didė
jo ir didėjo. Jis pasiėmė Katiušą ant rankų, prispaudė ją
prie krūtinės ir prapliupo juoktis. Skardžiu baisiu balsu ’
Tai buvo kvatojimas, sumišęs su dusliu cypimu. Mirtinai
sužalotos sielos šauksmas į speigo nasrus, prarijusius visa,
kas jam buvo brangiausia, šauksmas žmogaus, kuris jau
nebuvo žmogus, tik kvatojantis pabaisa, neturįs proto
kontakto su dar didesne pabaisa — žmogiškąją tikrove.
Priešmirtinė apeliacija į mistišką ir kurčią būties sąžinę
išsiveržė sužalota sielos srove, nelaukdama atsakymo.
Kvatodamas Serioža išbėgo iš trobelės. Įsmuko į
pusnyną, išrėplioji, bėgo, klimpo ir vėl ėjo. Duslaus kvato
jimo aidai atsimušė pamiškėje ir grįžę sumišo su vėjo
dejavimais. Pribėgęs didelį pusnyną, jis susmuko jame su
numylėta Katiuša. Nugrimzdo ir jau neatsikėlė. Pamiškėje
neaidėjo kvatojimas, nedrebino dangaus žmogaus skaus
mo sužalotos sielos stygos. Tik vėjas, glostydamas balta
antklode padengtą žemę, barstė vis daugiau ir daugiau
baltų pūkų ant tos vietos, kurioje tėvas ir duktė snaigių
pataluose surado šilčiausią prieglaudą.
(Pabaiga)

Teisiamojo už šen. Roberto Kennedžio nužudymą Sirhano B. Sirhano brolis .Munir su motina eina i teismą
Los Angeles mieste.
'
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ESTIJOS HIMNAS
Mano tėvyne, tu mano laimė ir džiaugsmas,
Taip miela tu man visados,
Nerandu niekur, kur tik beieškau

Kad būtų kas nors man taip miela,
Kaip tu, mano brangi tėvyne.

Ir ten iiauginai.

Dėkosiu tau visada.
Lig mirties tau būsiu ištikimas.
Brangiausia man tebesi.
Mieloji mano tėvyne.

,

Tesaugo Dievas tave,
Tu, mano brangi tėvyne,
Tegloboja tave
Ir laimina visur
Tavuosius takelius.
Brangioji mano tėvyne.

DĖKOJA

ONA AMSIE SU ŠEIMA

bekojam visiem giminėm
ir dcaugam kurie mūsų tė
vo ir vyro W. Amsio mirties;
proga atsiuntė nuoširdžių
užuojautų ir gėlių; taip pat
ir už aukas Amerikos Drau
gijai Kovai su Vėžiu, arba
kitoms naudingoms organi
zacijoms. Nuoširdus ačiū vi
siems!
Ona Aimie ir šeima

Permatoma šaknelė, bet įstaty- ‘
mo nedraudžiama dėvėti, . nes
tai, kas neleistina, yra prideng
ta.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

. i

VelniaŽmogiai, arba Šė
toniška komedija, 3 veiksmų

Knyga yri geriaisiis žmogaus drangas
f
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hiane Cromp yra antroji mte>
ris. kuri JAV-se gavo arldiy
lenkt) nig jojikės leidimą.
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(6 asmenims)
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kai buvo gyvas. Jis turėjo
^.su bkra, kad, jei Tamsketuris vaikus, na, ir 9 anūžento tėvas mirė "miliokus. Jo pati seniai mirusi, ir n,enum“, jis buvo pakankapernai, kai jis pats numirė, mai Pr°bngas ir rūpestingas
visi manė. kad vaikams pa- say° Pa^es testamento ne
sitiks daug visokio turto. rašyti- Jo advokatas bus su
Įsigykite ką tik gautas ĮTaigi, to turto jis nema- Įuo ^are}?sJvi!US 7*!' domias knygas:
ža paliko, bet paliko "trust“ lūs. prieš rašydamas testa
Draugas
don Camillo,
Jo vaikai nė vieno cento iš mentą. Jei testatorius nutatėvo palikimo negavo. Jų rė savo vaikams palikti tik ’įdomūs klebono ir vietinės
o savo anūkams1 komunistų
advokatas jiems pasakė, nuošimčius,
..
.
..partijos
..... sekretokad jie su laiku gaus kažko-' P?cl3 Pallkimo sumą (pnn-; naus pasikalbėjimai, 216
kių nuošimčių, — o pinigai! clPaI), — jo noras bus įvyk-j P»U kaina $3.
ne jiems palikti, o jų vai-j dytas, ir niekas to nepakeis.; Auksiniai rageliai, Prano
kams.
į Vadinamasis "testamentary. Naujokaičio eilėraščiai, 64
Visi vaikai labai nepaten-! trust yra dalis testamento, j psl., kaina $2.
kinti, sako, jiems pinigai Tai yra metodas, būdas, ku-į OJiančio* pušys, Halinos
dabar yra reikalingi, nes jų nuo palikimas paskirstomas Didžiulytės . Mošinskienės
trumpų vaizdelių - apyvaikai lanko mokyklas ir pagal testatoriaus norus. Jis..
tas
trust
.
yra
vykdomas
braiž
176 , kaina $260.
reikalingi visokių daiktų.
taip,
kaip
j}
butų
vykdęs
’
Kai jų vaikai išaugs ir apsi
Prbikėlimas, romanas, pa
ves, jiems tie pinigai atiteks, pats testatorius, jei jis būtų rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai
o kas juos dabar viskuo ap dar gyvas. Jei žmogus nori na kietais viršeliais $3.75,
rūpins? Tėvai, kurie neturi palikti savo turtą savo anū minkštais $2.50.
pinigų, ir kurių daugumas kams, o ne vaikams, jis pa
Nužemintųjų generacija,
neperturtingiausiai gyvena? prastai turi gerą priežastį
tokiam
elgesiui.
Jis
pažįsta
egzilio pasaulėjautos eski
Mūsų žentas su savo bro
savo
vaikus,
žino
jų
sąlygas
zai.
parašė Vytautą* Kavo
liu nutarė, kad reikia pasi
ir
elgiasi
pagal
savo
nuožiū

