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ALT-tcs delegacija lankėsi 
Washingtone

Kalbėjosi su aukštais Valstybės departamento parei
gūnais ir su prezidentu Nixonu. Dalyvavo Bendrojo Pa- 
caltiečių komiteto pasitarime.

Vasario 16-ją Washingto- 
ne lankėsi Amerikos Lietu-. »7 . ... .
vių Tarybos delegacija, ku- A č/c/sZ/Mfl tokių 
rią sudalė pirm. dr. K. Bo
belis. vysk. A. Deksnys. buv.
pirm. inž. E. Baitkus h Cle-: Chevenne kalnuose, neto
\el?Ed°. S5naUS Pli m' lnŽ1H Colorado Springs. Colo., Į 

yra Šiaurės Amerikos oro 1

klaidu daryti

A. Pautienius.
Delegacija vasario 16 d J gynybos centras (NO RAD)

SO. BOSTON. MASS., 1971 METO VASARIO-FEBRUARY 23 
Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Astronautai (iš kairės i dešinę) Stuart Koosa, Ak.n Shepard ir Edgar Mitchell žiūri pro karan
tino langą. Jie ten atskirti išbus 17 dienų. Tai darcma dėl atsargumo, kad jie kartais nebūtu iš 
mėnulio atsivežę kokiu nors žemės medicinos neįveikiamų bacilų.

Laose atsitrenkta į kietą 
komunistų pasipriešinimą
Komunistai apsupo pietų vietnamiečių dahnj uaose. 

Daug žuvusių ir sužeistų. Pristabdytas visas žygis Laosan 
Ko Chi Minh keliui atkirsti.

Pietų vietnamiečių žygis i jau tuiėjo taip pat didelių 
Laosą, turėjęs tikslą perkirs-• nuostoliu, nes prarado daug 
ti komunistų naudojamą Ho ' lėktuvų ir helikort; rių. Bet 
Chi Hinh kelią ir sustabdyti pastaruoju laiku skaudus 
ju ginklų ir kariuomenės smūgis ištiko ir pi tų viet- 
slinkimą į Pietų Vientnamo namiečių jau tolokai pažen- 
i’rontą. po pirmų sėkmingų i gusi rinktini karių batalio- 
dienų atsitrenkė į labai kie-Į ną, kuris neteko apie 400 

" žmonių, atsidūręs komunis-

dalyvavo Lietuvos pasiunti 
nybėje suruoštame priėmi

kuris per radijo ir televizi
jos stotis duos visam kraštui

me, kur kalbėjosi ir su po-j karo pavojaus ženklą. Visos 
piežiaus nuncijum Raimon-jstotystadaturinutrauktisa- 
di. per kurį pareiškė Pauliui Į vo programą ir pranešinėti 
VI padėką už palankią in- tai, kas minėtos vadovybės
tervenciją, gelbstint Vytau
tą Simokaiti nuo mirties.

bus Įsakyta. Minėtas centras 
nuolat tikrina, ar ta sistema

500 jaunų chuliganų S. Kudirka gyvas, 

užpuolė keleivius ar miręs

Reikalauja vykdyti 

viešuosius d ar bu s

tą komunistų pasipnesim- 
ma. To galima buvo ir tikė- 
tis. nes minėtas kelias yra 
gyvybinis visai komunistų 
karinei akcijai.

Kaip žinome, šiame žygy
je amerikiečių žemės dali
niai karo veiksmuose Laoso 
teritorijoje nedalyvauja. P.

, , įveikia. Stotims per tiknni- v asario 1 i d. Altos dele-: - f , . • ,, . ... ... ima pranešama, kad tai dargacija atsilankė Valstybes; „cJi_______ _ a.-,.

departamente ir turėjo pasi
kalbėjimų Lietuvos reikalais 
su atsakingais pareigūnais.

ne tikras pavojus, o tik ban 
dymas.

Bet praeitą šeštadienį bu- 
Po to dar buvo bendras pa-- v0 duotas tikro pavojaus 
baltiečių veiksnių pasitari-; ženklas. Stptys, kurios tą 
mas, o vasario 18 d. rytą de-' pranešimą skaitė, tuoj su- 
legacija lankėsi Baltuosiuo-i stabdė savo programą, o ku- 
se rūmuose, turėjo ilgesni D’ios jo neskaitė ir palaike 
pasikalbėiimą su preziden-'tai tik bandymu, tęsė savo 
to patarėju George Bell ir programą toliau., 
gavo užtikrinimą, kad pre-i Tikro pavojaus ženklas iš 
zidentas nesirengia daryti • centro buvo duotas 
sovietams jokių nuolaidų! sirikimą. Prezidentas parei- 
Lietuvos klausimu. Altos at-' kalavo visą įvykį ištirti. Bet. n ’j. j • nicim 
stovai buvo pakviesti ir į • drauge paaiškėjo, kad ir pa- IteiKaiaUja LISUS 
priėmimą Italijos premjero į reigūnams. ir stotims trūks- litinis,
Colombo garbei ir čia turėjo; ’a budrumo, ir dėl to pavo- Ūpai aUSll ligOįe 
progos pasikalbėti ir su pa- Jaas metu nukentėtų milio-, prez Nixona 
čiu prezidentu Nixonu. i nai žmonių.

Delegacija dar kalbėjosi -- - —
su Atstovų rūmų pirminin-į 
ku Albert ir tarėsi su kong-

New Yorke vasario 16 d. Praeitame numery paskel- AFL-CIO vykdomoji ta-į vienamiečius remia tik ame-; teriai. 
dienos metu Julia Richman bėme Amerikos spaudos a- ryba, posėdžiaujanti Miami, rikiečių aviacija, kuri čia ‘ 
mokyklos 500 mokinių suli-i gentūros žinią, kad Simas į Beach. Fla.. ragina vyriausy-
po į požeminį traukinį, pra- Kudirka esąs gyvas ir gyve- bę susirūpinti bedarbių rei- 
džioje pradėjo visaip plūsti nąs naujame bute Klaipėdo- kalais. Tokio nedarbo, koks 
keleivius, o vėliau juos muš- je. O štai visa; kito turinio dabar siaučia, jau dešimt- 
ti ir plėšti. Traukinį lydėjęs žinia, kurią šiomis dienomis mečius nebuvo. Dabar dar- 
policininkas nepajėgė tokiai paskelbė Elta: bo ieško 5.4 mil. žmonių, o
miniai pasipriešinti, o kaį•
atskubėjo daugiau pagalbos, Į "Simas Kudirka nebegy-
chuliganai pabėgo. Policija i vas — tokią žinia š. m. vasa- 
sulaikė tik 6. Būtų suėmusi' rio 12 d. televizijos stotyse 
ir daugiau, bet keleiviai at-i New Yorke ir kitur pasklei

dė toji pati Associationper ap-• s^sak^ nurodinėti užpuoli 
i_i kus, bijodami keršto. Press žinių agentūra. Vasa-

bo ieško 5.4 mil. žmonių 
tai sudaro 6C visų dirban
čiu. Ir tas nuošimtis dar vis 
didėja.

Vyriausybė turinti tuojau 
skirti 2 bil. dol. ir parūpinti 
darbą bent 500.000 žmonių, 
statant mokyklas, klinikas,

i rio 13 d. Ne\v York Times griaunant lūšnas ir kt. 
bei kiti dienraščiai nurodė. I Taryba taip pat pasisakė 
jog lietuvių žiniomis Simas už įvairių užsieninių prekių
Kudirka esąs miręs. Tai importo suvaržymą.

pasiūlė PrieštarauJa sovietų šaltinių
į pateiktai žiniai, kad Kudir- Pasikartojo Žemės 

kuris apdraustu ligoje visus1 !ka .esv^ sveikas ii gy\ena —
Lenkijoje, rvėiun, su dar- Jei tas planas; Kla'P^-

i • • i • --* • . - . . butu priimtas, tai pirmais'bimnku riaušėmis, atsistaty- .‘d—4.----- v.i f}oieriu

į kongresui išleisti įstatymą, ' y

tų apsupime ir pritrūkęs net
amunicijos. I\ rtaliono liku-

( čiams dar šiaip taip pavyko
• susijungti su gretimu dali-
• niu, bet komunistams teko 
palikti, be žuvusiųjų, dar ir 
apie 60 sužeistųjų, kurių ne
pajėgė išgelbėti nei kelikop-

j Sakoma, jog tai pirmas 
*♦***♦*»***-*♦***♦********♦♦****♦*• toks pralaimėjimas per du 

metus. Tuo tarpu žygis į La
osą yra pristabdytas, ir jis 
parodęs, kad vieni pietų 
vietnamiečiai, nors ir su a- 
merikiečių aviacijos pagal
ba. dar nėra pakankama pa- 
jėru. didesnio masto karo 
veiksmams.

Nevyksta sutaikyti 
žydus su arabais

Jungtinių Tautų tarpinin
kui Gunnar V. Jarringui vis 
dar nevyksta sutaikyti žydus 
su arabais. Ir vieni ir kiti 
sakosi norį taikos, bet ara
bai reikalauja už Izraelio

Be to, komu vištai ir pa
stai uoju metu H o Chi Minh

v . v. . . -it Ą i • - pensijas padidinti 15%. Pre-. . , . . ....... ...........-——, . . . • o vi i i • Times žinioje pazy- Los Angeles srityje praei- . V-reso atstovais Damel Flood . ,• , . - w - - metais atsieitu 3 bil. doleriu i.„j i- L, „• i/• -• zidentas Nixonas pasiūlė pa-. ,, , . T. . . dmo Lodzės, Varšuvos ir , . - , , meta. kad lietuvių tunmom to šeštadienio naktį praėjo i »ir Melvm Pnce. vi i •» daugiau, negu dabar biudze-' . - - i iu ’ didinti 6%, o kongreso dau-_i Krokuvos komunistu parti- . , & iš patikimų šaltinių zimo- antra žemes drėbė,įmo ban-į

piipažinimą, kad žydai pa- ke]ju pravežė net dvigubai 
Mtiauktų į 1967 metų sienas. į (|aug.jau par0 medžiagos, 
o Izraelis, taip pat norėda
mas taikos, i tas ribas sako 
negrįšiąs.

Šen. Williams, demokra
tas iš New Jersey, žada pa
siūlyti kongresui senatvės

negu seniau

Visi šie pokalbiai lietė I 
Lietuvos problemas ir JAV 
politiką Pabaltijo atžvilgiu

VLIKO PIRMININKAS 

EUROPOJE

jos pirmieji sekretoriai. 
Fizikos ir matematikos

instituto direktorius prof. 
dr. Vytautas Statulevičius 
iš Vilniaus atvyko i JAV ir 
čia keliuose universitetuose 
skaitys paskaitas. Dr. V.

te numatyta.
Apdrauda būtų remia

ma per draudimo bendroves 
Šen. Kenredv siūlo visuoti 
nio draudimo planą, aplen 
kiant visokias bendroves.

Pagal Nixono planą, pra 
dedant 1973 metais, darbda 
viai sumokėtu 65s
1976 metu — 75'

’’iš patikimų 'altinių*
’ mis Simas Kudirka prieš ke- ga daugiau nei 4 punktų
lias savaites miręs Klaipė- stiprumo, bet nuostolių ne- 
dos ligoninėje, šią žinią Ass. padarė. Tai pirmojo drebėji- 
Press agentu ai perdavė A- mo tęsinvs.

guma, atrodo, yra linkusi jas 
pakelti 10%.

Vilkos pirmininkas dr. J. Statulevičius yra jaunas pa-
K. Valiūnas išvyko į Euro- garsėjęs matematikas, ir jį
pa ir gris šio mėnesio gale. į pasikvietė JAV mokslų aka- ~, • I . dali sumokėtu dirbantieA liko pirmininko pareigas, demija. , •
dabar eina vicepirm. dr. B. i * ? ,

merikos Lieiuvių Akcijos 
Komiteto pirmininkas Ro
mas Kezys, pridūręs, kad 

o nuo' Lietuvoje apie Simo Kudir- 
Likusią' kos mirti šiuo metu viešai

n.

Dabar paaiškėjo. kodėl 
pernai lėktuvo nelaimėje žu
vo automobilių unijos pre
zidentas Walter Rheuter. 
Mat, lėktuvo aukštį rodantis

Londone demonstravo net 
103,000 žmonių, protestuo
dami prieš svarstomą išleis
ti įstatymą, kuris tvarkytų Į 
darbininkų ir darbdaviui 
santykius. Sakoma, kad jis 
nepalankus darbininkams.

Nemiekas. Italijos ministras pirmi- JAV vyriausybei vėl ke- 
ninkas Emilio Colombo pra- Jia rūpesti Kubos pakrantė- 

į eitą sekmadienį, lydimas I- se bešmčkščioją sovietų ato- 
talijcs užsienio reikalų mi- miniai povandeniniai laivai, 
nistro Aldo Moro ir JAV Atrodo, kad sovietai bando 
transporto ministro John amerikiečių kantrybę ir ruo- 

! Volpės (jis italų kilmės), šiasi Kuboje įsitaisyti pasto- 
lankėsi Bostone. vias atominėm raketom ap-

ginkluotiem savo povende- 
į niniam laivam bazes ir Ka- 

I

kalbama?*

Taigi, taip ir nėra visiškai: instrumentas buvo buvo Įdė-, 
aišku, ar Simas Kudirka gy- tas attuJa>- — aukštyn kojo-, Jugoslavijoje nuo šių me- 

ai ne. Tuo reikalu ture- m’s’ — todėl nerodė tikros tų socialinis draudimas yravai.______ ___
tų susirūpinti mūsų politiniai lėktuvo padėties 
veiksniai ir kieiptis į atitin
kamas JAV staigas bei J.
Tautas, reikalaudami Simo 
Kudirkos likimą išaiškinti.
Čia turėtų parodyti savo su
gebėjimus ir neseniai ikur-> prjv;so (jaUg ]{acj j;e per 
tas Simo Kudirkos komite- porą metų spėjo sunaikinti 
tas. 19 akrų pušyno parką.

privalomas ir 
vienuolėms.

kunigams ir

rdilane (Italijoj) ruošia- i 
masi sunaikinti 3 milionus 
varnėnų, kurie apsėdo armi
jos sandėlius. Varnėnų ten

* * *

Detroite į vienuolės kam
barį pro langą įlindęs jau
nuolis išprievartavo 60 me
tu vienuolę ir pagrobė jos, 
$60. Policija nusikaltėlį su
ėmė. ir jis prisipažino kaltas.

Sakoma, kad 
dabar čia prakeliauja nuo 
1,000 iki 2.000 sunkvežimių 
ir kitų susisiekimo priemo
nių per dieną, nebojant lėk
tuvų bombardavimų.

Komunistai stipriai ap
šaudė ir šiaurinėje Pietų 
Vietnamo daly esančia ame
rikiečiu laikoma Da Nang 
bazę, padarydami didelių 
nuostolių, o taip pat jie žy
miai stipriau ėmė spausti ir 
Kambodijoje.

Atrodo, kad ’ "'utiniu 
metu karas Indc.v....... je ne
tik plečiasi, bet ir sunkėja.

Nematyti ir jokių švieses
nių prošvaisčių ir Paryžiaus 
taikos derybose.

Pontoon

Praeitą pirmadienį Missi- ti, kaip jie yra jsįtvirtinę Vi-
■ ssippi, Alabamos ir kitose rjbų jūroje taip isiviešpatau- , 
pietinėse valstijose siautė duržemio jūroje. J
tornadai, pridarę daug nuo- w e \ Štilio pilną peiisiją
stolių. Žuvo apie 50 žmonių —
ir yra daug sužeistų. j Belgijos sostinėje šaukia-

» » , : ma viso pasaulio žydų kon-
i i ferencija, kuri svarstys žydų1 Šen. Kobei t Byi d pasiū- brangumo, nes jie mais- » , »

—~ Illinois kongr. Murphy padėti Sovietu Sąjungoje. j lč įstatymo projektą, kuris tui teišleidžią tiktai 16.7%
Kamhodijos ministro pirminin- pasiūlė JAV paštų valdybai Sovietų Sąjunga pareiškė numato mokėti pilną pensi- visų savo pajamų. Esą nie- Šveicarijoje dingo sovietų
ko pavaduotojas gen. Sisowath išleisti Lietuvos pašto ženk- Belgijos vyriausybei protes- jų sulaukus » ms 62 metų kur pasaulyje žmonės neiš- atome specialistas V iktor
Sirik Matak eina pirmininko lą Lietuvos nepriklausomy- ta dėl tos konferencijos, ku- amžiaus. Dabar tokia pensi- leidžia maistui tokio mažo Vagin, 35 m. amžiaus, ir jo
Lon Nol pareigas. Mat pirminin bės 53 metų paskelbimo su- ri aiškiai nukreipta prieš So- Ju mokama tik 65 m. am- savo visu pajamų nuošim- žmona. Spėjama, kad jis pa- Vienuolė Mai\ ( ornella eina po-
ka ištiko dalinis paralyžius. kakčiai paminėti I vietų Sąjungą. j Žilius Žmonoms. čio. 1 bėgo į JM.V-bes. • licininko pareii

1 * • J ‘ ’ ---------- Beach. Illinois.

JAV žemės ūkio ministras

sulaukusiem 62 metu ”ardin sako, kad a.m.erikie-
•• ciai negali skųstis dėl mais-

Praeitą savaitę mirė 9 po
licininkai. Jie buvo piktada
rių nušauti ar mirtinai su
žeisti.

t



PnaTanft antro' Nr. 8,1971 m. vasario 23 d.

Estijos šventės proga
Ši trečiadieni, vasario 24 d. visame laisvajame pasau

lyje, kur tik gyvena estų, bus giedamas šis nepriklausomos 
Estijos himnas:

Mano tėvyne, tu mano laimė ir džiaugsmas.
Taip miela tu man visados,
Nerandu niekur, kur tik beieškau 
Plačiajam pasauly visam,
Kad būtų kas nors man taip miela,
Kaip tu, mano brangioji tėvyne!

