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Simo Kudirkos tragedijos 
įtampa nemažėja

Atstovų rūmų užsienio reikalų pakomitečio pirminin
kas tardo naujus liudininkus, likyla naujų davinių, kurio 
kaltininkų buvo nutylėti. Tardymas dar nebaigtas

Simo Kudirkos pardavi- lęs Vigilant laivo vadui tie- 
mo tragedijos aiškinimas ir šiai kreiptis į užsienio rei- 
jos tikrųjų kaltininkų iešoji- kalų sekretorių William P. 
mas toli gražu dar nesibai-1 Rogers, kap. Eustis atsakęs, 
gia, nors tos pabaigos galbūt kad sprendimas Kudirką 
kaikurie jos kaltininkai gal grąžinti esąs galutinis, ir j 
jau ir labai norėtų • užsienio reikalų sekretorių

šio įvykio tardymas įgijo nesikreipęs, 
daug rimtesnį vaizdą, kai Hays, remdamasis vertė- 
paėmč jį į savo rankas At- jo Obolensky liudijimais, 
stovų rūmų užsienio reikalų apkaltino Pakrančių apsau- 
pakomitečio pirmininkas W. • gos vadovybę ir laivo kapi- 
L. Hays, kuris nebijo jokių toną. kad jie. save teisinda- 
"viršininkų“ ir jiems nepa- mi. meluoja ir daug esmin- 
taikauja, o ieško tikrų nusi- gų dalykų sąmoningai nuty- 
kaltėlių. nors jie būtų ir po Ii tardytojams.
labai garbinga uniforma ar į Hays pareiškė, kad gau- 
aukstomis pareigomis pasi-įnąs nepaprastai daug laiškų 
slėpę. . i ir dardymo pusiąukely nesu-

Hays pareiškė, jog turįs stosiąs, kol visko neišgvil- 
žinių, kad S. Kudirka dar iš- dengiąs, 
vakarėse savo pabėgimo, už-' šiuo metu Pakrančių ap- 
mezgęs radijo ryšį su Vigi- saugos vyriausias viršinin- 
lant laivu, pareiškęs norą kas adm. Chester R. Bender 
bėgti iš sovietinio laivo. Tos pareiškė, kad jis jau esąs 
žinios dabar tikrinamos. J baigęs tardymą ir neužilgo

Hays pareikalavęs atvykti j0 davinius viešai paskelb- 
į pakomitetį liudyti Vigilant siąs.
laivo radijo operatorius. j į kitų su Simo Kudirkos

Hays apklausinėjo ir Ry- tragedija susijusių įvykių 
tų Europos bei Rusijos sky-i galima paminėti, kad adm. 
riaus direktoriaus pavaduo- Ellis jau pakeistas viceadm 
toją Kempton Enkins ir aiš- Robert w. Goehring, kuris 
kino, kodėl Voice of Ameri-: ejs pareigas iki bylos galo. 
ca net per penkias dienas, Washingtone sekmadienį 
nuo Kudirkos bandymo pa- į demonstravo daugiau nei 
bėgti, nedavė Sovietijon jo-, 100 tenykštės mažos lietu
ku žinios. Šia proga jis vįų kolonijos narių prieš 
taip pat klausinėjo Voice of valstybės departamentą, ne- 
America tvarkytoją, kodėl bodami prieš Pakrančių ap- 
lietuviška programa teduo- saugos tarnybos pareigūnus 
dama tik pusę valandos, kai į nukreiptus šūkius, 
kitomis kalbomis, ypač rusų. į Galima dar paminėti, kad 
tas transliacijų laikas gana chicagiškis kun. Paul D.
ilgas. Lindstrom nori suorganizuo-

Pakomitečiui liudijo ir bu- ti mažų laivelių grupę, kuri 
vęs Vigilant laive nelemtose sekiotų sovietų žvejų laivus 
žvejybos derybose vertėjas, ir ragintų jų įgulą bėgti į 
Alexis Obolensky, kuris pa- laisvę. Tik čia jo planą truk- 
sakė, knd du kartu kalbėję- dąs valstybės departamen-
sis su Simu Kudirka prieš jo•_ _______ _____ ____•

Ii Simo Kudirkos likusio 
paso sužinota, kad jo tėvas 
yra Jonas, žmona Ganė, so- 
nūs Evaldas ir duktė Lolita.

Jie gyveną Klaipėdoje.

prievartinį grąžinimą sovie
tams Kudirka jam pareiš
kęs, kad norįs geriau šokta j 
vandenj k mirti, negu kati 
grąžinamas atgal į rusų lai- 
▼ą-

Bet jis negalėjęs nė į jūrą 
nušokti, nes rusų budeliai jį 
net vieną valandą ir 45 mi
nutes kankinę, kol nugalėję.

Vertėjas Obolensky sifi-

tėvas“ Lw A. 
ca yra majasta Forde 
vės prezidentą*.

Reikalauji laimės ~

esi banditas
Paskutiniuoju metu svar

biausias Sovietų S-gos laik
raštis Pravda visus tuos, ku
rie kelia balsą už Sovietijos 
žmonių laisvę, vadina kri
minalistais, visuomenės at
matomis, parazitais, bepro
čiais ir net banditais.
- Solženicino raštus, už ku
riuos jis gavo Nobelio pre
miją. laikraštis vadina tik 
"popieriaus terliosimu

Egipte delegacija, 
prezidento Aly Sabry vado
vaujama, išvyko j Maskvą

tai padidinimo. Vasario i 
į nosį baigiasi paliaubos^
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Kalėdas jos atiduodamos Sahation Anny, organizacijai, 

kari jas išdalina beturčių vaikams.

Ar attikai šios dienos savo pareigą?
i laiikų ir telegramų

Hays, kurio vadovaujamas kongreso pakomi
tetis veda Simo Kudirkos išdavimo sovietams tyrinėjimą, 
bot tų paraginimų reikta dar daugiau, kad tyrinėjimas bū
tų tęsiamas, kol visi nusikaltėlei bus išaiškinti

Jeigu dar netelegrafavote ar nepsitaiėte laiško, tuoj 
pat rąžykite, prašydami tęsti investigaciją, -šiuo adresu:

Hon. Rep. Wayne Hays, House of Representatives, 
Washington, D.C. 20515.
Kiekvienam darbui reikalingos lėšos. Reikia jų ir Si

mo Kudirkos bylai. Bostone Žmogaus teisėms ginti komi
tetas, kuris tuo reikalu rūpinasi, atidarė sąskaitą nr. 
045-873-2 The National Sharrmut Bank, So. Boston, Mass. 
02127 Savo auką galite perduoti ir per Keleivio admi
nistraciją ar Lietuvių Enciklopediją. Pastaroji tarpinin
kauja ir telegramoms persiųsti. Paskambinkite 265-7730 
ir paprašykite jūsų vardu pasiųsti telegramą ir už tai pa
siųskite Enciklopedijai >1.00.

Tai padaryti kiekvieno lietuvio pareiga!

Atskiro numerio kaina 20 centų

Prof. Ignas Končius 

sveiksta
Prof. Ignas Končius jau1 

sveiksta Matulaičio senelių' 
ramuose Putname, Conn., 
ir sveikina Kalėdų ir Naujų
jų Metų proga visus bosto
niečius ir kitus pažįstamus, 

t Praeitą sekmadienį, gruo- 
* džio 20 d., ALIAS Bostono 
skyriaus 4 inžinieriai lankė 
prof. Igną Končių, kuris 
jiems pareiškė: "Gyvenu 
gerai, valgau, matau, galvo
ju, kalbu, gerai seselių pri
žiūrimas, bet pasidariau tin
ginys ir nebegaliu vaikščio
ti. Tad ir važinėju po namus 
dviračiu. Tik slegia vienat
vė. Tad džiaugiauosi gerais 
žmonėmis, mane atsimenam 
ciais.“

Prof. Končiaus svečiai in
žinieriai J. Čereška, J. Gim
butas, E. Manomaitis ir J. 
Mikalauskas paruošė įdomią 
programą ekrane ir praleido 
su prof. Končium apie ke
turias valandas.

Pageidautina, kad ir dau
giau kas prof. Končių ap
lankytų. Lankymo laikas 
nuo 1 iki 8 vai. popiet

Pulgis Andriušis

labai sunkiai serga
Iš Australijos mums rašo, 

kad žinomas rašytojas ir 
daugelio Amerikos lietuvių 
geras bičiulis, dar palygina
mai neseniai čia dalyvavęs 
eilėje literatūros vakarų, jau 
ilgas laikas guli Adelaidėje
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Lenkijoje kruvinos riaušės
v

nuvertė Gomulką
Riaušių priežastis — ekonominiai sunkumai Jos gu* 

Įėjo išvirsti į plataus maste) sukilimą Naujasis Lenkijos 
vadas yra lankstesnis politikas, — sako vakariečiai

Kaip jau buvo anksčiau 
spaudoje rašyta, praėjusią 
savaitę Lenkijoje pradėjo 
liepsnoti plataus masto riau
šės, kurių jau nebuvo galima 
režimui nuslėpti nuo Vakarų 
žurnalistų akių. Stipriausiai 
tos riaušės įsisiūbavo Danci
ge, dar keliuose miestuose ir 
jau grėsė išsiplėsti ir į Var
šuvą ir išvirsti į tikrą sukili
mą.

Skelbiama, kad tų nera
mumų priežastys yra ekono
minės, nors nėra abejonės, 
kad lenkų masės tyliai, bet 
visuotiniai neapkenčia ir ko
munistų politinio režimo

Riaušes įžiebė, prieš pat 
Kalėdų šventes vyriausybės 
paskelbtas kainų pakėlimas 
maisto gaminiams ir kasdie
ninio vartojimo prekėms. 
Mėsa ir mėsos produktai pa
branginti nuo 11 iki 33 nuo
šimčių. Iš javų gaminama 
kava paprango net 92 nuo
šimčiais, o batai, rūbai, vir
tuvės įrengimai ir baldai pa
brango nuo 10 iki 25 nuo
šimčių. Taip pat pabrango 
žiemos metu ir kuras. Ka
dangi Lenkijos darbininkas 
uždirba tik nuo 83 iki 100

VISIEM "KELEIVIO“ SKAITYTOJAM, 
BENDRADARBIAM, PLATINTOJAM IR 
RĖMĖJAM LINKIME MALONIŲ KALĖ

DŲ ŠVENČIŲ.
Keleivio“ redakcija ir administracijam

D&koįsižeidė 

kultūras ministrė?

Amerikos koresponden
tams paklausus Sovietų Są
jungos ministrę Furcevą, ar
ji nemananti, jog toks bai
sus sovietų spaudos išpuolis 
prieš Nobelio premijos lau
reatą rašytoją Solžoniciną 
nepakenks Sovietijos ir A-
merikos kultūriniams santy
kiams, minėta ministrė tik
dėl tokio klausimo jau su
pyko ir atsakė, kad tokiems
korespondentams, kurie sta
to šitokius klausimus, ne vie
ta Sovietų Sąjungoje.

Didelės riaušės buco 
Oldnauoj

Okinawos saloje, kuri po 
karo laikinai atskirta nuo
Japonijos, įrengta JAV ka
rių bazė. Pereitą savaitę a- 
merikiecio kario automobi
lis pervažiavo tenai vieną 
japoną gyventoją, ir dėl to 
kilo didžiulės riaušės. Į a-
merikiečius minia mėtė ak
menis. padeginėjo jų auto
mobilius, mokyklas. Malši
nant sužeisti 85 asmenys, ir 
suimta 50. Sakoma, kad to
kio masto riaušių ten dar 
nėra buvę.

ligoninėje, ir jo sveikatos dolerių per mėnesį, tai tokie 
stovis labai blogas. f kainų pakėlimai, ypač dar

Dar neseniai čia Lietuvių' apie 12 dienų prieš šventes. 
Dienos išleido literatūrinę : sukėlė nepaprastą pasipikti- 
keturių autuorių plokštelę, • nimo bangą.
kurioje įrašytas ir Pulgio i Buvo skelbiama, kad Dan- 
Andriušio literatūrinis žo- cigo riaušėse, kurias malšino 
dis. bet tai jam jau nedaug policija ir kariuomenė, žuvę 
džiaugsmo beteikia. į šeši žmonės ir kiek daugiau

Nuošširdžiai linkime vis buvę sužeistų. Bet Švedų 
dėlto nugalėti ir sunkią Ii- žurnalistas, tuos įvykius ma
gą ir grįžti iš ligoninės į mū- tęs ir slaptai filmavęs, tvir- 
sų tarpą. ! tina, kad galėjo žūti apie
• 300 žmonių, o sužeistų buvo
ir Čia negalėjo j nepaprastai daug, nes tan-

! kai traiškė riaušininkus, o
SUSliarU į kariuomenė ir policija tie

Berlyne nuo kovo mėn. 12 to“!* i J"™* S’^° liu-
kartų buvo susitikę tartis gijimu. Į Dancigą slmkę 3au 
Berlyno reikalais JAV, Bri- lr įgulų tankai,
tanijos, Prancūzijos ir So- Lenkijos komunistų parti- 
vietų Sąųungos ambasado- J08 c®ntro komitetas, siekda- 
riai, bet visos derybos buvo mas l®nkus kiek dar galima 
bergždžios. Vakariečiai šie- apraminti ir taikesniu bū- 
kia garantijų, kad komunis- du’ praeitą sekmadienį ai
tai netrukdys susisiekimo statydino iš pareigų komu- 
tarp Berlyno ir Vakarų Vo- nistų partijos ir visos valsty- 
kietijos ir nori išsiderėti di- b®8 vadą Vladislovą Gomul- 
desnių laisvių V. Berlyno M. nors ir švelninančiai pa
gyvento jams susisiekti ąu R.' skelbta, kad neva jis pats 
gyvenančiais vokiečiais. pasitraukęs dėl ligos.

Komunistai nori panai
kinti politinę Vak. Vokieti
jos įtaką Vakarų Berlyne ir, palis senato yra priešin- 
aplamai nuneigti Vak. Vo- g8 lėšų skyrimui greitesniem
kieti jos pretenzijas į Vak. 
Berlyną.

Su Gomulka iš Politinio 
biuro pašalinti dar keturi 
jo šalininkai ir svarbūs pa
reigūnai

Gomulkos vietą dabar už
ėmė senas komunistų parti
jos veteranas Edw: l Gie- 
rek. Sakoma, kad Gierek 
buvęs senas Gomulkos prie
šas Jis esą sugebėjęs sude
rinti koalicijon kietosios lini
jos komunistus, jaunuosius 
liberalus ir patraukęs savo 
pusėn kariuomenės vadovy
bę. Spręsdamas pasunkėju
sias problemas gana prak
tišku požiūriu, jis suvaidino 
ir didesnį palankumą Lenki
jos katalikų BSfciy&ai. ku- 
rios santykiai su Gomulka 
buvo visai pašliję.

Sios valdžios krizės metu 
iš komunistų partijos 
mo biuro pasitraukė 
kijos prezidentas Markui 
Spychalski, o ministras pir
mininkas Jose/1 CyranJde- 
wicz dar išsilaikė savo pos
te, bet nežinia, ar ilgam.

Gomulkos nuvertimas bu
vo staigmena net ir geriems 
Lenkijos politinio gyvenimo 
stebėtojams, nes iki šiol Go- 
mulkai buvo prirašomas di
džiausias nuopelnas — Vo
kietijos - Lenkijos neseniai 
pasirašyta sutartis, kuria vo
kiečiai atsižada dabar Len
kijos valdomų buvusios Vo
kietijos žemių. Bet, matyt, 
to nuopelno buvo permažal 
akivaizdoje bręstančios ma
sėse antikomunistinės nuo
taikos, kuri. galėjo išvirsti į 
atvirą revoliuciją.

Reikia pažymėti, kad 
Lenkijoje kilę neramumai 
labai nervino ir Rytų Vokie
tiją. kurion jie taip pat galė
jo greitai persimesti. Taigi, 
prie Gomulkos nuvirtimo ga
lėjo prisidėti ir Rytų Vokie
tijos vado Ulbrichto žodis, 
slaptai tartas Maskvai, kuri 
jau savo tarną sutvarkė.

už garsą lėktuvams statyti, 
todėl jie plepa niekus posė- Naujasis finansų :^krctorius 

John Coanally, demokratas, 3 
kartos išrinktas Texaso guber
natoriam, artimas buv. prezi
dento Jehusoae draugas. Jisai 
raštavo anuomet sa prez Kenne 
dilu, kai šta Dalins mieste pik- 
Išdario paleista kukąs buvę 
mtrttaai suleistas.

