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u. _ j v i* x Komunistai baudžia
Mirč pedagogas, žurnalistas/aj-,sr(\ss«(/W(ks

Kazys Mockus i
Komunistai žiauriai bau- 

: džia visus, kurie išdrįsta
] nors kiek pareikšti nepasi-

Ir vėl su giliu liūdesiu ten. profesini dramos teatrą. Gy- ' tenkinimo esama tvarka, 
ka pradėti rašyti pirmąją ei- vendamas JAV-se, jis dar- ! 
lutę — ir vėl apie mirtį, kuri bavosi Aitos Bostono skyrių- • šiomis dienomis Maskvo

je. Lietuvių Bendruomenėje, J je buvo 12 metų atimta lais.
i vė Vladimirui Bukovskiui, 

K. Mockus nuo 1929 m. • 29 m. amžiaus, kuris nebijo- 
nuolat bendradarbiai o lietu- j0 ti režimui nepatin-
vių periodinėje spaudoje. kančios teisybės. Jis pernai 
Lietuvos Mokykloje, Naujo
joj Romuvoj, Žemaičių Že
mėje, o vėliau Vokietijos ir 
Amerikos lietuvių laikraš
čiuose. Jis buvo ir Lietuvių 

bendradar=

pastaruoju metu kone kas 
savaitė išsiveda po vieną į- 
žymų mūsų visuomenės narį, 
daug nusipelniusį mūsų kul- J 
tūrinio darbo žmogų. Praei-; 
tą šeštadieni Bostoną vėl ap-. 
skrido skaudinanti žinia,' 
kad tos sausio 8 dienos rytą 
čia staiga, širdies smūgio iš.
tiktas, mirė plačiai žinomas 
ir daug nusipelnęs pedago-; Enciklopedijos 

gas ir žurnalistas Kazys* bis.
Mockus. , Deja, turime priminti vi-

Mes visada pasigesime šio suomenei, kad šis kultūros 
kultūringo tautiečio, šio pa- darbuotojas čia ilgus metus

išsiuntė i užsieni dokumen j 
tus. liudijančius, kad sveiki, 
bet režimui nepaklusnūs 
žmonės Sovietijoje laikomi 
beprotnamiuose. 1

vyzdingo toleranto savo žo
džiuose ir darbuose, kurio 
plunksna, gindama vieną ar 
kitą pažiūrą, keldama visuo
menines problemas ar pa
teikdama siūlymus, visada’ 
kalbėjo be rūstybės, kursai 
veikloje buvo šiltas draugas, *^n 
ir, sakytume, šiems laikams 
— net pergeras žmogus...

buvo ir fabriko darbininkas. 
Fabriko, kuris palengva, bet 
sistemingai išsunkė jo svei
katą ir sutrumpino jo gyve
nimo dienas.

Teismas buvo slaptas. Bu-! 
kovskis 2 metus bus laiko
mas kalėjime, 5 metus dar
bo stovykloje ir dar 5 metus 
bus ištremtas į Sibirą.

Gydytojai esą nusukę 
bilioną dolerių

Massachusetts iš sveikatos draudimo įstaigų jie per 

metus esą neteisėtai išmelžę $800,000. o visame krašte — 

gal net bilioną dolerių. Tuo susidomėjo teisingumo organai

Kazvs Mockus — tai vie’

Šiandien Kazio Mockaus 
nebesutiksime So. Bos- 

1 tono gatvėje, nebeužsuks jis 
ir į mūsų redakciją gyvai 
pasikalbėti politinėmis ar 
kultūrinėmis temomis.

nas būdingųjų žemaičių, ku. Sausio 10 d. Lubino laido.
rį visuomeniniame darbe bet 
kuris karštuolis ar nepraus
taburnis galėdavo net skau-

tuvių ištaigoje su velioniu 
atsisveikino ateitininkų šen- 
di augių vardu Bronius Pa

džiai užgauti, o jis, temoste-Į }juiįs Aitos — Stasys Lūšy: 
Įėjęs ranka, tą karčią kančią! 
tiktai tyliai ir giliai savo vie
no širdyje sugebėdavo išgy
venti ir ten ją užgesinti.