lis, 77 psl., kaina $2.
imti advokatą ir kaip nors
rą.
Niekas
negali
jam
įsaky

Varpa* nr. 8, 206 psl., kai
tą "trust?4 Sunaikinti, kad
teismas jį, tą "trustą“. iš ti, ką jis turi daryti ir kaip na $2.50.
mestų ir padalintų pinigus jis turi savo turtą paskirsty
Aida* tarp
dangoraižių,
ti.
vaikams po lygiai.
romanas, parašė D. Nendrė,
Mums būtų labai įdomu
365 psl., kaina $5.
Dažnai tokie "trusts“ yra
žinoti, ar taip gali jiems pa
Asmenų, dievybių ir did
sisekti? Mūsų žentas yra surašomi tokiu būdu. kad
mokslus baigęs žmogus, bet patikėtiniai (trustees) turi vyrių VARDYNAS, surinko
mums atrodo, kad jis nėra teisę naudoti tam tikras, tes Anis Rūkas, 89 psl., kaina
perdaug gudrus. Gali dar įsi tamente nurodytas, sumas $3.00.
painioti į bėdą. užuot pini mokslui ar kitiem svarbiem
reikalam, kai turtas yra pa
gus gavęs.
• Jei Tamstai nesudarytų liekamas anūkams, kurie yperdaug didelių sunkumų, ra mažamečiai. Nežinau,
prašome mums per laikraštį kaip Tamstų žento tėvo tes
Anglų - lietuvių kalbų žo
parašyti. Mes kalbame seno tamentas yra surašytas, to
dėl
negaliu
Tamstoms
smul

dynas,
V. Baravyko, 590 psl.
viškai, kaip mūsų tėveliai
kiau
apie
jį
pasakyti.
Advo

apie 30,000 žodžių kaina $6.
kaime kalbėdavo, todėl pra
katas.
kuris
atstovauja
"esšome mūsų laišką ištaisyti ir
Lietuvių-anglų kalbų žo
ištaisytą laikrašty atspaus tate4<f, galėtų apie tai smul
kiai painformuoti Tamstų dynas, redagavo Karsavidinti.
žentą ir jo brolius bei sese naitė ir Šlapoberskis. apie
■ Labai seni "Keleivio“
ris. Man atrodo, kad, jeigu 27.000 žodžių, 511 psl., kai
•kaitytojai
Tamstų žentas ir jo brolis na — $5.00.
Ind.‘
nutars eiti į teismą "testa
Lietuviškai angliška* ŽOmento sugriauti“, jiems tai
nepasiseks, jei jų tėvas buvo dvna*, Viliaus Peteraičio, H
Kitu* mokyti — vbi mėg "savo proto“ ir žinojo. ką, laida, daugiau kaip 30,000
stame, bet save pamokyti — darąs. Greičiausiai Tamstų žodžių, 586 psl.. kaina $7 00.
žentas ir jo broliai bei sese
tik retas susipranta.
Introduction to
rys papyks kurį laiką ir pas• • •
1 kui nutars nesiimti "kraštu- Lithuanian, parašė Dambtinių“ priemonių, nes galų I liūnas, Klimas ir SchmalŽmogus, kuriam niekas gale jiems paaiškės, kad jų ’ stieg, 471 psl, didžiausias
nepatinka, yra žymbi nelai- tėvas paliko savo turtą ne ir moderniausias angliškai
mingmnb ui tą žmogų, ku svetimiems, bet jų pačių vai- kalbantiems lietuvių kalbos
kams, savo anūkams.
į vadovėlis, kaina $7.
ri* niekam nepatinka.

Ką tik gavome:

Tu priglaudei mane

dramū sū prologu ir epilogu,
parašė Stasys Barkauskas,
įrišta, 519 psl., kaina $8. Iš
leido Berta Barkauskiene.
Gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