— džiuose, norėdami tuo su-
Praeitą sekmadienį New trukdyti įstatymo priėmimą. 

Yorke šydai ir lenkai sa-' Prezidentas grasina šauksiąs 
rengė jungtim* protesto kongresą posėdžių tuoj po 
prieš sovietus demonstraci- Naujųjų Metų. jei nebus pri
jos ir atkakliai veržėsi prie. imti ar apsvarstyti viso jo 
sovietų atstovybės. Buvo su-; pasiūlyti įstatymų projek- 
Žeistų ir suimtų. Į tai. __

d i
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SfėBdftame ir linkime
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga kiekvienas viens ki- * 

tam linkime asmeniškos laimės, nedrąsiai tikėdami, kad* 
tie mūsų linkėjimai gal bent maža dalimi ir įsikūnys. 
Tokios pat palaimos linkime mintimis ir visai žmonijai, 
o ypač nuoširdžiai ir dar su didesne viltimi — senajai 
savo tėvynei Lietuvai.

Deja, su giliu liūdesiu turime konstatuoti faktą, kad 
ir kukliausieji mūsų linkėjimai beveik niekados nevirsta 
ta pageidaujama tikrove, kad mūsų gerieji žodžiai nu
aidi į tuščią erdvę, o pasaulio ir tyliųjų žmonių masių li
kimą ir toliau lemia valdžios užgrobėjai, fanatikai, mul
kintojai ir nuoga ginklo jėga.

Ir taip, — trokštantieji laisvės yra stipresniųjų pa
vergiami, trokštantieji taikos — žudomi, siekiantieji ge
rovės — gobšų apvagiami ir skelbiantieji meilę —neap
kenčiami. *

Bet mes vistiek linkime.

Lietuvos žmonėms mes linkime neišduoti ir nepar
duoti savo lietuviškos sielos, neprarasti budrumo ir lais
vės vilties, o taip pąt, pasiekus šiek tiek materialinės ge
rovės, visada atsiminti, kad ir kalėjime žmogus gali būti 
geriau pamaitinamas ir nelopintu drabužiu aprengiamas. 
Bet ar dėl to jis ir turi likti visą amžių kalėjime?

Mes džiaugiamės savo tautiečių mokslo ir meno pa
žanga, bet dar labiau trokštame ateity skaityti ir girdėti 
jų neprislopintą žodį ir baimės ar prievartos nesupančiotą 
utiatį, — tautos gyvybės alsavimą.

t

Ilgus metus Ūbavusiam atstovę rimuaau Jobu MeCor- 
mackui demokratę centro komitetas suraukė atsisveiki
nimo pokylį, čia jį matome su šen. E. Koaaedžiu. užpa
kaly — demokratę komiteto pirm. O’Briea

riją. čia priklauso ir plačiai 
skaitomi Ivinskio kalendo
riai. Galicijoj lenkų "kūnu“ 
ėmė rūpintis senos Lietuvos 
didikų seimos narys Leonas
Sapiega, o Poznanėj Ciesz-* .___
kowskis. Rusų valdomoje žmonįų visokiais būdais už-

puldinėjo Lietuvių Bendruo- 
gaikštis Wielopolskis ( did-.mengS leidžiamo laikraščio 
lenkis ). * * * | Mūsų Pastogės redaktorių

Sugyvenimo kryptis nepa-!Vincą Kazok3- 
tiko garbingą senovę galvo- j Lapkočio 2 d. V. Kazokas 
se tunntiems lenkams ir įteikė leidėjams atsistatydi- 
Uubhno uniją garbmantiem njmo raštą. Leidėjai papra

šė V. Kazoką eiti pareigas, 
kol bus surastas naujas re
daktorius. V. Kazokas pa
žadėjo dar redaguoti iki N. 
Metų.

AUSTRALIJA

Mūsų Pastogės

Buvo rašyta, kad grupė

su

demonstruoja ne tik jo pra- ir net parašyti, būdamas jau 
vardžiuojamas lietuvių "re- miręs, nes sovietuos viskas 
akcininkų būrelis“, bet visa galima.
dar žmoniškumo neprara
dusi JAV visuomenė, spau- O jeigu būtų viešai teisia- 
da. radijas, televizija. Jis mas, tai mes nenustebtume, 
pats tai gerai žino, bet jam i jei pats maldautų, kad su-

sulenkėjusiems lietuviams. 
1863 m. sausio mėn. Varšu
voje prasidėjo sukilimas 
□ries rusus, į kurį netrukus 
buvo įtraukta ir Lietuva, 
tuomet rusų paversta "rusiš
komis“ gubernijomis. Vie
na šio sukilimo (kaip ir 
1831 m) pamoka buvo — 
’enkai ir lietuviai negali ti
kėtis nuoširdžios paramos iš 
Vakarų.

• •

įsakyta meluoti taip, kaip 
tai naudinga tiems, kurie 
sėdi ant Bimbos galvos. Ir

šaudytų, kaip tai darė net 
sovietų revoliucijos tėvai, 
Stalino likviduojami, kai

Prof. Roseveare pasako- 
’a-j®.

"Sukilimui 
Anglija, Prancūzija ir Aust
rija parašė carui diplomati
nių notų, kuriose ragino su
teikti lenkams reformų, ku

Mūsų Pastogės lapkričio 
9 d. laidoje V. Kazokas pa
skelbė pranešimą, kuriame 
rašo. kad jo pasitraukimas 
esąs "mekeno neišprievar- 
tautas ir daugiau pagrįstas 
asmeniniais motyvais. Tu
rint galvoje bendruomeni
nio laikraščio redaktoriaus

įsiliepsnojus, pirmoj eilėj moralines ir 
taip pat materialines sąly
gas (38 doleriai už išleistą 
Mūsų Pastogės numerį), nė- 
ya jokios viliojančios per-

jis tai atlieka, kaip geras ro-i žmogus kankinimų jau gy-
botas ar klusnus savo pono 
vergas.Ta pačia proga mes linkime ir šiapus Atlanto žaliuo

jančiai mūsų tautos šakai nepalūžti ir nenudžiūti, o augin- .
ti vis nau jur kultūros vaisius visų pasaulio lietuvių garbei * "¥ ?u?saneA ai5”
ir labui. i ... • ,siskai nebuvęs mušamas,

Sveikindami mūsų laisvės kovos ir kitų bendrinių or- ; kai žiaurų rusų deržimor-
ganizadjų veikijus bei jųnsrius. tenorėtume V»en« £j ^“^intai, JStaTfr 
giai tarti: negalinkime pirmanuopeliHĮ,o paaskirstyki- „Į ]ai.
me pareigas ir atlikime darinis, nes tik tada kiekvienas vo kapitonas. get Bimbai vi- 
turėsime teisę į savo garbės dalį ! sa tai yra tik "reakcininkų

• ' iškeptas melas“...
Težydi visų lietuvių santaika bendram darbe, pagar- j, x

ba skirtingai nuomonei pokalby ir tenepalūžta ištvermė j Bimbai yra tikra teisybė 
kovoje dėl lietuvio dvasios gyvybės ir jo žemės laisvės! * sovietino laivo kapitono iš- 

misiąs, kad Kudirka pavo- 
į gęs tiek ir tiek rublių, nors 
’ tie sovietiniai rubliai Sa

vas pribaigtas.

Visa tai yra galima, kur 
kankinimam, prievartavimui 
ir melui nėra ribos ir nėra ri-

rias caras jau prieš tai buvo i spektyvos, kurios gundytų 
buvo suteikęs. Jei Vakarų! už šitą poziciją kovoti ir jb- 
valstybės būtų žinojusios, ko; je ištverti. Galbūt, materi 
lenkai iš tikrųjų riekia, gal• alinė pusė ir privertė trauk- 
net notų nebūtų riuntusios. • tis iš šių pareigų, nes šeimy- 
Sukilėliai riekė nepriklauso- '■ ninės aplinkybės verčia pa
mos senosios Liublino unijos sidaryti vėl šeimos duonpel-

Kas Htnr rašoma , neverti gatvėje trypiamo po- 
J piergalio. Bet jam šitas kal- 

tie mūzų "vaduotojai“ ir tinimas yra teisybė, nes "išKĄ A. BIMBA RAŠO 
APIE S. KUDIRKĄ

E?’ savo smunkančiam "vadari- ’ Kaip ir galima buvo tikė- 
mo“ bizniui pakelti ir kiše- ds’ Bimbai tikra tiesa jau y- 
nes prisipildyti iš savo leng- ir neišmanėlių svaičioji- 
vad vašių pasekėjų surinktais mas, kad Kudirka norėjęs 
dXriak i perduoti ir kažkokių slaptų

J informacijų, atseit, kad jis 
."Beje, jau plačiai girdisi i esąs dar ir šnipas... Mat. šis 

Užuominų, kad Simas dargi. kaltinimas sovietams yra 
i JT* amerikiečių šnipas. Net' ^ar naudingesnis, negu Ku- tanas^Bimba. Praeit, tartJ “ kurie kongresmaąaisa- dirkos vertimas tik vaginu.

. "veiksniai“ būtų neturėję aukščiau“ liepta tai skelbti 
? kankinio ir šventojo, nebū- kaip teisybę.

skelbėme, ką rašo mūsų ko
munistai apie Simo Kudir
kos pardavimą sovietams. 
Rašėme, kad pradžioje jie 
ilgokai tylėjo, nes nežinojo, 
kaip į tai reaguoti, bet kai 
jau gavo nurodymų iš "ten 
aukščiau“, tai prabilo ir pats

citavome jo žodžius, para
šytus Laisvėje gruodžio 1 d. 
O štai gruodžio 15 d. laido
je jau išspausdintas jo ilgas 
vedamasis, kuriame minėtas 
"rabinas“ šitaip porina:

"Protestai, demonstraci
jos, rezoliucijos, net maldos 
ir mišios verda - kunkuliuo
ja visur, kur tik yra lietuviš
kų reakcininkų grupelė. 
Prieš ką? Ogi prieš ameri
kiečius, kurie, kaip žinia, 
daugelį jų, sunkiai nusidė- 
jusių prieš žmoniškumą, 
taip neseniai priglaudė po 
savo skvernu ir išgelbėjo 
nuo pilnai nusipelnytos 
bausmės. Šitie jų globėjai 
dabar jau jiems barbarai.

kad savo įtūžime
i“ beveik pamiršo 

ir kolioti rusus, kurie 
jų mėgiamiausių 
apspiaudymo ob-

ko, kad jis buvęs apiplėšęs 
tarybinio laivo kapitono sei
fą ir paėmęs labai vertingus 
Dėdei Šamui padovanoti 
popierius. Jie norėtų Ame
rikos laivo viršininkus nulin- 
čiuoti už tai, kad jie tų po
pierių iš jūrininko neatėmė 
prieš jo sugrąžinimą į tary
binį laivą.

•.."Tos visos pasakos, kad 
tarybiniai jūrininkai "kan
kini“ Simą amerikiečių aki- 
vaiadojs. baisiai sumušę, 
sukruvinę, žinoma yra reak
cininkų iškeptas riebus me
las“.

Perskaitė šiuos Biiftbos 
Laisvėje tilpusius "komen
tarus“ ir grerai žinodami so
vietinius kaltinamųjų "ao- 
dirbimo“ metodus, mes gali
me iš anksto pasakyti, ką 
Bimba dar parašys vėliau, 
jeigu jo viršininkai įsakys.

Nors Simas Kudirka jau 
būtų ir seniai po velėna, jis 
dar galės paskelbti jo šian
dien duotą pareiškimą, pav., 
kad amerikiečiai jį norėjo 
pagrobti, tik rusai išgelbė
jo iš tos nelaimės.

DAINŲ INSpKIp 
ŠVENČIŲ PUUUN1Į0CAI

, Dr. Gediminas Balukas y-

Kad ne rusai, bet ameri-
m kiečiai jį mušė, surišo virimam eis mes visa tai ei— km.

‘uojameT KMn dar kwto>
mUtaį ttk“UH«S^IWvCTŽe 1 l-pitalBtu Wv,. 

ir sukčiaurio enkavedisto 
liežuvis gali skleisti?

ir besupras- 
žimas. Juk 
ivo "Vigi- 
būtų apei
simą pri- 

ę tary-1
tai jie,

Aišku, tik tam, kad pa
matytumėte visą iroogą ko- 
munistų tnuDpeuras Begė
dystę ir sąžinės stoką, skel
biant iš anksto stųilanuotą

Bimbai neišaflkinri ir jb 
neįtikinsi, kad Kudirkos iš
davimu piktinasi ir dėl to

išgelbėjo tarybinį pilietį.

Kad jis dabar džiaugiasi 
tarybiniais laimėjimais ir 
Kryme kaitinasi tarybinėje 
saulutėje.

Kad prakeikia visus ka- 
pftalistinius demonstrantus, 
kiffie jo vardą bando išnau
doti antitarybiniams tiks-

Visa tai jis gali pareikšti

ra pakviestas ir sutiko būti 
IV-rios JAV Kanados lie
tuvių dainų šventės komite
to pirmininku. Šventė įvyks 
1971 m. liepos 4 d. Chicago
je-

Dr. G. Balukas yra Lietu
vių Fondo tarybos pirminin
kas. daug pasitarnavęs lie
tuvių kultūriniams reikalam.

Dr. Leonas Kraučeliūnas 
yra pakviestas ir sutiko būti 
IV-sios JAV ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių šventės 
komiteto pirmininku. Šventė 
bus 1972 m. liepos pradžioj 
Chicagoje.

Dr. L. Kraučeliūnas buvo 
ir labai pasisekusios IU-rios 
lietuvių tautinių šokių šven
tės Chicagoje 1968 m. pir
mininkas.

KULTŪROS FONDO IR
ŠVIETIMO VADOVAI

JAV LB centro valdybos 
pirm. Vytautas Volertąs pa
prašė rašytoją dramaturgą 
Anatolijų Kairį ir toliau ei
ti JAV LB Kultūros Forijio 
pirmininko pareigas, kūnas 
jis eina nuo 1967 m., ir Su
ruošti antrą teatro festivalį.

Mokytojas Jonas Kava
liūnas paprašytas toliau ei
ti JAV LB švietimo taryhps 
pirmininko pareigas,, kuriąs

valstybės, o, be to, reikalavo niu...“ 
stambių nuolaidų gausiau
siam tautos luomui —vals-’ Toliau V. Kazokas rašo,
tiečiams, kuriuos norėjo pri- kad esą ir visa eilė kitųmo-, jjg aina nuo 1967 m. Abu 
traukti prie . sukilimo, ir rei- tyvų, dėl kurių pasitraukiąs, sutiko, 
kalavo. kad Vakarai juos bet apie kuriuos težada pa- 
apginkluotų naujam Euro- pasakoti skaitytojams galu- 
pos žemėlapiui nubrėžti. tinai su jais atsisveikinda-;
Tokiu būdu sukilėliai buvo mas- | JAV lietuvių Bendrub-
ne vien sukilėliai siaurąja ' meI,č reiškia, nuoširdžią pa-
prasme, bet ir revoliucionie- Lietuvi* laimėjo tarptautinį dėką Siaurės Amerikos Lie- 
riai, kurių vadai nepajuto,! konkursą » į tuvių Studentų Sąjungai ir

i kad iu demokratiški šūkiai f visam lietuvių jaunimui, ku-sudėU viskas. M lietuvis a-»nebu^į mieli oficiaHesiems Belgijoje buvo naujų že- rie patys pirmieji soprato Si- 
pie tą istorinį įvykį norėtų siuoksniams Vakaruose, o mės ūkio mašinų projektuo- Kudirkos tragedijos 

naujo žemėlapio sukirpimą tojų konferencija, ir joje reikšmę ir savo entuziazmu, 
terėmė tik Prancūzija, nes konkurso būdu inž. Juozui drąsa bei pasiryžimu ją ari
jai vienai jis atrodė naudin- Pelerauskui pavesta .su- Skaniai pristatė šio krašto

bos roboto Bimbos paslau
gumui savo darbdaviams.