Tu priglaudei mane 
Ir ten išauginai.
Dėkosiu tau visada,
Lig mirties tau būsiu ištikimas.
Brangiausia man tebesi,
Mieloji mano tėvyne!

Tesaugo Dievas tave,
Tu, mano brangioji tėvyne,
Ir laimina visur 
Tavuosius takelius, 

z Brangioji mano tėvyne!

Ši himną giedos estai, minėdami savo nepriklausomos 
valstybės paskelbimo 53-ją sukakti. Pačioje Estijoje jis 
yra uždraustas, kaip uždrausta ir Lietuvoje giedoti „Lie
tuva. tėvyne mūsų...“

Tos šventės proga mes sveikiname estus ir nuošir
džiai linkime jiems kuo greičiau sulaukti laisvos nepri
klausomos demokratinės’ "“"jos.

I

Lietuva nebus nei rusiška, 
nei bolševikiška

Lietuvos generalinis kon- okupantas tuo yra despera- 
sulas Anicetas Simutis kai- rQ kuniga . ../į.. tik už 
bėjo Lietuvos nepriklauso- tai, kad jis. kaip kunigas, at- 

sukakties lieka savo PareiS3» kuri Jarnmvbė« ^tstatvmo 
minėjime New Yorke vasa
rio 14 d.

net ir pagal okupantų po
tvarkius garantuota.

K&LEiviS, SO. BOSTON

Italijoje vis nesiliauja riaušės. Ju priežastis, iš tolo žiūrint, menka: valdžia Kalabrijos apygar
dos centru parinko Keggio Calabria, o ne Catan zaro, kaip dalis gyventoju norėtų, čia matome, 

į kaip policija vandes švirkštais sklaido miną, kuri buvo net pradėjusi padeginėti miestą.

Rusiškas stilius
Kaip bolševikai bebandytų į go, ir pirmos dvidešimtojo 

' pasirodyti pasauliui išauklė-! amžiaus dienos bus paskuti- 
I tais žmonėmis, revoliuci-
! niais aristokratais, jų laiky- 
: senoje, elgsenoje ir barba-
; riškuose metoduose žiauriai 
i kyšo menkai aptašytas Ru- 
sijos stepių puslaukinis žmo
gus, nekultūringas ir net ne
visiškai sėslus., kuris vengia

nes ištrėmimu paremto bau
džiamojo statuto dienos.

1903-05 m. tame pat Briu
selyje Leninas paskelbė bol
ševizmo proletariato dikta
tūrą, kuri sukūrė komunis
tini baudžiamąjį statutą, pa
remtą teroru, žudymu, kan-

KODĖL BALTAI KELIA 

MAIŠTĄ?

gos čempionas, taškais lai
mėjęs prieš amerikieti Lar- 
ry Ward. Pasirodo, kad lie
tuvis rezultatą buvo persvė
ręs 5:4 sovietų boksininkų 
naudai.

i „Kodėl baltai kelia maiš- 
, tą?“ — tokios antraštės il- 
1 gas straipsnis š. m. vasario 
' 13 d. išspausdintas New Iš Las Vegas sovietiniai 
! York Times svarbiųjų poli- boksininkai keliavo j pen
kinių straipsnių puslapy. Jojver, Colorado, kur vietos 
; autorius — prof. dr." Vyt. boksininkus nugalėjo san- 
Vardys, politinių mokslų tykiu 4:1. Šį kartą ir vėl lai

mėjo Juozas Juocevičius, 
po 1 min. 49 sek. nokautu 
paguldęs Jim Farrell.

Apie Las Vegas rungtynes 
rašydamas „N.Y. Times“ 
sausio 24 d. paminėjo ir 
Juocevičiaus laimėjimą, jo 
pavardę pažymėjęs: Yvazas 
Yotssyavlohas...

PROTESTAVO IR 

LONDONE

Ryšium su V. Simokaičio 
nuteisimu mirti, D. Britani
jos Lietuvių Sąjungą Londo
ne suorganizavo demonstra
ciją, kurioje šalia lietuvių 
dalyvavo penkiolikos tauty
bių atstovai, iš viso apie 
1.000 žmonių. Susirinkusieji 
priėmė rezoliuciją, kurioje

, . .. protestuojama prieš tebesi-
mingus elementus ir pasiza- bei škiai aprag0 Lietuvos j tęsiančią sovietų okupaciją 
darae niekad daugiau nesu- įjungįmą j So‘viety Sąjungą. Lietuvoje ir prieš Vytauto 
sizmoti su jais . ; krašto likimą jį okupa vus, į Simokaičio nuteisimą. Rezo-

Tokių viešų kančių išven- sąlygas Stalino. Chruščiovo j liucijoje taip pat pasmerkta 
gė tik tie vaikai, kurie pėrė-j ir pochruščioviniu laikotar- * sovietų invazija Čekoslova- 
jo į pogrindį ar susidėjo su piu, primena Pravdos 1969 j kijoje, žydų persekiojimas 
vaikų-valkatų gaujomis, gi m. sausio 24 d. paskelbtą I Sovietų S-goje ir 
šiaip tiems vargšams našiai- straipsnį apie
čiams pakeičiamos pavar- nacionalizmo“ 
dės ir jie patenka į prie- tuyoj krašt0
glaudą, kur is ju išaugina... kuni meraorandumą minJ
čekistus. Nuteistų 08 str vy- į,.miniKkui A Kosyginui.) 
nj žmonos yra automatiškai lia amerikiečią skai-’ 
divorsuotos. . , tytojams trumpai išdėsto ‘

Ką bekalbėti apie papras- prof. J. Kazlausko nužudy
tus žmones, jeigu visa eilė mo eigą. j
slaptosios policijos' viršinin- p f v Va,-dvq ™hrė™ • ‘ Connecticut Liet. Bend-
kų -Jagoda Jež°vas.Mer- „Simas Kudirka a£odo. nui ™o™enės Jaunimo sekcija
kulovas. Abakumovas, Riu- f - , , • • jau ketvirtą kartą ruošia va-kad jam jau pakanka gari() 2? d gražiuose Mo. 

oaiu gyvenimo są^\<gų^. hawk kalnuose slidinėtajam 
Lietuvių dieną. .

Lietuvių diena sudaro la
bai gerą progą pasirodyti ki-

... . . Pagaliau nurodoma ir į Vy- tataučiams, ypač atkreipti jų
niski intrigantai, svetimų tauto ir Gražjnos Simokai- dėmesį tautiniais šokiais, 
^lstybių^agentak.^Taig1 te- mėginimą pasiekti lais- lietuvių liaudies dainomis ir 

i vę, teismo nuosprendį Vii- liaudies meno parodėle, 
niuje, vėliau įvykdytą mir- j Lietuvių dieną Conn.

, ties nuosprendžio pakeiti- jaunimas kviečia visus —se- 
.. .. , , ,. .' metų bausme darbo nus jr jaunus. Mohawk Ski
beijos.galvos buvo ypatingai:stovykloje. I Area įri labai gražias i.
^oTa7min?ffa" mokėVkoj v- st-insnio Modernias patalpas. Dide-

munistinį katekizmą, buvo
geriausieji iš geriausiųjų

poiitimų
profesorius Oklahomos uni
versitete Norman mieste ir 
Oklahomos sovietų studijų 
centro Muenehene, Vokie
tijoje. direktorius. Vardžio 
straipsnis vertas dėmesio y- 
pač dėl to, kad autorius, ry
šium su Bražinskų, Kudirkos 
ir Simokaičių atvejais, iš
ryškina Lietuvos padėti bei 
priežastis, paskatinusias 5 
lietuvius trauktis i laisvuo
sius Vakaras.

Prof. V. Vardys savo 
straipsnyje priminė, kad 
JAV spauda mažai kreipu-

., ........................ .. .A . ! si dėmesio i Kudirkos gim-reikšti vieša, pnes kitus va.-|t j krašt _ Lietu Au. 
, kus mokykloje: į torius teigia, kati Lietuva,

„Šiuomi mes nelaikome Į drauge su Latvija ir Estija, 
j savęs tokio ir tokio sūnum ir' buvusios sovietų - nacių ne- 
? dukterim, mes smerkiamė • puolimo sutarties aukomis,
Įjuos kaip socialiai kenks-Įi ir toliau trumpai, vaizdžiai

žiaurus
„buržuazinio1 darbininkų numalšinimas 
atliekas Lie-; Lenkijoje. Rezoliucijos teks-
rusinimą, 40 ’ t38 b“T0 SOvietŲ an>-

basadai Londone.
- (E)

LIETUVIŲ DIENA 

M0HAWK KALNUOSE

vakarietiško darbštumo, lin-, kinimu, ištrėmimu, kolcho- 
kęs naudotis svetimo turto. žinių bofagųir komunistinių 
grobimu, pavergtų tautų! ponų sauvale. • Kada carų 
darbo jėga bei mokslu ir ko-: Rusijoje politinių kalinių ir 
munistiniu - imperialistiniu | tremtinių buvo nežymus 
užgrobtų kraštų išnaudoji- skaičius ir jis .naudojosi gan 
mu. žmoniškomis, sąlygomis, tai,

Daugelis politikų ir žur-; pačių komunąstų paskelbtais 
nalistu bandė aiškinti bolše-I duomenimis,^politinių kali- 
vizmą kaip Markso teorijos į nių Rusijoje buvę: 1926 m. 
ir Lenino taktikos bei poli- — 6,000, 1928 m. — 30.000, 
tikos mišinį, arba marksiz- 1930 m.— 662.257.1931 m. 
ma su ............. .

minas. Berija — vėliau, kal-Kai carų okupacijos metu 
tapęs žemaičių pavyskupiu 
Antanas Baranauskas krei-

totoriškai aštriu Le-j Andrejaus Vyšinskio ^uo.| tinimų žodžiais, tebu\ o liau- Autorius mano. kad Kudir 
nino prieskoniu ir plėšikiš- menimis. Didi Rusijoje, Uk- Į , ® Presai paskutiniai kos žygį paskatinęs Brazins- 

ia&e_ / pėsi.į Rusijos vidaus.reikalų kai aziatišku Stalino pamiši-i rainoj ir Gudijoj kartu buvo nieksai giituokiai ii paleis- ką pavykęs bandymas pa
to įau paieib- niinisterį. maloningai prasy- mu, gjjjau pažiūrėjus, i 1,850,000 politinių kalinių, tuviai, kyšininkai, viešo tui- sjekti laisvuosius Vakarus.

į damas grąžinti lietuviams bolševizmas yra grynai tau-į Tie skaičiai Aiškiai permaži, to vagys, meksmgi n pasalu
„Šie mums visiems gerai spaudą, tai anas atiėze: tiškai rusiškas produktas, i bet jie rodo nuolat didėjantį

žinomi įvykiai rodo. kad tiek ' „Nereikia mums nei jūsų kuris tik iš paviršiaus nevy- J vergų skaičių, kuris pakilo 
iš pavergtos Lietuvos prasi- : meilės, nei jūsų pačių. Pra- kušiai dangstosi marksizmo i šuoliais privėrstinos kolek- 
veržti bandžiusieji, tiek eis laikas, prasilies Lietuvo- rūbais. Vadinamasis vyrės- tyvizacijos ir partijos valy- 
prieš jų išdavimą ir įkalini- i je daug ašarų ir kraujo, o nysis brolis nėra joks brolis, j mų metu. Jau Chruščiovo 
mą protestavusieji laisvaja-! Lietuva pasiliks rusiška ir bet parazitas, viešpats, tiro- tvirtinimu, 1957 m. dar bu

Priminęs Bražinskų, Ku
dirkos ir Simokaičių 
diją, konsulą; 
kė:

lieka tik bėgti iš tokio kraš
to, su tokia kriminalistine ir 
amžinai liguista apsauga!.. 
O juk visos tos saugumo po-

me pasaulyje yra musų tau
tos jaunosios kartos atsto-

stačiatikiška.“
Tai buvo didžiarusio įm-

vai. Didžiojo Amerikos pre-' perialisto viltys. Revoliucija 
zidento Lincolno mintim,1 nušlavė caristinius imperia- 
galima būtų sakyti, kad oku- listus. bet rusiškasis imperia- 
pantai gali apgaudinėti kai-’ lizmas, įvilktas į raudonus 
kuriuos lietuvius kurį laįką,1 marškinius, išliko. Bet kaip 
bet ‘jie negali apgaudinėti anais laikais Lietuva neta-' 
visų lietuvių visą laiką. Ko-Į po nei rusiška nei stačiati-Į 
munistine ideologija dangs-kiška, taip ir dabar ji netaps

ras ir viesas 
žmoniškumui.

nusikaltėlis

Rusijos liberalai svajojo a- 
, pie visai kitokią ateities Ru
sija. Tikrai ironiškai skam
ba Bielinskio 1840 m. prana
šavimai, kaip ateities Rusi-

vę apie 750,000 politinių ka
linių, nors 1953 m. kovo 

į mėn. buvę išleista 70G ka- 
! linių. O kame dar ištremtie
ji?!

Dr. V. Vardžio straipsnio! modernias patalpas, 
pasirodymas svarbioje įta-,liame pastate yra piknikau-

bolševikiška, nei rusiš-tomą rusiškąjį imperializmą 
visi pažįstame, pradeda jį 
pažinti ir pasaulis.

Neseniai laisvąjį pasaulį 
pasiekė iš okupuotos Lietu
vos žinia, kad Dubingių pa- vyresniojoj . 
rapijos kunigas Antanas n^°j°J kartoj 
Šeškevičius buvo nuteistas 
vienerius metus kalėti už 
mažamečių vaikų mokymą 
religijos. Esą. vienu metu 
bažnyčioje buvo rasta 17 re
ligijos besimokančių vaikų.
Tik pagalvokime, ką šis įvy
kis mums rodo! Jei tie ma
žamečiai religijos besimo
kantieji vaikai yra tarp 
12 metu amžiaus, tai ių tė
vai yra ne daugiau kaip 35- 
36 metu amžiaus. Vadinasi,

Rusiios šalis turinti bū
ti didžiausia, turtingiausia, 

į ja atrodys po šimto metų: 'stipriausia, moksliškiausia ir 
„Mes kviečiame mūsų vai-1 aplamai pažangiausia, pir- 

kaičius ir provaikaičius. ku-į matinė visose srityse. Taip 
įiems bus lemta pamatyti skelbė caro činovninkai, taip 
1940 metų Rusiją, stovinčią skelbia dabartiniai komisa- 
civilizuoto pasaulio priešą- į rai. Jie turi pralenkti visus 
kyje, atsidavusią mokslui ir; kitus pasaulio kraštus. Taip, 
menui. kuriai visa šviesi, j’e pralenkė visus pasaulio 
žmonija išreiškia gilų dėkin- i kraštus, ir apie tai rašo A- 
gumą.“ *" i leksander I. Solženicin: •

Palyginkime

nei 
ka.

Kaip pastarųjų metų įvy
kiai mums rodo, laisvės troš
kimas tebėra gyvas ne tik 

bet ir jaunes- 
Jis tebėra gy

vas ne tik Lietuvoje, bet ir 
kituose sovietinės Rusijos 
pavergtuose kraštuose.

Tuo metu. kai didžiosios 
Vakarų kolonialinės imperi-, . 
jos suteikė laisvę buvusioms! Paudis pa\ergta komu- 
savo kolonijoms, sovietinėj k.or_sPirachi°s; _ ^a
Rusija teberenka naujas ko
lonijas, tebevergia naujas 
tautas. Rusija visais laikais

to liberalo-i „Jefrem Podujev—ne pa
svajotojo utopiją su 1940 m.; Vo noru, bet paslėptu teroru 
tikrove, nes mes turėjome; atliko lūpų tarnybą tam, ku- • džios 
nelaimės ją pamatyti: Rusi-1 riuo jis ųetikėjo. krovė

visais
buvo atsilikęs kraštas,, tad 
ji ir dabar pavėluotai serga 
naujų kolonijų gaudvmo li- 

bolševikinės okupacijos pra- ?ą. Kolonijų amžius yra pra
džioje jie galėjo būti ne dau- čjęs. Naujieji laikai neišven
giau kaip perk erių ar šeše- .-iamai turės paliesti ir im
liu metu amžiaus. Taigi jie perialistinę Rusiją. Vis dau- 
visa išsimokslinimą jau ga- giau atsiranda kovojančių ir 
vo bolševikinėse mokyklose pačioj Rusijoj, kurių nebau-jsely aiškino, 
su pilna antireligine indokt-'^na nei kalėjimai, nei mir- žiais 
rinaci ja. Ir štai tie marksiz-, tis. Tad ir mes turime dirbti, Į nimą. botagą 
mo - leninizmo dvasioje iš-i
augę tėvai siunčia vaikus į

bolševikinė vyriausybė yra 
amžiname karo stovyje su 
savo krašto gyventojais ir 
visa šviesia žmonija. Moks
las ir menas nususinti iki 
propagandinių plakatu ir 
pajungti komunistu partijos 
biurokratu malonei.

„mat“ keiksmus viskam, kas 
iam buvo brangiausia ir la
biausiai šventa“.

Kitoj vietoj jis rašo, kaip 
„dėdė Fedia klastingai vogė 
Zojos liesa duonos normą 
nuo jos naktinio staliuko...“

is
kain juos prieš nusmerkimąi 
vadindavo. Tai kaip atrodo 
eiliniai boJševikėliai ir ju ga
limybės išlikti gyviems?!..

Arvidas Fredborgas, bu
vęs švedų žurnalistas Vokie
tijoje karo metu. tvirtina, 
kad „Hitlerio judėjimas nė
ra paprastas netiesioginis 
Versalio rezultatas, bet jis 
vra taip pat ir esančio vokie
čio prigimtyje ypatingo cha
rakterio išraiška. Jeigu taip 
nebūtu buvę. tai nacizmas 
niekad rebūtu paėmęs val- 

Dar teisingiau tai tin
ka bolševizmui: jis vra įgim
tas anarchistiškai nihilistinei 
rusu dvasiai, kurios giliau 
nepalietė nei betkuri religi
ja. nei humanistiniai sąjū- 
dziai.

kingo JAV dienraščio vie 
i toje laikytinas dideliu lai
mėjimu ir Lietuvos, lietuvių, 
jų laisvės kovos reikšmingu 
iškėlimu pasaulio viešojoje 
nuomonėje.