Velionis buvo gimęs 1910 
m. liepos 4 d. Rikantų kai’ 
me„ Kelmės valse., Raseinių 
apskrity. 1928 m. baigė Ra
seinių gimnaziją, 1936 m. 
Vytauto Didžiojo Universi
teto humanitarinių mokslų 
fakultetą. Nuo 1936 m. mo
kytojavo Pagėgių ir vėliau 
Telšių gimnazijose. 1942 m. 
Telšiuose suorganizavo su-Į 
augusiųjų gimnaziją ir buvo’ 
jos direktorius. 1944 m. pa-į 
sitraukęs iš Lietuvos. 1946-

LB apylinkės — Antanas 
Matjoška, lituanistinės mo
kyklos — Antanas Gustaitis, 
žurnalistų— Povilas ŽičkusĮ 
ir Balfo skyriaus vardu — 
Antanas Andriulionis.

Sausio 11d. nemažo būrio 
tautiečių palydėtas velionis 
palaidotas Forest Hills kapi’ 
nėse.

Liūdesy liko velionio žmo
na Marija Mockuvienė. dūk. 
ra Živilė ir sūnūs Algis ir 
Valentinas. Jiems ir visiems 
kitiems Kazio Mockaus arti
miesiems ir bičiuliams reiš- 
kiame giliausią užuojautą.

Bukovskis 
buvo 6 metus

jau pnes 
kalintas.

tai

Užsienį pasiekė žinia, kad 
jaunas sovietų istorikas 
Andrejus Amalrikas, sun*; 
kiai serga Talajos darbo sto-! 
vykioje. Sibire, šešis mene-' 
sius vežamas iš Maskvos i‘
Sibirą, jis sunkiai susirgo 1 
smegenų uždegimu, buvo' 
praradęs atmintį, užmiršęs 
net vaikščioti, bet kalėjimo 
draugai jį vėl išmokę.

Amalrikas yra fiziškai 
silpnas, bet jo dvasia nepa
lūžta. Gal tas jam padės iš
kęsti, kol jo bausmė baigsis 
1973 metais.

Baisių žinių į užsienį atė’ 
jo ir apie ukrainiečių laisvės 
kovotojų persekiojimus. Štai 
keli pavyzdžiai.

Mordovijos koncentraci- . 'Amerik<>s Lietuvių Tary 
jos stovykloje mirė ukrainie- ba pra=o yi>u>. une pa>na- 

’čių patriotinio sąjūdžio na-', 80 PetlC1^ i»'ezidentul R. 
rys Soroka, kalintas 38 me-' Nixonui. pažymėti savo var
tus; suimti gail. sesuo Nas-

Bengalijos šeikas Mujib Kahman. kurio vado
vaujama Avvami lyga rinkimuose pravedė dau
gumą atstovų ir kuris būtų buvęs Pakistano 
premjeras, jeigu to meto diktatorius Yahya 
Khan būtų leidęs išrinktiesiems atstovams su
sirinkti i parlamentą, khan Įsakė Kahmaną su
imti. Dabar naujasis Pakistano prezidentas 
Bhuttošeiką Kahman išleido iš kalėjimo ir ban
do su juo susitarti dėl Rytu Pakistano (Benga
lijos) vienokios ar kitokios formos grįžimo Į 
Pakistano valstybę. Kokie bus tu derybų rezul
tatai, dar parodys ateitis, bet praeities grąžini
mo nrftenka laukti. Kahman yra 52 metų am

žiaus. Kalkutoje baigęs humanitarinius moks
lus. Daeeos universitete studijavęs teisę. Jis 
nuo pat Pakistano susikūrimo kovojo dėl Ben
galijos autonomijos, bet Pakistano diktatoriaus 
Khano politika ir karo pralaimėjimas paskuti 
nluoju metu paskatino Kahmaną paskelbti ne
priklausomą Bengalijos valstybę.