SPAUDĄ BEVARTANT

Dar neteko skaityti Ka
počiaus išleistos dr. K. J. 
Jurgėlos stambios istorijos 
apie 1963-1964 metų sukili
mą Lietuvoje, bet, žinant au
toriaus kruopštumą, nėra a- 
bejonių, kad tame veikale

žinoti. Vienas to sukilimo 
padarinių buvo uždraudi
mas mūsų spaudos lotyniš
komis raidėmis, norint mus 
"sulydyti“ su rusais. Toks 
užsimojimas davė visai 
priešingų rezultatų. Lietu
vių tautinė sąmonė labiau 
budo ir 20-me amžiuje pasi
reiškė Penktųjų metų revo
liucija prieš rusiškumą ir 
1918 metų nepriklausomy
bės paskelbimu ir įgyvendi
nimu. Dabar vykdomas ki
tas "sulydinimas“, bet ir jis, 
atrodo, neįveiks nei lietu
vių valstybinės idėjos, nei 
sumaniai išvystytos lietuvių 
literatūrinės kalbos.

» • •
Montrealio Loyolla kole

gijos leidžiamas Canadian 
Slavic Studies žurnalas 1969 
metų antrjį numerį skyrė 
metų antrąjį numerį skyrė 
tarpiui ir skelbia Londono 
universiteto Rytų Europos 
istorijos specializuojančios 
profesorės Irenos M. Rose
veare straipsnį From Re- 
form to Rebellioo: Wielo- 
polski and the Polish Ques- 
tion, 1861-1863. Kaip žino
ma, tuomet "Polish“ klausi
mas apėmė ir "Lithuanian“, 
kaip tai svarsto ir dr. Jurgė- 
la savo veikale.

• 4 •
Nepavykus lietuvių-lenkų 

1831 metų sukilimui, kaiku
rie lenkai ir lietuviai nusivy
lė galimybe kardu išsilais
vinti iš rusų. Jie suricato rū
pintis ne tautos siela, bet 
kūnu, tikėdami, kad sveika
me kūne bus sveika ir siela. 
Pradėjo rūpintis kelti tautie
čių ekonominę ir kultūrinę 
gerovę, čia galima 

ino^Daukairtft fitp
jais rašomas knygeles ir 

jo romantinę UetuVos {sto

padėka jaunimui,

• konstruoti automatinę šie- plačiajai visuomenei. Jie iš- 
’ no surinkimo mašiną. Dar- nešė mūsų kovos bylą iš po- 
’ bas užtruks 3 metus. Ban- sėdžių ir susirinkimų salių 
dymai vyks Australijoje, bet i triukšminga® didmiesčių 
pati mašina bus gaminama gatves, į televizijos ekranus 
ir pardavinėjama Europoje. ■ k* spaudos puslapius, kad vi- 

Malawi valstybėje (Afri-į inž. J. Pelenauskas yra sam pasauliui dar kartą bū- 
koje buvusi Britanijos 4 mil. Į ne tik išradėjas inžinierius,1 tų priminta ir parodyta, jog 
gyventojų kolonija, nepri- bet ir veiklus visuomenini# f Keturis už laisvę Ir šiandien 
ktausomybę gavus 1964 m.) . kas, buvęs LB Melboume tebemiršta.
parlamentan įneštas istaty- apyl. valdybos pirmininkas, 

o dabar vicepirmininkas.

gas’

PLĖŠIKUS BAUS 
MIRTIMI

mo pasiūlymas plėšikus 
bausti mirtimi arba kalėti i- 
ki gyvos galvos.

dą, js Raeaą ir MUsvį. Jb s» 
tartas Cbvebaėe, tot S 
sius hsveje, kad atbūtą

Mirė R.

Gruodžio 1 d. Sydnejuje 
mirė Regina Janavičiūtė, 
inž. Vytauto Janavičiaus, 
garsaus Šiaulių gegužinėmis 
Aleksandrijos dvaro savi
ninko, sesuo. Gili užuojauta 
velionės broliui ir jo šeimai

žuvo J. Oželi*

Spalio 15 d. griuvo didžiu
lis Melboume statomas 
Westgate tiltas. Su tiltu į li
pę nukrito ant jo buvę dar
bininkai ir 81 jų žuvo. Žu
vusiųjų tarpe yra ir sanitaru 
tarnavęs Juozas Oželis, 28 
metų jaunuolis, veiklus jau
nimo sambūrių dalyvis.

Kaip praeityje, taip ir da
bar jaunimas parodė, kad 
jis yra jautrus savo tautos 
kančiai ir budriai stori lie
tuviškos egzistencijos sargy
boje. Visa lietuviškoji vi
suomenė turi didžiuotis ir 
džiaugtis tokiu sąmoningu 
ir gyvu savojo jaunimo pa
sireiškimu. Už tai mūsų jau
nosioms sesėms ir broliams 
tariame ačiū.

JAV LB Valdyba

A. LAURINČIUKAS —1.
tiesos redaktorius

Nepriklausoma Lietuva, 
kurią dabar redaguoja R. E. 
MagiHsusiuta^ ražo, kad ne-

oarauną sovietų laiKraseių 
korespetadSbUb New Yorke 

NAUJA ALTO VALDYBAI A. UariaMna ddrbmiM

Ji pareigomis šitaip pasi
skirstė:

Pirm. dr. K. Bobelis, ri- 
cepirm. dr. J. Valaitis, T. 
Blinstrubas, P. Dargis, dr.
K. Šidlauskas, V. Vapėtas ir 
K. Kleiva.
' Ižd. M. Vaidyla, bet jo 

pa- pareigas eis J. Zuris. . .
b tata Sekr. dr. V. Mmaitia, iždo .FĮTJ? 

▼aMtjaja ai sekr. J. Skorubskas, protok. 
sekr. V. Mažeika.

ir® SMB
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Amerikos Lietuvių
DETROITO NAUJIENOS

Protestai prieš 8. Kudirkos vasarį baigusiems fceisinin-' 
kams tokie egzaminai buvo 

i suruošti 1970 m. rugpiūčio 
Kai nuo rugy laivo ”So-'17'19 dienomis Michigano

vietskaja Litva“ 
jūrinlftkag Simas

WORCESTERIO NAUJIENOS i
-■ -1 ■ ■ ' •

Ir čia protestuota dėl miesčio vargonininkas,
HMM**. (“SS;.“'“1'

Gruodžio 7 d. buvo de-
• » •

pabėgės,univOTitete’Ann Arbore- ; monstracija pareikšti pro-! Euv^ Antrojo pazauUnio 
Kudirka' n o„,  ! testui dėl iš sovietų laivo pa- į kaiP "s

.1
vietoj laisvės ir globos šutei-! R. Sukasukas-Sakis eSza". bėgusio Simo Kudirkos iš-;
kimo Vigilant laive JAV pa- minus išlaikė iš pirmo karto, davimo. Joje dalyvavo ir f Z1U*\ *Atuvus vvorcestono •
krančių apsaugos pareigūnų1 Š keli miesto tarvbos nariai • aerodrOIT;
buvo rusams išduotas, pasi- Lapkričio 22 d. Detroit News u, nin i kalS Sv Kazi*i ...

pilrtiramo banga pasiekė ^gą naSli rn‘e™- parap,J?s -kleb?nas'»u toninės suarti,
Detroitą. Paskutinėmis lap-

nų ligoninės sugrįžo J. &
tariame B**kričio bei piraomis gruodžio ;ra"U^aa^^,ia"!ae."ux'’! Eisenos priešakyje žygiavo 

dienomis apie įvyki beveik Jv . S-U' gražus vyras V. Rozevičius.
!^^(^^8^!^7d-Re»*au^s-asa^'jo3e daly‘’vo Uetuv“i ta'

u buvo prisaikdintas Mt. Cle-: ro veteranai, komanderio J.'skaitytojams ir
ments, Mich- mieste. I Kvaraciejaus ir lietuvių klu- linkiu linksmų Kalėdų ir 

News ir The Detroit Freej į bo pirm. J. Tribandžio va-, laimingų 1871-jų metų.

namuose.
• * •

Keleivio štabui, visiems
rėmėjams

Dr. Aatonio ScoaMgaa, Michael Recsc ligoninėge Chicagojo fjeikalBatj— akyrtaaa viršininkas, tal
ke rankose kūdikio modelį ir moko taksių vaimu tojau, kę daryti, kai rėktam į

gimdyti.
Press), skelbė visos radijo1 šiuuo metu Rimas Su-, dovaūjami. Demonstracija; 
stotys, risi TV kanalai, Rei- kauskas - Sakis dirba advo-! sukėlė ant kojų ir vietos į J.

manyti, kad apie įvykį kato darbą Touch Ross Co., ; spaudą, 
savo skaitytojus gerai infor- 21 East Long Lake Road, į 
mavo ir etninių grupių spau- Bloomfield Hills, Mich. 
da bei radijas, nes ką ok iš
pažįstamų kitataučių susi-* Naujam advokatui, jau-' 
tikdavai darbovietėj ar gat- nam, pilnam energijos lietu- į
vėi, tai kalta tuojau j ų įvy- oiganfcacii jų veikė jui, tok"a į”k7ub«
M kreipė. Šiuo atveju ne tik « vbos širdies hnk.u pasi-. va(lo Juo^s Tri. .......
tt latvm. eatų ir ukrainiečių sekimo! Kazimie. šiais laikais musų spau- _ _ __
daug kiltų, užjaučiančių zo- , 'ras Grigaitis, sekr, Julius doJe ..?u®. *’lazf?u ainių a j.gjįgįggj kjty organizuoti)
džių girdėjome, bet ir iš len- Ketuno. radijo ralandos , SvikIa. fin Vytautas lietuviškų talonui), negu jų vfenettJ žmonės _ SLA 124; venta kolonija. Pirmieji at-
kų bei kitų. savaitėje i Mačys, jo padėjėjas Juozas , , P.?1* kuopos, lietuvių legionierių, eiviai sau pelnė kasdieninę

_ . . ' , .............. MatuleviiiiT'ižd. Jonas k^»‘teranų Sabonio po£ duonų, dirbdami anglies ta
Protesto demonstraciją- jau keletas savaičių kaip Kasperas, iždo glob. Alber- a sumT^^ kad P^mra k»» to, ramoviečių. šv. Trelybės syklose arba geležies ir plie- 

Detroito Lietuvių Organiza- skelbiama, jog Rapolo Va- tas Vieraitis ir Albertas resP°”entū» kūne tą vendą klubo, LB apylinkės, skautų.' no didžiuliuose fabrikuose.
ęijų Centras suorganizavo iatko6 vedama Lithuanian Grudzinskas, marš. Antanas “T'Tft “-?*1 •.

kad redaktoriai tas vietos z

Išrinkta Lietuvių piliečių 
klubo vadovybė

Gruodžio 13 d. išrinkta ši-

Šdftadienį,gniodžio 5d.,tai Melodies radijo valanda, Kunigauskas,. Direktoriais

KASGIRDCTI

HARTFORDE?

Klausia manęs kolega ii 
Nevr Hat

zi-,

jungia. Todėl klubas platės-j 
ne veikla nebesireiškia. Bet' 
vis dėlto ’jis pasilieka vietos j 
lietuvių centras, ir svarbu jį; 
išlaikyti gyvą. Dabar ruošia
masi 1971 metų sutikimui.

Kiek daugiau savo veikla

sambūrio.
nias laiko mažiau reikšnun-'yra tą pačią dieną, kaip Chi- šiuo metu lietuvišką progra- išrinkti: V. Glodas, A. J. .. ,

cągsfc viettois Atos sky- mų duodanti du kartu per Stalilionis, J. Zaparaekas. «?rals’ ■**»>>«“ *r»iP» {
V. M. Klausutis

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS
PITTSBURGH, PA.

U SLA veiklos

Pittsburghas ir jo apylin-

vicepirmininkės yra Ona 
Triškienė ir pieną Slančaus- 
kaitė - Zelkovic, protokolų 
sekretorius — Jurgis Žilins
kas, finansų sekretorė —

kė yra sena lietuvių apgy- Gertrūda Dargienė, iždinin
kė — Elzbieta Žilinskienė,

rius. Asmeniškai demonstra- savaitę, nuo 1971 m. sausio A. Zenkus, L. Bankietas, E. nius*
pijoje nedalyvavau, nes bu- 4 d. pradės transliacijas po Ziuplis ir E. Račkus. j Kaip Uh M-

' Hartfordas yra Connecticut

i
1

FLORIDOJE MIRĖ 
K. KRAUČIONAS

vau išvykęs. Apie demonst- tris kartus, t. y., kiekvieną 
raciją patyriau iš ten daly- pirmadienį, trečiadieni »ir 
vavurių ir Detroit News penktadienį. Laikas palieka-
4dienraščio. Demonstrantų mas tas pats: ruo 8 iki 9 vai. vzzuvu««ur x-> u. ...
vidurmiestyje, prie Federal vakare. Ta pati ir radijo sto- me kapuose palaidota re- vlų *e™’ tod®1 ĮuPran»;
Bailding. buvę susirinkę a- tis: WMZK-PM, banga 98 gistruota slaugė, balzamui P?3’ „d ir mano *£!*•.18 Velionis gimė Ramygalos
pie du tflkstanfiai. Branduo- MC. toja Matilda Karaliūtė, 61 Haveno manęsktosia: y^sfiuje, slaptai išmoko lie-
lf sudarė Hetuviai (net litu- i m. amžiaus. Velionė pasku- Kas gero H>rtforde? į tuviško rašto, išmokęs siu-
anistinių mokyklų vaikučiai Kaip žinoma, kiekvieną tiniuoju metu dirbo kartu su' A2 .____ u___' | vėjo amato ir eidamas per

ii # ' sekmadienį, nuo 8 iki 9 vai. savo broliu Petru Karalium,
ten buvo nuvežto), bet daly- ryto, ALB radijo klubas (ne- laidojimo įstaigos savinin- 

;yavo ir latvių, ukrainiečių, seniai minėjęs 25-rių metų ku.
lenkų, snnenų ir kitų tautų gyvavimo sukaktį) iš radijo ' .„..in,;

Mirė

Pittsburgho mieste h* ap
lamai vakarinėje Pennsyl
vanijos valstijoje lietuviai 
per paskutiniuosius 75 me
tus yra įkūrę ištisą eilę pa
rapijų ir visokių sambūrių.

iždo globėjos — Ona Ott. 
Marijona Zdankienė, o ren
ginių komisiją sudaro Anelė 
Marmokienė, Juliana And- 
riulionytė - Comley, S. Ar- 
bačauskas ir keletas- kitų.

, Gruodžio 2 d. Hialeah, ....... ...
vaisto jos sostinė. Čia per de- Pla, mirė 88 metų amžiaus kūnų geriausiai įsitvirtino 
šimtmečius buvo gan Uetu> Ka^imiaMa Vratimimga ir dar šiandien gyvuoja Su

sivienijimo Lietuvių Ame-
Gruodžio 14 d. Notre Da- buvo gaji Hetu- Kazimieras Krauaūnas.

Aš jam sakau: ; žmones. įsijungė į knygne-
”Mėnesi išmilėies ligoni- tink1*’ dalyvavo 1905

Menwi išgulėjęs ligoni- ręvoliucijos sąjūdyje,
neje, grįžau namo ir dar nj. vaidintojų grupėje,

atstovai. Kaip ir Chicagoje j stoties WQRS-FM. banga Taip pat mirė 75 m. am- k^Xo ir blogo'dedSm^ chore’ l907 “*atvyko iJAV 
® ir apsigyveno Brooklyne.čia buvo sudeginta raudona 105.1, turi savo transliaci- žiaus Jonas Grinkevičius,

vėliava. Demonstracija bu-BmTalkMira 1 ja8- Reikią pasidžiaugti, kad ^as Keleivio skaitytojas,
V«*» km ahieiu rediin valandų palikęs liūdino, žmonų Ur-

monstracijos davė tarp abiejų radijo valandų
TV stotyi Prie aprašymų a- 
btt dienraščiai įsidėjo nuo
traukas.