Lietuviški barščiai

Svaras kiaulienos (rūky
tos ar šviežios), 2 rauginti
burokėliai, 1 petražolė, 1
svogūnas, 1 morka, 6 pipirai,
2.lauro .lalwliai- l’u^ ą*1'nes grietinės, 1 saukstas
sviesto, 1 šaukštas miltų, 3
su puse kvortų vandens.
M. ūveikauskaa, Attoraer at Law,
Prieskoninės daržovės nu
Co-operative Bank Plaza
valomos
ir kartu su supiaus1864 Centre Street
tyta mėsa sudedamos į šaltą
Boston, Mase. 02132
vandenį. Puodas pastatomas
ant mažos ugnies, ir valgis
Atsakymas
Klausimas
verdamas apie pustrečios
valandos. Vandeniui už vi
Jei Tamstų žento tėvas lnis. nugraibomos putos. Jei
Esame seni ateiviai. Į Amenką atvažiavome prieš būtų sudaręs savo testamen- mėsa šviečia, valgis pasūdo
58 metus. Visi mūsų vaikai, tą "naminiu būdu“, tai yra, mas. Pusė valandos prieš
yra čia gimę “ n0l*s lietuvisadvokato, gal būtų vilčių baigiant mėsai virti, į puodą
kai dar susikalba, bet jau jų . ... .
®
. ...;
vaikai visai nebesupranta ‘ok*
sugriauti", sudedami pipirai ir Jauro la
lietuviškai. Mes skaitome Žmonės, kurie savo tęsta- peliai. Išvirusi mėsa išgrie
biama, buljonas perkošia"Keleivį“ nuo pat atvykimo mentą patys surašo arba ku- mas.
čia ir visuomet skaitome, ne- rie vartoja "gatavas“ for- Atskirai sutarkuojami rau
praleidžiame nei
vieno mas, privalėtų žinoti, kad ginti burokėliai, užpilami
Tamstos teisių patarimo, tokie testamentai dažnai ga- trupučiu buljono,. ištroški
Gyvename farmoj, turime jj bQ(j "sugriaunami“ ir kad nami ir supilami į puodą.
čiamšsJ Nors abu esame se- okluose Ramentuose pa- Sviestas pakepinamas su
nyvo amžiaus, bet dirbti dar ^karnas turtas retai pasilie- miltais ir kartu su grietine
galime, ir be darbo, rodosi, . bems, kuriems testato- supilamas į sriubą.
Prie šios sriubos atskiroje
gyventi būtų nuobodu.
!
da.to lėkštėje paduodamos virtos
tekėjusi ufturtingo ameri” advokatams ir rūpesčio teis-1 arba su lupenomis orkaitėje
tekėjusi uz turtingo amen-,
1
; iške tos bulvės
kono sunaus. Jos uosvis bu■'
1
vo laikomas

Plačiajam pasauly visam,

, Šeimininkėms

Geri žodynai

Poslapis sipBnffl

LDVU, SO. BOSTON

Nr. 9,1969 m. vasario 26 d.
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Vietines žinios
Pirmą kartą Bostone

Keturios šimtinės

tokia paroda

Lietuvių Fondui

Vasario 23 d. bostonie-' Juozas ir Ada Šilimai
čiams buvo pristatyti du to- įmokėjo LF 200 do!. ir į jį
mai čia leidžiamų veikalų įstojo nariu. Abu šilimai yserijos "Krikščionis gyveni- ra pensininkai ir gyvena Ja
me“. Iškilmes pradėjo dr. P. maica Plain. Lietuvoje J. ŠiKaladė. Prel. V. Balčiūnas limas buvo Raseinių apskrikalbėjo tema "Likiminio po- ties savivaldybės sekretosūkio angoje“, išryškinda-; rius, o jo žmona (Rudavimas vykstančias krikščiony-j čiūtė) dirbo kurį laiką Krabės reformas ir su tuo susi- žiu valsčiaus raštinėje. Jie
jusius klausimus. Prof. dr.! užaugino dukrą Liliją, kuri
V. Mantauto tema buvo už-, čia JAV sukūrė seimą,
vardinta "Paviršius ir gel-j J. ir A. Šilimai iš Vokietimė“, bet prelegentas, poezi- jos emigravo į Angliją ir į
jos posmais keliaudamas t JAV atvyko 1959 metais. J.
nuo Ovidijaus iki Putvio, re šilimas dirbo vienoje vaikų
gis, suspėjo paliesti dar tik ligoninėje, o žmona Northeastem universiteto valgyk
paviršių...
loje kasininke.
Vyskupų atsišaukimą pa
Stasys Rackevičius įstojo
žymėtinai gera lietuvių kal
į LF ir įmokėjo 100 dol. Jis
ba paskaitė jaunuolė Dalia
1947 m. iš Vokietijos emigJasaitytė.
ravo į Venecuelą ir 1965 m.
Šia proga buvo surengta kovo mėnesį atvyko į JAV
krikščioniškosios ir lietuvių ir apsigyveno So. Bostone.
\erosios spaudos paroda, Dabar dirba Michel Kazan
kuria rūpinosi V. Kulbokas of Filenes moterų plaukų
ir A. Mažiulis. Jie patys tu- stilizuotojo (Hairdresser)
ri dideles bibliotekas, o, be j darbą. Tą patį darbą dirbo
to, parodai gavo retų ekspo- i ir Lietuvoj. S. Rackevičius
natų iš Alkos muziejaus,' sako. kad geriausios ir kantPutnamo seselių, Keleivio, ■ riausios klientės yra žydės.
A. Puskepalaičio ir brolių1 Zigmas Gavelis ir Juozas
Vembrių.
j Kuncaitis LF paaukojo po

Parduoda
JONUI GUDELIUI

Ekskursijos i Lietuvą

1968 metų
Singerio „zigzag“
t i vimoji mašina

te RasMadsie, k*tas*., mirus, jo žmonai J e n a i e ir
arthuieeiems aueiirdžią užuojautą reiškia

Ona Amale

BIRŽELIO 3 dieną (registracija baigiasi balandžio 2

LIEPOS 15 dieną (rebistracija baigiasi birželio 10 d.)

mažai vartota, siuva sagą kil
KAINA
pas, visokias siūles suknelėms
I •, > , .
( ir gražius išsiuvinėjimus, nerei- {skaityta kelionė lėktuvu — pirmos klasės/ viešbučiai
su maistu.
j kalinga priedą.
t
nesi vėluokite
Grupių dydis ribotas
Penkeriu metą garantija da
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į
lims. Kaina $51.80 arba mokėti
kas mėnuo po $5.80.