Jeigu norėtume ieškoti 
JAV-bių gyvenime pačių 
juodžiausių dėmių, tai po 
rekordinio kriminalinių nu- 

! sikaltimų išbujojimo tektų 
i pirštu nurodyti į atsilikusi 
į žmonių sveikatos draudimą 
į b' į gydymosi nepaprastą 
j brangumą, kuris žlugdo net 
, ir gerai uždirbantį darbinin
ką. Kiek gi ilgai gali žmo
gus sirgti, mokėdamas nuo 
80 iki 100 dolerių už dieną 
ligoninėje? O dar šimtus ir 
net tūkstančius doleriu už o

Bedarbių skaičius
vis didėja

Bedarbių JAV’se gruo
džio mėnesį ouvo 6.1' i. Tai 

į didžiausias procentas nuo 
1961 m., kada bedarbiu bu
vo 6.7U

Prašo pasirašyti 
ir grąžinti

Demokratų partijos pir
mininkas O’Brien sako. kad 
tai rodo prez. Nixono ekono
minės programos nepasise 
kimą, ir todėl turį būti jo 
paskutinieji metai Baltuo
siuose rūmuose.

Reikia taisyti 
mažą' klaidą

Lietuvis Clevelando
įmonių direktorius x...... •z j Centrinėje Azijoje sovie’

Inž. Raimundas Kudukis. tai pastatė didžiulę plieno 
paskirtas Clevelando miesto lielyklą. bet nenumatė, kad 
įmonių ūkio direktorium. Jo jai bus reikalinga ir labai 
žinioje yra miesto elektrinė, j daug vandens. Todėl teko į

peraciją? Ne, Europoje tO’ 
kie dalykai negirdėti.

Dar blogiau, kad tos išlai
dos dar vis kyla. draudimo 
mokesčiai didėja, ir net va
dinamoji medicare iš pensi
ninkų vis daugiau į bendrą 
kasą nusižeria.

Ir štai, tokios padėties 
akivaizdoje dar iškilo aikš
tėn, kad ir gydytojai suk
čiauja — neteisėtai apgro
bia sveikatos draudimo Įstai’ 
gas, o šios, žinoma, neatsisa- 
kydamos savo pelno, papil
domai kiša ranką į apsidrau- 
dusiojo kišenę, ieškodamos 
tenai didesnių mokesčių.

Antai, šiomis dienomis iš
aiškėjo. kad Mass. valstijoje 
per metus iš Blue Shield ir 
Medicare gydytojai neteisė, 
tai iškrapštė $800,000. Bet
tai dar tik maža dolerių sau
jelė, kurią parodė kompiu’ 
teriai. Žymiai didesnės su
mos dar neatkastos arba 

, jau skaičiuojamos Nevv Yor
ke. Washingtone. Baltimo- 
rėje ir kituose krašto mies
tuose. Jos gali siekti net bi
lioną dolerių. Į tą biznį jau 
žvelgia teismo akis. nes tai 
mokesčių mokėtoji, pinigai, 
kurie byra ne į jiems skirtą 
maišelį.

Dabar renkami faktai ro
do, kad gydytojai kartais 
draudimo Įstaigoms parodo 
visai ne tas ligas, kurias jie

tusenka ir Medvid dėl to. 
kad iškėlė ukrainiečių vėlia, 
vą; Lupynis — dėl to. kad 

.• prie Ševčenkos paminklo 
I paskaitė patriotinį eilėraštį, 
i iš Cervicy universiteto iš’I
mestas filologijos studentas 
Pavuliak dėl to, kad paskai
tė ištrauką iš 1963 m. miru- 

j šio patrioto poeto Symonen- 
į kos necenzūruoto dienoraš- 
į čio. Už protestus dėl netei
singumų Morozas

„ožvmSfi S!.vn va,- zlnloJe Yra miesto eieKinne,; daug vandens, lodei »ko visai ne tas ligas, kurias jie

da navarde ir adresą Peti-' kanabzacija, vandentiekis ir j kasti specialų 300 myliu ii-į tikrovėje gydė, slogą pavers’
eri’nJ lanii^u narašais nra ‘ kitos imor-ės- Jo įstaiga turi į gi o kanalą. darni plaučiu uždegimu, o
Ojos lapus bU pai asais pi a- 2 tarnauto™ metUl ,.....J

49 m. buvo tremtinių gitu-
vaiymų lya

taip pat Schleswig HolsteinĮ nebutu buvę 
srities lietuvių mokyklų in
spektorius. 1949. atvykęs į; Ilgai vargo partijos istori- 
JAV, Kazys Mockus * buvo' kai. kol parašė tinkamą So- 
vienas iš Bostono lituanisti-l vietų S-gos komunistų parti. 
nės mokyklos steigėjų, josj jos istorijos 1929’1937 laiko-
mokytojas ir 19ol-55 m. ve-Į tarpio skyrių. Tai laikotar-’ išmetu kalėti; Kijev 
dejas. Jis cia suoigamzavoj njs kada Stalinas labiausiai'

šoma grąžinti į ALTos būs
tinę, 2606 West 63rd St., 
Chicago. III. 60629 iki 1972 
m. sausio 20 d.