, Apie lietuvių ir kitų etni
nių grupių Nuo atveju paro
dytą solidarumą čia galėčiau 
labai daug rašyti, tačiau 
mažai ką naujo -bepasaky
čiau, nes mūsų spaudo* pus
kapiai apie tai mirgėte mir- 
ga. GaNti tik su džfaugsmu 
kOnetatuoti, kad Bražinskų 
ir Kudirkos atvejai parodė, 
jog kaikurių mūių isterikų 
šauksmas apie vienybės sto
ka. apie parimetima, nepa
klusnumą veiksniams ir kt 
pra ridikai be pagrindo. Kai 
refkahB, tid su plakatais, su 
Mtada šd pkrigipMi au- 

ir jauni.

Prisš keleto mėnesiu čia 
nMmit KM JuDIM 2J0MMA*Vis Suki* gegužės 
Dngė teisių moMu

4*'BtipMU8 
Itarjer* gaflma tik tada, tai

Lapkričio mėnesį Pitts
burgho Lietuvių Piliečių sa
lėje įvyko III apskrities kuo
pų suvažiavimas. Jame taip 
pat dalyvavo ir SLA prezi
dentas Povilas P. Dargis, 
kuris pasakė gražią kalbą, 

rikoje kuopos. Tiesa, nariai joje pagirdamas ir III-čiojo 
pasikeičia, bet SLA kuopos
gyvuoja, nes pasitraukusių r?"
ar mirusių vietas užima jau- į0!’ Suvažiavime buvo te-

.. .. , _ , , važiavimo darbotvarkės tra
sios apylinkes kuopų valdy- vo vakarie„ė. kuriai valgiu, 
bas išimtinai rtidaro jau čia ^^^„0 pačios apskr. val- 
gimę ira^ębetavuu, dau-
giausia lietuvaitės, 7

apsigyveno Brooklyne 
į Duoną užsidirbo siuvykloj.

Mūsų nokalhis buvo 0 ,aisV* laiką skyrė dainat 
Musų pokaites ouvo ug»» muzikai, ^gnai. Anuomet

sų sostinėje“.

vadovų ne tik nebėra jokio su^ *r sum* A^ną su šei- kolegai papasako-
jau, kad mūsų klubas savo i šiose Srityse velionis yra iš-antagonizmo, bet paskutiniu ma’

metu vieni kitus dargi atvi- M ..a.^, 'gyvenimo
rai ir nuoširdžiai parėkia- WattWW Metų antrinama , gruodžio

K?“e f«“ltatai? j Lietuvių Piliečių klubą, J’an£& ----------------v------
Ogi abi radijo valandos pa-; rengia 1971 metų sutikimą. į° .° ch !?* T™. D ko operoj ”EgIė žalčių ka- 
” ' ’ - ’ ’ Sigiu ir gėrim* toaujamuzita, Jurgis Pet-;rtli^pa3tatį*pats

autorius Mikas Petrauskas.
Velionis mėgino rašyti ir 

eilėraščiu ir 1951 m. išleido

Irakakti šventė varęs vag^ dab™1®-
12 d ^fomiošes damas viso j eilė j chorų, kaip 

aoMatas dainuodamas opere- 
imą au>, jr petraus-

sidarė lygiai populiarios. Bus skanių valgių
gausiai klausomos, tad ir at
lieka nepaprastai didelį lie- 
tuvišką darba. Man žinoma, 
kad abi radijo stotys yra* 
mielai klausomos ir tų tau-į 
tiečių, kurie jokio ”dypukiš- 
ko “ laikraščio į rankas nei
ma, o skaito tik Vilnį...

Vienas iš ALB radijo

" “ kajtis.p-era muzika. Kiekvienas da- 
Tyvis moka po $6.00.

Kito* naujieno*
Taip pat pasakiau (su di

džiu pasididžiavimu), kad 
turime lietuviškas radijo 

iniaiLietuviškų darbų gera rė-' Pr°8Tain?s- ktĮ*omat
įlieja Ona Tiškienė gyve-1 ranti su Mažeikomis,®^

jų rinkini ’Tš dūminės lūšne
lės“. 1955 m. jis išleido savo 
atsiminimus „Siauruoju ta
keliu“.

f gelbsti prižiūrėti eergantį'^r® šeštadieninė

klubo pranešėju Stasys Gar- 
liauskas. Valatkos translia-

D. Mažeika. Ji iš Lietuvos* ”?krkl«- ka^ T™
gavo liūdną žinią, kad ten 
mirė ‘jos brolis Jonas Kin

elių padažnėjimu besi- čius, buvęs Kudirkos Nau- 
džiaugdamas, priminė, jog
po Chicaeos dabar Detroito 
lietuviai bus labiausiai ra met. kaip visada užtekdavo, 
diofikuoti (suprask: turės į Viename iš jų ir čia rašan-
daugiausia Htūanistikos ra- čiam. gal bus proga išlenkti 
dijo bangomis — net ketu- šampano taure ir pabučiuo-
rias pilnas valandas per 
vaitę).

ti šimtą svetimų moterų..

Tabai geras banketus, kurį 
suruošė našlės ir našliai.

— Ką tamsta sakai—naš
lės ir našliai? — pėrtraukė 
mano kolega Jonas.

— Taip, — sakau jam, — 
našlės ir našliai tini savo 
organizuotą būrelį, o tos kaž

SLA trečiajam apskričiui, 
kuris yra sudarytos iš Pitts
burgho apylinkėje esančių 
kuopų, vadovauja pirminin-

P. Dargio radijas apie 
Simą Kudirką

Lietuvių radijo programa,
kė Viola Šinkūnaitė - Stany,!kuri* » WPIT stoties veda 

i P. Dargis, gruodžio 6 d. sky-
W1NDSOR, CONN.

Mare Ona

Savo namuose staiga mi- 
Ona Papikaitė-Bartasie- 

nė (Bartash), palaidota Po- 
liside kapinėse be religinių 
apeigų.

rė Simui Kudirkai. Buvo pa
pasakota, kaip jis pabėgo iš 
sovietų laivo į amerikiečių 
laivą ir kaip buvo grąžintas.

re

Paskutiniuoju' metu K. 
Kraučiūnas gyveno pas savo 
dukterį Aldoną Scofield
Hialeah, Fla.

HAVERHILL, MASS.

MM P.
Lapkričio 30 d. mirė ilga

meti* Keleivio skaitytojas 
Petras Gardulis, 82 m. amž.

kurios našlės yru gražios irj Palaidotus gruodžio 3 d

Velionė į Ameriką atva
žiavo dar jauna būdama ir 
Windsore išgyveno 57 me

Iš plokštelės pakartotos 
karo invalidų Kaune karo 
muziejuje prie Nežinomojo 
kareivio kapo atliekamos 
apeigos. Po to kalbėjo šen. 
Richard Schweiker, ukrai
niečių atstovas Michael Ty- 
miak ir SLA prez. Povilas

tus. Ji skaitė Keleivį, kol ėjo Dargis. Savo kalbose jie pa- 
ir Naująją Gadynę ir juos smerkė Amerikos pakrančių

apsaugos pareigūnus, ktrie 
išdavė Simą Kudirką, ’ ir 
griežtai reikalavo, kad tas

T ., ,__. . __i s įvykis būtų smulkiai ištirtas,Lai būna jai jamybė late- .kaltininkai nubausti ir užtik-

rėmė, kiek galėjo. Paliko 
liūdintį vyrą Joną, su kuriuo 
laimingai išgyveno 50 metų.

vos Amerikos žemėje, o jos 
vyrui gili užuojauta. rinta. kad panašių dalykų 

nebebus.

švenčių, 
Nmuuhi Matu!

Mes Detroite Naujuosius

Paskutinį šiais metais ži
nučių žiupsni Keleiviui iš
siųsdamas, yisiems redakd-

sugeba paruošti gerus pie
tus.

Valionis paliko liūdinčias 
žmona Marcelę Kontrimai-

- Gardulienę ir dukterį

HARTFORD, CONN.

Sirgo M.

još nariams, kolegoms bend- kl } V nį-JJ 
radarbiams ir kantriesiems'00’ Jau ,lfow

Bet grįžkime prie mūsų^Olgą Padios, gyvenančią

Programai vykstant, buvo 
gauta žinia, kad mirė prel. 
Mykolas Krupavičius. Prog
ramos vedėjas P. Dargis pla
čiai apibūdino velionies 
veiklą —kaip seimų nario, 
žemės ūkio ministro. Vliko 
pirmininko. Be to, buvo su
groto Avė Maria ir čiurlio- 
nieėhį įrekorduotas Tėve* 
Mitaa.

Sunegalavusi širdis buvo 
4 savaitės paguldŽiusi ligo
ninėje M. čekanauską-Cha- 
se, senosios kartos visuome
nininką. Gruodžio 1 d. jis 
grįžo iš ligoninės namo.

Linkime greičiau pasveik
ti. * ' ,. ’ i'Krt .iz.niJui'+n i

ine mum|4 
I pagyve-} 
tebegyvo-;

Los Angeles, Cal.
vcmuik: 4^«uju7J8iu3 ~i»x—-11 M",w 11 ’10 Jos dėkoja visiems, kurieęė. Metus sutiksime, jei neklys- *ka , 'X nan^io gražiuose rūmuoos.; dalyvavo jų vyro ir ' tėvo

fr ktodMatoo m dviejose nemažose salė- Jo narių daugtoma jau žila- ierme,
f vaJtttyoo advo- «e: Lietuvių Namų fr Mercy ,a2? ^tvermės ggįyjgj

. (žtao Nheju J kolegijos. Kandidatų į abu 197bsia etai • o jaimiejl mkM uMto
Nfcfeigan Bar).IfrįĮfaj* balius, manau, užteks ir šį- ĄIFmO^* Nalu* 'bo reikalų, į veiklų neįsi- jautų.

.(autiosr

rūsio ir vis dar

I

rių dauguma iau žila- šertnetiyse, palydėjo ji j am- 
i, nejuiMK natoitrttts, Žino poilsio vietą, ir žodžiu 
rieji mMM ųMto kMta ar raštu pareiškė joms užuo-

•I - M
• I -»r!fP'iHd
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Iš pavergtos Lietuvos Į
Hutai okupantai, ialin ii

ŽUVO P.

Lapkričio 17 d. Alytuje 
pravažiuojantis motociklis- i 
tas užvažiavo ant einančio , 
Petro Variakojo ir jį užmu-

Velionis buvo agronomas. 
Biržų krašto žmogus, gimęs 
1892 m. Biržų valsčiuje. 
Nepriklausomoj Lietuvoj jis 
buvo plačiai žinomas žemės 
ūkio kooperacijos ir kitokių 
ūkio organizacijų veikėjas! 
ir pramonininkas — Biržų 
alaus daryklos savininkas, 
linų verpimo - audimo fab
riko Siūlas vienas savininkų 
ir kt

Velionis bendradarbiavo 
ir spaudoje, veikliai reiškė- • 
si evangelikų reformatųi 
bažnytiniam gyvenime, iki j 
gyvos galvos buvo išrinktas, 
jų bažnyčios kuratorium ir 
kelis kartus buvo sinodo di- Į 
rektorius. Paliko liūdinti 
žmona.

J. Manniiiui Lenino ordiną* !
i

Dabartinį Lietuvos prem- j 
jerą Juozą Maniusį "už nuo- • 
pelnus Komunistų partijai, 
ir Tarybų valstybei“ Mask-! 
va apdovanojo Lenino ordi
nu. I

Naujų

Selskaja Žizn laikraščio 
korespondentė rašo. kad 
Lietuvos Vartotojų Sąjun
gos valdybos vicedirektorius 
Juozas šimoliūnas pasista
tęs dviejų aukštų vasarna
mį prie vaizdingo vanden- 
kričio. Iš antro aukšto bal
kono galima nerti stačiai a- 
pačion į vandens baseiną 
arba sėdėti balkone, meške
rioti ir kartu žiūrėti televizi
jos programos.

Mirė V. Narvydaitė

Gruodžio 5 d. Vilniuje 74 
m. amžiaus mirė Valerija 
Narvydaitė, sena komunistų 
veikėja, pirmosios okupaci
jos metu buvusi socialinio 
aprūpinimo komisaro pava
duotoja, tas pareigas kurį 
laiką ėjusi ir antros okupa
cijos pradžioje, vėliau dir
busi kitur.

• • •
Okup. Lietuvoje pradėta 

leisti K. Borutos Raštų seri
ja. Vilniuje išleista K. Bo
rutos knyga "Neramūs ari
mai“. Įdėtas poetinis rašyto
jo palikimas, kaikurie eilė
raščiai paimti iš rankraščių.

šitas Peru valstybės jaunuolis stovi tarp žemės drebėji

mo griuvėsių, žemė drebėjo šiaurinėje Peru ir Ekvadore. 

Žuvo daugiau nei 50 žmonių.

sunkiai uždirbtą šimtinę lie
tuviškiems reikalams. Ji 
prašė pavardės negarsinti.

- -—»-
o būtų daug kas pasakyti.
Gal tuomet ir tie, kurie aps
čiai turi pinigo, susiprastų.

Už aukas nuoširdžiai dė
koje

Vajaus Komitetą*

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Gruodžio 26 d. Bo. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
dalėje Senųjų Lapinų kalė
diniai šokiai.

• • •
Kovo 14 d. 4 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos III aukšto salėje 
Minkų radijo talentų popie
tė ir gražuolės "Miss Lithu
ania of N.E.“ balius.• ♦ •

Kovo 21 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje L Vasy
liūno smuiko koncertas.

» o o

• * *
Vilniuje neseniai išleis

tas Lietuvių Kalbos Žodyno 
aštuntasis tomas. Jis prasi-! 
deda raide M (nuo malti) ir į 
baigiasi raide O.

* * *
"Vagos“ leidykla Vilniu

je išleido M. K. Čiurlionio 
sešers Jadvygos Čiurliony
tės atsiminimų knygą apie 
žymųjį dailininką ir muziką 
— "Atsiminimai apie M. K. 
Čiurlionį” Knyga buvo greit 
išpirkta.

KAIP PRIRAŠYTI SLA 

NAUJŲ NARIŲ?

Daug kas klausia, kaip! 
aš galėjau prirašyti tieki 
daug naujų narių Susivieni- 
jimui Lietuvių Amerikoje, j 
todėl noriu čia tai nors kiek i 
paaiškinti.

Kiekvienas mūsų sutinka
me daug žmonių susirinki
muose ir kitur. Tomis pro
gomis reikia nepamiršti pri
minti jiems SLA ir paragin
ti stoti nariu. Nereikia nusi
minti, jei paragintasis iš 
karto nesutinka. Reikia pa
bandyti kitą kartą paragin
ti. Kartais vaisių sulauksi ( 
tik kelioliką kartų paragi
nęs.

si nariai sukruskime. Nieko 
negelbės centro raštai ir 
kalbos, jei mes neprisidėsi- 
me darbu. Kviečiu: vyrai, 
pajudinkime žemę! Bet ir 
moterys prisidėkite — vy
rams bus lengviau. Kur du 
stos, visados daugiau pada
rys.

J. M. Tumavičienė

ANEKDOTAI
JAV-bių Vakaruose tais 

laikais, kada susisiekimas 
geležinkeliais dar buvo vos 
tik prasidėjęs, grupė ūkinin
kų patraukė teisman gele- 

j žinkelių bendrovę, reikalau
dama grąžinti padarytus 
nuostolius. Teismo metu tei
sėjas kreipėsi į ūkininką:

Ypač gera proga narių 
surasti yra finansų sekreto-, 
riams. Dabar daugiau narių*! 
miršta. Sekretorius, kada į-! 
teikia mirusio nario pavel-! 
dėto jams čekį, lengviausiu Į 
būdu gali prirašyti narių iš 1 
mirusiojo šeimos.

Aš turėjau tokį atsitiki-! 
mą. Tėvas buvo SLA narys, i 
Jo sūnus vedė nelietuvę. Tė-1 
vas prirašė nariu vaikaitį. 
Tėvas mirė. o jo sūnus ir 
marti prirašė 5 savo vaikus.

Kitoj šeimoj mirė tėvas,! 
likusi žmona prirašė 4 vai
kaičius.