(ELTA)

LIETUVIS NUGALĖJO 

AMERIKIEČIUS

Bet gražiausias posmelis, kai ‘ ypiay,,1 J'*’*mnstantis žmogus skundžia
si kitam kaliniui:

Bet yra žmonių, kuriems! 
. toks tvirtinimas pasirodys i-;

Las Vegas, Nevadoje. sau- 
; šio 23 d. vyko tradicinės 
Į JAV ir sovietų boksininkų 
rinktinės rungtynės. Rusai 
pripažino, kad amerikiečiai 
boksininkai yra žymiai iš
augę. tačiau laimėjo ne jie. 
bet sovietų rinktinė santykiu 
6:5. Iš keturių sovietų rink
tinės debiutantų — naujokų 
— vienas geriausiai pasiro
džiusių buvo kaunietis Juo
zas Juocevičius, Sovietų S-

visai rusu tautai,,ra komunistė Aleksandra 
nors ta būdo bruožu neneigė Į

to jų stalai, kafeterija, kuri 
veikia visą dieną, ir sfidinė- 
tojams išnuomuojami kam- 

. bariai. Aplinka —pasakiš- 
Į ka. Balti kalnai, apaugę eg
lėmis ir pušimis, puikus par
kas.

Važiuojant Route 8 North 
nuo Waterburio iki Torring- 
ton, reikia išsukti į Route 
4 West ir važiuoti apie 10 
mylių į vakarus iki Com- 
wall miestelio, kur bus di
deli Mohawk Ski Area užra
šai.

Vakare Waterburis kvie
čia į susipažinimo vakarą 
Ventos klubo salėje, —103 
Green St. Išnikusiems slidi
ninkams W aterburio Moterų 
klubas paretngs užkandžius 
ir vaišes.

Atvažiuokite paslidinėti ir 
pasilinksminti tarp senų ir 
naujų draugų. Iki pasimaty
mo !

Jūratė Vaitkutėi Lazurkina. kuri buvo suimta 
nei caro laikų rašytojai, nei.Leningi-ade 1937 m. ir pra- 
paskutinio meto sovietiniai J ieido 17 metu kalėjime, vis^j 
literatai, kurie yra perdaug tiek galvojo/ kad Stalinas,’ 
seni, kad bijotų kalbėti arba ios draugas ir mokytojas, e- 

y aiškino. Kaa yiouram- mu ?prendimus> kurie buvo i nepaiso pavojų tikrai teisy- S3S nekaltas dėl visu vykdo- 
is usija pažinojo an 1 pasięeĮbti. Ne tiktai ploti, bei pasakyti. žiaurumų, kad jis net ne-

kad 11 esanti kalė

1900 m. liberališkas Ru
sijos delegatas tarptautinia- „Jūs buvote įkalinti. Betgi 

mes buvome priversti atsi-me kalėjimų kongrese Briu-j į( jr ,otL užgirdamj teis.
jęad viduram- ’ °.

ir ištrėmimą
budėti ir būti pasiruošę Lie-Į Aštuonioliktasis amžius pa- 
tuvos nenriklausomvbei at- naikino kankinimą, devy

bet reikalauti sušaudymo,
reikalauti jo‘

Deja, yra ir tokių, kurie žinojęs, 
i nesugeba tikrosios tiesos pa- jime.

baž’ivčia mokytis religijos.* statyti, kai išmuš toji lemtin- nioliktame amžiuje Rusi ja^^’^ah? dar-,^feži^n’/'‘Nur. matyti. Pvy.^ChlOŠči^olai- 
Tad ar reikia stebėtis, kad ^°ji valanda.“ atsikratė baudžiavos bota-teistų tėvų vaikai turi pa-j kais paleista is kalėjimo sė

ji

Montini
(Bus daugiau)

PRAŠYMAS

“KeIeivk>T’ ctdministraci- 
ja praŽo gerb. skaitytojus? 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž- 
oairiti DAraivti ir senati-

Nepamirškite paraiyti 
palto numerio — .Zp codą



I

Nr. 8, 1971 m. vasario 23 d. KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS SKAITO BAM,

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KANADOS NAUJIENOS KAS GIRDĖTI NEW YORKE

KANADOS LB RINKIMAI

Balandžio 25 d. bus ren
kami Kanados Krašto Lietu
vių Bendruomenės Tarybos 
nariai. Vyriausią rinkimų 
komisiją sudaro: pirm. F. 
Senkus, vicepirm. S. Bane- 
lis, sekr. P. Kvedaras, na
riai — E. Stepaitienė ir S.

Čia žodi tarė lietuviškai LB 
apylinkės pirm. J. šarapnic- 
kas. o angliškai G. Breich
manas.

Organizuojant demonst
raciją. buvo 'jaučiamas dide
lis spaudos ir r.

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Šitaip atrodė neseniai pastatyta veteranu ligoni nė San Fernando, 
lė dalis jos sugriuvo, ir ten daugiausia žuvo žmonių, gulėjusiu toj

Cal.. po žemės drebėjimo. Dide- 
ligoninėj ar ją aptarnavusiu.

Vasario 16-sios minėjimas tus. Išgirdom Lietuvos ne- 
i priklausomybės akto paskel- 

Jis buvo vasario 14 dieną.1 bimą, pamatėm Mykolo
Gražiai pasirodė Operetės Sleževičiaus atvaizdą ir iš- 
choitas. kuriam vadovauja girdom jo atsišaukimą, ra- 
M. Cibas, ir J. Matulaitienės ginanti imtis ginklą i rankas 

adijo* palan- vadovaujama tautinių šokių ir eiti ginti Lietuvos laisvės., 
kūmas. Radi jo stotys per ke- g^tipė. Tokiai dienai naujas* Giidėjom ii kitų skaidrių; 
lias dienas po kelis kaltus dalykas — Jono Rutenio pa-, turiniui pritaikytų deklama- 
skelbė žinią apie demonst- -uostas vaizdų ii• garsų mon-( cijų.

Nors skaidrės nebuvo išPusvaškis. ; racjją jr vėliau ją plačiai ap- tažas Ąžuolai prie Nemu- i
19771 račp iro“, dalyvaujant aktoriuiKomisijos adresas:

Dundas St., W. Toronto, 
Ont., 3, Canada.

TORONTO, ONT. 

Akądemikų d-jos paskaitos

......... T. t gerųjų, bet tinkamai sutvar-
Imigracijos ministeris Bob' hennkui Kačinskui. Jis-nu- kytQ§ jr palydėtos gyvu ak-

Akademikų dr-jos pa
kviestas Neprikl. Lietuvos j

Welsh, negalėdamas daly- j 
vauti demonstracijoje, per
rūdiją pareiškė lietuviams! 
užuojautą ir kvietė visus da- • 
lyvauti jų ruošiamoj protes-; 
to demonstracijoje. 

Demonstracijos dieną

kėlė žiūrovus mintimis i a- torjčku žodžiu, padarė gerą 
nuos kovos dėl Lietuvos lais- įspūdį

į Įdomų žodi tarė Lietuvos 
generalinis konsulas Anice
tas Simutis. (Jis spausdina
mas atskirai kiek sutrum- 

Dar kalbėjo prof.

vės ir nepriklausomybes me-

dyka savo š. m. vasario 6 d. 
posėdyje apsvarsčiusi šj są- -pintas).

Modze- i lijant isspausdmtus lapelius,! moningą ir viešą melą, nu- dr. Rimas Vaičaitis.
tarė trumpai paaiškinti lie-1 Gubernatoriaus ir majoro 
tuviškai visuomenei tikrą proklamacijas ir sveikini- 
padėtį. Niekas dar neišsi- mus skaitė Algis Šimkonis. 
skirstė ir niekas „nekombi- Buvo laukta, kad šiemet 
navo“ ta prasme, kaip kad į minėjimą atsilankys dau-

da-
redaktorius R. E. 
liauskas sausio 30 d. skaitė i buvo susidurta su komunis-.I
paskaitą tema „Bloga mūsiš-' tais. Jie gyrė rusišką komu- į 
kė spauda“, o vasario 20 d. 1 nizmą ir pyko ant demonst- ' 
rašytojas J. Kralikauskas te- i racijos organizatorių dėl jų 
ma „Senovės lietuvių dievi-1 ruošiamo protesto prieš so
ja“. Kovo 20 d. iš New Yor-’ vielų komunistus, 
ko pakviestas kalbėti Vincas Į Jau minėtą rezoliuciją 
Rastenis apie politinę kovą ' min. pirm. Trudeau pasirašė 
be valstybės. K
ST. CATHARINES, ONT.

Demonstracija prieš tautą 

naikinimą

kad klausytojai jo pastan
gas įvertins ir parems.

Jis bus dėkingas už klau
sytojų pranešimus, kaip toli

Pr. L. skaitytojui Įtaigoja, giau žmonių, bet teatsilankė j programa yra 
Kiekvienas narys, kurių šiuo tik šiek tiek per 500. New i 
metu yra 523, savo LN akci- Yorkui tai mažas skaičius.

girdima.
J.

! specialus Žmogaus teisių ko-' jas gaH parduoti bet kuriuo Taigi, apsnūdusių lietuvių ELIZABETH - NEVYARK

Vasario 6 d., Kanados, 
Lietuvių Bendruomenei va- ‘ 
dovaujant, buvo surengta 
demonstracija prieš Sovietų 
Rusijos vykdomą tautų nai- • 
kinimą (genocidą).

Prie miesto rotušės susi
rinko didelis visokio am-' 
žiaus lietuvių, estų, latvių,' 
ukrainiečių, slovakų, čekų. 
žydų ir kitų būrys. Gausiuo
se plakatuose buvo Įrašyti 
šūkiai, smerkiantieji sovie
tų imperializmą, reikalau
jantieji pavergtiems kraš
tams laisvės ir t.t. i

Pirmąjį žodi tarė de-' 
monstracijos vadovas St. še-

mitetas. kuri sudarė Kana 
į dos pabaltiečių federacija, 
i Kanados Lietuvių Bendruo- 
1 menė. Kanados Latvių fe
deracija ir Kanados Estų 
Centro Taryba.

Dalyvis

čia turime pakankamai.

Kitos naujienos

metu už ne mažiau kaip 
$100.00 (tokia jos nomina
linė vertė). Prirašytus už ak
cijas dividendus, kurių se
nesniems nariams priaugo Tą pačią vasario 14 dieną vės salėje, Elizabeth (N.Y.), 
jau daugiau, kaip kitas šim- LB New Yorko apygardos. Įvyko Lietuvos Atsiminimų 
tas, nariai gali irgi atsiimti Batuno ir Laisvės Žiburio Radijo valandos 30 metų 
bet kuriuo laiku. Kas divi- radijo valandėlės pastango- veiklos sukakčiai paminėti 
dendu per visus 1970 metus mis buvo suruoštos dviejose komiteto susirinkimas. Da- 
neatsiėmė, tiems už juos pri- radijo stotyse Lietuvos ne- lyvavo visu pagrindiniu ko- 
rašyta 10r< palūkanų, o už priklausomybės paskelbimo misijų nariai. Tokių koinisi- 
vieną akciją už tuos pačius sukakčiai paminėti skirtos jy yra 6. kurios pasidalijo 
metus paskiria $9.00 divi- programos. Jas paruošė LB darbus, kad parengimai 

apyg. ir Aitos skyriaus pir
mininkas A. Vakselis, Batu
no vykd. pirmininkas K.
Miklas ir Laisvės Žiburio 
atstovė D. Kezienė. Neap
mokamą laiką radijo stoty
se išrūpino K. Miklas.

Nupelnyta pagarba 

Vasario 6 d. lietuvių Lais-

bū-

Čia bus Lietuvių diena

17-ji Kanados Lietuvių 
diena ir Antrasis Kanados 
jaunimo kongresas šiemet 
bus St. Catharines spalio 9- 
11 dienomis.

LB apylinkė tam jau ruo
šiasi. Netrukus bus sudary
tas specialu? komitetas. Jau 
yra žinoma, kad jaunimo 
kongresui vadovaus akty
vus visuomenės veikėjas G. 
Breichmanas iš Hamiltono.

Lietuvių dienos iškilmėms 
jau išnuomota didžiausia sa-

tikas. Jis priminė, kad so- įr geriausias Babecko va- 
vietai yra jėga užėmę Lietu- dovaujamas orkestras, 
vą, kad jie ją pavertė kalėji- • LB apylinkės valdybą, 
mu, iš kurio tegalima tik pa- ant kurios pečių guls sun- 
bėgti, kad ši demonstracija klausia Lietuviu dienos ruo- 
surengta protestuoti ne tik ?imo rasta, sudarome asme- 
prieš Simokaičio nuteisimą nvs: pirm. J. Šarapnickas, 
mirties bausme už mėginimą vicepirm. P. Balsas, sekr. J. 
lėktuvą nukreipti Į Švediją? Girevičius, ižd. St. Kukta, 
bet ir aplamai prieš sovietų renginiu vadovas P 
vykdomą lietuvių tautos nai- ( kauskas.
kinimą.

Po to kalbėjęs miesto ma-; 
joras Macensie Chown tarp; 
kitko pasakė, kad jis di

St. catharinietis

džiuojąsis, galėdamas daly
vauti demonstracijoje, ku-

JŽŪLAUS MELO 
ATITASYMAS

Šių metu „Keleivio“

dendų. Iš narių valdžia rei- apyg. ir Aitos skyriaus pir- tų sėkmingesni 
kalauja pajamų mokesčiu mininkas A. Vakselis, Batu- * ....
re už investuota suma, bet no vykd. pirmininkas K. . ’s F,'a1nes‘m« Paai^ejo. 
už maunamus dividendus ar Miklas ir Laisvės Žiburio a
palūkanas. Argi tai re gė- atstovė D. Kezienė. Neap- balandžio 24 d. Elizabetho 
dingas melas, kada Pr. L. ra- mokamą laiką radijo stoty- Lietuvių Laisv ės salėje kon- 
šo. kad „keikiasi ir šiandien se išrūpino K. Miklas. . certas ’’’ balandžio z5 d. Ne- 
šėrininkas. negalėdamas at-; * * • warko lietuvių parapijos sa-
siimti pinigų“? Pažymėtinai Lietuvių Moterų Klubų Įėję banketas.
dar, jog Pr. L. vra irgi LN Federacijos valdyba pasiun- Koncerto programai at- 
narvs ir jam priklausančius tė raštą Jungtinių Tautų jfkti pakviesti profesionalai 
už viena akcija dividendus, aukščiausiam komisarui pa- menininkai iš Chicaitos New 

• vra atsiėmęs prieš pusmetį, bėgėlių reikalams princui v , • \T T r>-v .
o savo akcija uz $100.00 era- Sadruddin Aga Khanui. ku- , . i o -.o
Ii parduoti, kada tik pano-,riame prašo jį išaiškinti Si- ,a!noTS? 'rĮnc,‘ua 
rėš. t mo Kudirkos dabartinį Ii- doL I banketą su programa

Prieš pusantrų metu LN kimą, nes iš įvairių šaltinių 
nariai dviem trečdaliais visu Kaunarpos žinios yra pi lesta- šia proea bu? pagerbtas 
akciiu balsų vra nutarę LN raujancios: vienos sako. kad ilgametis raibio programos 
B-ve likviduoti ir niniem? na- J*s sve^as ir gyvena gražia- vedėias prof. dr. Jokūbas 
salinti. Reikia tik parduo- Klaipėdoje, o kitos g t u k a s.
ti Hamiltono centre turimą 
53.000 kvadratinių pėdų au- r£s" 

i to aikšte. Tada nariai gaus 
i už investuota šimtinę ma- 
i žiausiai tris kartus daugiau.
; Praeita vasara už šį sklvpą 

Nr. sravome pasiūlvmą $210,

kad jis jau senokai iri-'

* * ♦

rios tikslas pareikšti protes- 3-čiame is sausio 19 d. buvo 000.00 grynais, bet valdvba
tą dėl pagrindinio žmogaus 
troškimo — laisvės troškimo 
paneigimo, šios dienos de-

išspausdinfta žinutė iš Ha- nesutiko, nes yra nusistačiu-' 
milton, Ont., apie Lietuvių si gauti apie $300.000.00.1 
Namus Hamiltone ir pasira- Kur gi tad čia ta vadinamoji ,

monstracija ir nuolatiniu! gyta Pr. L. Paminėta korės-;Pr. L. 
priminimu kanadiečiams ir Į pondenci ja yra ištisai melą-' 
visam pasauliui bus pasiek-j gj^ga j melas yra dai 
ta tai. ko norime, — sakė
majoras.

Dar kalbėjo Johnson 
MPP, rabinas Friedman. uk
rainiečių kun. dr. Mykolą 
Kpmar. latvių atstovas Va- 
sarinš, estų — Kovask El- 
mar ir Kanados lietuvių jau
nimo atstovas G. Breichma
nas.

Paruoštą rezoliuciją min. 
pirmininkui Trudeau per
skaitė Stasė Zubriekienė.

Parapijos kleb. kun. J.
Liaubai sukalbėjus maldą, 
demonstrantai, tvarkingai 
išsirikiavę, nešdami Lietu-

np dividendus iš T,N B-vės atsi- 
tuo bjauresnis, ne? parašytas ėm* 153 nariai bendroje su- 
samoningai ir tokio asmens, rnoi^ $15.249.22. I ietuviu 
kuris puikiai žino tikrąją Namu akerm tautiečiai da- 
Lietuviu Namų Hamiltone bar ieško nirkti. bet niekas 
Akcinės Bendrovės ekono-; iu jau po $100.00 neparduo- 
minę padėti, nes vra jos na-, <ja.
rys - akcininkas. Minėtą me- Į iš aukščiau pateiktų davi-

WORCESTER, MASS.