Didelės lėktuvų 
nelaimės

apie 2.000 tarnautojų, meti 
nis biudžetas — 55 mil. do 
lerių.

Vėl paskelbė slaptus 
dokumentus

Žurnalistas Andersonas 
davė Washington Post, Nevv

Iš gruodžio 24 d. į Perui York Times ir kitiems laik-
džungles nukritusio lėktuvo 
92 keleivių ir 4 įgulos narių

rasciams
slaptus“

paskelbti „labai 
dokumentus

nuteistas, gyva išliKo tik viena 17 me-! Tautinio Valstybes Saugu-
. Jis čia p&Įrada &SinratobiausiaTįfcausta* veikti?kameriniam! .m^ai‘ė:kui Vjfko mo !>osėdžiM Indi’

Bost™? siautėjo, kada vyko didieji j „'kestruide! Įtariamos £*teJa' lsgelbeJ° P° 9 d,en J* J°S ’ Pa-Klsta-no karo le,kalu
draugiją ir jai pirmininką- "S >Į’vaū™ai ‘ įomu i1.“'buvo visa vabzdžhvo. K. Mockaus pastangom! pa'tlJ°S ’ ""j U pa !?ot!n% ?ljeV-° dži°ta ir kirmvlėta.
buvo išspausdinti net trys Ii-! vad« šaudymai. Pr.si-| politechnikos ...................
fnanistinpm mnkvklnm mintina, kad tada buvo SU-.draustas poezij

vabzdžiu sukan-

tuanistinėm mokyklom va’ 
dovėliai, kuriais dar ir da-j šaudyti ii 
bar naudojasi daugelis šio į lietuviai karininkai 
krašto lietuviškųjų mokyklų.’ revičius ir Putna.

institute uz 
poezijos vakaras,

jo
Sausio 7 d. Ispanijoje kal- 

Įtariant, kad jo programa no vhšūnę kliudžiusiameunkštu jv no v
rininkai Ubo’1 ?a^ntl ^ūti ”nacionalistinė“i Jėktuv

ir t.t s 104 žmonės.

protokolus. Jis turįs ir dau
giau tokių slaptų dokumen
tų, kuriuos, sako, gaunąs iš 
prez. Nixono draugų.

'' Velionis nuo pat 1926 m. 
aktyviai dalyvavo krikščio
niškų organizacijų veikloje, 
visada didelę savo energijos 
dali skirdamas kultūriniams!

Bet tie, kurie skaitys lą 
istorijos tomą, nieko apie 
tuos- vaivmus nesužinos.

Stalinas

e žuvo visi ten buvęl Teisingumo departamen
tas tuoj pradėsiąs tyrinėti, 
kaip tie dokumentai pateko 
i Andersono rankas.

Policija gavo pranešimą 
kad New Yorko, Chicagos 23 asmenį.
ir San Francisco didžiųjų ________

istorijoje pami- bankų seifuose yra padėta

Ta pačią dieną M eksiko- 
je lėktuvo nelaimėje žuvo

karpos nupjovima skilvio 
Kiek prie tų darbų dirbo; opel.acija. Be to, įvdvdami 

vergų, sovietų spauda nėra- ‘ eapsidraudusj<ai? net kati- 
š°- : ii. f'ii. t ną bei.šunį. ligą prirašo tu-
_________ _____ ! r^ičįąhi! Blue Cross ar Me-
~ ! dicare draudimą...

Manoma, kad kelių arti-i 
miausių mėnesių laikotarpy! 
prez. Nixonas paskelbs tiks-!

lią datą, kada amerikiečių 
kariuomenė bus visiškai iš’ 
traukta iš Vietnamo. Ten bū_ 
sianti sumažinta ir JAV avi
acijos veikla, kuri ribosis tik

Laoso ir Cambodijos terito
rija. Bet kitokia parama P. 
Vietnamui nebūsianti nu 
traukta. Kaikas tikisi, kad 
po tokio datos paskelbimo

komunistai paleisią ameri
kiečių belaisvius. Bent taip. 
pranašauja prezidentiniai-' 
kandidatai savo agitacinėse 
kalbose.