įsigykite ką tik teėjusią įdomią ir gražiai teleistą

Stasio Barkausko parašytą knygą
V B L N IAt MOG IA1
arba
ItTONlIKA KOMEDIJA.

Telefonuoti iki 9 vai. vakaro
telefonu 762-9031.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

Tai trijų veiksmą drama su prologu ir epilogu, 519 psl., kaina $8.
Užsisakykite šiuo adresu:

I.)

i

Jieškojimai

390 West Broadway
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Mrs. B. Barkauskas, P.O.B. 334, So. Boston Mass. 02127.

Iieškomas buvęs Stakliškės
alaus daryklos statiniu meistras.
kurį vadindavo "betkeru“. Jis
. . » t,
.
.
apie 1905 metus atvažiavo i So.
mi i LF narių gretas, paro- „ t
AUKSAS LORDŲ
, :
» j
• Bostoną. Turėjo a dukteris. Jei
dysime, kad nepamirsome .
..
i m ♦ / x« • -j-- i j •
kas apie m ar jo dukteris turi ziRŪMUOSE
kilnių tautinių idėjų, kad jas
malonėkite pranešti Keleiremiame
ir siekiame reali-1 vio
.....
.
administracijai
Vasario 13 d. D. Britani

ZUOtl.
jos Lordų Rūmai svarstė vy
LF adresas: 6643 S. Mapriausybės siūlomą įstatymo
projektą dėl Baltijos valsty lewood Ava., Chicago,
bių aukso fondų, saugomų
telaf. 778-2858.
Anglijos banke, išskirstymo
LIETUVIŲ LITERATŪ
Lietuvių Fondo Valdyba
britų firmoms bei asmenims,
RA SVETUR, 697 psl. Joje
turėjusiems nuostolių, ry
rašo A. Vaičiulaitis apie po
šium su Lietuvos, Latvijos ir
eziją. K. Keblys apie romąEstijos priverstinu įjungimu
TURKŲ ŪKININKAI
|
ną. R.£ilbajoris apie novelę,
į Sov. Sąjungą.
PRIEŠ ASTRONAUTUS S. Santvaras apie dramaturDar tebesvarstant šį įsta
: giją, V. Kulbokas apie krititymo projektš Žemuosiuose
Turkijog sostinėje pasiro- ką, J. Girnius meta žvilgsRūmuose, keli parlamento dė keista virtinė dviračių ve- nį į visą tą literatūrą aplaatstovai buvo pasisakę
.x prieš
. . žimų ir asilų, apkrautų dėžė- mai ir šio kūrybos laikotarpuses milionų svarų įamoke-; mįg ir akmenimis. Tai ūki- pio problemas, C. Gricevijimą rusams be jokio reika- „fokai, kurie traukė i Sovie. aus duoda išleistu knvgų i
tų ir JAV ambasadas, pasi- sąrašą. Kaina $10. ‘
‘
j
Parodoje buvo ir labai re*
rengę jas apmėtyti akmeniAiinirc
S KŠuii^^ mis. Policija suuodė jų tiks- J^UL IU S A UGI US, 284
ir, žinoma, sutrukdė jį įvyPJlslaPia,» šio {žymaus
tad laba, ga,la. kad to d,deP““koJ°
ninJ.----------oi lą
; dailininko paveikslai ir A.
Lordas Dilhome pasiūlė kinti
lio rengėjų darbo vaisiais
AV
O
tie
ūkininkai
tuo
savo
Gurausko bei T. Valiaus
galėjo pasigėrėti tik mažas . Kęstutis Devenis paauk o- įstatymo projjektui pataisą.
žygiu norėjo pareikšti pro- straipsniai, puošniausia knyskaičius žmonių, nes paroda j° LF 5 dol. Tai jau antra pagal kurią pusės miliono testą. Mat, ten laukai šiuo &a’ kaina $17.50.
i suma bus laikoma išmokėta
buvo uždaryta tą pačią die- penkinė.
1
Manomaitisl iš
iždo» ° ne & į metu jau turėtų žaliuoti, o
Ketvirtoji pradalgė, Niną. O tokia paroda pirmoji
Eugenijus
nubosi
nzur
i
•*!
• a
—
Bostone. Pravartu būtų bu- paaukojo LF 30 dol. Jis, tik
p^akiTO^
’Tt^S
šiemet nuolat lyja. sninga, do*
išleistas
literatūros
metperkūnai trankosi. Taip esą raštis, kuriame rašo 21 asvę. jei rengėja, butų tarę ,r suaiorganizavas ĮP^ atejoj
dėl to, kad astronautei pra- muo. Kietais viršeliais kaidŪrė dangų, todėl ir oras na $3.75, minkštais $3.15.
žindinamąjį žodį.
prieš 39 Lordų Rūmai tą pa taip susimaišęs...
•
x Reikėjo nemažų pastan?
>?»?
Aleksas
Ambrozė.
664
psl.
gų, kol ūkininkai buvo nuraBostone lankėsi proferorius Bostonas vienas būtų sūdė-Į
Įfai,
„
' jęs LF dvigubai daugiau? ™ Projektas dabarbus grų- minti ir jiems išaiškinta, kad Rau®J?1 .1
astronautai
čia
nieko
dėti,
na
.
v
įdėliais'
$10
dr. Anum. Ramūnas
į £gu dabar turime.
’ žintas Žemiesiems
*------- ---------Rūmams*
kad jie danguje skylės ne- minkstais
$8.
persvarstyti.
v
1
Bostonas antrajam milioGrįždamas ,s WashingtoDebatus Lordų Rūmuose pradūrę.
BALADĖS, šitoj labai
no. praeitą savaitgalį į Bos.”
.
* dėl Baltijos valstybių aukso
gražiai išleistoj, gausiai itoną buvo užsukęs Ottawos! ^F Vajaus Komitetas, fondų plačiai aprašė didieji
liustruotoj knygoj yra sep
universiteto profesorius dr. nuoširdžiai dėkoja visiems Londono dienraščiai ”The
tynios Maironio baladės. Tai
TEA-CUP
READER
Antanas Ramūnas. Čia jis aukotojams.
Times“ ir "The Daily Tele| knyga, labai tinkama dovabuvo sustojęs pas E. ir S.!
Vajau* Komitetą*
graph“.
noms.Kaina................$6.00
ADVISER
Santvaras.
x
J. V.
BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
on all problema
toje 238 psl. ,knygoje yra i
Prof. A. Ramūnas neseBostono
543 BoyktoA Street
dramos: Baisusis Birželi*
niai išleido didelį veikalų pakekgi»iv KALSNDORIUP
LIETUVIŲ FONDO
(Copley
*q.)
Room
32
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė
Development of tne Whole i
Boston, Ma**.
Man Trough Physical Edu-' Kovo 1-2 d. Tautinės
Parašė Prane* Naumieatii
PRANEŠIMAS
TeL 262-6B28
cation“. o dabar ruošia kny-i Sąjungos salėje, 484 Fourth
ki*. Kaina................... $3 5<
10 A.M. — 10P.M.
gą "Nemirtingoji Lietuva“. Į St., bus architekto Jurgio
1969 m. sausio 1 d. LietuLIETUVOS ISTORIJA
Vl-ji laida, parašė dr. Van
Netrukus jis rengias, ke- d kurios
lnas 9lJri£„M
da Daugirdaitė-Sruogienė
RADIJO PROGRAMA
liauti į Europą, o velniu ir
lituanistinei mo- talo buvo 515 tūkstančių dol.
Per
1968
metus
fondan
su