Gausus ir darbingas SLA 

57 kp. susirinkimas

Susirinkimas buvo vasa
rio 7 d. Jame dalyvavo ir 
SLA centro valdvbos vice
pirmininkas A. Čaplikas.

Organizatoriai pranešė, 
kad įrašė 4 naujus narius. 
Jų tarpe yra buvę? žymu? 
sportininkas Vytautas Ilgū
nas ir Alena Bankienė. gar
saus Worcesterio penketuko 
narė..

Vasario 16-sios proga Al
tui paskirta $15.

Pasižymėjusiam senosios 
kartos veikėjui muzikui Jo
nui Dirveliui ir jo žmonai O- 
nai pagerbti nutarta gegu
žės 23 d. Lietuvių klube su
rengti banketą..

Kompozitorius Mikas Pet
rauskas, išvykdamas į Lie
tuvą, savo vadovauto Aušre
lės čhoro vadovu paliko Jo
ną Dirvelį. Jis tam chorui ir 
vadovavo iki 1949 m. J. Dir- 
velis vadovavo ir Bostono 
Gabijos chorui.

Jungtinis Aušrelės ir 
Gabijos choras 1930 metais 
Mass. valstijos dainų šven
tėje, kurioje dalyvavo 30 
chorų, laimėjo gubernato
riaus auksinę taurę, kuri ir 
šiandien tebėra Dirvelių ži
nioje.

Dirvelis veiklus ir kitose 
srityse. Jis 27 .metus buvo 
Worcesterio lietuvių klubo 
pirmininkas, jis senas SLA 
57 ir Sandaros 18 kuopos 
narys.

Ona Dirvelienė yra pasi
žymėjusi dainininkė ir vai
dintoja.

Taigi abudu yra nusipel
nę ir pagarbos verti asme
nys. Juos pagerbti pasiūlė 
Zigmas Snarskis. o susirin
kimas tam vienu balsu prita
rė.

J. Krasinskas

„Mes nekovojame prieš 
atskirus žmones, bet mes 
naikiname visą buržuazinę 
klasę... Nereikia mums jokiu 
kaltinimui įrodymu, kad 
ginklu ar žodžiu priešinosi 
valdžiai, tik reikia paklaus
ti. kokiai klasei priklauso, 
kekia jo kilme, išsilavini
mas, užsiėmimas, ir tik šie 
klausimai išsprendžia suim
tojo likimą.**.

(Tokius žudikiškus žo
džius Leninas rašė Pravdo- 
je 1918 m. gruodžio 25 d.).

metu pirm. A. Karnius, svei
kindama? narius ir svečius, 
pranešė linksmą žinią, kad; 
du klubo nariai — Emilija į 
Gaižutienė ir Antanas Chal- 
kis — paaukojo klubui po 
tūkstanti dolerių.

Pietų dalyviai sukėlė jiem 
didžiausias ovacijas. Auko
tojai buvo pakviesti tarti žo
dį. Jie pasakė, kad jiems 
patinka klubas, nes jame 
teikiasi daug lietuvių, visi 
gali maloniai praleisti laiką, 
todėl mes, sako, norime, kad 
jis būtų tvirtas ir ilgai gy
vuotų, tad ir aukojame.

Visi sudainavo jiems il
giausiu metu.

E.V.
!

LONG BEACH, CALIF.

Vasario 16-sios minėjimas
Long Beach, Cal., Lietu

vių klubas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimo 53 m, sukaktį mi
nės vasario 27 d., šeštadie
nį, 4 vai. popiet Woodmen 
of the World Hali salėje,
11 W. Plvmouth St. ir Long 
Beach Bluv. kampas, Long 
Beach, Calif.

Pagrindinę minėjimo kal
bą pasakys teisininkas St.' 
Paltus.

Meninę pragramą atliks 
kompozitorė Metrikienė su 
savo grupe: O. Deveikiene, 
J. Čekanauskiene, R. Aukšt- 
kalryte ir D. Mackeliene.

Lituanistinės mokyklos 
mokiniai padeklamuos lie ' 
tuviškų eilėraščių.

Lietuvos vadavimui bus' 
renkamos aukos.

A. S. Trečiokas

ST. PETERSBUPG, FLA.

Linksma žinia klubui — 

gavo $2,0G9

Vasario 7 d. Lietuviu klu
be. kaip ir kiekvieną sekma
dienį. buvo pietūs. Į kuriuos 

I atsilankė per 200 asmenų. Jų

i
Čia gastroliavusiame Aust

ralijos balete šoko ir lietu
vis baletininkas Juozas Va- 
liušaitis. Kur tų lietuvių ne
sama !

’Lietuvos Atsiminimą*

Visi Long Beach ir apylin- 
lietuviai kviečiami mi

nėjime gausiai dalyvauti.
D.M.

kė?

kombinacija“? i radijo klausytoją dėmesiui j
Vien tik per 1970 metus

„Lietuvos Atsiminimų“ ra-1 
dijo valanda, kuri tranšliūo-1 
jama AM bangomis. 13301 
kilociklų. iš New Yorko’ 
\VEVD stoties šeštadieniais 
nuo 5 iki 6 vai. popiet, nuo š. 
m. vasario 21 d. kartojama 
ir sekmadieniais nuo 3 iki 4

la žemiau pakartojame ir jį niu matome, jog Pr. L. žinu-| val- popiet FM bangomis į
atitaisome

„Hamiltono istorijoje liko
paženklinta lietuviu namų 
statybos kombinacija.. Per 
12 metų kombinavo, barėsi,' 

išsiskirstė. 
Keikiasi ir

planavo ir tyliai 
nieko nepastatę.

t ė vra ištisai nrasimanvta ir;97.9 megaciklų. į
io blogos valios sufabrikuo-' WEVD stoties FM siųstu-! 
ta. LN B-vė. kaip ir visos ki-į vas netrukus pradės trans- 
tos. ^rra registruota Oktano Unoti nuo didžiulio Empire 
valdžioip ir saugoma Kana- State pastato Newir saugoma 
dos istatvmu. Jais remian
tis LN v-ba galėtų už ši me
laginga B-vės šmeižimą 
traukti Pr. L. teismo atsako-

jšiardien šėrininkas, netralė- 
i damas atsiimti pinigu, o vai

vos, Ukrainos, Estijos ir Slo- ’ džia prašo mokesčių už in- mybėn. 
vakijos vėliavas, nužygiavo vestuotą i lietuvių namų 
prie Laisvės paminklo, kur bendrovę sumą“, 
buvo padėtas gėlių vainikas. LN Hamiltone B-vės vai- Akcinės Bendrovės Valdyba

Lietuvių Namų Hamiltone

Yorke
viršūnės, todėl programos' 
direktorius prof. dr. Jokū-1 
bas Stūkas. norėdamas, kad i 
kuo daugiau klausytojų ga-1 

1 lėtų džiaugti’ „Lietuvos At- 
‘ siminimų“ transliacijomis, 
l apsiėmė nešti ir didesnę fi- 
į nansinę naštą, tikėdamas,

Tai didžiulė mėnulio uola, kurios nuotrauką parvežė Apol
lo 14. Tolumoje ratuku apvestas taškas tai Apollo 14 
priekaba, nusileidusi mėnuly, iš kurios astronautai atėjo 

iki šio "'Puntuko akmenio“, esančio netoli kraterio.

'‘s \



Pmlaplg tetartai Nr. 8, 1971 m. vasario 23 d.

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Paminėjo Balio Sruogos 

75 metų sukaktį

Žvilgsnis į ateitį

vasario 2
S. Klevaitis Komjaunimo 

Tiesoje ršao apie Lietuvos 
Moksdų akademijos ekono
mikos skyriaus ir kitų įstai
gų ruošiamus planus.

Pramonė negalėsianti

Prieš 75 metus 
d. gimė Įžymusis lietuvių po
etas, dramaturgas ir moksli
ninkas prof. Balys Sruoga.
Jis mirė Vilniuje 1947 rn. .
spalio 16 d., nacių kacete išlaikyti tokių sparčių augi- 
praradęs fizines jėgas ir, | mo tempų kaip iki aol, dėl 
sugrįžęs i Lietuvą, dar ko-i(laib® trukumo. Pa-

‘ tu 'dvasiškai slegia-'grindines pramones sakos 
liks tos pačios, kurios dabar 
daugiausia išaugusios: stak-

munis 
mas.

Minėtos sukakties proga 
Vilniuje respublikinės bib
liotekos salėje buvo sureng
tas vakaras, kuriame filolo
gijos mokslų kandidatas Jo
nas Lankutis išsamiai ap
žvelgė B. Sruogos dramatur
giją, literatūros kritikas fi
lologijos mokslų kandidatas 
Vytautas Kubilius aptarė B.

lių, radiotechnikos, chemi
jos, mašinų, o taip pat mais
to ir lengvosios pramonės.

Žemės ūky pagrindinės 
kryptys — mėsos ir pieno 
gamyba.

Esą, numatyta stengtis, 
kad miestai neturėtų dau- 

i giau kaip 400,000 gyvento
jų, todėl Vilniuje ir Kaune

Sruogos poetinį palikimą, o |>evejk nebeprojektuojama 
filologijos mokslų kandida-i nauj^ pramon£g įmonjų pa 

bar pramonė bus telkiamatas Algis Samulionis kalbėjo 
apie B. Sruogos nuopelnus 
aplamai lietuvių literatūrai. 
Poeto jaunų dienų bičiulė 
Jadvyga Čiurlionytė papa
sakojo atsiminimų apie B. 
Sruogą.

Dramos aktoriai paskaitė 
iš jo atsiminimų knygos 
„Dievų miškas“, o operos so
listė Gražina Apanavičiūtė 
padainavo kelias poeto mėg- 
tas liaudies dainas.

Bibliotekoje buvo sureng
ta Balio Smogos kūrinių ir 
apie ji literatūros paroda.

Išbarė laikraščius

Vilniuje š. m. sausio mėn. 
Įvykusiame žurnalistų sąjun
gos valdybos plenume, kaip 
ir reikėjo tikėtis, ypatingas 
dėmesys buvo kreipiamas 
vad. tarptautiniam auklėji
mui. Gavo barti visi laikraš
čiai ir žurnalai, kurie nusi
kalsta dėl partijos nurodyto 
"idėjinio turinio“ nepakan
kamo pabrėžimo. Ne pirmą 
kartą puolamas „Nemuno“ 
žurnalas (i Vakarų kraštus 
neišleidžiamas), nes skel
biąs "neestetiškas, menka
vertes iliustracijas“, o „Švy
turys“ kritikuotas dėl nepa
kankamai atrinktos medžia- 

kt.
(E)

gos ir

Skundžiasi dėl pašto 

netvarkos

Lietuvių Fondo 1970 metų
pelno paskirstymas

<
Lietuvių Fondo pelno $1,000; tėvų saleziečių mo- 

skirstymo komisija 1970 m. kylos bendrabučio statybai 
rugsėjo 28 d. ir gruodžio 30 $300; Kario 3 knygų apie 
d. posėdžiuose paskirstė Lietuvos pinigus išlaidoms 
1970 metų LF pelną, iš viso $500; Lietuvių jaunimo kon- 
$31,000. LF Taryba patvir- gresui — parengiamiesiems 
tino. 'darbams — $1,000; Chica-

LF 1970 m. pelnas pa- gos Jėzuitų Jaunimo Cent- 
skirstytas taip: j rui $1,000; Kultūros Fondo

1. Lietuviškajam švieti-idramos study?.! *400,: 9.UĮ- 
- — 1 lionio ansamblio išvykai į P.

Ameriką paremti S500: Lie
tuvių Profesorių d-jai Ame
rikoje padėti išleisti veikalą 
„Lietuvos universitetas“ — 
$500.

niaus „Lietuvių filosofijos Į LF Pelno skirstymo komi- 
istorijai“ ir Lituanistikos! sija rado visą eilę remtinų 
skyriui Chicagos universite- i prašymų, bet nutarė atidėti

mui per JAV LB švietimo 
tarybą $13,300;

2. Specialiems projektam, 
be pirmesnių Įsipareigojimų 
dr. Z. Iviskiui, dr. J. Girniui, 
dr. J. Puzinui, dar dr. J. Gir-

pramone
Alytuje, Kapsuke, Utenoje.
Plungėje ir Jurbarke. Ma
žeikiuose išaugs naftos valy
mo įmonė. Bus padidinta 
Elektrėnų elektros jėgainė, kvk]nmt. 
pastatyta hidroakumuliaci- 
nė jėgainė Kruonyje.

Vilnius prieš 150 metų

te išlaikyti — iš viso $4,300.
3. įvairiems reikalams — 

$13,400.
Lietuviškajam švietimui 

per JAV LB Švietimo tary
bą paskyrė:

vadovėliams ir pratimams 
ruošti $700; vadovėlių ir 
pratimų leidimui paremti 
$3.300; mokyklinei spaudai 
remti $1.150; priešmokykli
niam auklėjimui skatinti ir 
remti $800.

Mokykloms remti: a) mo- 
išimtinais atvejais

padėti, b) vaizdinėms prie
monėms $1,500; mokytojų 
studijų savaitei $1,200;

• Fordhamo u-to lituanistikos

kitam svarstymui, pvz., Li
tuanistikos Instituto — Li
tuanistikos Darbų III t. išlei
dimui paremti, Lietuvių lite
ratūros istorijos parašymui 
paremti prašymą ir kt.

LF Pelno skirstymo komi
siją sudarė — Lietuvių Fon
do atstovai dr. J. Valaitis,— 
pirm., dr. F. Kaunas, dr. A. 
Razma ir JAV LB atstovai 
kun. J. Borevičius. A. Kai
rys ir J. Kavaliūnas — sekr.

DAR GLAUDŽIAU

BENDRADARBIAUS

Vliko iniciatyva vasario 
10 d. Nevv Yorke pirmą kar
tą susitiko

Po žemės drebėjimo Los Angeles apylinkėje Kenneth 
Shunk šeima nutarė nakvoti lauke. Jo žmona su vaikais 
dar tebemiega, o jis pats jau gamina pusryčius.

Brocktono naujienos
Stambiausia auka

Jau eilė metų, kai stam
biausią auką Lietuvos lais
vinimo reikalams Vasario 
16 proga Brocktone skirta 
ALT Sandaros 24-ji kuopa.

Minėjimas per radiją

Nuo 1950 metų P. Višči
nio iniciatyva abidvi vietos 
radijo stotys skiria Vasario 
16-sios ir Tragiškųjų birže
lio Įvykių proga nemokamai 
po 25 min. laiko specialioms 
lietuvių programoms anglų 
kalba. Taip tokiose progra
mose pradžioje yra dalyva
vę miesto mokesčių inspek
cijos viršininkė J. Jakavony- 
tė, adv. Tamulevičius, o vė
liau visa eilė jau naujųjų 
ateivių vaikų, baigusių čia 
mokslus.

Ir šiemet tokios progra
mos buvo perduotos per a- 
bidvi radiio stotis. Jomis 
rūpinosi Lietuvių Bendruo
menės vietos apylinkės pir
mininkas P. Jančauskas. 
programą paruošė Laisvės 
Varpo vedėjas P. Viščinis, 
o pranešėjais buvo A. Januš
kevičienė, E. Sužiedėlis, B. 
Duobaitė-Silva ir M. Kuci- 
naitė. Šalia informacijos a- 
pie Lietuvą, jos,, padėti, ko
vą dėl laisvės. Amerikos lai
kyseną, buvo perduotos šios 
dainos: St. Šimkaus „Oi, 
greičiau, greičiau“ — St. 
Baras, liaudies daina „Kal
velis“ — Čiurlionio ansamb
lis, muz. Al. Hofmeklerio su-

! pranta. O tokių yra, nes kuo-; cloclijų
pos nariais gali būti taip pat j’’ne 'į'.* °„p.e p110 01" 1 11 kestras. dama Ei, Lietuvos

kareivėliai“ — Nevv Yorko 
vyrų oktetas ir J. Dambraus- 

! ko „Jau žirgelis pabalno- 
A. Januškevičienės kalba i tas“ — Chicagos vyra cho- 

buvo labai gerai paruošta, j ras. Programa užbaigta E. 
turininga ir Įdomi. Kaip čia, Gailevičiaus lietuviškų mė
ginusi ir išaugusi, ji savo lodijų maršu.

tie. kurie yra vedę lietuves, 
kaip ir tos, kurios yra ište
kėjusios už lietuvių.

Jai neprilygsta ne viena kita 
pasitarti Vliko ’ organizacija ne tik vietoje, 

pirmininkas dr. J. K. Valiu-! bęt netgi Bostone ir tolimes- : gražia netUvių kalba ir gi 
nas. Laisvojo Pasaulio Lat-j nes® ^P^^kese. Toji auka iju yetUviškų reikalų supra-

Vilniuje Istorijos ir etno- skyriaus 1971 m. vasaros se- 
grafijos muziejuje atidalyta mestrui (studentų stipendi- 
paroda. kurioje išstatyta a- Joms ir dėstytojams atlygin-
pie 50 ano meto dailininkų U) $4,500; stipendijastu-:tai $200.00.
paveikslu, vaizduojančių se- kentei A. Kygelytei $lo0. , Uldfe Grava if £stų Tarybosl Paprastai ji Įteikiama per visiems. Ji kalbėjo apie'rei-
nąji Vilnių. Tarp jų yra E. įvairiems reikalams pa-' 
Cicerio pagal A. Čaplinsko skyrė: 
paveiksią sukurta litografi- Lietuvių Rašytojų D-jos 
ja „Žvėrynas“, kada' toje 1970 m- premijai ‘ $1,000;| 
miesto dalyje buvo tik keli taiP Pąt nutarta garantuoti 
namai pušyno pakraštyje. Lietuvių Rašytojų D-jai,

Prieš šia parodą tame mu- $1’^? piemiją ir 1971 ra.; Į 
The Association for the Ad- 
vencement of Baltic Studies 
$2,000; padėti dr. L. Bal- 
dauf - Jurgutytei išleisti jos

ziejuje pusę metų buvo senų
jų Lietuvos pinigų paroda, 
kurią aplankė 75,000 žmo
nių.