• # •

Nuo Naujųjų metų pakel- 1 Bengalų vadas Rahman, i 
tos JAV karių algos. Dabar kuris buvo kalinamas Vaka- 
paprastas kareivis gaus per rų Pakistane, jau paleistas ir 
mėnesį algos $288. Keturių aplinkinių keliu per Londo-

reikalams. 1941 m. jis Tel- nėtas tik 15 kartų. Jam pri- delsiančių bombų. Patikri- Prezidentas Nixonas pasi-
šiuose įsteigė Žemaičių me- pažįstami nuopelnai Sovie- • nus seifus, bombos tikrai bu- rašė įsakymą pradėti statyti
no ir mokslo centrą, ten ren- tijos Ūkio greito pakilimo ir: vo rastos. Jos buvusios pade- erdvėlaivį, kuris labai leng žvaigždžių generolai ir ad- ną, Indijos sostinę Dheli su-
gė meno parodas, koncertus, kovos su Lenino priešiniu- tos vadinamųjų kairiųjų ra vai galės pakilti į erdvę ir iš mirolai gaus $45.074. Tuo grįžo į R. Pakistaną, kur bu.
literatūros vakarus, įkūrė kais srityse. dikalų. Keli jau suimti. ten vėl sugrįžti.

Dėl tokio „neapsižiūrėji
mo“ ar gydytojo „sekretorės 
klaidos“ jau patraukta atsa. 
komybėn nemažai gobšių 
gjdytojų.

Dabai-jau imta reikalauti, 
kad gydytojai savo kabine
te viešai iškabintų kainaraš’ 
tį už patarnavimus. Ar tas 
kiek padės ligoniui, dar abe
jotina. nes ligonis juk pats 
tikrai nežino, kokia liga jis 
serga, taigi ir kiek ta jo liga 
verta honoraro.

Tokie reiškiniai rodo, kad 
Amerikos gydytojų luomas 
šiandien gali girtis pinigų 
perteklium ir tokio pat didu
mo moralės stoka.

Aišku, ir čia ne visi tokie, 
kaip ir kriminalistu kanki- 
narnoj Amerikoj juk dar ne 
visi vagys, galvažudžiai bei 
kitokie ”razbaininkai“. Bet 
ir toji mažuma gadina pado-

nerima patraukti jaunimą, vo sutiktas milioninės minios riu žmonių vardą.
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Pardavė Maskvą
i

Raudonųjų užvaldyti lie- 
, tuviu tautiniai namai čia bu- 
• vo vadinami ir žinomi kaip 

4 „Mažoji Maskva“. Juose y- 
i ra didžiulė salė, eilė kamba 
rių Įvairiems reikalams ir 
klubas su alkoholinių gėri
mų viešu pardavimu. Tai 
pats geriausias ir didžiau
sias lietuvių namas, pasta
tytas 1913 m. visų lietuvių 
bendru sutarimu ir pastan
gomis. Vėliau raudoniesiem 
iame pradėjus triukšmauti, 
kiti iš jo pasitraukė ar buvo 
suspenduoti dėl nario mo
kesčio nemokėjimo. Taip ii. 
gainiui jis atsidūrė rankose 
ų. kurie džiaugiasi Lietuvos 

pavergimu.

Kol namas buvo visų lie 
tuvių žinioje, jame kaupėsi 
visa lietuvių veikla. Vėliau 
jis tapo centru raudonųjų

Reikėtų mažiau 'pirmininkų9,
o daugiau darbo pirmūnų

.•*, '. - " - ’«*■<\ isi galime pastebėti, kad senųjų metų pabaigoje ir 
naujųjų pradžioje Įvairių mūsų organizacijų „veikla“ lyg 
ir pagyvėja. Bent taip atrodo, skaitant mūsų periodinę 
spaudą, o ypač pagausėjusias korespondencijas iš toli
miausių ir net negirdėtų kampelių. Dabar šaukiami meti 
niai susirinkimai, renkamos naujos valdybos, skaitomos 
apyskaitos, sudaromos sąmatos ir. žinoma, aptariami nau
jų darbų planai ateičiai: Ta proga skaitome ir ištisas lita
nijas vardų ir pavardžių — pirmininkų, sekretorių, iždi
ninkų, turto globėjų ir eilinių narių. Kaikurie neužmiršta 
ta proga paminėti ir savo biografijos bei žmonos užsiėmi
mo ir vaikų skaičiaus.