Kada žmogus gauna čekį, j 
tada ir SLA reikšmę geriau 

Todėl finansų sek- 
turi tą momentą iš-

U, ■

PAGARBA POETUI

(Atkelta iš 7 psl.)

Bostonas
NAUJI LIETUVIŲ FONDO 

NARIAI
. •

Juozas ir Aldona Dužiai

įmokėjo LF 100 dol. ir įsto
jo į jį nariu.

yra ir čia įsigijęs inžinie
riaus teises ir dirba vienoje 
žymioje Stone and Webster 
kompanijoje Bostone ir yra 
elektros jėgainių ir kitų 'pa
statų vyresnysis projektuo
tojas.

• ♦ *
Albina* ir Ona

paaukojo LF 100 dolerių ir 
jame įamžino Joną Vanagai
tį, Onos Šležienės - Vanagai- 
tytės tėvelį jo 100 metų gi
mimo sukakties proga.

J. Vanagaitis gimė 1869 
m. Ragainės apskr., Mažo
joje Lietuvoje, ir mirė 1946 
m. Kasselio - Matenbergo 
stovykloje Vokietijoje. Jo
nas Vanagaitis buvo nenu
ilstamas veikėjas ir didis už 
M. Lietuvos teises ir laisvę 
kovotojas, lietuviškų orga
nizacijų steigėjas ir dalyvis, 
lietuviškų laikraščių bendra
darbis. laikraščių Birutės ir 
Kovos Kelio redaktorius, 
1904-1905 m. Lietuvos prieš 
rusus revoliucinio sąjūdžio 
dalyvis, 1905 m. Vilniaus 
Seimo dalyvis, Prūsų lietu
vių tautinės tarybos narys, 
kuri reikalavo Mažajai Lie- 

ia jėva'to'rių^Drobfe fabriką i! '‘J™ apsisprendimo teisių
daug kitų pastatų. Jl3 ‘"P.P3.4 JTO kovoto-

jas uz Mažosios Lietuvos 
Tremtyje inž. J. Dačys ak- sujungimą su Didž. Lietuva 

tingai reiškiasi lietuviškoje ir M. Lietuvos Gelbėjimo ko- 
j veikloje, ypatingai Lietuvių miteto sekretorius. Atgavus
Inžinierių s-goje. 1947-49 m.' Klaipėdos kraštą, J. Vana 
jis Vliko Vykdomosios Ta- :
rybos planavimo komįųjps

J. Dačys mokėsi Lietuvo
je ir baigė Vytauto Didžio
jo universitetą. įgydamas 
dipl. inžinieriaus vardą ir 
teises ir tuomet daug pasi
darbavo atsikuriančios Lie
tuvos labui. Jau 1934 m. bū- 

į damas Kėdainių apskrities 
'inžinierius suprojektavo ir 
| pastatė apskrities ligoninę, 
keletą mokyklų ir savivaldy
bės namų. 1938 m. buvo 
Klaipėdos banko statybos 

! skyriaus vedėjas. Vėliau Sta
tybos bendrovės direktorius. 
Klaipėdą okupavus vokie
čiams ir 1941 m. minėtai 
Statybos bendrovei atsikū- 

J rus Lietuvoje, jis buvo jos 
i pirmininkas. Jo vadovauja- 
! ma bendrovė pastatė Pane- 
i vėžio cukraus fabriką, Tel- 
! šių kareivines, Panevėžio e-

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

• •
Balandžio 26 d. 3 vai. po

piet Jordan Hali salėje L 
Vasyliūno (trio) koncertas.

(NAUJAUSIOJI POEZIJOS 
i IR PROZOS PLOKŠTELE

Visai neseniai "Lietuvių 
. Dienų“ leidykla (4364 Sun
set Blvd., Hollywood, Cal.

kalipsinis. Poetas linksmai 
linksmai papasakojo visą ei
lę su vienu ar kitu eilėraščiu 
susijusių atsiminimų, gale 
pabrėždamas, kad jis nėra, d 
ir nenori būti tik kurios nors 
vienos srovės ar siauros par 
tijos atstovas. Kūrėjas turi 
būti laisvas ir kūrybai sve
timuose rėmuose dirbtinai 
neįrėmintas. Jis turįs alsuo
ti visos savo tautos pulsu.

Čia B. Brazdžionis buvo 
paprašytas tarti ir savo ei
liuotą žodį. Tarpe jo nau
jausiųjų dalykų užbaigai bu
vo Vaidinos Valiūno pasku
tinis fragmentas, liečiąs Si
mo Kudirkos pardavimą 
vergijon Vigilant laive. Šis 
kūrinys taip stipriai paveikė 
klausytojus, kad aplodis
mentai truko kone dešimt 
minučių, ir publika sustoju
si su ašaromis akyse spon
taniškai sugiedojo Tautos 
himną.

Tokios glaudžios dvasinės 
sąveikos su savo kūrėju ir 
tokios pakilios nuotaikos 
renginio Bostone nuo senų 
laikų nėra buvę. Ypač, kad 
visa programa buvo tiktai 
žodinė, skirta vienam Ber
nardui Brazdžioniui, be jo
kių kitų menų "paįvairini
mo“.

Programą labai sklan
džiai pravedė Dramos sam
būrio narė Birutė Vaičjur
gytė.

Po programos svečius ka
va pavaišino Kultūrinių su-

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

Materialistiškas istorijos
spratimas, 80 psl., kaina 

20 centų.
Žemaitė* raštai karė* me

tu, 126 psl., kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl., 

kaina 25 centai.
Žalgirio mūšis, parašė dr. 

Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centu.

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

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

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

Socir'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

Geri žodynai

j ocv uuu., nunjfvvovu, vai. ■**»>****om-
’ 90029) išleido poezijos ir batvakarių komisija. Šį va-

prozos plokštelę, kurion į- 
skaitė savo kūrinius rašyto
jai Pulgis Andriušis, Ber

karą buvo nupirktos visos 
Bostone turėtos . "Poezijos 
pilnaties4 knygos ir daug

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

nardas Brazdžionis, Anta- "Poezijos ir prozos“ ketu- 
nas Gustaiti* ir Stasys Sant- rių autorių — P. Andriušio, 
vara*. ! B. Brazdžionio, A Gustaičio

Tai ta pati visiems pažįs- į ir S. Santvaro — literatūri- 
tama ketveriukė, kuri su Ii-; nių plokštelių, kurias nese- 
teratūros vakarais yra ap-; niai išleido "Lietuvių Die- 
keliavusi visą Vokietiją. A- nos“.
merikos Jungtines Valstijas 

, ir Kanadą.
' Plokštelė pavadinta "Ke-j IR TAIP ATSITINKA..

;turi autoriai — poezija iri Chicagos priemiesty Kro- 
j proza“. Kaip žinoma, kiek-bas, sugrįžęs namo, sužino- 
vieno jų kūryba yra skir j0. kad jo nekviesti darbi-

Į Lietuviškai angliškas žo-
: dvnaa, Viliaus Peteraičio, ii 
į laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.! kaina $7.00.

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

tinga. o taip pat ir kiekvie
no jam būdingai skaitoma.

ninkai ištisą dieną klojo jo 
namo stogą. Paskambinus

gaitis aktingai reiškėsi lie
tuviškoje veikloje. 1925 m. 
jis šaulių Sąjungos centro

Ir taip, plokštelėje telpa vi-į bendrovei, kurios darbinin- 
sas literatūros vakaras, nuo kai dirbo, paaiškėjo, kad i- 
Pulgio Andriušio žodingai: vyko klaida: stogą reikėjo 
nupiešto kaimo fragmento j dengti namui, esančiam be- 
ligi Bernardo Brazdžionio ir| veik greta Krono namų. bet 
Stasio Santvaro geriausių (darbininkai apsiriko ir už- 

' lyrikos pavyzdžių, užbaigia-» dengė naujai stogą ne ten, 
mų Antano Gustaičio ironi- kur reikėjo. Bendrovė, žino-

— Dėl ko iš tikrųjų jūs 
skundžiatės? Ar dėl greito 
traukinių važiavimo?

— Ne, traukiniai važiuo
ja labai lėtai.

— Tai kodėl dėl to skun
džiatės?

— Dėl to, pone teisėjau, 
kad keleiviai, išlipę iš va
žiuojančio traukinio, melžia 
mūsų karves.

$ e $
Žmona klausia savo vyrą:
— Ar tu matei tą vyriškį, 

kuris mane skęstančią išgel
bėjo?

— O taip. Jis atėjo manęs 
atsiprašyti.

narys. iy49 m. persikėlęs įt 
Bostoną, čia suorganizavo valdybos narys ir aktingas 
Lietuvos ūkio atstatymoį lietuviškų laikraščių bend- 
studijų komisiją ir joje dir-; radarbis. rašęs Trimite, Ka
bo kaip prezidiumo vicepir- Lietuvos Ūkininke ir
mininkas ir statybos sekci
jos vadovas bei šios komisi
jos leidžiamų raštų redakto
rius. Bendradarbiauja lietu
viškoje spaudoje. J. Dačys

Senatvė yra tironas, kuris,

apdraudos didės- j 
nfe lt įmokėtus mokesčius 
jngMRMv dividendas, drau-; Nor* ir be kailio liksi, bet 

įvairios, todėl vi-visiems neįtiksi,
\ ’ b

kitur.

J. Vanagaitis buvo darbš
ti. tauri, šakota ir daug Lie- ) 
tuvai nusipelniusi asmeny
bė. Jis ir šiandien nėra pa-|

! mirštąs, šiuo metu Bostone i 
Į veikia J. Vanagaičio šaulių) 
kuopa, kuri gyvai reiškiasi 
lietuviškoje veikloje ir bos- j 
toniečiams yra gerai žino-i 
ma. Dabar kuopai vadovau
ja inž. Juozas Stašaitis.

A. ir O. Šležai, įrašydami! 
J. Vanagaitį į LF , padarė 
kilnų darbą. Ne tik J. Vana
gaičio kovos idėjos, bet ir 
piniginė parama stiprins lie
tuvių pastangas tęsti nenu
ilstamą kovą dėl Lietuvos! 
laisvės.

• • •
Sausis M 4. bes iškirti šttsfck Pensininkė X paaukojo) 

psėte MM gea. MacArtknrs, LF 100 dol. ir pareiškė, kad 
ji sn malonumu duodanti tą91-je gintaškek

ja ir satyra.

Įtarpai yra paįvairinti 
komp. Juliaus Gaidelio ori
ginaliais įskambinimais, o 
viršelis — dail. Alfonso 
Dociaus kūryba.

Plokštelė ilgo grojimo, 
tinka Mono ir Stereo apara
tams.

Tai pats naujausias litera
tūrinių plokštelių leidinys ir 
geriausia dovana bičiuliams 
Kalėdų švenčių proga.

Kaina $5.00. Ji gaunama 
ir Keleivio administracijoje, 
tik pirkėjas turi pats ją iš 
mūsų raštinės atsiimti, nes • 
paštu nesiunčiame. I

ma, Kronui sąskaitos neat
siuntė.

Gaidys, kur* ne laiku už
gieda, pirmiau Intą suranda 
puode vietą. (Turkų patar
lė).

NENVSIMINKI1C! 

j
rsaamtu, ranką ar koją 
■uds, aatirpima, jaaėiant ane>
REE-LEEF RUB nartis dae- 

Uitikrknai pa-

Sfąskite >5,

ROYAL PRODUCTS 
Nerth SU, PO. Bez 9112 

Nsearfc. NJ. 97195

Ar skaitytos?
Kritusieji už laisvę, II to

mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

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

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

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

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

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

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl, kaina
<0 AA «

KĄ LAUMES LEME

KELEIVIO

dovana

(apie Salomėją Nėrį), Pet 
<enelea Orintaitės, 234 psl, 
taina m...... .... ............ $3.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA R. Skipičio atsimi
nimų H tomas, 476 pst, kai
na $7.00.

___________ ___  i, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi. Kai
na $1.00. ____ _
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TCVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Tai kas surado, kad jis 
gimė gruodžio 25 dieną?

— Niekas nieko nesura
do, tėve. Gruodžio 25 diena 
buvo pasirinkta tik dėl to, 
kad tą dieną britai, germa
nai ir kiti garbindavo savo 
dievus ir linksmindavosi. 
Džiaugdavosi jie ir dėl to, 
kad tuo metu baigiasi die
nų trumpėjimas ir praside
da saulės grįžimas — sau
lėgrąža. Todėl tas laikas ir 
pasirinktas Kalėdoms. Pir
mieji krikščionys linksmy
bėms nepritarė, nes šokiai ir 
muzika nesutinka su Kris
taus pobūdžiu. Vis dėlto 
daug senovinių papročių 
pasiliko, ir Kalėdos virto 
džiaugsmo ir linksmybių 
švente. O ypač yra kuo 
džiaugtis mažiems vaiku
čiams, kuriems Santa Claus 
prineša visokių dovanų. Jau 
iš vakaro jie sukabinėja sa
vo kojines ir per naktį ne
gali užmigti, klausydamie
si, kaip tas barzdotas seniu
kas leisis pro kaminą su do
vanėlėmis.

— Laukiu Kąlėdų ir aš, 
Maiki. Nors čia ^Kalėdos ne 
tokios, kaip būdavo Lietu
voj, ba nėra kūčios, nėra 
nei plotkelių, nei sližikų, a- 
le kai yra geros ruginės, tai 
vistiek žmogus gali pasi
linksminti. O kai žmogui 
linksma, tai užmiršti visus 
trubelius, net ir marmatiz- 
mas praeina.

— Aš, tėve, sutinku, kad 
pasilinksminti žmogui rei-

DIDIEJI AMERIKOS 
RŪPESČIAI

Massachusetts valstijos 
atstovė kongrese Margaret 
Heckler kasmet išsiuntinėja 
balsuotojams paklausimą, 
kas jiems esamuoju laiku 
daugiausia rūpi. Atsiklausė 
jų ir šį rudenį. Ir štai, ką 
žmonės sako:

X 1
Daugiau regu pusė pa

klaustųjų, būtent 64%, skun* 
džiasi, kad daugiausia juos 
erzina prezidento Nixono 
užsienio politika, plečiamas 
karas Indokinijoje. Izraelio 
ginklavimas ir kiti militari
niai veiksmai.

Kitos slegiančios negero
vės yra infliacija, nenorma
lus ligoninių ir vaistų pa
brangimas, piktadarybė gat
vėse, narkotikų plitimas, 
varguomenės skurdas, stu
dentijos bruzdėjimas, mies
tuose sunkėjantis susisieki
mas.

Be tb. 81% paklaustųjų 
reikalauja senatvės pensijos 
(Sočiai Security) pakėlimo; 
67 % reikalauja sumažinti 
svetimųjų valdžių mūsų mo
kesčiais šelpimą ir 58% pa
sisako prieš betkokį Ameri
kos kišimąsi į Kambodiją,

IMA NAGAN 
MISIONIERIUS

Nigerijos respublika Af-' 
rikoje nugalėjo buvusią at
siskyrusią Biafros provinci-i 
ją ir dabar ima nagan misi- ‘ 
onieriųs, kurie buvo pradėję 
į tą provinciją brautis. Ne
labai seniai 30 tokių nepra
šytų svečių buvo išvalyta,; 
bet kiti nepaklausė ir pasili-! 
ko "darbuotis“. Jų tarpe yra 
airių vyskupas, 20 kunigų ir 
keletas moterų vienuolių. 
Dabar visi jie traukiami teis
man už nelegalų įvažiavimą 
ir už atsisakymą išvažiuoti.; 
Visi jie iš Airijos.

Miami muitininkai pas argentiniežius Alberto Yancaste 
(kairėj) ir Carios ftojas-Colombo surado heroino 20S sv.

Ką tik gavome:
| Grįžimas į laisvę, Sibiro
I

•^••^^••••••••••^••••••••••••••••••••••*****************************' tremtinės Stefanijos Rūkie-

Keleivio prenumerata - gereĮ^“.^^.
sėliais $5.00, kietais $6.00.

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA
STEPONAS KAIRYS

Jį

dovana visokiomis progomis!