414 psl., daug paveikslų, ke
aplink pasaulį. 1957-59 m. i tykiai
Lietuvių
Radi)
telkta virš 115 tūkstančių ir
prof. A. Ramūnas su paskai-1
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta
Programa Naujoj Anglijo
Knyga ne tik geras vadovė
tomis yra aplankęs 27 valsKovo 2 d g val vak Jor. teis meteis fondas paskyrė
Ii
stoties
WLYN,
1360
V
ty*>esdan Hali Izidoriaus ir Vyte 28 tūkts. dol. lietuvybės rei loeiklų ir iš stoties FM lis mokiniams, bet ją su ido
kalams. Iki šiol tam tikslui
mumu skaitys ir suaugusieji
nio Vašyliūnų lietuviškos
101.7
mc.'
veikia
sekmadie
L. Fondas yra davęs jau 68
Kaina ............................. $6
muzikos koncertas.
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dir
tūkstančius
dolerių.
Staiga mirė S. Verbicką*
• • •
IŠ SUTEMŲ J AUŠRĄ
ną. Perduodama: Vėliatvh
1969 Lietuvių šeimos ir paaaulinių žinių eantnrato parašė prof. dr. Antanas
Kovo 9 d. So. Bostono
Vasario 16 d. Stanislovui Lietuvių Piliečių Dr-jos sa Švietimo Meteis bus deda
P. Ramūnas, 453 psl., kai
Verbickui, buvusiam Stepo lėje bus tradicinė Kaziuko mos visos pastangos, kad LF r komentarai, muzika, dai
na $6.00.
no Dariaus posto vadui, pos mugė. kurią rengia Baltijos priartėtu prie miliono dol. no* Ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis
PEILJO AŠMENYS, Jut
te buvo surengtas pagerbi ir Žalgirio skautų tuntai.
sumos. Turėdami LF milioBaltic
Florists
gėlių
ir
dora
gi*
Jankų*, 3 veiksmų dra
mo pokylis, o vasario 19 d.
• •
ną, kasmet galėsime skirti
jis jau amžinai atsisveikino S Kovo 14 d. 8:30 vai. ne mažiau 70-80 tūkst. dol. nų krautuvę, 502 E Broad ma, 261 psl., kaina $4.00.
su visais. Palaidotas vasario vak. Baltų dr-jos III-sis kon mūsų tautos išlikimo bei lie way, So. Bostone. Telefo
Nardžio pulkas,
Halės
22 d. Blue Hills kapinėse.
certas. Programą atlieka tuvybės reikalams. Laikas nas AN 8-0489. Ten gaun* Vaivorykštės, kaina $2.
ms« ir Keleivi*
Velionis paliko liūdinčius solistė Daiva Mongirdaitė. pagaliau suprasti, kad lietu
Lietuvos konstitucinės tei
• • •
vybės bare savo žodžius, nu
brolį Joną Randolphe ir se
ses klausimais, parašė KosNENUSIMINKI1 £!
serį Grasildą Lietuvoje.
. Kovo 16 d. V. ir S. Minkų tarimus bei pžmojus galėsi Galima pagelbėti iiergantiezM tantinas Račkauskas, 178
x I ra<lijo Talentų popietė So. me paversti veiksmu tik ta- reumate, ranką ar koją akaus* psl., kaina $2.
Jiems reiškiame gilią uz-, B^ono Lietuvių Piliečių
kai turėsime tam reika mala, nutirpimu, jaučiant nue*
lojautą.
i pr.jog saloje
į lui pakankamai kapitalo
kapitalo.*! rargj.
LIETUVIŲ BELETRIS
««_•
__
________
t
__
• RE&LEEF RUB mestis dau
* * *
į Visi lietuviai, organizaci gumai pagelbsti. Užtikrinam pa- TIKOS ANTOLOGIJA, II
,
i Balandžio 13 d. So. Bosto-’ jos bei sambūriai, kurie iki aėkmea, arba grąžiname pinigus. omas, redagavo Bernardai
Siųskite $5, gausite vaistu* Brazdžionis ir Beny* Bab*
Auka Baltui
! no Lietuvių Pil. Dr-jos sa- f šiol negalėjo įstoti į LF na- ki auska*. 700 puslapių, kaina
M
. n ..
...j. ' Įėję šv. Petro lietuvių para- rių eiles, kviečiami tai padaROYAl* PRODUCTS
’ M n Vnv<mio vrvo n
Manja ir Povilas Virinecj,oro metinis koncer- ryti šiais Lietuvių Šeimos ir Narth
St*„ P.O. Bos 9112 Į10. Knygoje yra 61 rasytoNrvark, NJ. 97105
}o kūrybos pavyzdžiai.
Švietimo Metais. Įzijungdakai Balfui paaukojo $5.
} tas.