Cukraus fabrikas 

Kėdainiuos

pirmininkas 
son.i

Toks minėjimas per ame-
.. ■■ . v, . -T. rikiečių radija anglu kalbatimu padare dideli įspūdy , y . d v - -.i t t k ti yra jabai reiksmmgas. Šiuo

Alfred Ander-1 Vasario 16-sios minėjimą i kalą rūpintis “* fi1- T:x----- '.atžvilgiu Brocktono netu-
Brocktono Lietuvių Tarybai, j išlaisvinimu,

minėjimą, kala rūpintis ne tik Lietuvos- apyilgiu
— - - 1 . j viai gali būti pavyzdžiu vi-tHip pHt

vinimo klausimais.
Visos trys organizacijos 

parengtai lietuvių lyrikos, jau nuo seniau pasikeičia 
antologijai lietuvių ir vokie- informacijomis bei raštais,

■ čių kalbomis $1,000; vaikų [tačiau ligšiol nebuvo bend- 
; laikraštėliui „Eglutei“ leisti rų pasitarimų. Sutarta kitu

Trys pirmininkai 
išvadą, kad 
kalas pr
mastu glaudesni visų trijų '■ ^oXia auRa Jau paskirta organizacijos — tai tos pa 
organizacijų bendradarbia- į b Įteikta. Į šią sumą neįeina ; grindinės priemonės, kurios: 
vimą pavergtųjų kraštų lais-į a^s^bM kuopos narių skiria-. gali daug nuveikti abiejose:

vionci'moi’o ‘ I mos asmeninės aukos. Tai srityse. Kalbėtoja baigė šū-: " 
tik kuopos, kaip organizaci- kiu: „Lietuviais esame mes 
jos. Įnašas. Jei kitos draugi-; gimę, lietuviais turime ir 
jos panašiai aukotų, tai su-• būt!“
sidarytu didelė parama Lie-i . XT . .
tuvos laisvinimo veiklai. O . -NauJasls P"»Pi*»
, ,. ............... bonasturtingų organizacijų čia y- .

soms kitoms lietuviu koloni- 
to- 

būtų
_ . „ . kas

tuo rūpinasi.
Svečias

PATARIAMA ĮSIGYTI

kle-
šias K. Barėno knygas:

Tūboto gaidžio metai, 
438 

virše-
kun. P. šakalys savo į Premijuotas romanas 

' psl., kaina minkštaisT._. . . ... .. !$1,000; „Lituanus“ žurnalui atveju susitikti ne patiems p k>-;• žodyje rodė susirūpinimo Į-
Kedamiuos ^pradėjo veik- leisti $500; Lietuvių Motera pirmininkams, bet visų tri- vi,b ' vairiais lietuviškais reika-

padėtiiti ketvirtasis Lietuvos cuk- federacijai $200; „Ateities“, jų tautybių delegacijom^, 
raus fabrikas. Nepriklauso- literatūros fondui išeivių lie- pateikiant ir savo progra
moje Lietuvoje buvo pasta- tuvių poezijos antologijai mas, sumanymus. Ligi bend- 
tyti 3 cukraus fabrikai: Ma- padėti leisti $500; Lietuvių, ro delegacijų pasitarimo dr.

Pavenčiuose ir muzikologijos archyvui — J. K. Valiūnas paprašytas

Roko klubas. Kazimiero klu
bas. Piliečių klubas, Frank
lino klubą

lais ir kvietė 
jam parapiją 
tvarkyti.

visus 
lietuviškai t

rijampolėje.
Panevėžyje. Į $500.

' PLB Valdybai: V. čižiū- 
' no „šeima Pasaulio Lietuvių

. . .A L ,T Bendruomenėj“ leisti $500;/..Įmaus un.vers.teto Me- mokvkIoms įremti $500 
dienos fasultetas sute.keį. M. ansamįjui -Dainavai..

Du nauji daktarai

Antan.af, Rimkus. P?soje !N'■ operetės parašymo išlaidom, 
$500; Vasario 16 gimnazi-' 
jos bendrabučio statybai

’nospitalinės terapijos kated
ros docentui Ch. Kibarskiui! 
ir vidaus ligų propedeutikos 
katedros vedėjui docentui 
M. Krištopaičiui.

Girti nuskendo

Per I pusmeti nuskendo 9 
panevėžiečiai, iš kurių 5 bu
vo neblaivūs.

Per ištisus 1970 metus vi
soje Lietuvoje nuskendo 430 

Albinui Deiniui suteiktas lr 650 skęstančių buvo iš- 
nusipelniusio inžinieriaus, gelbėta.
garbės vairias, o Jefimui Ko- 
valenkai ir Česlovui Markū
nui — nusipelniusio ekono
misto vairias.

Sena komunistė Aldona;
Matuiaitytė jos 70 metų su
kakties proga ir 21 planavi-l 
mo Įstaigos tarnautojas ap- 
(i o vanoti garbės raštais.

Pirmas 12 aukštų namas

Šiauliuose baigtas statyti 
ir jau apgyventas pirmasis 
tenai 12 aukštu namas.

rašo, kad žūna net registruo 
ti laiškai ir negalima susek
ti, kas dėl to kaltas.

Dažnai laiškai iš Vilniaus 
i Kauną eina net 9 dienas. 
Taigi, pėsčias dauę greičiau 
tą kelią nueitum.

Prapuola ir telegramos: 
fjas išsiunčia, bet niekas ne
gauna.

Apdovanoti

Ką dovanoti
The Cer.,_tery of Nations 

in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 psl., kaina 
tik $1.75.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas! 
Lietuvoj Owen J. C. NoremJ 
299 psl., kaina $4.

"Lithuania Iand of h«. 1 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

pirmininkauti.
(E)

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla 

pių — už 50 centų, už $2.51 
(sulankstomas) ir už 
(sieninis)

Zemėlapis rodo svarbiausius plyšius žemes plutoje Ka
lifornijoje. Žemės drebėjimo centras buvo San Fernando 
klonyje. Ten žemė dar ir ligi šiol dreba, tik daug silpniau, 
ir tas drebėjimas dar gali trukti ilgesnį laiką, kol žemės 
pluta nurims, kaip nurimsta P'» audros vandens paviršius

$3.5<

Kalbėjo A. Januškevičienė Abu kalbėtojus progra- 
i mos vedėjas pristatė pavyz- 

Jau tapo tradicija, kad džiu kitiems, kaip galima ir 
kiekvienais metais Sandaros reikia išlikti lietuviais ne tik
24-ji kuopa rengia Vasario i pagal kilmę, bet taip pat 
16-sios ir Gegužės 30-sios galvojimu,, jautimu ir dar- 
proga pietus ar vakarienę bais
savo nariams, bet mielai pri-
ima taip pat svečius. Pir-; 
muoju atveju atžymima Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo sukaktis, o antruo
ju — pagerbiami mirusieji.

Šiemet Vasario 16-ji pa
minėta vasario 14 d. iškil
mingais pietumis su atitin
kama programa. Ją sudarė 
:štrauka iš Vėliavos nuleidi
mo iškilmių prie Nežinomo 
Kareivio kapo Karo muzie
jaus sodelyje Kaune, Ame
rikos ir Lietuvos himnai, A. 
Januškevičienės kalba, mū
sų valstijos gubernatoriaus 
E. Sargent proklamacija,, 
vietos klebono kun. P. Šaka
lio žodis.

Pietus pradėjo ir užbaigė 
kuopos pirmininkas P. Gai
galas, o programą pravedė 
finansų sekretorius P. Višči
nis. Programa buvo trumpa, 
bet sklandi ir Įspūdinga. Iš 
magnetinės juostos perduo
ta paties gubernatoriaus 
skaitoma proklamacija bu
vo paveiki ypač tiems, kurie 
lietuviškai j;m moz.ii ra

žemės drebėjimo sugriuvo 
San Fernando. Ca,.. veteranų li
goninės pastatas. Jo griuvėsiuo
se po 5S valandų buvo rastas dar 
gyvas 68 metų amž. I'rank (’ar- 
bonara. ligoninės virėjas. čia 
matome prie jo žmoną ir dūk 
teri. Jis išliko gvvas po pran 
s» k la

liais $3.15, kietais S3.75.
Atsitiktiniai susitikimai, 

216 psl., kaina minkštais vir
šeliais S2.50.

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

Materialistiškas istorijos 
supratimas. 80 psl., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl.. kaina 50 centu.

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

Demokratinio socializmo
pradai, (S Kairio ivadas),

Į 54 psl.. kaina 50 centų.
i

Tavo kelias Į socializmą. 
(Leono Bliumo), 35 psi., 
kaina 25 centai.

Sociz’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, be: visos kartu par
duodamos už $2.
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t į Pasikalbčjimas 
Maikio su Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

net skaudi. Jeigu parodytum 
gerąją Lietuvos pusę. tai jos 
priešai sakytų, kad tai me
las — komunistų propagan-

! da: o jeigu parodytum, kas
t Lietuvoje bloga,, tai komu-

♦ 1 nistai sakvtų. kad tai fašis- * *
j tų propaganda.

— Ale yra tokiu faktu. 
Maiki. kurių komunistai ne
gali užginti. Va, paimkim 
Kudirką, kuris nušoko nuo 
sovietų laivo. Arba paimkim 
Simokaiti, kuris norėjo rap- 
lanu iš Lietuvos pabėgti. Ar
gi tie žmonės bėgtų iš Lie
tuvos, jeigu gyvenimas tenai 
būtų kaip sviestu pateptas? 
Čia, Maiki, teisybė kaip slo
gius, jos neužginčysi.

— Žinai, tėve, kad žmo
nės bėgo ir seniau. Lietuvių 
bėgimas Amerikon prasidė
jo dar pereitame amžiuje. 
Vieni bėgo ieškodami lais
tės. kaip dabar Kudirka, ku
ris nušoko nuo sovietų laivo, 
0 kiti bėgo ieškodami duo

gelikų - Liuteronų Jaunimo 
ratelis (atstovas dar nepa
skirtas).

Komiteto prezidiumą su-
-i-C . , Įdaro: pirmininkas Romas :C. \alangeveh. Saka(to‘lskis (2532 w ,16thi

Place, Chicago, 111. 60632,i 
tel. 847-4592), nariai — V. 
Krapauskas. A. Kubiliūtė. J. 
Kuraitė, V. Ruibvtė.

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Keleiviui aukojo:
Po $1.00 

Hartford, Conn., M. A. 
uenskus, Norvvood, Mass., 
v'. Malis. MacGregos, Mani- 
:oba, P. Žukauskas, Hart
ford, Conn.. N. Vanagas, 
Tvvinsburg. Ont.. A. Kalma- 
.avičius, Hamilton. Ont., J. 
Vstiauskas, Toronto. Ont.. 
Z. Austras, Melrose. Mass.. 
A. Wanagat, Collinsville, 
UI., J. Vailionis, Dracut, 
Mass.. J. Ambrose. Sellers- 
,’ille. Pa.. J. Rasimavičius. 
Eataria. III., A. Spirkaueis, 
Chicago. III., A. Vilčinskas. 
Taidner, Mass., 1. Breskin. 
Chicago, III., A. Tamašaus
kas, Maspeth. \\ A. And- 
•iulionis. So. Boston, Mass.. 

V”. Vaidenas. Yčaterbury. 
Conn., A. Ramonaitis. \Va- 
terbury, Conn., B. Klemka 
Oaklavvn, III., T. Tinšus,

iros, kurios Lietuvoje dažnai: Elmwoo(j in R Balnis." Me•.—11 J 7pritrūkdavo. Užeidavo to
kiu badmečiu, kad ištisi kai-fe fe 7
mai išmirdavo badu. Todėl, 
kas tik galėjo, tas bėgo Ame
rikon. Gal nebūtų perdėta, 
jeigu pasakysiu, kad visa 
mūsų išeivija Amerikoje su
sideda tik iš tokių bėglių ir 
jų vaikų.

— Maiki, Lietuvos žmo-* 
nės bėgo daugiausia nuo 
aisko, nuo caro valdžios.

thuen, Mass., V. Jasinevi- 
čius. Hamilton, Ont.. S. Ki
liulis, Dorchester. Mass.. P. 
Vizbaras, Montreal. Que.,

Po $0.50: J. Janušonis, 
Nevv Britain, Conn.. S. Pap
lauskas, Bredford, Mass.. U.
Nakličius, Baltimore Md., U 
Ch. Pangonis, Ernest. Pa.,' 
T. Grabauskas. Georgetovvn. Į 
III.. A. Šeputis, Werton, 
Ont.. Ch. Mackevičius. Phi-— Tegul bus pagarbintas, vėdavo ant jo pasirėmęs. Iš

Maiki! į rankų jo nepaleisdavo. Net
— Negarbink, tėve. Į ir miegodavo su juo prie šo-
— Kodėl? no. Buvo tai garbinga mūsų
— Kai kam tas gali nepa- ■ tautos praeitis. Valuk to ir

tikti. Sakys, kad tie laikai i aš nepaleidžiu šoblės iš ran- 
seniai jau praėjo, kada žmo- kos. Man rodos, kad unks
nės garbindavo. ; čiau ar vėliau turėsime dar

— Nu, kad ir praėjo, Mai- i syki už Lietuvą kovot, todėl 
ki, ale visgi tokie laikai bu-; šoblė bus reikalinga.

— Bet yra žmonių, tėve. 
1 kuriems ta „šoblė“ nepatin- 

vadjka. Matyt, jiems neįdomi

SLA Il-SiOS APSKR. 

SUVAŽIAVIMAS

SLA Il-sios apskrities su-J 
važia c imas bus kovo 21 d. į 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos salėje. Pradžia 11 
vai. ryto.

Visos kuopos Antrosios! 
apskrities ribose prašomos 
atsiųsti kuo dauigau atstovų.

Suvažiavimas prasidės 
punktualiai, todėl atstovai j 
prašomi nesivėlinti.. Suva-i 
davimo (lai bus reikia baigti! 
iki 2 vai. popiet, nes tada! 
prasidės banketas SI. \ cent
ro valdybos viceprezidentui 
Aleksandrui Čaplikui pa
gerbti.

Delegatai prašomi atsi
vežti kuo daugiau svečių:

Iki pasimatymo!
Antanina Audickienė,

sekretorė

Joe Mckenna namui (viršuje) San Fernando. Cal.% že
mės drebėjimas padare apie $20,000 nuostolio. Jis ryžos 
geriau namus parduoti, negu taisyti. Elmeriui McJher- 
sonui (apačioj) po žemės drebėjimo beliko viena išeitis— 
pasiimti smulkius daiktus ir išeiti, nes per žemės dre
bėjimą jo namai visiškai sugriuvo.

— Žinau, tėve, žinau: be-,. . , , . „co ieškodami laisvės ir duo-! ^<lel''hl“- 1 ,perįs’ .
Grane! Rapids, Mich., S.,

Tik tie žmonės mums at-! 
rodo turi sveika nuovoka/ 
kurie galvoja taip pat. kaip TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE-

ir mes. STEPONAS KAIRYS

vo, ar ne:
— Tiesa. tėve. buvo.
— Taigi ir tu žinai, k

buvo. Ale pasakyk, iš kurį Lietuvos praeitis, ir jie lie
tu žinotum, jeigu aš kai ka-į nori nieko girdėti apie jos 
da nepasakyčiau „tegul bus! dabartį. Jeigu tokiems paša 
pagarbintas“? Į kyši. kad Lietuvoje ne vis-

— Gal ir nežinočiau, tėve.Į Las bloga, kad yra ir geri
— Nu, matai, jeigu ne aš, į dalykų, tai jie pasiunta, 

tai tu nežinotum Lietuvos į — Aš. Maiki, girdėjau 
praeities. O jos praeiti rei- i kad yra tokia liga. ką vadi- 
kia žinoti, Maiki, ba ir Lie-’ fasi bzikalogija, tai gal i; 
tuvos himnas to reikalauja. į jie tos bzikalogijos apsėsti 
Reikia ją ne tik žinoti, aleiarne?
reikia ir pasistiprinimą iš jos _ Aš, ne (laktaras

uos. Amerika visada tokius 
viliojo ir vilioja dabar, to
dėl gal būtų ir nenormalu, 
kad šiandien nebūtų Kudir
kų, Simokaičių ar Bražins
kų. Tačiau bėga ne vien tik 
Lietuv

j h- vokiečiai
Rytų Vokietijos, iš katali- , . 
kiškos Ispanijos bėga baskų L ’c.ac°- 
katalikai. Dar Biblijos lai
kais žydai bėgo iš Egipto 
vergijos. O kaip tėvas atsi-

Thomas, Chicago, III., A. k 
Jankauskas, Čhicago. Ilk,! 
A. Petroška. Hamilton. Ont.,' 
F. Linčauskas, Andover.’ 
Mass., N. Domininkaitis.

viai iš Lietuvos: bėga fhiladelphia Pa Y. Jasas, 
kiečiai iš komunistinės Chicago, 1] J Jude,kis,

Yonkers, N.Y., K. Jakus, 
III., A. Palionis, 

Baltimore. Md.. P. Naujo
kaitis; Comvav, N.H.. S. To- 
veris, Woods!ė, Ont.. B. 
Pronskus, Toronto. Ont., J. 
Gaška, Miami, Fla./ V 1radai Amerikoje? >

Aš. Maiki, taip pat pa-į k?‘VC*’ elul^/u'j •111Irt ’zA '* 
r 15 TirvOrv-^ iJ ™ z,1 R ekstis, Stiaff ord vi lie. Ont.,

A. Brotz. Delhi. Ont.. B. Sta- 
• siulionis. Waterbui v, Conn..!
S. Grušauskas, Nevv Britain, 
Conn. i Su

Visiems aukotojams nuo- 'usi

bėgau

sem^L ne psichiatras, todėl neno
— Tėvas sakai teisybę. Aš riu apie ligas kalbėti. Vi:

su tuo sutinku. i dėlto ir ne daktarui gali bū
— Maiki, aš visada sakau; ti aišku, kad tokių ži 

teisybę. Ir aš visada nueinu,' galvosena netvarkoje, ne:
kur kalbama apie Lietuvą. į jeigu jiems pasakytum, kac 
Buvau nuėjęs ir i Vasario! Lietuvoje dabar tikras pra 
Šešioliktos šventę, kurią į garas, tai jiems patiktų. 
Saubostono lietuviai aną-į — Žinai. Maiki. kad ne 
dien minėjo Piliečių salėj.! lengva pasakyti, kaip daba: 
Nežinau, ar tu tenai buvai.! Lietuvoje yra, ba komunis

— Buvau ir aš, tėve. ! tai ją giria, o tie, kurie ture-
— Jeigu buvai, tai galėjai jo iš Lietuvos bėgti viskt 

matyti, kaip salė didelė ir tenai palikę, negali jos gir 
pilnutėlė buvo žmonių, tik' ti. Todėl mes turėtume tena 
atrodė lyg ir be ūpo. Kai nuvažiuoti ir viską pamaty

iš Lietuvos, ba mano 
tėviškėj buvo mizernas gy-į 
-enimas. Ale ir Amerikoje 

neradau laimės. Tais laikais. 
Maiki, grinoriams Amerikoj 
mvo ne pyragai. Nemokant 
mgelskai, sunku buvo gauti 
darbo, o, be to. dar airišiai 
stumdydavo, einant strytu 
■epurę rumušdavo, arba pa
kišdavo koją ir juokdavosi, 
kai „polakas“ parvirsdavo..