MŪSŲ SKAITYTOJAMS

• • • 8* * « a*■ *

— Meri Krismus, Maik! sigalėjusi. Žydai kasmet a-
— Unksnių Kalėdų ir tau, i »vo karaliams

. - , T į desimtadalj grudų, desimta-
’ į dalį vyno ir dešimtadalį gy-

— Jes, Maiki, aš būčiau j vulių ir paukščių. Priimda- kia, bet su saiku. Perdaug 
linksmas, 'jeigu gaučiau nais mi krikščionybę, žydai atsi- gerti nereikia.

Nora ir labai nemalonu, bet, rimtų priežasčių verčia- 
mi, turime pranešti Jums, mieli skaitytojai, kad 1971 

Laosą ar kitas Azijos valsty-j roetl» Keleivio metinė prenumerata yra pakeliama ilri 7 
bes. Ir pagaliau 44% reika- ’ dolerių, o pusei metų — ilri 4 doL
lauja, kad būtų panaikintas, Ne p^Uptis, kad paskutiniais mėtau medžiagų, ma-
pi ivalomas kareiviavimas. į- j pataisymų, važmos ir visos kitos kainos bei mokesčiai 
vedant savanonų kanuome- uJp b

jau nebeįstengiame visų skylių užkaišioti

eiliuota 
pasaka vaikams, gausiai i- 
liustruota, parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl, kai
ną $4.00.
j

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

nę.
S. M.

Mes tikime, kad Jūs suprasite šią padėtį ir dėl vieno

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

prezentą.
— O ko tėvo širdelė no-| S»ni« to/pan. Iš pradžią

retų? 1 dovanos buvo duodamos tik
»

— Ar žinai, kas mano šir
delę geriausiai patiešytų? į madą, sakoma, iškeikęs kaip 
Kvorta narinės! "velnio išradimą“. Smerkė

Naujųjų Metų iškilmes ir ki-

nešė ir dovanų madą krikš-

Kvorta ruginės!
— Bet tai degtinė, tėve.
— Nu, to aš ir noriu, Mai

ki, ba mano džiogas jau sau
sas. Kai pasakiau savo gas- 
padinei, kad gyvatinė yra 
gera lekarstva nuo marma- 
tizmo, tai mano džiogas ir 
išdžiūvo. • /

— Ir tebūna jis sausas, 
tėve, tada mažiau kamuos 
reumatizmas.

— Tai kaip? Nenupirksi?
— Ne, degtinės nepirksiu.
— Nu. tai ką galėtum man 

nupirkti?
— Jei mokėtum skaityti, 

nupirkčiau knygą.
— Zacirka man paskaitys. 

Nupirk.
— Gerai nupirksiu.
— Bet žiūrėk, kad nebūtų 

-bedieviška.
— O kaip būtų Lietuvių 

Išeivija Amerikoje? Gera 
knyga, \ iliustruota ir labai 
nupiginta, tik 2 doleriai. 
Angliška tokios apimties ir 
iliustruota knyga būtų apie 
$10.00.

— Bet klausiu, ar ne be
dieviška?

— Ne.
— Tai gal komunistiška?
— Ir ne komunistiška. 

Komunistus kritikuoja.
— Olrait, tai nupirk. Ka

lėdų šventei reikalinga do
vana — tokia jau mada.

— Iš tikrųjų, tėve. dova
nų mada yra senesnė ir už 
Kalėdas.

— O kaip ias gali būti?
— Istorija sako. tėve, kad 

dovanų mada atsirado pas 
senovės žydus, o gal ir žydai 
pasiskolino ją iš kitų, tik

— Lietuvoj būdavo ge
riau, Maiki. Kalėdas švęs- 
davom tris dienas, tai buvo 

pasitinkant Naujuosius Me-,laiko pasįgerti ir buvo laiko 
tus. Bet šv. Augustinas šitą išsipagirioti.

— Jeigu tėvas manai, kad 
tai buvo gerai, tai Anglijoj 
buvo dar geriau. Tenai Ka
lėdos žmonėms taip patiko, 
kad jie buvo pradėję jas 
švęsti 12 dienų. Niekas nėjo 
dirbti, tik gėrė, šoko ir nai- 
ravo. Priėjo prie to, kad 
parlamentas turėjo išleisti 
įstatymą, kuriuo tokios 
linksmybės buvo uždraus
tos. Kalėdos buvo paskelb
tos pasninko ir susikaupimo 
diena. Dabar tas suvaržy
mas jau atleistas, ir anglai 
vėl linksminasi, tik ne 12 
dienų.

— O kaip tu rokuoji. ar 
Lietuvoje žmonės dabar 
švenčia Kalėdas?

— Aš manau, tėve, kad 
švenčia, nes tai giliai įaugęs 
žmonių gyvenime paprotys, 
bet. jei švenčia, tai "slap
tai“, nes oficialiai Kalėdų 
šventės nėra.

DINGO 8 MIL. DOLERIŲ . pakelto dolerio neatstumsite savo seno bičiulio*

ti krikščionybės skelbėjai, 
vadindavo tokius rautus 
"pagoniška prabanga“.

— Nu. tai kokiu spasabu 
atsirado Kalėdų dovanos?

— Tie patys krikščiony
bės aiškintojai, tėve, kurie 
smerkė Naujųjų Metų dova
nas ir negalėjo to papročio 
išnaikinti, pradėjo aiškinti, 
kad geriau dovanomis da
lintis per Kalėdas, tik ne 
prabangai, o nusižeminime 
ženklan. Taip atsirado Ka
lėdų dovanos, tėve. Bet vis
tiek tai yra iš gilios senovės 
atneštas paprotys, tik šiaip 
taip prikergtas prie Kalėdų.
nors nėra dar išnykus ir "pa
goniška prabanga“. Ypač 
mūsų Amerikoje per Nauju,- 
Metus keliami trankūs po
kyliai, kuriuos mėgsta ir lie
tuviai.

pas žydus ji buvo tvirčiau į-> visai nebuvo.

— Vistiek, Maiki, Kalė
dos yra vožnesnė šventė, bt 
per Kalėdas gimė Kristus.

— Kai Kristus gimė, tėve 
Kalėdų dar nebuvo.

— Tai kada jos atsirado?

— Kada Kristus gimė, is
torija neturi aiškių žinių, tė
ve. Ir per 500 metų niekas 
Kalėdų nešventė. Pirmą 
kartą Kalėdų iškilmės buvo 
suruoštos Yorko mieste. 
Anglijoje, 521 metais po me
namo Kristaus gimimo. Vė
liau pradėta Kalėdas švęsti 
ir kitur, tik ne tuo pačiu lai
ku. Armėnijoj Kristaus gi
mimas buvo šv enčiamas sau
sio 6 dieną, gi Olandijoje 
gruodžio 6 dieną. Kitur Ka
lėdos būdavo balandžio me
nesį, dar kitur — gegužės 
dienomis. Taip buvo dėl to, 
kad niekas nežinojo, kada 
Kristus gimė. Buvo ir tokių, > 
kurie tvirtino, kad Kristaus

— Okei, Maik, dabar pa 
duokim viens kitam ranką 
ir pasakykim: Apynių Yr!

Tai tokie yra tre’jų metų 
New Yorko miesto kovos su 
skurdu vaisiai, -Tam reika
lui išleista 35 mil. dolerių, 
bet nelaimė, kad negalima 
surasti, kam išleisti 8 mil. 
dolerių.

Pakviesti privačios įstai
gos buhalteriai patikrinti \ 
atskaitomybę ir susekti, kur 
tie milionai dingo. Bet dide
lės vilties nėra, kad tai jiem 
pasiseks. Patys miesto savi-i 
valdybės pareigūnai sako,į 
kad bent pusė tos sumos bus • 
dingusi be pėdsakų.

Kovai su skurdu įstaigų 
atskaitomybė yra toks jova
las, kad ten ir geriausi bu
halteriai nieko negali susi
gaudyti. Sakysim, jaunimo 
pagalbai buvo gauta ir iš
leista 790,000 dol., bet tiktai 
90,000 dol. tėra šiokie tokie 
pateisinamieji dokumentai, 
o kur dingo 700,000 dol., 
nėra jokių įrodymų.

O juk tas lėšas sudėjo 
sunkiai dirbdami mokesčių 
mokėtojai!

Į^iuo savo durų ir nenutrauksite su juo draugiškų ryšių.
Keleivio administracija

Geroji vasara,
parašė Česlovas

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
$7.00.

ir pasaulis, Baž-
niytinio gyvenimo kaita po Q 
Vatikano susirinkimo, para
šė Antanas Maceina, 156 
psl., kaina $2.00.

romanas,
Grincevi-

čius, 261 psl., kaina $5.00.

Nuo krivulis iki raketos,
1 Lietuvos paštininkų atsimi

nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

Nemunas teka per Atkus
tą, Vytauto Alanto 5 nove-

(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes-; lės, 263 psl., kaina minkštais 
. niais kaip 10 centų vertės) viršeliais $3.00, kietais $3.50

Visuomet "Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo- ... . .
pedija - visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bus ir šis;no y^iS^o.^kįlS 
kalendorius. Nesi vėlinkite jį įssirasyti šiuo adresu:

KELEIVIS

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1971 METŲ

KaZencZorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

kaina $1.50

So. Boston,
E. Broadvray 

Mass. 02127

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

Iškilmingos laidotuvių ap- 
paprastai labiau pa

tenkina gyvųjų tuštybę, ne
gu įamžina mirusiųjų atari-

s
Tik k, dabar iiijo ii s,aadae km. M. VALATKOS 

parašyta knyga

Už laisvą lietuvį
* s > .

Knyga iškelia ir nagrinėja dangei) išeivijos ir Lietnvos 
klausinių. Ji tari 406 paslepiąs, kaiaa $5.00. Gaaaama 

. šiuo adresu:

Kon. M. Valatka

1743 N. Ave„

Ką tik išleista knyga, kurią parašė SL Michelsonas. 
Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė, 
kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 
kodėl sukilo ir t.t. Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jos 
kaina tik $2.00.

Apie ją "Europos Lietuvis“ tarp kitko rašo:
"...S. Michelsonas duoda mums ir po žiupsni geogra

fijos ir istorijos, pakalba apie senovės karus ir kultūrą, 
papročius ir religijas, pavergimus ir sukilimus. Dėl to jo 
knyga, tiesa, nors ir nedidelė, išvirsta į enciklopedijėlę, 
kurios su įdomumu pasigaus norįs su Afrika susipažinti, 
bet šiaip su knygomis neapsikrovęs. Svarbiausia, kad 
skaityto jas. tuose aprašymuose užtiks visokių vaizdingų 
ir įsimenamų pavyzdėlių. Pavyzdžiui, labai įdomus Etio
pijos aprašymas — visos karaliaus tuštybės, kurios kai
nuoja milionus. ir baisus įžeidimas, jei tą kraštą norima 
laikyti juodųjų. Apie negrų tautas, jų gyvenimo būdą ir 
papročius taip pat surinkta nemaža įdomybių.

Apie trečdalis knygos paskirta nušviesti Amerikos 
negrų gyvenimo praeičiai ir dabarčiai.

Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“

kaina minkštais virše- 
! liais $2.50, kietais $3.00.

i Tbe Forest of Anykščiai,
' Antano Baranausko lietuviš- 
1 kas tekstas su Nado Raste
nio anglišku vertimu ir Juo
zo Tininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

Lietuvių pasakos, parašė
Herman Sudermann, išver
tė V. Volertas, 132 psL, kai
na $3.00.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psL, kaina 
$4.50.

Dialogas ra kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.ov.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių. parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašo Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Prisiminimų fragmentai,
parašė Kazys Musteikis, 126 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 

| $15.00. _____ _
Scranton. Pa. 18508.
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Bėglių likimas
(Tęsiny*)

Ji man pasakė, kad žmonės apie Zarasu* šneka:
— Jei būtų visi žmonės tokie geri lietuviai, kaip agro-

nomas V. Butkys ir mokytojas K. Rūkas, tai mažiau aukų 
būtų. Dabar pas mus labai daug savųjų išdavikų.

Tai buvo pirmos žinios iš tėvynės. Iš jos aš sužinojau 
nuogų ir kruvinų teisybę apie savo pavergtųjų tautų ir 
svetimųjų engiamų mono brolį lietuvį.

Baigdama savo pasakojimų ji man pridūrė:
— Dabar ir man bus Čia lengviau vergauti,' nes savo

akimis mačiau mūsų tautos vargų ir kančias.
Turėjau aš užsiauginusi bulvių ir valgiau jas pilna 

burna. Sušelpiau jomis pabėgėlę. Pasiėmė ji iš manęs 
bulvių maistui ir sėklai, nes jai vėl reikėjo kurtis iš naujo.

Mokytojos P. dukrelė mirė prieš pat jos bėgimų, o 
vyras žuvo darbo stovykloje.

Ilgai planavo ir buvo pabandžiusioe bėgti keturios 
zarasiškės tremtinės. Tačiau joms bėgimas nepasisekė, 
nes buvo išduotos tremtinės Chaleckienės. Joms pavyko 
nubėgti tik į Čerr.išovkos kaimų. Ten jas suėmė ir grąžino 
į senas darbovietes. Vienai iš jų buvo sudaryta byla, ir nu
teista, tik nežinau už kų. ar už bėginių ar už pareikštų
nepasitenkinimų sovietine valdžia. Iš tos grupės dvi se-1 
_______________ ______ :_____ n SS Iserys gavo po aštuonerius metus už kotabinavimų. O iš 
kalėjimo jau nebeišbėgsi.

Sunkiai miškuose dirbdama vargo mano pažįstama 
jaunutė tremtinė Lionė. Kartų ji sunkiai susirgo, tai miškų1 
administracija pasiuntė jų į Tomsku gydytis. Pasveikusi į 
iš Tomsko pabėgo Lietuvon. Vilniuje ji metus 
bet saugumas susekė ir vėl grąžino į Tomską.

Tas bėgimas jai atėmė daug sveikatos ir nervų, bet' 
ji pamatė savo tėvynę, savus žmones, gimines ir jų siauras ’ 
ir bailias širdis. Bėgimas jų išgelbėjo nuo miško darbų 
ir padėjo pasilikti Tomske, o didesniuose mieštuose buvo
geriau ir tremtiniams. Vėliau pas jų apsigyveno ir motina.:

. .." . . !Zarasiškė mokytoja Sofija M. irgi buvo pabėgusi į 
Lietuvą ir ten išsislapstė dvejis metus. Ir R buvę išaiškinta 
ir grąžinta Sibiran. . * J

Tik vienai mano pažįstamai tremtinei B. pabėgus'

ilgesingai siela, 
kur dangus vilti*

tytt į feMvta Skaitytojų 
' Tb

Dr. M. tvaikaMkas, AUarney si Lav.

IMS Csatra Stanį

-
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(Iš lietuvių tautosakos, užrašyta Vabalninke)

davėme be agento. Sako, aš 
turėjau "customer“ (pirkė- 

Prieš metus sumanėme jų), ne mano kaltė, kad jūs 
parduoti savo dviejų šeimų pakeitėte savo žodį ir užgi
namus ir nusipirkti vienos manėte nebeperleisti- savo 
šeimos. Mudu su žmona dir-, "mortgage“.
bame, taigi ieškoti pirkėjo!

Kalėdų rytų 
Saulė pražydo,,,
Vai lėliu lafia kalėda, 
Sekminių rytų 
Ežeras žalo.
Kas tolus nandras

jojo. .
Ledų kapojo.

Eketes kirto.

.] <<« .

1
H

Tojoj seklyčioj,
Tojoj naujojoj,
Muzika yrajina, 
Jauninas ioka,
Vai lėliu lėfiu kalėda.

Kūčių vakariai
Valgiai

pasisekė likti tėvynėje. Ji iš Sibiro pabėgo su visa šeima, '• Lietuvoje Kūčių vakarie- 
parinaudodama vyro atostogų pažymėjimu. Vyras Lietu-' nį nebūdavo nei smaguria-

būtų sunku. Nutarėme ati
duoti agentui, kad parduo-

gage deed“. Paprastai to
kiais atvejais realios rizikos 
nėra. Jei paskola nėra per
daug aukšta ir jei namai 
velti daugiau nei likusios 
paskolos stirna, tada, jeigu 
bankui nemokama, bankas 
pirmoje eilėje parduoda na
mus (foresclosure). Tik jei 
tų pinigų neužtektų skolai 
padengti, bankas turėtų tei
sę ieškoti iš Tamstų skirtu
mo (deficięncy).