ne imkite ir skaitykite!

i

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway

So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
ū Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas
Skambink ite

268-4662
LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
ha* savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo fialas, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanu*
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba’ daug aktualių
iliustracijų ir tt Laikrsitį apsimoka prenumeruoti.
Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis
siunčiamas ui pusę kainos, kur: Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOM A LIETUVA
77S Goargu Slrcst, LaHsHe -Montreal, t arauta.

SUSIVIENIJIMAS

SLA

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau M molę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS M1U0NUS dolerių

SLA—didžiausia lietuvių frzternalinė organizacija —
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra
pigi, nes, SUSIVIENIJIM AS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau tori daugiau, kaip tris su puse miltino dolerių
kapitalą, tad ja apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia guli gauti įvairių klasių reikalingiausias
apdrsuduu nuo $100.00 iki $10.000 %
SLA—jaunimui duoda gers Taupomąją Apdraudą — Ba.
dowmsut Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
uukitojo mokslo studijoms ir gvvenimo pradžiai.
SLA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams lala: pigią TERM
apdraudę: ui $1,000.00 apdrandos tik $3.00 mokes

čio metams.
SI-A—AKCIDENTALt APDRAUPA naudinga visokio
amžiaus asmenims, .rekomenduojama lietuvttkę
klubų M draugijų nariams. Už Sl.oon.oo akcidentaHs apdfav^os mokestis $2.00 į metus
ŠIA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės
* kuopų veikėjus, ir \ie pin^iau paaiškins apie
■—-sau
-a
Gausit* spausdintas
fmrsiysftu:

informacijas,

jeigu

LMkunntua Alltanre of America
M7 West 3«th Street, New York, N.Y. 19M1

t

I
KELEIVIS, SO. BOSTON

Poslapis ifEunfst
Sestasis lietuviškos muzikos
koncertas

Vietines žinios
M404M4«4i440044444440«44'**44«*4*'**«4*4*444*+*e******4**************^
J. Okunio meno darbų

I

Simfoninis koncertas
Melrosėje

paroda

Bostono lituanistinės mo
kyklos Tėvų komitetas ruo
šia arch. Jurgio Okunio me
no parodą. Paroda Įvyks ko
vo 1-2 d. Tautinės Sąjungos
namuose. 484 E. 4th St., So.
Bostone.
' "
i
Parodos atidarymas—šeš
tadienį, kovo 1 d. 7:30 vai.
vak. SekmadienĮ, kovo 2 d.
paroda bus atidaryta nuo 10
vai. ryto iki 5 vai. popiet.

Bostono ir apylinkės lie
tuviai kviečiami parodą ap
lankyti. Parodos pelnas ski
riamas Bostono lituanistinei
mokyklai.
I
V. Mališauskaitė grįžo

Vida Mališauskaitė, porą
mėnesių paviešėjusi Lietu
voje. jau sugrįžo, o Eugeni
ja Mališauskienė dar pasili
ko iki balandžio mėnesio.

Sekmadienį, 1969 m. ko
vo 2 d. 8:30 vai. rak., Jordan nall salėje. Bostone,
Mass., rengiamas šeštasis
lietuviškosios muzikos reči
talis. Tai bus Gražinos Bace
vičiūtės sonatų vakaras, ku
rio programą atlieka smui
kininkas Izidorius Vasyliū
nas ir pianistas Vytenis M.
Vasyliūnas.