Visa tai dar nebūtų kokia blogybė. Žmonės veikia, 
kruta ir krutina iš snūdo savo apylinkę, tad turi teisę būti 
žinomi ir platesnei visuomenei. Bet mūsų džiaugsmas vė
liau jau gerokai sumažėja, o kai metų gale vėl atsigrįžtam
i praeiti, — ir visai nuliūstame.

. ,.,.x 8:..s ..: f
Kurgi tie visi veikėjai, kurių pavardes kadaise net 

riebiu šriftu minėjome, buvo per metus dingę? Numirė j veiklos, kuri kasmet silpnė- 
ar i patalus nuskendo, kad savo kadencijos gale vėl pri
sikeltų ir vėl mums savo pavardę pagarsintų? Nieko nebu
vo girdėti ir apie anas kuopas, skyrius, klubus, ratelius, 
tuntus ir dar kitokių pavadinimų visuomenės ląsteles, ku 
rios dar atmenamu laiku rinko pirmininkus ir sekretorius, 
svarstė darbų planus, sąmatas ir ką tik norite.

Lietuvos Socialdemokratu Delegatūros Literatūros Fondo nariai 
.Jonas Pakalka (dešinėj) ir Jonas Vilkaitis (kairėj), susitikę su 
Povilu Brazaičiu Stasio Michelsono 90 metų sukakties pagerbtu- 
vėse Keleivyje 1971 m. gruodžio 12 d. Fondas išleidžia Vlado Po
žėlos atsiminimus, kuriems lėšas parūpino P. Brazaitis.

Ruošiamasi jaunimo 
kongresui

i
A
*

Bet nenusiminkite! Štai jau vėl renkamos naujos vai 
dybos, ir pasipila vėl naujos ir senos pavardės... Tik 
kodėl apie nuveiktus darbus nieko negirdėti...

jo, jų veikėjams senstant ir 
mirštant. Nors lietuviai ge
ros salės neturi, bet raudo
nųjų valdoma sale jie nesi
naudojo. Tokiu būdu per ei
lę metų namas sunkiai ver
tėsi, neįstengdamas suvesti 
galo su galu.

1 v 1 kaz-1

Komunistai žudo ir komunistus
KAPSUKO ŽMONOS LIKIMAS

kraštų lietuviškas! Ave.,**iChicago, III. ‘ 6G638, 
jaunimas intensyviai vykdoį USA. Tel. (312)--737-3300. 
pasiruošimą Jaunimo Kong-‘ Finansų komisijai vado- 
resui. Birželio 30-ji artėja,; vauja žymus ekonomistas 

Į taigi nebetolimas laikas, kai dr. Juozas Kazickas. Adre- 
suvažiavęs jaunimas pradės į sas:
vykdyti paruoštą programą
ir kalbėti savo rūpimais II PLJK Finansų Komisija, 
klausimais. i c./'o Neris International Ine.

530 Fifth Avė., New York,

Visų

Chicagoje jau yra Įsijun
gę arti poros šimtų aktyvaus 
jaunimo, kuris atlieka Įvai-

N.Y. 10036, USA.

Vienas iš skubiųjų JK
rius Jaunimo Kongreso pa-!^afbų yra atstovų išrinki- 
ruošos darbus. Laikas nuodas, Jaunimo Metų k'omite- 
laiko suvažiuoja II PLJK tU sudarymas (daug kar ki- 
komiteto, komisijų ir kitų tuose kraštuose jie jau vei- 
vienetų atstovai padaryti nu- kia) ir šiam plačiam jauni- 
tarimų sėmingesniam kong» mo užmojui finansų telki- 
reso darbų vykdymui. Dąž-
niausiai po dvi dienas, už
trunkamuose posėdžiuose i ti, be nuoširdžios viso laisvo, 
čia tariamasi ir išdiskutuo- jo pasaulio lietuvių para- 
jama JK ruošos darbai, pla- mos. Jaunimo Metų komite- 
nuojama programa, atvažia- tai turėtų parodyti daugiau 
vusiems nakvynių parūpini- į nuoširdžių pastangų tuomet, 
mas, patalpų parinkimas iri kai bus renkami peticijos 
jų paruošimas parodoms,! parašai ir telkiamos lėšos 
studijų dienoms, stovyklai į Jaunimo Kongresui, 
ir kt. Programos, peticijų i
paruošimas. Jaunimo Metų! Jaunimas pasirinko šūki