Del agento komisijos: '

Pagal įstatymus agentas 
"uždirba“ savo komisijų, kai 
jis pristato pardavėjui tokį 
pirkėjų, kuris sutinka ir ku
ris sugeba pirkti pardavėjo 
nustatytomis sąlygomis (a 
buyer who is ready. willing 
and able to buy).

Jei agentas Tamstas pa
trauktų teisman, jis turėtų i-

Jis grasina mums teismu rodyti, kad jis turėjo "pari

tų. Susitarėme dėl procento duos į teismą, jis tikrai lai-
ir laukiame pirkėjų.

ir sako, kad jei jis mus pa-! ruošusį pirkti“ klientą ir
i<u i__ j i._  • _, j, . -

mės ir kad mes neturime ga
limybės laimėti tokių bylų.

Po kelių savaičių agentas 
ateina pas mus ir sako. kad!
dabar esu labai sunku gauti i advokatų, jo pažįstamų, bet 
banko paskolų (mortgage) jmes manome, kad į teismų 
ir kad vargu ar pasiseks par- Į agentas neis, nes juk jis na- 
duoti namus prašoma kaina. nepardavė ir jam nieko 
Sakome, tegul pirkėjas per- nepriklauso.
ima mūsų paskolų, kurios! 
dar yra likus geroka suma.

Žentas mums siūlo paimti

kad tai buvo įvykdyta 
tai, kai Tamstos jam pa
skambinote. pranešdami, 
kad nebesutinkate pirkėjui 
leisti perimti egzistuojan
čias paskolas. Manau, kad 
Tamstų aprašomomis aplin
kybėmis agentui būtų gana

Kitus tegul sumoka pinigais. 
Be to, ruleisime dar 900 dol. 
nuo kainos. Sako, pasisteng- 
siu parduoti pagal jūsų nu- 

I rodymus.

mus. Tai yri 
mentas, 
atleidžia 
įžeidimus, stengdamasis juos

Prašome mums patarti.
Skaitytojai

Ohio.

LABAI fDOMOS 
ATSIMINIMAI

, . , . , , Atsiminimus visuomet į-
! ranku įrodyti, kad jia rage- donra kaityti, todėl riūioma 

t Tų patį vakarų pasikalbė- j b*jo surasti P^kėjų perteki jsigvti šias mūsų žinomų 
| jome su savo žentu savo rei-, trumPU Wkų. Tačiau tai yra fmonių gyvai parašytas at
kalu. Žentas, kuris gerai pa- į įmanomas dalykas. Tokių ifaunimų Ipygaa: 
žista vienų advokatų, atro-1 supuobraų pasitaiko. Jei a-,
do, kitų dienų pasikalbė jo >eTJtas sugebėtų įrodyti, kad GRĘŽIMAS J LAISVĘ, 

j su ’juo mūsų reikalu. Grįžęs' j0 prospektyvus pilkėjas Stefanijos Rūkienės atsimi- 
į namo, žentas mums pasakė,! jam įteikė rankpinigius (de- II-sis . tomas, kaina 
, kad neleistume pirkėjui per-1 posit) ir gavo pakvitavimų minkštais viršeliais $5.000, 
• imti mūsų paskolos, nes, esą, prieš tai, kai Tamstos jam kietau $6 000.
mes vistiek pasiliktume ban-; pranešėte, kad pakeitėte sa- ______ ____
kui atsakingi už mokėjimus? vo nusistatymų, — jis turi g

.1 gerų galimumų bvlų laimėti „ į1/0 . ^anklr!^*
Tai mums atrodė labai į. jį Tamstų išieškoti savo R**^enT# lemties

_ _ keista, bet, nenorėdami to- nilna komisiia i a^8imiTumil atsiminimų I to-rinkos, tuoj paskambi- P . mas, 443 psl., kaina minkš-
skriaudas ar ftom a"entui *r jam Pi*n«šė- f Tamstų vietoje aš paklau- viršeliais $5, kietais $6.

me, kad nebesutinkame na- ‘ syčiau Žento patarimo ir pa-' LIETUVOS VYČIO PED- 
mų parduoti, perimant mū-! sitarčiau su jo pažįstamu ad-' SAKAIS, Juozo StroUos įdo- 
sų "mortgage“. Agentas sa-j vokato, arba, jei turite savo, 1940-1945 m. atsimini- 
ko, kad jis jau turi tokį pir-1 advokatų, pasitarkite su juo. - 176 kaina $2.00.
kėją, kuris sutinka pirkti Eento pažįstamasis advoka-Į
taip. kaip mos, buvo nuro- ujrirai teisingi MO^Ss?^at^:

'**■*-•
tion ef eristing morgage, —
Tamstos pasiUktumėt ban
kui atsakingi už bankui pri
klausančius pinigus pagal 
Tamsių bankui duotų vekse
lį (mortgage note) ir ”mort-

voje mirė, o ji su dviem sūnumis ramiai gyveno, nes me- vimas, nei lėbavimas, bet, užmiršti, ir su tikru at1“**11-_ * — M * • e • _ * * * * * * * 'kas neišdavė. Po metų vyresnįjį sūnų paėmė į kariuomenę mūsų senųjų tradicijų prisi 
ir tik tada išaiškino, kad jie yra pabėgę iš Sibiro trem- laikant, buvo sauso pasnin- 
ties. Patardė' pakamantinėjo, bet atgal jau nebevarė. ko vakarienė, — be mėsos ir 
Kiek vėliau ir antrąjį sūnų paėmė kariuomenėn, nors Si-, b* Paniškų valgių. Jai pa
birę tremtiniu vaikų į kariuomenę neėmė. Jei mabilizuo-1 ren*JĮJH pairus nenebūs ir

- * * • r TVATVlaaiaKri nofioVolai • cnll/aa
davo, tai tik darbo armijon.

Pasirodė, kad grupėmis bėgimas praktiškai buvo 
nesaugus. Geriausai buv o laimę bandyti vienam.

Norintiems daugiau sužinoti, kaišioję įdomioje kny
goje rašoma, patariame jų įsigyti. Jos kaina minkštais

Į nemėsiški patiekalai: silkės.
Žuvys (šilti ir šalti patieka
lai), burokėlių sriuba su ba
ravykais, kviečių grūdai su 
medum ar meduotu vande
niu, grybai, sližikaf’&gtflftttj 
piene, spanguolių kisielius,

mu dalindamasis piotkele, 
reiškia geriausius savo jaus
mus. Tada palengvėjusia ir 
atvira širdimi vai sėdasi prie 
balto Kūčių Stalo ir pradeda 
vakarieniauti.

viršeliais $5, kietais $6. Ji gaunama ir Keleivio administ- avižinis kisielius, žėlė, kom-
racijoje. I i u:

GYVULIAI KALBA KALĖDŲ NAKTĮ»Iii,

Vienas ūkininkas buvo girdėjęs senus žmones pasa
kojant, kad Kalėdų naktį per dvyliktų gyvuliai tarpu sa
vęs kalbasi. Vienų kartų jis pagalvojo: aš eisiu šių naktį 
pažiūrėti, ar tai yra teisybė. Taip jis ir nuėjo. Nuėjęs J 
tvartų pasislėpė, kad gyvuliai nematytų^ Kai laikrodis 
jau rodė dvyliktų, tai gyvuliai ir pradėjo kalbėtis. Viena 
karvė sako:

— Ar jūs žinot, kad šių žiemų bus mums sunku iš
misti? "7

— Odei ko gi?
— Dėl to. kad mūsų šeimininkas maža teturi pašaro.
— Jūs nieko nežinote, — kad ir nafta teturi pašaro, 

bet mes dailiai išmisime.
— O kaip gi?
— Mūsų šeimininkas šį metų apsigavo, davė javus 
tokiems apsileidėliams, kad jia ptmę grūdų paliko 

se. Dėl to mes dailiai išmisime.

F >

.v*»11. x

u per žiemų visi jo gyvuliai išgaišo.

potas ir džiovintų vaisių ir 
kt, — iš viso 12 valgių.

Susikaupimo valanda

Toji iškilminga ir šventiš
ka vakarienė skiriasi nuo 
kasdieninės ne tik savo įdo
miais patiekalais, bet svar
biausia, didele rimtimi ir su
sikaupimu. Pradedant vaka
rieniauti. labai religingose 
šeimose visi šeimos nariai (r 
svečiai atsistoja, o vyresnib 
amžiaus narvs sukalba mal
da. prisimindamas mirushri 
šeimos narius, ar išvažiavu* 
sius, ar šiaip Tegalėjusius 
Kūčiose dalyvauti. Jiems pa
gerbti paliekama nrie stalo 
tuščia vieta — tuščia kėdė. 
tuščia lėkštė.

Baltoji plotkelė

dyla: būtent, perimdamas 
mūsų paskolų. Sakom, ne, 
neparduosime su tokia sąly
ga.

vn- ėh <•-
siė^s^MblttU kld' Wir "eparaekė tam agen-

kūdikėlis Jėm gimė prakar.|«u ’ura3‘> Pirk*J°’ kun9 8»- 
tėlėj ant beaū, HMomaS ap- varnus pirkto ra savo, o 

- 'ne mūsų mortgage“. Praė

ledSk Tųigi po kelių savaičių

link sustojusių jkučių, labai 
vargingose sąlygose.

Graži taip pot palikusi 
Kūčių tradicija, kada tęs iš
kilmingos vakarienės pa
kviečiamas svetys, ypač, jei 
yra vienišas, liūdintis ar vi
sų užmirštas. Atsimenu, 
maža būdama, li .virdulio 
pyliau arbatai stiklinę ir jų 
nešiau pasodintam prie Kū
čių stalo elgetai, kuris kelia
vo per kaimus, rinkdamas 
Išmaldas. Jis buvo pirtyje iš- 
ipąuflytas ir apvilktas šva- 
riais baltiniais

fco Kūčių, vakarienės gie
damos mūsų gražiosios'ka
lėdinės gi
buria: be ja

jo keletas mėnesiu, ir iš a- 
gento nieko negirdime.

Vienų vakarų pas mus at
eina kaimynas. Sako, gir
džiu, kad jūs norite parduo
ti namus. Mano duktė ište
ka, ir aš jai padėsiu nupirk
ti jūsų namus. Sakome, o 
kaip su "mortgage“? Sako, 
nesirūpinkite, aš gausiu, 
kiek man reikia iš banko. 
Sutikome. Per pusantro mė
nesio namai buvo parduoti.

Kokia mums buvo nema
loni staigmena, kai tas buvęs' 
mūsų agentas mums pa- 
skambino ir sako: jūs man 

iŠ. Jrj esate skilingi 1,200 doL ko-
_ ImisUna mi rtomnarimu.** rtriZi uvuSmi misijos už ramus. Sakome: tirpintų _ į vandenj. ' ..mes nieko tau nesame sko

lingi, mes patys namus par-

Iš seniausių laikų yra li
kusi graži mūsų tradicijarinkas, visa tai girdėdamas' Ir _______ _ _______

bę, liepė visus šiaudu ante^kait BknKL Teiiybė, laužyti plotkel, ra aavo ’šS 
‘ pat grūdų, kiek ir buvo*------  - - —

klau«nėjg*UMkto žmogaus 
gatvėje, koks jo vardas?
Atseit, toks būrius if myli-
tĮūĮ^nioŽŽripfiivriUii1^’ ** dvylik?s įvairių patieka-

šioms b
myna, jungiant nuoširdžiau- bažnyči* Til dribai mot2* 

inr geriausius ****

•_ »tu i wm ui. i. x-u l j |

> lų, negalėjo tuojau siti ntia-
1 ' •

l i »Ii. ,i i H t-
• JBvuHn- * 

K

liais $2.50, kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at- 
Mntahaai, 224 psl.. kaina 
$2.50.

PASKUTINIS POSĖDIS.
Juoko Audėno atsiminimai. 
227 psl., kaina......7... $4.00

PER GIEDRA IR AUD-
RA, Mykolo Vaitkaus. atsi- 
inftiimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ............ $3.75,

NEPRIKLAUSOMYBES
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimu (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir- 
fetatis kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas
VI kietais viršeliais $3.75, 

-a

UETUVA BVDO, 
ad* Kabio atsiminimai. 416 
RriL, kakta..... ............ $2.00

TAU, LIETUVA, Stopa, 
va Kairio, 480 kai
na ..........  $2.00

MENOJAMT, Kipšo BU- 
dūšAdOt fftL, kaina....S2.00
Amricji METAI,

a, '692 puslapiai, 
$2.00

t i rutb

~ i- «•*!*> * ? *• •* .z.' .e ♦ ą e « ♦ ♦ * a *• »• * * * * •* *’
t ? t a z z, • * /. * * / z, <<.<. . t f k

/ t- •
t «. į, 4 ». A *.• A < .
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NUOŠIRDI PAGARBA 
POETUI IR POEZIJAI

Vietinės [žinios j KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ progaPagerbimai mumyse nėra 
raujiena. Amžiaus, veiklos 
sukakčių, gimimo, vardinių 
bei vedybinio gyvenimo 
metinių progomis mes ne tik 
sukaktuvininkus pakanka
mai pagerbiame, bet ir pa
tys sočiai apsigerbiame.

Bet gruodžio 13 d. buvo 
jau daug retesnė iškilmė. Šį 
kartų buvo pagerbta knyga 
ir jos autorius — poezija ir 
poetas. Be to. šis įvykis pra
ėjo dar tokioje nekasdieni
nių pagerbimų nuotaikoje, 
sakytume, su tokiu dvasios 
pakilimu, jog tenka tik gė
rėtis dar vis tvaskančia kul
tūringo lietuvio širdies gy
vybe.

Minėtas renginys — tai 
Bernardo Brazdžionio „Po
ezijos pilnaties4* pristaty-

Miamio Lietuvių Piliečių klubas sveikina visus lietuvius.

ŠIS TAS IŠ INŽINIERIŲ 
SUSIRINKIMO

pasakė, kad jis visiems ro
do dosnumo pavyzdį ir yra 
tikras lietuviškos sąžinės 
balsas, kuris ir priešus sutai
ko. Jis visų vardu linkėjo 
sukaktuvininkui ilgiausių 
metų, o Kazys Barimas pa
skaitė Eug. Manomaičio su
kurtą šiai progai eilėraštį.

Sukaktuvininkas, tokio 
bičiulių nuoširdumo sujau
dintas dėkojo visiems savo 
kolegoms už jam parodytą 
dėmesį. Jis ir šia proga pa
aukojo įvairiems reikalams 
$155.

Į valdybą išrinkti pirm. 
Fonas Čereška, sekr. Vytau- 
as Eikinas, ižd. Juozas Kun*

ARCHI BALI)Gruodžio 12 d. buvo eili
nis Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų s-gos 
Bostono skyriaus susirinki
mas, į kurį buvo pakviesti ir 
spaudos atstovai.

Susirinkimui vadovauti 
buvo pakviestas pirmasis po 
karo į Bostoną atvykęs in
žinierius ir vienas skyriaus 
steigėjų Jonas Vasys. Dar
botvarkėje buvo skyriaus 21 
metų veiklos apžvalga ir 
naujos valdybos rinkimai.

Pagerbus 6 mirusius sky-

Kalėdų Ir Naujųjų Metų ųrega uveikiMMe savo drau-

Smnmo gveučių proga sveMUaa 

PERKINS Sq. SUPPLY C O.'v
480 Broadvay, So. Bastau, Masu. 02127 

Telefonu 2*8-4040
Kiauri aa u 4 a r 1 e ė 1 a 1 KaMOų ir Naujųjų Metųriaus narius (V. Sirutavičių, 

B. Valį, T. Okunį. V. Ado
mavičių, K. Kriščiukaitį ir 
F. Giedrį), pranešimus apie 
skyriaus 21 metų veiklą pa
darė dr. J. Gimbutas ir B. 
Galinis. Jų pranešimai buvo 
pavaizduoti ekrane rodomo
mis nuotraukomis ir diagra
momis. Neseniai Bronius 
Galinis apie tai rašė plačiai 
Keleivy, todėl čia to nebėra 
reikalo kartoti.

rMM Lietuviu Radijo 
Valanda

K Bekaudleaieb 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Ir FM 1*7.9 MC 

Vedėjau PBTRAS VMČINB 

173 Arthur St„ Bruckteu, Maas. 02402. TeL 580-7200
Šių metų valdybos (pirm. 

E. Manomaitis, sekr. J. štuo- 
pis ir ižd. J. Balčiūnas) dar
bų apyskaitą davė E. Mano
maitis ir J. Štuopis. Iš jos 
sužinojome, kad skyrius tu
ri 52 narius ir kad daugiau 
kaip pusė narių mokslus yra 
baigę šiame krašte. Vadina
si, jaunoji karta sudaro dau
gumą.