Kovo 2 d. 3:15 vai. po
pietų Melrose Memorial
Hali salėje bus Melrosčs
simfoninio orkestro koncer
tas su baletu. Minėtam or
Bus atliekamos G. Bace
kestrui, kaip žinoma, diri vičiūtės trečioji, ketvirtoji
guoja komp. Jeronimas Ka ir penktoji sonatos smuikui
činskas.
ir fortepijonui.

Bilietai į koncertą po 2 ir
3 dolerius gaunami V. Stel
So. Bostono Lietuvių Pil. moko draudimo įstaigoj So.
Dr-jos vasario 20 d. susirin Bostone ir kasoje prie salės.
kime fin. sekr. A. Druzdis
Gražina Bacevičiūtė gi
pranešė, kad sausio mėnesį
turėta keli šimtai dolerių musi Lietuvoje 1913 m., bai
nuostolio. Nutarta remon- j gė mokslus Varšuvoje, tobu
tuoti antrą aukštą, abiejose linosi Paryžiuje. Atvažiavu
salėse pastatyti po du ven si į Lietuvą, ji davė puikų
tiliatorius, kui ie atsieis apie smuiko rečitalį. Po to, nuvy
kusi Lenkijon, ten rado sa
perą tūkstančių dolerių.
Naujų narių nepriimta, vo darbui palankią dirvą,
prasimušė į pirmaujančių
bet dviejų nustota.
S. Griganavičius pranešė Lenkijos kompozitorių ei
apie tęsiamą keltuvo vajų. les. laimėjo Chopino tarp
A. Ketui akis perskaitė kont-į tautiniame konkurse Varšurolės komisijos protokolą. 1 voje antrą vietą už fortepi
Sausis buvo nuostolingas

Žiūrėkite, kų jūsų "senos mados“ šeimos bankas duoda

A. J. NAMAKSY
Real Estete dk Insurance
321 County Club Rd

• Nuo įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto

1

• Kas mėnuo priskaitoma

Newton Centre, Mass. 02159

*

TeL 332-2645

Talentą į praiomi
jono koncertą. <» Belgijoje
Balfo prašymas
| Bostone sėdėdami galėsime
gavo pirmą premiją už ket
apkeliauti pasaulį
registruoti*
virtąjį styginį k . artėtą. Pa
Balfo valdyba kreipiasi į
sižymėjo kaip smuikininkė,
Kovo 30 d. 4 vai. vakaro
Norintieji dalyvauti Lie- lietuvių visuomenę su dide
gaudama Wienia\vskio tarp uvių radijo programų 7 a- liu prašymu.
j Lietuvių Piliečių Dr-jos II
tautinėse varžybose Varšu entų popietėje kovo 16 d.
Kovo 15-16 dienomis Chi-Į aukšto salėje inž. Vytautas
voje pirmą premiją.
šviečiami iki šio mėnesio cagoje įvyksta jubiliejinis‘ Izbickas skaitys paskaitą:
galo atsiųsti savo vardą, pa (25 m.) Balfo seimas. Meti-; "Vaizdpi ir komentarai iš
Su giliu liūdesiu tenka vardę, adresą ir nurodyti, nių seimų proga didesnių; kelionė* aplink pasaulį“.
konstatuoti, kati šis rečitalis, kokį talentą turi ir ką žada kolonijų skyriai įteikia tūks-! Tai bus kiekvienam gera
planuotas kaip eilinis lietu atlikti programoje. Rašyti tantines sumas aukų. Bosto-I proga pamatyti Kopenhagą,
viškosios muzikos koncertas, šiuo adresu: Valentina Min- no Balfo skyrius tuo tarpui Romą - Vatikaną, Atėnus,
netikėtai tampa jos pomirti kienė. 502 Broadvvay, So. yra labai neturtingas. Per-i Beirutą, Kuvveitį, Indiją, Si
niu minėjimu. Gražina Ba Boston, Mass. Tel. 268-0489. nykščiai metai buvo labai amą - Bangkoką, Hong Kon
cevičiūtė, susirgusi plaučių Vėliau užsiregistravusių ne šykštūs. Ruoštasis banketas; gą, Japoniją ir Havajus.
uždegimu ir prisidėjus stip bus galima į spausdinamą jokio pelno nedavė, o skelb-' Paskaitą ruošia Lietuvių
riam širdies smūgiui, užge programą įtraukti.
tasis vajus vos pasiekė $500. Bendruomenės Bostono apy
so šių metų sausio 17 dieną
Tokia suma nei valdybai, gardos valdyba.
Šiemet talentus atrinkti nei mūsų kolonijai garbės
Varšuvoje, pačiame savo
amžiaus ir kūrybos žydėji sutiko Aleksandra Gustai- nesudarys.
Patys nemarinkime
me. Būdama nepaprastai tienė. Ona Ivaškienė, Elena
Tad mes maloniai pra»lietuvių kalbos
kūrybinga, ji paliko daug Valiukonienė. Gintaras Ka šome tuos. kurie pernai ne
muzikinio turto, kuris yra rosas ir Juozas Rentelis. Jie galėjo atiduoti savo aukos,
Dr. Balys Matulionis LB
beveik visas atspaustas len bus ir šokių varžybų teisėjai. tą šventą pareigą atlikti iki Kultūros klube pavyzdžiais
kų leidyklos "Polskie Wyiš gyvenimo įrodinėjo, kaip
įvykstančio seimo.
Progiamoj
dalyvauti
iš
dawnictwo Muzyczne“.
mes savanoriškai mariname
Worcesterio atvyks Lietuvių
Balfo knygos ištisus me savo gimtąją kalbą šeimose,
Šio rečitalio rengėjų kuk Meno Ratelio penketukas, tus atviros. Jose yra daugy-j susirinkimuose ir kt. ir ragi
lios pastangos parodyti Gra kuriam vadovauja V. Dun bė pavardžių su tuščiomis no rimtai kovoti su mūsų
grafomis, kurios prašosi už-‘ pačių abejingumu savajam
žinos Bacevičiūtės kūrybą, dulis.
Valentina
Minkienė
pildomos bent vienu kitu žodžiui.
pažadinti plačiosios Bosto
doleriu.
Tad laukiame gera
no visuomenės dėmesį ir
širdžių tautiečių atsiliepiant.
meilę savo tautos kūrėjų
Stelmokai
išvyko
į
Floridą
darbams.. Rergėjų viltys pa
Aukas galima įteikti So. Bostone Bay View išnuo
siteisintų, jei visuomenė
Baltic Realty savinin bet kuriam valdybos nariui mojamas suaugusių porai arba
gausiai atsilankytų i šį kon kas Vytautas ir Skolastika arba Keleivio administraci rimtam viengungiui 4 kambarių
butas pirmame aukšte už $35
certą.
Stelmokai išvyko į Floridą jai.
mėnesiui.
Klausti tel. 268-26%
V.
Valdyba
<
atostogų. Grįš kovo 10 d. i