1 įį Lietuvos vardo tais laikais 
U \

širdų ačiū taria iv I
Keleivio administracija

i

II JAUNIMO KONGRESAS

įmerikoj nežinojo: visus

Antrasis Pasaulio Lietu-į 
vių Jaunimo Kongresas Į- 
vvks 1972 m. vasara Chica-

rinorius vadindavo ”pola- goję. Jo komitetą sudaro 21-

kas sėdėjo visiškai nosį nu
leidęs. Ale kai užtraukė Lie

ti savo akimis. Tada žmo 
tume teisvbe ir galėtume ki

tuvos himną — Iš praeities; tiems pasakyti, kaip ten i 
tavo sūnūs te stiprybę se-i tikrųjų yra. Tu galėtum i 
mia! — raidavei visų galvosi knygą apie tai parašyti, 
pakilo. Jes, Maiki. visi atgi-j — Bet mudu nuvažiuot 
jo! Iv aš pats pasijutau krab-j neg2jjm, tėve. Visu pirma 
resnis, kai himnas priminė j gaI neisi!eis?tų. O jeigu i. 
mūsų tautos praeiti. Nu. taiį jjuotu leidimą nuvažiuoti 
tu pamislyk, ar galima tą; Vilnfų kokiai‘ savaitei a 
praeiti niekinti ? . j dviem, tai Lietuvos žmonii

— Tėve. protingi žmonės; gyvenimo negalėtume pa 
jos ir neniekina. Mūsų moks-’ matyti. Ir neturėtume pinigi 
iininkai atsidėję ją tyrinėja. • nuvažiuoti, nes kelionė la 
Jai pažinti rašomos knygos, i bai brangiai kainuoja. Be 
mokyklose dėstoma istorija.! jeigu tokių kliūčių ir nebūtų 
kad žinotume, kaip mūsų ir jeigu galėtume visa Lietu- 
protėviai gyveno ir kaip jieįvą nuodugniai ištirti ir net 
gynė Lietuvą nuo priešų. . nufotografuoti, tai vistiek

— O kaip jie gynė, Mai-; sugrįžę Amerikon negalėtu- 
ki? Juk ne kumščiomis ir ne nie visų Įtikint., ką mudu 
lazdomis. Jie gyrė ją kar- matėm.
dais. Didis mūsų kunigai!.— — Maiki. jeigu sakytume
tis Vytautas turėjo ilgiausią teisybę, tai galėtų tikėti, 
kalaviją, ir jei kada m-skin- — Ne, tėve. teisybe : < 
davo juo kryžiokų, tai sto-siems patinka, Kai kam ji

kais“. Bepiga šiandien A- 
nerikoje dipukams. Jų ne- 
•adina nei „polakais“. nei’ 
’grinoriais“. Mat, jie atva
davo iš Lietuvos išsimoks- 
irę ir greitai išmoko angels- 
rai. kaikurie jau ir lietuviš
kai nekalba. Įsigijo gerus 
’žiabus, net universitetuose 
irofesoriauja. Į Lietuvą gal 
au nenorėtų grįžti, kad li
ūtų galima.
— Dipukams buvo leng- 

iau Įsikurti, tėve, ne tik dėl 
o, kad jie buvo daugiau 
uasilavine, bet ir dėl to,

nos organizacijos atstovai,; 
būtent: Gediminas Breich- 
manas. Kanados LB Krašto. 
valdybos, Jūratė Čeponkū
tė, Kanados LB Krašto 
dybos, Augustinas Idzeli 
PI.B Jaunimo sekcijos, An-į 
tanas Kalvaitis. ŠALSS, Vir-’ 
<rilijus Krapauskas, Korpl į 
Neo-Lituania, Audronė Ku
biliūtė, JAV LB c.v., Vikto

vai

ras Kučas, L SS Skautu bi o-- 
lijos. Joana Kuraitė. Kana-j 
dos LB Krašto valdybos. { 
Milda Lenkauskienė. PLB! 
valdybos, Laima Nainytė. 

kad senieji ateiviai buvo Į- JA\ LBc.v., A gis Norvilas.; 
<ūrę tam tikrą organizaciją, MAS, Antanas Razgaitis, 1 
■:uri kiekvienam garantavo SAS, \ itahja Luibytė. ASS. į 
ieta ir darbą. Tokios ga- AleKsandras^ Pakalniškis,* 
antijos reikalavo Amerikos Lietuvos \ yčiu organizaci-; 
-aidžia, kad jai pačiai ne- jos, Jūratė Jak-a tė, Santa-j 
•eikėtų rūpintis suvežtais ros " Šviesos federacijos,, 
karo tremtiniais. Išlipant Romas Sakad< lskis>. JAV į 
:iems i? laivu Amerikos uos- R Lugen: is Sičiūnas 

Karados LB JS. Audronė 
Tamošiūnaitė. LSS Skaučių 
seserija. Jonas šoliūnas,'

Lincolnas

m Atkins prisipažino nušo-i 
muzika Gari Hinmana ir!

vėliau nudūrusi aktorę Sharon

Ekskursijos į Lietuvą
AMERICAN TRAVEL SERVICE, vadovaujamas Walter 
Rask - Rasčiausko, organizuoja 1971 metų vasarą net 6 
turistines grupes. VValter Rask jau 10 metų sėkmingai veža 
lietuvių grupes be jokių nesklandumų.
Atlanto pakraštyje, N’e\v Yorke, Bostone ir I’hiladelphijoj 
gyvenantieji lietuviai turi pasirinkimą net 4 grupių, prie 
kurių jie gali prisijungti New Yorke arba Montrealyje. 
Visos ekskursijos sustoja poilsio Romoje ir apžiūri gra
žųjį miestą keletą dienų..

TRIJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS

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

t , ... , . . . j Gugpiūčio 9 d. iš Montrealio $856.00 asm.late. Ji kariu su Mansonu ir ki-l
tom d\iem moterim pripažinta ■ Norintieji užsisakyti atskirą kambarį moka $75 daugiau.

Liepos 26 dienos ekskursija sustoja ne tik Romoje, bet ir 
Leningrade apžiūiėti šio seno ir garsaus miesto.
Kainos įskaito: kelionę, pilną maistą, viešbučius, ekskur
sijas miestų apžiūrėjimui, transportaciją iš aerodromo Į 
viešbučius ir atgal. Visos grupės turės patyrusius vadovus, 
kurie rūpinsis visais reikalais kelionėje.

LIETUVOJE viešės net 11 dienų

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

Informacijų kelionės reikalais kreipkitės:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Avė. įf
Chicago, Illinois 60643 f

Telefonas: (212) 238-9787

I masinio žudvmo Loskalta ue 
Angeles.

ŠALFASS, NijMe Šlapelytė, ’ 
JAV LB c.v, Lietuvių Evan-

uose. Balfo atstovai iau pa
drikdavo juos su karšta ka
va ir nuveždavo juos. kur 
reikėjo. Seniau ateivių čia 
niekas nepasitikdavo: pa
tiems reikėdavo susirasti ke
lią. kur eiti: o kurie nežino
davo, kur eiti, tie po tiltais kaip Balfas pasitikdavo di- gražuolė Jenm Eikš yra iš
nakvodavo. j pukltS. tai Šiandien aš gal rinkta ’’Miss Outdoor of

Vot. Maiki. jeigu ma- jau Musučiuže- gubernato ’• i;!» mažai ką beturi ir nusi- 
ne butų kas taip pasitikęs num būčiau, 'ilkti.

JAU IŠSPAUSDINTAS z

„KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius t
Jj redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

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

Visuomet „Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo
pedija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bus ir šis 
kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo ach esu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127
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Baliui Sruogai būtų 75 metai

Šiemet vasario 2 d. didysis lietuvių poetas ir drama
turgas Balys Sruoga gal būt*f sulaukęs 75 metų 
amžiaus, kaip dar nevienas mūsų tokios sukakties sulau
kia. Taigi, būtų, — jeigu ne paskutiniųjų Lietuvos istori
jos dešimtmečių kruvinieji Įvykiai: okupacijos, genialaus 
kūrėjo dvasios prievartavimas, nacių kacete badas, nu
žmoginimas, budelių lazdos, kasdieninis mirties alsavi
mas gyvuliškoje aplinkoje, o vėliau vėl prievartinis atsky
rimas nuo šeimos nuo pasaulio atitvertoje tėvynėje ir kan
čia ligi paskutinės valandos.

Dar ir šiandien nevienas jo buvusių augintinių valgo 
minkštą pensininko duoną, o Sruogos jau dvidešimt ket
virti metai nėra... Nevienas jo prievartautojų puošiasi or
dinais ir „nuopelnais“. o ant Sruogos kapo liūdnai linguo
ja žiemos vėjuje seniai mirusios gėlės kotelis.... Ir jokia 
pomirtinė mūsų pagarba jau nebesugrąžins jam rūsčių 
žmonių atimtų giedrių gyvenimo dienų, o ir atgailautojai 
jau nebeiškas iš žemės drauge su kūrėju palaidoto talento.

Balys Sruoga yra tarsi visos mūsų tautos tragedijos 
pavyzdys. Svetimu budelių kuolai jĮ mušė ligi apalpimo, 
šlykščiausių svetimos kalbos keiksmų purvu kalėjimo 
sargai užslogino jo ausis, kad jos niekad negirdėtų Lietu
vos vytur io giesmelės, o savų br olių rankos cenzūravo jo 
raštus ir žodi, kad jie neįžeistų svetimo mūsų tautos tijūno 
ii- jo svetimo dievo... j

Bet ąžuolai nėra gamtos skirti augti vazone ir biuro-! 
kratų kabinetuose, nors karkas to ir labai norėtų. Jų šak-, 
nims reikia plačios lietuviškos žemės, o jų viršūnėms —1 
laisvės ir erdvės. To reikėjo ir Baliui Sruogai, kad jis li
gi mūsų dienų gyventų ir' kurdų, kad nereikėtų jo peranks- 
ti iškeliavusio apraudoti. To reikia ir visiems šių dienų 
Lietuvos talentingiems menininkams kūrėjams.

Čia spausdinama Balio Sruogos poemėlė „Miestas“ 
yra tik vienas jo ankstyvesniosios poetinės kūrybos bū
dingesnių pa vyzdžių. Ji pat ašyta 1922 m. Muėnchene, Vo
kietijoje, kur- jis tuo metu studijavo. Šis kūrinys dėl savo 
nepaprasto vaizdingumo ir vykusio poetinių priemonių 
originalaus panaudojimo tada buvo susilaukęs didelio 
skaitytojų ir kr itiku dėmesio. Tegul primins jis ir šiandien 
mums Balio Sruogos šakotą talentą ir jo ankštoje formoje 
r.eirėminarną asmenybę.

BALYS SRUOGA -

Tviska ir šlama arti be galo...
Liūdi buržujus, gerdamas alų... 
Kvepiantis kūnas, kojos šilkinės... 
Doleriai, markės... Užimtas stalas..k 
Liūdi buržujus, gerdamas alų... 
Dūmuos paskendus ūžia kavinė...

4. - i.
Stovi šalimais, maistą parduoda 
£ muk (ė, bažnyčia ir univerka,
Kas kokio nori — balto ar jubdo, 
Dieną ir naktį maistą parduoda 
Smuklė, bažnyčia ir univerka...
T ieko Į bargą niekas neduoda — 
Dievo malonės, šnabės, paguodos... 
Smuklė, bažnyčia ir univerka 
Stovi šalimais, maistą parduoda...

5.
Mergos, studentai ir spekuliantai 
Rudenio sodo kampus matuoja...
Fo karuselę ir po gigantus 
Mergos, studentai ir spekuliantai 
Riša problemas, laimę kainoja... 
Dirba liežuvis, kiaušas supranta 
Be medicinos, be chiromanto—

I t
Rudenio sodo kampus matuoja 
Mergos, studentai ir spekuliantai...

6.
Mašinos, vielos, mašinos, vielos, — 
Duona kasdienė ir šabasinė...
Poilsio laimę, ilgesio gėlą 
Mašinos, vielos, mašinos, vielos 
Graužia sugniaužę gerkle ugnine... 
Siela ištroško, geismas pašėlo, — 
Ištempė gyslas, dainą sukėlė — 
Duona kasdienė ir šabasinė — 
Mašinos', vielos, mašinos, vielos...

Žiopso dantistė ir dekadentas, — 
Šopeno valsas kvepia ragakšiut..
Publika žino — gaudo momentą... 
Žiopso dantistė ir dekadentas:
Kas dar kariauja ir kas dar maiše... 
Skrenda mementai ir komplimentai, — 
Auga klientai ir pacientai.^ '
Šopeno valsas kvepia ragaišiu,
Žiopso dantistė ir dekadentas..,

8. •
Kaukia galiorka kaip vilkas lauke, — 
Tenoras kriokia iš „Lohengrino 
Kojomis braška, prakaitą braukia — 
Kaukia galiorka kaip vilkas, lauke... 
Kažkas už liemens spaudžia kaimyną, 
Šlaunį priglaudžia, žiedą numaukia, — 
Tenorą giria, tenorą šaukia..;
Tenoras kriokia iš „Lohengrino“, — 
Kaukia galiorka kaip vilkai laukia...t.» *
9. .
Tilto pakriaušėj ištisas karas —
Imasi kurpius su akušere.
Slenka bambėdams rimtas žandaras — 
Tilto pakriaušėj ištisas karas.
Kurpiui į fizę ragana šėrė,
Kurpius nerimsta, asilas daros,
Lenda revanšo, priešpuoliu varos... 
Imasi kurpius su akušere —
Tiko pakriaušėj ištisas karas.*.

1.

Miestas
Žviegia tramvajai, dunda asfaltas, 
Rangosi minios, autai mauroja. 
Vartai, bažnyčios, Dievas prikaltas, 
Iš amžinybių miestan atkeltas, 
Pusnuogės mergos — gatvės doroje. 
Kartais suklinka išgąstis šaltas, 
Kartais našlaitis suašaroja... 
Rangosi minios, autai mauroja, 
Žviegia tramvajai, dunda asfaltas... 

2.
Rūksta žibintai, skaidrina gatvę. 
Blizga žemčiūgai, tviska briliantai... 
Aklą jaunatvę, anksčią senatvę 
Gatvės doroje glaudžia amantai... 
Kad išgyventai ir nepasentai,
Ir neprakeiktai miestą ir gatvę — 
Yra aptiekos ir filiantai...
Blizga žemčiūgai, tviska briliantai, 
Rūksta žibintai, skaidrina gatvę...

3.
Dūmuos paskendus, ūžia kavinė, 
Liūdi buržujus, gerdamas alų... 
Nuogos krūtinės, kojos šilkinės

10. i 
F o vienuolynus, po kabinetus 
Suslėpta turtai ir katarinkos.
Smegenys, širdys, marionetės 
Po vienuolynus, po kabinetus 
Kuria pasauliui išminties rinkas...
Ryja pasaulis, ką jam iš vėto 
Uždarbio dieną, naktį žvaigždėt ą 
Suslėptas turtas ir katarinkos
Po vienuolynus ir kabinetus...

11.
Kažkas neaiškus bastosi naktį,
Klyk ia prasmegdams, keldamos verkia... 
Sąmonė ima kvaituliu plaktis, —
Kažkas neaiškus bastosi naktį,
Bepročiu šaukia, kūdikiu knerkia... 
Sąmonė trupa, šaukias apakti — 
Bepročių kančiai nebepakakti...
Klykia prasmegdams, keldamos verkia, - 
Kažkas neaiškus bastosi naktį...

_ J

12. t
Rudens liūdėjims ištiesė spafnus, 
Apgobė miesto širdį mažutę.
Klykia mirtingai lėkdamas varnas, 
Rudens liūdėjims ištiesė sparnus... 
Viešpatie, sunku žmogum bebūti! 
Dulkės — šešėliai — požemiai — karnos 
A mžiną atilsį garsina varnas,
Miesto apglėbdams širdį mažutę... 
Rudens liūdėjims ištiesė sparnus.

mo. Paprastai, pacientas tu
ri sumoKėti savo daktarui 
pagal susitarimą. Medicare 
negali nustatyti daktarui,

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa- J‘S S3“ .UŽ ^V°
kyli į Keleivio skaitytoj, klausimus teisė. ! 1 31. 3’ UZ Pa a,aa' lmą. 
reikalais. Ti. klausimai turi būti bendro Į V įskag priklauso nuo to, 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pa/; mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios š’**o 
adresu:

Teises patarimai

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai L 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma>s. 021 itį

Klausimas

;iw.