Kas seka Bostono lietuvių 
visuomeninį gyvenimą, tas 
žino, kad inžinierių įnašas 
jame yra labai didelis. Ga
na tik paminėti, kad, saky
sim, šiuo metu Altos sky
riaus pirmininkas yra inž.
Edmundas Cibas, LB apyg. 
pirm. ir senas uolus lėšų tei
kėjas lietuvių Fondui — 
inž. Antanas škudzinskas, 
Kultūros klubo pirmininkas 
— inž. Viktoras Kubilius. 
Kultūrinių subatvakarių pir
mininkas — inž. Romas Vel
tas, šaulių s-gos kuopos pir
mininkas — inž. Juozas Sta
šaitis, N. Anglijos Pabaltie
čių dr-jos vadovybės nuola
tinis narys ir Tautinės s-gos 
skyr. pirmininkas — inž.
Vytautas Izbickas. Lituanis
tinės mokyklos tėvų komite
to pirmininkas — inž. Bru- 
tenis Veitas, Uetuvių res
publikonų klubo pirminin
kas — inž. Jonas Vasys. O 
pagaliau visą sunkiausiąją 
veiklos ryšium su S. Kudir
kos išdavimu naštą nešė ir 
neša inžinieriai: Česlovas 
Mickūnas, Romas ir Brute- 
nis Veitai, Romas Bričkus, 
Zigmas Gavelis.

Su. Berto*, Mam. 02127

SAVAITRAŠTIS

svarMa praMna. 
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
ehrijos laftraėtfe, Mkųs Majų I 
sooaict atviro Uekvtaaa uuohmu

.ilginio ijvuuo.jviuij f uoliausiai mainome veimo 
qrs Merkis1/,, Jurgis Zoza nuopelnus, ir vienas šaukė 
r Kęstutis Makaitis 1. Pas- sostuos astilošusiems tiro- 
-arasis gana žaibiškai sūdo- nams gąsdinančią tiesą, kad 
rojo savo oponentą, įveikęs jje — vergų vergai. Kai bu- 
iį per 13 ėjimų. Svariausią yome jau atsiganę, išsidaili- 
ašką iškovojo Algis Makai- (nę jr atsigėrę, poetas vienas 
is pirmoje lentoje, nugalė- mūsų širdyse gaivino jau 
įęs geriausią Northeastern beblėstantį tėvynės ilgesį, 
universiteto žaidėją S. Dann žinodamas, jog būsime ir 
sunkioje ir nepaprastai ašt- mes tėvynei tol gyvi, kol iŠ- 
rioje partijoje. liks gyvas mūsų ilgesys.

Taigi, šios rungtynės bai- p0 A. Gustaičio rašytoja* 
/ėsi mūsiškių naudai tokiu Pranas Naujokaitis ptaČHku 
oat santykiu, kaip ir praei- apžvelgė visą Brazdžionio 
os, laimėjus prięš Harvard nueitą kūrybos kelią — jos 

klubą. Matyti, kad dabar svarbesniuosius posūkius ir 
Lietuvių komanda susice- temas nuo pat jaunystės pir- 
mentavo ir turi vilčių atitai- mujų sielos atdūsių, ligi ra
šyti savo padėtį po patirtų Ilginių, visuomeninių, patri- 
trfjų pralaimėjimų. etinių, politinių ir paskutinio

meto žaismingų saikingai
■ ■ 11 1 ■ -------- modernių eilėraščių.

PARDUODAMAS Na, o tiesiai širdimi gra-
namas Dorehertery (59 Beiley jug poeto kūrybos pluoštas 
St.), gerai atremoatuotas, meti- buvo išklausytas iš tafentin-l 
alų pajamų $8,190. go aktoriaus Henriko Ka-

skaaMttt vakamfa teMam Minsko lūpų.. H. Kačinskas 
288-4472. ne tiktai iš gausaus ’Toezi-
__===_a=MBJ08 P^n®tie*“ lobio puikiai 
------ atsirinko tai, kas tinkamiau-
RADIJO PROGRAMA gįaitymįj jr publikai bu- 
tetiauria iMCovlMpadij' vo mažiau žinoma, bet ir 

Tograma Naujoj Anglijo kiekvieną kūrinį taip buvo 
Š stotie* WLYN, 1360 U įsisavinęs ir radęs jam per- 
lociklų ir ii stotie* FM teikti vis naujų išraiškos 
101.7 mc.. veikia sekmadie spalvų, jog netgi pačiam to
liais nuo 1 tiri 1:30 vaL die toriui galėjo kūriniai atro- 
ių. Perduodama: VėHffc dyti visai nauji ar tik kai- 
i folinių Malu asntraaka kur girdėti. Nenoostobo^ 
r komsatand, muzika, dai kad už tai aktorim, o drau- 
ios Magdutėa pasaka- [pe ir autorius, susilaukė gau- 

Bhiiio rtfkalafe Mptis t šių aplodismentų.
Baltfo Ftoriots giliu irtiovo Pabaigoje kalbėto ir pats 
nų krautuvų, SOS R. BraaA Bernardas Brazdžionis, šį 
iety, So. Bostone. Telefb- kartų visikai be tas, koks 
nas AN 8-0469. Tau gMBO kartais girdimas literatūros 
masirleMvlK . (Nukelto į 4 pei.)

m w wi

SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

Be inžinierių daug mažes
ni būtų įvairūs susirinkimai, 
koncertai, vaidinimai, paro
dose daug mažiau būtų nu
pirkta paveikslų, daug ma
išu būtų suaukota įvairiem 
svarbiem lietuviškiem reika
lam. Vien Vasario 16 proga 
inžinieriai yra sudėję tūks
tančius dolerių.

. Ii jų didžiausias labdarys 
yr Jonas Mikalauskas, kuris 
šiame susirinkime buvo pa
gerbtos jo 65 metų amžiaus 
sukakties proga.

£ataa įmoo

Vytautas Izbickas, kalbė
damas apie sukaktuvininką,
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Vietines žinios
Lituanistinės mokyklos 
mokinių Kalėdų eglutė

Bostono Lituanistinės mo
kyklos mokinių Kalėdų eg
lutė šiemet bus gruodžio 27 
d., sekmadieni. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie-' 
čių dr-jos III aukšto salėje.i

Programoje — mokinių 
literatūrinė kūryba, vaidini
mėlis, kurį stato mokytojos; 
Janina Ambraziejienė ir Li
dija Jasinskienė, choras, va
dovaujamas mok. Aldonos 
Dabrilaitės,, o, žinoma, at
silankys ir Kalėdų senelis su 
gausiomis dovanomis.

Vietoj sveikinimų

Elena ir Jonas Valiuko- 
riai Kalėdų ir Naujųjų Me-i 
tų proga sveikina savo bi
čiulius ir visus pažįstamuo
sius.

Užuot sveikinę kalėdinė
mis kortelėmis aukojo po $5 
Žmogaus teisėms ginti ko-j 
mitetui. Bražinskų fondui ir j 
Keleiviui.

iI
B. Utenis sveikina

Bronius Utenis. Kalėdų! 
proga sveikindamas savo į 
di augus ir pažįstamus. Tau-! 
tos Fondui Bražinskams gin-[ 
ti paaukojo $10.

Gruodžio 17 d. buvo So. 
Bostoro Lietuvių Piliečių 
dr-jos šių metų paskutinis 
susirinkimas, kuriame fin. 
sekr. A. Druzdis pranešė, 
kad lapkričio mėnesį paja
mų buvo $17,140 ir kad pel
no liko $3,868.

Tame susirinkime priimti 
3 nauji nariai ir pagerbti 4 
mirusieji.

A. Makaitis pranešė, kas 
daryta ir numatoma daryti 
ryšium su Simo Kudirkos iš
davimu sovietams, ir prašė 
Žmogaus teisėms ginti ko
mitetui medžiaginės para
mos. A. Andriulioniui pa
siūlius skirti $200, pasiūly
mas buvo vienu balsu pri
imtas.

A. Andriulionis pranešė, 
kad nariams surengtas Šu-į 
rum burum draugijai atsiė-i 
jo $629.

E. Ketvirtis pranešė, kad, 
dr-jos krepšininkų komanda į 
prašo drabužiams $150. Pra
šymas patenkintas.

Rinkimų komisijos pirm. 
J. Kapočius pranešė valdy
bos rinkimų gruodžio 13 d. 
rezultatus. Apie tai Keleivy 
jau buvo rašyta.

A. Čaplikas ragino narius 
dalyvauti dr-jos rengiama
me Nau’jųjų Metų sutikime, 
prašė bilietus įsigyti iš anks
to.

levičienė, S. Urbonas, S. Ja- 
neliūnas, J. ir O. Girniai, S. 
Santvaras, K. Šimėnas, J. 
Markelionis, S. Trepenskis.

Po $2.50 — A. Griauzdė 
ir V. Andriukonis (anksčiau 
abu per banką aukojo po 
$15.00).

I. Vasyliūnas $2, A. Gied
raitis $1.

Komitetas visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja.

Lietuviška eglaitė miesto

švenčių proga sveikina savo pirkėjus

THE JAMES ELLIS CO.

Furniture
ELLIS BU1LD1NG 

Telefonai 268-0315 ir 268-0316 
405 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

*•*•»

Aukos Žmpgaus teisėms
ginti komitetui

L.V.S. Ramovės Bostono 
skyrius aukojo $50.

Po $25 — J. Kasys ir Alg. 
J. Kriščiūnas Jr.

Po $10 — dr. J. Gimbu
tas, J. ir P. Plikšniai. T. 
Stankūnaitė. T. Vilkienė, 
Tadas X, P. Ausie’jus.

H. Gineitis — $7.
Po $5 — H. Čepas, O. U-

Į Kaip ir per praeitas Ka- 
Į ledas, taip ir šiais metais 
’ Bostono Skaučių Židinys pa
sirūpino lietuviškos eglaitės 
papuošimu Bostono City ’ 
Hali. ši 12 pėdų eglaitė sto
vi jau ruo lapkričio 21 die
nos centrinėje auditorijoje, 
kurioje vyksta įvairios ka
lėdinės programos. Eglutė 
yra^ispuošta židiniečių pa
dirbtais "šiaudinukais“, ku

rie smulkiai aprašyti gruo
džio mėn. Woman’s Day 
žurnale.

Yra malonu pastebėti, 
kad po puikaus pasisekimo 
praeitų Kalėdų metu lietu
viškoji eglutė jau iš anksto 
buvo užprašyta puošti mies
to valdybos rūmus ir šiais 
metais.

Aukos Tautos Fondui

O. ir P. Vaičaičiai aukojo 
$15, J. Plikšnys — $5.00.

Apdegė Minkų parduotuvė

Gruodžio 20-21 d. naktį 
V. ir St. Minkų Baltic Florist 
gėlių parduotuvėje kilo gais
ras ir sunaikino daug įvai
rių prekių ir kt.

Ne tas geras, kurs daug 
žada, bet tas, kurs duoda.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo 
metams $7.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
160 Milbury St. 

WORCESTCR, MASS. 
TnL SW 0-2860

oficiali jsta> 
r, kuri siunčia 

isWorces- 
į Lietuvą ir lutas Rusi* 

sritis* Čia kai* 
pataršiau*

greitas ir

Cie galiam gauti įvairiau*.

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

ir lutų
daiktų, tinkamų Lietuvoje.

Vedėja B. Svildienė

Peter Maksvytis

40 Chureh Street
£. Milton, Msas.

Atlieka efaaa potabyvia. 
to ir projektavimo darbas ii lan
ko ir viduje, ajemiama narna ir 
biznio paatatų, parai JSap reika
lavimu. Saukite viaadoe iki S va
landa vakar**.

Telefonas: 698-6675

Telefoną?: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pasakanti*)

JPP D1NIS
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
nun 9 rvto iki 5 vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BRO ADA A Y 

Smith Boston. .Mass

■oe*eoeeeeeeeee*eeeeeeeee*ee*eo*eM
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Ro4d\
(RUDOKIUTS)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BROADVVAY
; SOUTH BGSTON, MASS.

aoeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeoe

Ketvirtis & Co. :
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deiman tai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rfipevtingai taisoma laikrodžio* 

tiedu* papuc*alua

378 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649Į
Knyga yra geniąsias žmogaus drangas

<eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*eeeee.

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

teptas ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vafetiaų.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

182 a W. Broadiray, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON. 
Talaf— AN 8-6020

Mao 9 raL ryto fti 8 vaL v» išskyras šventadienius ir aekm.

meeeooooooooeeoooooooeoooooooooooosiaoeeeeooeoooooal

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis.įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662:

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

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

viri 210,000,000

S Dažau ir Taisau i
► Namus iš lauko ir viduje. •
► Lipdau popierius ir taisau* 
tvisto, kų pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausių 
medžiagų.

; JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Maaa
Tet CO 5-5854

nova

Elood Sąuare 
Hardivare Co.

Savmtakas M. J. ALKMA 
•» EAST B*OAOWAY 
SOUTH BOSTON. BASA 
TELEFONAS AN S-4141

Ban ja min Moore Dalai 
Popieroe Sienon*

Stiklas
Visokia reikmenys 

Reikmenys 
Vtontfe rot

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rišlų

Kreiptis sena adrese: 
BRONIS KONTRIM

Sa Boston, I 
TeL AN

Įsas. 02127 
8-1761

Gana
nereikalingai eikvoti laimi alyvą 

1970
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produkttatgumas

Grožis
Ekonomija

Pilnas įrengimas. Įskaitant aly

vos burnerį, putėją, oro filtrų, 
termostatų, kontrolę ir darbų su
jungti rūsy su vamzdžiais.

10 metų garantija.

* F T E R

I
Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

479 Adams Street. Quincy. Mass. 02198
Alyvos buraerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dtef 

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

'FUEL CHIEFr

A. J. NAMAKST i
Reni Estete A Insurance ■ 

321 Country Club Rd. <
Nevrtoa Csatre, Mass. 92159, 

TeL 332-2645

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Woreeeter, Mass. 01604 
Tet 796-3347

Tiesiai iš Worcesterio siu» 
čiam įvairius siuntiniai į Lieto 
vų ir kitus Rusijos valdomu* 
plotus! Siuntiniai sudaromi B 
vietinės gamybos medžiagų, ap
ave, maisto ir pramonės gaari 
nių. Tarime vieloje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotu 

[ prekių iš kitų kraštų visai že
mėmis kainomis. Be to, siunčia 
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. čia

e
ten vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pe» 
’, tam tikras įstaigas atsikviesti 

gimines Ha pos save į svečiu*
ar nuotoliniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sųžiningaL Atsilanką įriti- 
kiarito. Vedėjas A. Schyrinski

Keleivio
galima gauti Lietuvos 
roe solistės 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP* 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAUtiAUBLAB DOVANAS

15 BOSTONO I LIETUVĄ 
v Intus Rusijos

Priilatyi— greitas ir 
garantuotai

mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.

9 vaL ryto iki 5 vai-vak.

8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
valandomis pagal

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mam. 02127
TeL 268-0068

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

(STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar j a e e atsikvies. 
ti į svečius-— geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airticketo) išrašomi 
belaukiant —> be jokie papildome 
a • k 11 i i • .

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

dobė Parcel Service, Ine.
v 'V

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. aky riu 
Bostone

Darbe

280 W. Broadvray 
So. B i eta n, Maes. 02127

Visų įkyrių vedėja AMeaa
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