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS
460 We*t Broadvvay,, South Boston. Mas*.

Ę

išnuomojamas butas

Dorchestery. 35 Torrey St.,
arti viešojo susisiekimo ir krau
tuvių. 5 kambariai, šviesūs ir
patogūs, nuoma $90 mėnesiui.
Skambinti vakarais telefonu:
265-9146 K. Makaitis.
į

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIEKA VAISTINE
Pnruuodame Ūktai raistus, išpildome gydytojų

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Skambinkite 268-2500

M reik vaistų — sikit į lietuvišką vaisUną.

suskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. popiet
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.
Turtas (Assets) virš $132,000.000

8sv. Emaauei L. Rusengard, B. S., Beg. Pkarm.
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Braadsray, terų E ir F gatvių, SO. BOSTON.

TcMsmm

AN 8-6020

Nūn 9 nū. ryte iki 8 vai v, išskyrus šveatodienhm ir seki

Elektros vikingas H
jūsų namam ir bizniui
Galite pakviesti nakties,
savaitgalių ir švenčių metu
Kreiptis:

; 3

JOHN J. PHILLIPS
Elektros meistras
Telefonas 254-6353

*44444444444444444444444444444444

Dažau ir Taisau

Trans-Atlantic Travel Service

4
4
4

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau
viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Mase.
Tek CO 5-5854

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
IŠTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.
'►

g=

Elood Sąuare
Uardware Co.

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jog. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio
PC DINIS
OPT(OMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarais ii anksto susitarus
447 BR0ADWAY
South Boston, Mass

^444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

Išnuomoja

•Už visus indėlius moka
• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosins metus
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčiu

Nr. 9,1969 m. vasario 26 d.

Mnimtu N. J. ALEKNA

Tai veltui

*28 EAST BROADWAY
SObTH BOS1ON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
IMojamin Moore Dažai
Popieroa Sienoms
Stiklas Langams
Visokis reikmenys nan
Reikmenys piamberiams
Visokis csležies daiktai

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

i;
!;

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos:

Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

9 —5
9— 7
8—12

•mm******************************
ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd

Worce*ter, Mas*. 01604
TeL 796-3347

(RUDOKIUTft)
OPTOMETRISTft
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

ė********************************

Ketvirtu & Co.
—jeweleRs—
Laikrodžiai-Deimantal

Elektra Prietakai
MpmtinmU

taisome

laikrodžio*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Brademy
Se. Boston, Mass. 02127
• Tek AN 8-1761

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerj pagerinti Texato's Flame
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42% . Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
487 \Vashington Street
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti’
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai Atsilanką įsiti
kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski

360 W. Broadvray
So. Boston, Mase. 02127
Telefooas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
4c444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

168 Milbury St

Keleivį.

metam*

$5.

t

Kaina

EXPRESS CORPĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

WORCESTER, MASS.

siunčia betarpiškai
TeL SW 8*2866
IS BOSTONO J LIETUVĄ
yra vienintelė oficiali įstai
ir kitus Rusijos okupuotus
ga VVorcestery, kori
siuntiniu* tiesiog ii W<
torio į Lietuvą ir lutas Rusi
greitas ir
jos valdomas sritį*. Čia lmlftrsntuotss
darbo dienomis
gvitni jg sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir noo 8 vak ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniai*
tvarkingai.
Čia galima gauti įvairiau nuo S vaL ryto iki 2 vai. p.p.

sių importuotų ir sietinis
gamybos medžiagų ir Idtų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
Paršgink savo pažįstamus Ubai

išsirašyti

COSMOS PARCELS

Vedėja B. Svfldieoė

331 W. Broadvray

Se. Boston, Mass. 02127
ToL 268-0068
Vedėjas J. Vaičaiti*