Atsakymas

Mano vyrui mirus, aš ir į Mano nuomone, Tamsta 
toliau palaikiau glaudžius 1 turi pilną teisę „prisijungti“ 
ryšius su jo teta. Ta jo teta ' prie bylos, kurios tikslas yra 
buvo mūsų sponsorius. kai į sugriauti naujai sudarytą 
atvykome Į Ameriką. Ji bu
vo labai gero būdo; nors

kaip buvo susitarta; kai 
Tamstos daktaras Tamstą 
lankė kasdieną, reikėjo ta
da paklausti, ar tai yra rei
kalinga ir kiek jis už tai 
Tamstai paskaitys. Patariu 
pasikalbėti su daktaru ir su
sitarti dėl jam priklausan
čios sumos. Jis žino. kad 
Tamsta esi pensininkas, ir 
manau, kad jis neieškos iš 
Tamstos skirtumo teismo ar. 
panašiu keliu.

ARABĖS ŽIŪRINT 

LIETUVĖS AKIMIS

Dr. Stasys Petrauskas ir 
jo žmona Julija Petrauskie-

testamentą. Pagal Įstatymus ; nė . Rajauskaitė, žinoma pi- 
tik tokie asmenys, kurie yra anistė, vasaros atostogas 

nenkai raštinga, domėjosi „suinteresuoti“ testamentu praieid0 Afrikoje. J. Narū- 
visais pasaulio Įvykiais. iri(persons in interest), gali nį ”Drauge“ surašė, ką Ju- 

tikslu, lija-jai papasakojo:
„Daugely pasaulio vietų 

yra skurdo, bet čia matėme 
ji pasibaisėtiną, lyg beviltiš
ką. Sausra. Nė lašo lietaus. 
Viskas išdegę. Nėra žolės. 
Gyvuliai neturi pašaro. Su
nykę, gaila i juos žiūrėti.

Fez — nemažame Afrikos 
mieste, yra viena dalis — 
senamiestis. Medina vadina
mas. Jo gatvelės šaligatvio 
platumo. Iš abiejų pusių sto-

;u ja buvo Įdomiau pasikal- kreiptis Į teismą su 
bėti, negu su daugeliu save ■ kad testamentas būtų teismo
inteligentais laikančių žmo-; ažintas negaliojančiu, 
nių. Ji mane labai mėgo iriJei ,lefaū t0 senojo testa. 
dažnai sakydavo dar vyrui (mentOi kurfame Tamstai bu- 
jyiam esant, kad via suda-;v0 pakkja (legaey).

Tamsta nebūtum „a person 
in interest“ teisine ,prasme. 
kadangi Tamsta nesi „krau
jo“ giminė mirusios tetos. 
Tačiau Tamstos atveju, tas 
faktas, kad teta Tamstai pa-

riusi _ testamentą, kuriame 
mums paliko „gerą dova
ną“. Mes i tai nekreipėme 
•/patingo dėmesio, manėme, 
kad gal koki šimtą kitą pali
ko.

Teta savo vaikų neturėjo; 
ji tik turėjo brolvaikių. Jų 
buvo trys.

iiKo pinigų ankstyvesniame
testamente, ši reikalą pakei- y in ėja arabai, asilai su mai-I .. sais. čia pat ant žemės sėdi 

moterys su vaikais. Neapsa
komas nešvarumas, skurdas. 
Ubagai maldauja, prašo, 
tiesia rankas, gaudo už 
skverno, stabdydami praei
vius. Negali ten pasirodyti 
be vietinio palydovo, kai to
se gatvelėse spūstis — gyvu
lių, žmonių ir prekių. Gali 
nebeišeiti iš tų gatvelių su
raizgyto tinklo.

Bet sunkiausią Įspūdi pa
lieka vaikai, kur jie iš ma
žens Įpratinami kilimus aus
ti. Murzini, prakaituoti, ne
žmoniškame tvankume jie 
stovi prie didelių staklių, 
kruopščiausiai užmegzdami 

• kiekviena mazgeli. Sunku 
žiūrėti i jų išblyškusius vei
dus.

Patariu Tamstai nueiti Arabės ilgais ligi žemės 
pas advokatą testamento su- rūbais, uždengtais veidais, 
darymo reikalu. Naminiu tik akys laisvos. Jos išdi- 

( būdu sudarytas testamentas džios, net nepageidauja 
yra nesusipratimų ir kompli- - keisti savo apsirengimo, nes 
Kacijų šaltinis. Labai gražu tai jų išlaikyta senoji tradi- 
iš Tamstos puses, kad nori cija. pagal jų nuomonę 
šį tą palikti lietuviškom or-

ia, ir Tamsta esi a person
Tetai susirgus, ja lankiau • *n j^erest . Jeigu teismas 

ir ligoninėje, ir namuose i, l'Mipazintų, kad naujasis tes- 
stengiaus jai padėti, kuo tik -tamentas negalioja dėl ku-
galėjau. Vieno jos brolvai
kių žmona, kuri niekuomet 
nelankydavo tetos, kol ta ne
buvo susirgusi, pradėjo ją 
beveik kasdien lankyti. Aš 
Į tai nekreipiau jokio dėme
sio. Tik vėliau paaiškėjo 
priežastis, dėl kurios ta mo
teris taip uoliai lankė tetą.

Pasirgusi apie 8 mėnesius, 
vargšė teta numirė. Palaido
jome. paverkiau, ir ką dary
si, ji nebejauna buvo.

Po kelių savaičių prasidė
jo dideli Įvykiai. Pasirodė. Į 
kad teta, prieš mirdama, pa
keitė savo ankstyvesnį, testa
mentą ir sudarė naują. Tas 
estamentas, reiškia naujasis 
estamentas. buvo advokato 
sudarytas. Pagal tą testa
mentą viskas buvo palikta 
ienam iš tetos broliavaikių, 
būtent tam, kurio žmona te
tą taip staigiai pradėjo lan
kyti, tetai susirgus. Kitiem 
nė vienas centas neteko.

Subruzdo kiti broliavai
kiai ir 'jų šeimos, nes pasiro
dė, kad teta buvo žymiai 
turtingesnė, negu mes tikė- 
iomės. Paliko net 18,000 do
lerių.

Kiti du broliavaikiai atėjo 
->as mare. Sako, samdysime 
’.dvokata ir ta testamentą 
usriausime: prisidėk ir tu. 
^akau. ko aš čia dėl poros 
imtų per teismus tasysiuosi. 
šako. nieko panašaus, mes 
adom sena testamentą, ku-

.ios nors priežasties, pav., 
kad jis buvo sudarytas, pa
vartojant vadinamą „undue 
influence“ arba „duress“, 
:ada gali Įsigalioti anksty- 
esnis testamentas, pagal 

kuri Tamstai priklauso tam 
.ikrą suma pinigų.

Patarčiau pasikalbėti su 
kitu advokatu arba su tuo 
pačiu. Gal Tamsta jo paaiš
kinimą negerai supratai. To- 

\ kie dalykai pasitaiko.

Keleivio skaitytojui, 

vVindsor, Conn.

,ių
graži ir kukli. Į amerikietes 

ganizacijom, tačiau negaliu jOs žiūri su paniekinimu. Jų 
ištaisyti Tamstos laiške mi- (mahometonų) tikėjimas 
nimų sakinių. "Visas testą- reikalauja moters nusižemi- 
mentas yra vienas vienetas, nimo“.
ir toks ištaisymas, kurio pa-j .
geidauji, nepadės. Jei Tams- LIETUVĖ JAV UŽSIENIO
tai yra reikalingas minimos] 
organizacijos adresas ir tiks-J 
lūs pavadinimas, prašau šiuo į Raš tojo Fabijono Neve. 
reikalu kreiptis j Keleivi. Jie ravl4iaus duktė Iea Neveva.

TARNYBOJE

Tamstai atsiųs.

Skaitytojui, Michigan.

Skaičiuojant Sočiai Seeu- ambasadoje cilės SMIneJt,. 
įty pašalpą, jei yra reikalui- > jna

vičiūtė jau senokai tarnauja 
JAV diplomatinėj tarnyboj 
Azijoj, Afrikoj. Pietų Ame
rikoj. Dabar ji dirba JAV

gas išdirbtų metų skaičius,
’ame tau buvo palikta 3.400 j staiga priima dėmesin aukš- 
’oleriu. > čiausius uždarbius. Jeigu

Nuėjome pas advokatą. Tamstos sūnus ateity už‘ 
bet tas man pasakė, kad aš 
neturiu teisės ir pagrindo 
kabintis prie naujojo testa
mento, res aš nesanti tetos 
dkra giminė, o tik mano vy-. .. ..
•as buvęs jos giminė. Dabar ,el a m"as- 
vieni vienaip man pataria, 
kiti kitaip. Norėčiau Tamstą
paklausti, ar aš turiu teisę; West Los Angeles, Calif. 
prisidėti prie bylos ir reika-

sunus
dirbs daugiau, negu dabar, 
— Įstaiga panaudos tuos 
metus, kuriais buvo dau
giau, o ne mažiau uždirbta. 
Joks užšaldymas čia nėra

yra išraižiusi musų 
žemelę skersai ir išilgai. Ji 
mėgsta fotografuoti, todėl 
turi daug filmų juostų ir. 
skaidrių iš savo kelionių. 
Tarnyboj jai gerai sekasi, ir 
vra savo viršininku labai 
vertinama.

Skaitytojui,

lauti man anksčiau paliktų 
3,400 dolerių?

Ohio valstija.

Jei Tamstos šeimos dakta
ras lankė Tamstą savo noru, 

Skaitytoja niekieno neprašomas, jis ne
gali prašyti atskiro atlygini-

GERIAUSIA

DOVANA!

Dovanokite savo drau 
gams ir bičiuliams metinę 
Keleivio prenumeratą. Jum$ 
atsieis tik $7. o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins.

- • 'i ?■*** ■ •
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Įjaudinantis lietuvių
TAUTOS KELIAS

J LAISVĘ

Skaitant kvietimą i praei-
Ito šeštadienio Rutulini su- 
įbat.aKarį, kurio programo
je — ' Tautinės vaistybingu- 
mo idėjos išsivystymas Lie
tuvoje 1860-1920 metų lai- 

P.kotarpyje vaizdiniame api-
£ pavidaiinime”, galėjo atro

dyti. kad būsią kokio nuo
bodaus šnekėjimo apie žino
mus dalykus. Be to. ir tie au
toriai ar prelegentai — iki

•; šiol čia negirdėtas "Istorijos 
mėgėjų būrelis“. Taigi, net 

f sufcatvakary belaukiant pro-
Į gramos pradžios, galėjo pa- 
. f sigirsti vienas kitas skeptiš-

: kas žodis.i •*:
• Bet štai, tie paslaptingieji 
programos rengėjai ir vyk- 

' dytojai ši kartą subatvaka- 
* rių lankytojus visiškai nu-

tiniam žodžiui. — kyla pas
kutinis skaudus atsimini
mas, kad toji iškovota lais
vė šiandien vėl to paties o-, 
Kupanto iš mūsų tautos at
plėšta.

už nemokamai pagamintą 
lietuvišką kryžių, kuris bu
vo banketo metu Įteiktas 
Bostono arkivyskupui H. 
Madeiros.

Ačiū Keturakiams, 
teliams, Ginvičiams,
riulioniams, 1 dkams ir O. 
Ulevičienei už seimo dele
gatų globą.

Aviu J. Tumavičienei už
fce mokesčio stalt 
mą ii korsažus.

Didelė padėka

Kultūros klubo susirinkimas 

šį šeštadienį
Mirė Birutė Bagočienė ' Auka Kudirkos komitetui

Vasario 27 d. 7:30 vai. 
j vak. T arptautinio Instituto 

R e n- patalpose, 287 Common- 
Andr vvealth Avė., bus Bostono claus 

LB Kultūros klubo susirin 
kimas, kuriame dr. Vytautas

I X

Iš Floridos gauta žinia. A. Juškus iš Florai Park. 
kad tenai vasario 13 d. mirė Fla., Kudirkos komitetui au- 
Birutė (Ruth) Bagočienė. į kojo $2.00.
velionies adv. F. J. Bago-į

Ką tik gavome:

papuosi-

pri klauso
Šis mūsų šviesaus jauni-į g0. Bostono Lietuvių Pilie- 

mo kūrinys turėtų pasiekti ir-čių di-jos vaidybai ir na- 
tolimiausias lietuvių koloni-* riams. ku: .e ’cn.-. abi sales 
tas. Be to, jie tikisi montažą s nemokamai naudotis seimui
Jar patobulinti.

Baigiant tenka 
reikšti nuoširdžią 
rilmininkui Romui 
atlikusiam didžiuli darbą, ir j V:ma 
eksto autoriams bei kal
bėtojams B. *» aičjurgytei L. 
Antanavičiūtei, Alg. Anta-; 
navičiui, M. Drungai ir G.* 
Margaičiui.

Gal tik pageidautina, jei i 
montažo autoriai rvžtųsi jį; 
kiek perredaguoti, kad būtų ■ j 
abiau užakcentuoti ir v ‘

i ir bar ketui.
tik pa- Taip p-r ačiū visiems Bos- 
padėką rOno lietu . iams ir lietuvėms 
Šležui,! už nuoširdų bendradarbia-

našlė, šermenimis iū-i 
pinosi duktė Elena, kuri gy- Į 
vena Arizonoj. Kūnas buvo)

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka. 409 pis., 
kaina $5.00.Bostono

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

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

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

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo-

ach matų rungtynėse praei- ilSUdi™t? So- Bostono Lietuvių'Pilie-j„r^etaVaki-
vr dr’j°s IR nukšto ^^jmįrkų - straipsnių rinkinys

Klemas skaitys paskaitą te-jsu(^e^ntas krematoriume, oi 
— ■ ...............pelenai išvežti Chicogon pa

laidoti Tautinėse Lietuvių 
kapinėse, kur yra Bagočiaus

ma: "Ekologijos uždaviniai 
ir jų sprendimas“. Paskaita 
bus iliustruota skaidrėmis ir
spalvotu filmu. ! nupirktas sklypas. Tenai pa- i

Kviečiami atsilankyti visi 
tuo reikalu susidomėjusieji.

Į
Stipriai laimėta

Bostono tarpklubinėse

.! laidoti ir jo paties pelenai.

Vasario 28 d. 3 vai. po 
pietų Lietuvių Piliečių dr-jos 
III aukšto salėje Baltijos ir

Birutė, kuri angliškai va
dinosi Ruth, buvo gimusi 
Fittsburghe Kazlauskų šei- eiga 
moję. Lankydamas Pittsbur- 
gho akademiją. Bagočiusį Kovo

i Žalgirio skautų tuntų Vasa
rio 16 Nepriklausomybės ak
tui paminėti iškilminga su-

* * ♦
14 d. 4 vai. popiet

ą penktadienį, vasario 19 d.,1 susipažino. Kai jis Įsikūrė 
?o Bostono LPD-jos šach- Bostone, atsikvietė čia ir jąBalfo šalpos darbe.

Bostono Balfo skyriaus 
valdyba

Dosnus susirinkimas

Vasario 18 d. buvo So. 
Bostono LietuGu Piliečių 

. Jis nu- 
Kudirkos

Minkų radijo talentų popie
tė ir gražuolės ?’Miss Lithu- 
ania of N.E.“ balius.

praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 

metams $7.00. čius, 261 psl., kaina $5.00.

ir čia juodu susituokė.
Bagočiai turėjo dvi dukte

ris — Eleną ir Dianą — ir i —————————————
sūneli, kuiis miiė dar kūrii- j Paragink savo pažįstamus 
kiu būdamas. išsirašyti Keleivį. Jo kaina

Buvusių Kazlauskų ūkyje, 
netoli Pittsburgho, dabar 
gyvena Birutės brolis Jonas

matininkai pasiekė svarų 
’aimėjimą, įveikdami vieną 
pii niaujančių A divizijos ko
mandų — Sharvvich santy
kiu 4,o-14- Mūsų vyrai su- 
kovojo pasigėrėtinai, nepra
laimėdami nė vienos parti
jos.

Taškus laimėjo: Algis
jos susirin Rimas

. . . , ,. . . . ...'tarė duoti Simonnti paskutiniai kovų dėl; ,, 
nepriklausomybės momen
tai bei to meto istoiinės a>-, tuopos ruošiamo banketo

įsrvs-

stebino. Paaiškėjo, kad tie
’ istorijos mėgėjai“ — tai menybės, vengiant bet kurio

irnen- kGmitetL:i/?:V -"50- sumokėti! Makaitis 1, Kazys Merkis 1, 
už sro urną SLA 43 j jurgjg Zoza Andrius Ke-

mūsų jaunosios kartos kul
tūrininkai Laima Antanavi
čiūtė, Birutė Vaičjurgytė, 
Algis Antanavičius, Mykolas. 
Drunga, Romas Š 1 e ž a s ir j 
Gediminas Margaitis.

Per kelias savaites per-| 
žarstę krūvas istorinės lite-j

šališkumo.

BALFO PADĖKA

Praėjusi rudenį BALFo . . 
Bostono skyriaus piniginis liA
vajus pagal esamas sąlygas

,-at67-os.‘"iš iSk^nči?ItoS- i laikytinas pavykusiu Buvo formaj
racijų kupetos iškedenę kas PU1'”^ 2,601 I O - klaidų p,.je;
jiems pasiimtai temai reika- tulf^ c? ‘ 
lingiausia, jie sukūrė tokį' kipai> •
minėto laikotarpio istorinių _ • Matjoska 8o dol. ir
ivvkiu žodžio ir vaizdo mon- P1 arQ°^ knygutei

išleisti, is viso 610 dol.; E. 
Valiukonienė 242 dol., J.

tažą, jog teko net gailėtis, 
kad ta programa baigėsi.

A
A. Čaplikui pagerbti progra- 

j mos leidiny, Amerikos Lie- 
[tuvių Tarybai $200 (valdy
ba tesiūlė $100) i’ šachmatų 
klubui duoti $250.

nutarimai priimti be 
k vaidybos pasiūly

mas duoti $320 rankinio 
(Softbali) klubui narių uni- 

Įsigyti sukėlė ginčų, 
pasisakę O 
Matioška,

turakis 1 ir Bronius Skrabu- 
lisl.

Vasario 26 d. Lietuvių ko
manda vyksta Į Northeas- 
tern universitetą, o kovo 5 d. 
rungsis su M.I.T.

Lietuvos vėliavA.prie rotušės
...»-4nc.

Vasario 16 ,d. 12 vai. buvo

Kazlauskas. Jis turi tenai 
gražų pušyną, dar jo tėvo 
pasodintą, ir. kai aš tenai a- 
nais laikais lankiausi, dar Į 
veikė vienas naftos siurblys, i 
siurbdamas iš žemės aliejų, į 
Iš to šaltinio buvo gaunamos į 

į ir natūralios dujos, kuriomis, 
buvo apšviečiamas ir šildo- j 
mas ir Kazlauskų ūkis.

S. Michelsonas

i «
ii

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 3S6-7209

Laisves Varpas

i

Ekrane, katp žmogaus at- R.e"‘e’is. I95/0’- L Veitie? 
mintyje, per valandų prabė-|
go mūsų tautos istorijos 601 t , -'/t ;"ucl"SKas, 1J~
metu. Prabėgo akimirkomis į0'-®‘-. "7V Jul.^ evi- 

1 eius 9o dol.. I. Galiniene /0gimdami ir išnykdami, pasi
kartodami, pasikeisdami 
vietomis, prapuldami ir vėl 
grįždami su naujais iš karto 
trys, keturi ar penki istori
nių Įvykių ir žmonių vaiz
dai, ir ne tik mūsų vienų is
torijos, bet ir anų laikų Eu
ropos politiniu sąmyšių, iš

dol., A. Andriulionis 70 dol., 
K. Šimėnas 63 dol., B. Ute- 
nis 61 dol., A. Lileikis 55 
dol.. A. Kubilienė 50 dol.. P. 
Račkauskas 50 dol., O. Vai- 
čaitienė 38 dol., A. Vilėniš- 
kis 47 dol., J. Rackevičius 
33 dol,, O. Bacevičienė 30

kurių chaoso prisikėlė ir Lie-1 *įL° ’’ °2i’
tuvos laisvė, čia jums bau-; ^uodienė 20 dol., B. Paliu- 
džiava ir 1863 metų sukili-i “? d°!-’Jį. $e.pa®,“** .do.” 
mas, laisvės šūkiai ir karia-! . Kiliulis 19 dol., M. Ginei- 
mas žmogus, caras, durtu-j c^ok- surinko

iškelta Lietuvos vėliava prie ;
Ivaškienė naujųjų Bostono savivaldy-1 
nes tame bes rūmų, dalyvaujant dide- 

ietuviu tėra vos keli, liam lietuvių bįfriui. Gražią 
visi kiti kitataučiai. E. Ket- vėliavą parūphttr-Šaulių Są- ’ Matulaičio senelių namuose 
virtis, A. Čaplikas, S. Grigą- jungos Jono'Vanagaičio esantį prof. Igną Končių ap

lankė Feliksas Zaleckas? Pa
sirodo, profesorius jau mėgi
na vaikščioti ir Į ateitį žiūri 
su gera viltimi. Jis siunčia ji, 

Prieš 3 tnetus' sudegusio • prisimenantiems Bostono ir
didžiausio Bostone naktinio j kitiems lietuviams nuošir- 
klubo savininkas Stanley džių linkėjimų.
Blinstrub sako. kad kovo’
mėnesį pradėsiąs naujo klu
bo s tatybą,-greičiausia, toj 
pačioj vietoj — Broadway

„ .... ir D gatvės kampe, So. Bos-Per sausio menesi pajamų tonp 
turėta $12.325, bet išlaidų 
buvo dar daugiau, nes išmo
kėta atlyginimo valdybai 
daugiau nei $2,000. Mėnesi
nė apyskaita suvesta su 17 
šimtu doleriu nuostolio.

ir A. 
klubeVU

navicius aiškino. kad klubo 
nariai yra naudingi draugi
jos bizniui. Susirinkimas pa
tvirtino valdybos pasiūlymą.

Šiame susirinkime pa
gerbti 4 mirę nariai,, priim
tos 2 naujos narės, patvirtin
tas ūkio komitetas—S. Dre- 
virskas. A. Druzdis ir E. 
Ketvirtis^
un.d

kuopos valdyba.

Blinstrubas žada sugrįžti

Prof. I. Končius 
vaikščioti

$ 
i

m š gina , ^^^^sr#####**#**#^********^*^***^*^**###*******####^#*###*^*#

Šiomis dienomis Putname

Sveikino iš Miami

Valė ir Edis Austrai at
siuntė sveikinimu iš Miami. 
Fla.

mažiau.
Balfo seimo banketas da- Gvvenu vienas, turiu narna ir

vai, manifestas, tarsi malkų 
ryšulys lavonų, Muravjovas, 
degiramos knygos, knygne
šių karalius Jurgis Bielinis, 
kelias Sibiran, proklamaci
jos, didysis karas. Rasputi- 
nas, Mikalojus II, revoliuci
ja, kraujas, griuvėsiai, Pet-:savo ir aukomis, visų,
rapilio Lietuvių seimas, kai-į vargdienių lietuviu vardu, į 
zerio vokiečiu kiveriai, Ba-;kurie naudosis 'Jūsų darbo! 
sanavičius. Lietuvių Taryba! vaisiais, tariame Jums dide
li- dar po šimto vaizdų —padėką.
Nepriklausomybės aktas —! Ypatinga padėka pn-

ve apie 1.200 dol. pelno. IŠ automobilį.. Esu per 63 m.l 
Viso Balfo centrui pasiju
o,600 dol. J metu amžiau0-. Gali būti ir su

Visiems, kurie prisidėjo vienu vaiku. Rašyti:
prie šio vajaus pasisekimo L ,22bAIt‘ \ny-5.ve *.1 J 1 ■ Toronto 1,9. Ont.. (anada

r r. aus gy ve-j 
dr*.-'rfe iki 55

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij 
■Tograma Naujoj Anglijo 

j š stoties VVLYN, 1360 kitrispalvė vėliava Gedimino* klauso So. Bostono lietuviu! ..... . ’ .bok !e -laisvė’ parapijos klebonui kun. a" ir IS,
T ± n.v™ 101.7 mc.> veikia sekmadieIr visa tai su besikeičian- Baltrušūnui. kuris .vadova- 

Čių kalbėtojų atitinkamu žo- vo piniginiam vajui ir glo-
džiu. daina, muzika ar iliust-j bojo Balfo seimą. Didelė pa- 31*- Perduodama: Vėliausiu 
raciniu garsu. ! dėka priklauso mūsų spau-

Kartais atrodydavo, kad dai ir jos bendradarbiams, 
žmogus iš karto net perdaug; Balfo seimo banketo me- 
atsimeni, lyg visą savo pa-i tu mūsų solistai D. Mongir- 
ties gyvenimą prieš mirtį.1 daitė, St. Liepas ir B. Povi- 
Tiek daug tautos kentėjimų, ’ lavičius, akomponuojant J. 
tiek daug laisvės ilgesio, J Kačinskui, atliko puikią me- 
tiek daug kovų, aukų. krau-: nir.ę programą, ir tas Balfui 
jo ir tokia brangi šviesioji nekaštavo nei cento. Ačiū 

jiems už tai.

iia:s nuo 1 iki 1:30 vai. die

pasaulinių, žinių santrauka 
r komentarai, muzika, d ai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists geliu ir dovs 
ių krautuvę. 502 E. Broad 
vvay, So. Bosume. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis

Ekskursijos i Lietuva 
Kaina 776.00

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO:
BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, RUGPIŪČIO 26.

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

VISOS GRUPĖS BUS LYDIMOS PATYRUSIŲ 
MŪSŲ ĮSTAIGOS TARNAUTOJŲ. 

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS
JAU DABAR!

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway,

South Boston, Mass. 02127 
,»• Telefonas: 268-8764

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

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

eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų.* vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se ?S.OO 
Adresas:

7722 George Street, LaSalIe-Montreal, 690, Quebec, CANABA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Nepriklausomybė. O užge
sus ekranui ir nutilus pasku- Ačiū inž. E. Manomaičiui

Ar turite

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

Plokštele neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

NENUSIMINKI! £!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus- i 
mais. nutirpimu, jaučiant nuo-

į vargį.
j REE-I.EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrina m pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus J 
su nurodymais.

l P.OYAU PRO OI CIS 
i Nori h Sta., P.O. Lox 9112

Nevvark, N.J. 07105

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

SLA—jau 80 met į tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEFTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AlUance of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001
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Kokia netvarka šalpos» I
įstaigoje!

|
Mass. valstijos kontrolie

rius Buczko sako, kad šios 
valstijos šalpos skyriuje yra 
blogiausia tvarka, todėl be 
reikalo iššvaistomi mokes
čių mokėtojų sudėti milio- 
nai dolerių.

Jis. pav., nurodo, kad 
viena šelpiama motina su 7 
vaikais mėnesi buvo apgy
vendinta Framingham mo
tely. kuriam sumokėta už tą 
laiką $13,000. Kita motina 
su 6 vaikais 3 mėnesius gy- 
vero Somerville viešbuty, 
ir už tą šeimą sumokėta S 
6,000.

Haverhiil gyventojas nuo 
1968 metais jis turėjo mokė- 
1968 m. jis jis turėjo mokė
ti pajamų mokesčio $418, 
kuriuos dai ar sumoka šal
pos Įstaiga.

Panašiu pavyzdžių 
duoda labai daug.

Jis;

Tarptautinis balius

Tarptautinis institutas jau 
3 l-siu- metus r uošia didžiu
li tainta’-tiri balių. Šiemet—• x * *»
jis bus kovo 12 d. Statler 
Hilton viešbutyje. Pradžia 
8 vai. va k. Įėjimas $6.00.

Paprastai i tuos balius su
sirenka Įvairių tautų didžiu
lė minia, l’ž originaliausius

tautinius drabužius skiria
mos premijos. Atvykę i ba
lių gali pasistiprinti Įvairių 
tautų valgiais ir gėrimais. 
Šokiams groja labai geras 
orkestras, žodžiu, tie baliai 
yra Įvairūs, Įdomūs ir retas 
ivvkis, nes tebūna viena kar- 
tą per metus ir tik juose te
gali pamatyti tokią margą 
publiką.

Šiuose baliuose kasmet 
dalyvauja ir lietuviai.

Lietuviu krepšininkai 

pirmauja

Lietuvių Piliečių dr-jos 
globojama krepšininkų ko
manda ši sezoną dalyvauja 
Bostono Parko Lygos 64 
krepšinio komandų pirme
nybėse.

Pirmenybių rungtynes 
žaidžia silpnokoje centrinė
je grupėje iš 8 komandų. 
Savo grupėje su 12 taškų lie

tuviai stovi pirmoje vietoje, 
nes eina be pralaimėjimo su 
6 pergalėm.

Lietuvių komanda laimė
jo: prieš St. Christopher 
41.39, St. Yin.eent 72:39. 
Gillette 54:29, So. Boston 
Shamiocks 67:13, Xe\v Eng
iami Telephone 60:32 ir S. 
W. Tavern 54:27.

1
Didelis nuopelnas priklau

so So. Bostono Lietuvių Pil. 
dr-jai, kuri remia lietuvių 
jaunimą, aprūpindama žai
dėjus (10 žaidėjų) gražiom 
geltonai žaliom uniformom 
ir avalyne, ir juos išleidžia 
i amerikiečių jaunimo sporto 
aikštes rungtis lietuvių var- 
GU.

Jie atrinks geriausius

Kovo 14 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos sa
lėje bus Valentinos ir Stepo
no M inkų vadovaujamo ra

dijo metinė talentų popietė 
ir ’bVliss Lithuania of N.E.“ 
F. A. Kveselytės garbei ba
lius.

Geriausius talentus išrink
ti sutiko šie asmenys: Ona 
lVaškienė, Alice Plevokaitė- 
Kuseckienė. Elena Valiuko- 
nienė, Juozas Kentelis ir 
Gintaras Karosas.

Vasario 16-j i Laisvės Varpe

Lietuvių radijo valanda 
Laisvės Varpas minėjo Va
sario 16-ją dviejose progra
mose : vasario 14 d. ir vasa
rio 21 d. Abiem atvejais
skirta po 30 min. išimtinai 
mūsų laisvės šventei. Vasa
rio 14 d. kalbėjo ALT-bos 
pirmininkas dr. K. Bobelis, 
perduotas vals. sekretoriaus 
William Rogers pareiški
mas, gubernatorius F. Sar- 
gent skaitė savo proklama
ciją, ilgesnę kalbą pasakė

VLIKo pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas. Žodinė programos 
dalis buvo perpinta muzika

' su atitinkamais vedėjo P. 
i Viščinio Įvadais. Taip toje 
programoje skambėjo C. 
Sasnausko ”Kur bėga Šešu
pė“, St. Šimkaus ”Oi. grei
čiau, greičiau", ”Ei, Lietu
vos kareivėliai“ ir Salomė-

' jos Čerienės kūrinys z apie 
baltą j i Vyti. kuris sugris Į 

! savo žemę.
1 e e

Vasario 16-sios minėji
mas per radiją yra reikšmin
gas tuo, kad juo pasiekia
mos dešimtys tūkstančių 
klausytojų, kai i minėjimus 

' salėse tesusirenka šimtai.
Tokioms programoms tu

rėtų skirti daugiau dėmesio 
organizacijos, kurios rūpi
nasi minėjimų rengimu. Ne- 

■ galima tenkintis tais. kurie 
j ateina i minėjimus, bet rei
kia būtinai pasiekti tuos,

kurie dėl vienų ar kitų prie
žasčių i tuos minėjimus ne
ateina. Juk kovai dėl Lietu
vos laisvės reikalingas kiek
vienas lietuvis.

Buvo sugedusi radijo stotis

Vasario 14 d. buvo suge
dusi radijo stotis \YHIL, iš 
kurios perduodama lietuvių 
radijo valanda ''Laisvės
Varpas". Tą dieną FM ban
gos visiškai neveikė, o AM 
bargos veikė, bet daug silp
niau, negu normaliai. To
dėl dalis ' Laisvės Varpo“ 
klausytojų tą dieną negirdė
jo programos, kurios antro
ji dalis (30 min.) buvo skir
ta Vasario 16-sios minėji
mui. Negirdėjo ypač tie, ku
rie pratę klausytis FM ban
gomis. Dauguma jų nesusi
gaudė. kad reikia mėginti 
AM bangomis. Tai pamoka 
ateičiai.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 

yra vienintele oliciaii jsUu- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš tYorces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kanomis.

Vedėja B. Sviklieni
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Peter Maksvytis
Carppnter & BuiMer
40 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamu namų ir 
biznio pastoti,, paval Jūsų reika
lavimu. Šaukite visados iki 9 va
landų vaicaro.

Telefonas: 698-8675

Telefoną?: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovap 
Dr. J. Pašakarnii'

Į P ft D I N I S
CFTOMETKISTAS 

Valandas:
nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 £R0ADWAY 

Šou t h Boston, Mass

Tfi*a. AN 8-2124

Dr.Anielia E. Roddi
tRUDOKlUTŠ)

0 P T D M E T R I S T ft
Valandos :

lino 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

4t" BROAD’SVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & C o.
_ JEAYELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
♦ Rūpestingai taisoma laikrodžio* 

žiedus, papuošalu*

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4643

%

i € 
$

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų r« 
ceptua ir turime visus gatavus vaistui.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengara, B. S., Reg. Pharm.

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

Nuo 9 ra!, ryto iki 8 vai- v_ išstkvrus šventadienius ir seks.

M & T 01L CO., Ine.
641 E Broadvvav So. Boston, Mass. 02127

J Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662;
' O* ~

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCH1BALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienu Įspėjimo indėlius moka

už tisus kitus indėlius moka

51®
514%

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai 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

virš 210,000,000

Dažau ir Taisau
ttmm*

44 4
Namus iš lauko ir viduje. * 
Lipdau popierius ir taisau}

. visKą, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin HilI Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854L

Elood Sųuare
Hardicare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 KAST BROADVVAV 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Bsnjansin Moore Dažai 
Fopieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namams 

Reikmenys plumberiama 
Vl«r.lri® o-aležiea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

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

A. J. NAMAKSV f
Real Estate & Insurance ;! 

321 Country Club Rd. ;į
Newton Centre. Mass. 02159 

Tel. 332-2645

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomu.- 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vieloje įvairių vie 
tinęs garny bos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia 
ine maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminėm

į ten vietoje galės pasirinkti už 
Į sakytas prekes.
i Taipogi tarpininkaujame pei 

tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiaiiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EKPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotu* 

kraštu*
Pristatymas greita* ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway

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

Gana
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Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos a t si k v i e s.

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

<.
3

Į Alyva kūrenamos

Savybės:
Pfoduktingumas

Grožis
Ekonomija

šilto oro krosnys
Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Rytdienos įrengimas

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

10 metų garantija.

®FU£L CH/EF
Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

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

Skambinti telefonu: 436-1204

Oll Heating Eųuipment r

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

*
Globė Parcel Service, Ine. į
■V* '

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių |
Bostone *

_V

Darbo vau.»uos: Kasdien
šeštadieniais

9. 5
8—12

390 W. Broadvvav 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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