1971 metų rudenį išėjo iš spaudos „Mažosios Tarybi. ’ komitetų sudarymas, jauni-j „Jaunimo darbas ir širdis 
ės Lietuvių Enciklopedijos“ III-čias ir paskutinis tomas, mo atstovų išrinkimas, vi- lietuvių tautos ateitis!“, tad 

sam šiam darbui finansų pa- visokeriopai paremkime jų 
p ūpinimas neateina patys j pastangas išlaikyti lietuviš-

Šis tomas atskleidžia kaikurias paslaptis, apie kurias , savaime. j ką gyvybę išeivijoje,
veiklos“ yra nemaža, ir naujieji ateiviai, užmokėda- okupuotoje Lietuvoje paprastai nekalbama ir nerašoma. . . i

mi $50.100. Kaip ir ankstyvesniuose tomuose, jame galima rasti lie- .. Visus tuos reikalus tenka į
tuvių komunistų, po revoliucijos likusių Rusijoje, gyveni- lfesamiai aparti ir visa tai 

Naujieji namo seiminin- mo apiašymų. Tarp jų randame 16 lietuvių komunistų, la- /*. Xarkt^°
atremontuo- biau pasįžymėjusių, kuriuos rusai sušaudė per „valymus“. ' gai arba gu gaiįmai neau

štai jų sąrašėlis su gimimo ir sušaudymo datomis ir sužau- sjajs trūkumais. Tokiems* dos, pirmasis jau išrinko sa. 
dymo vieta: klausimams spręsti jau buvo Į v<> atstovus Į šią vasarą Chi-

' 11 visumos posėdžių, ose-'^goje Įvykstantį Antrąjį"- 
Rasikas Rapolas, g. 1887.IV.4, suž. 1938.X.19 Maskvoje, kantis JAV ir Kanados at- Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Raslanas Juozas, . 1883.1.24 — 1938.X.22 Leningrade, stovu plenumo posėdis ivyks kongresą. Iš 34 kandidatų 
Čepas, Rimkus Jonas, 1896.IV. — 1938 Maskvoje. i Chicagoje sausio 15 ir 16 atstovais išrinkti: Liuda A-
gen. Uborevičius Jeronimas, 1896.1.14 — 1937.11. dienomis. Kaip matome, J. Pynytė, Violeta Bitinaitė;
Staselis Jonas, 1884.VII. — 1938.XI.19 Baltarusijoje, Kongreso paruoša reikalau-, Ugnė Kazakaitė, Elena Ki

tus ramus raudonieji gavo Svotelis Pranas, 1888.11.21 — 1938 Minske, , ja intensyvaus darbo ir lietu- veiytė, Chns Matulis, Jūra-.
$50,100. Ar tai nėra Įspėji- Šlekys Antanas, 1897.IX.23 — 1938.V.9 Mogiliove, ! višk°s visuomenės nuošir-, te Keizgyte ir Vytenis Vąsąp.
mas? Dėl nesidomėjimo lie- Tautkaitė Domicėlė Elena, Vinco Kapsuko žmona, g.1893. daus pritarimo, be ko nebūtų 11S- 
tuviškais reikalais. nedaly- VIII.8 d. sušaudyta 1937.XII.22 d. Maskvoje. Jos sesuo užsibrėžtų planų * * *

skyreliui vadovauti taip. kad metų gale šalia pavardžių ravimo jų sprendime daug Eugenija tuo pat laiku ištremta j Sibirą. ,Py’ y1- į Pagal taisykles atstovais
galėtume ir nuveiktus darbus išskaičiuoti. į ^mto gali nueiti pa- yurĮa Stanislovas, 1889.VIH.19 sušaud. 1938 Maskvoje! Jaunimo Kongresą ^lobo-R6^3™* asmenys 18y0me-

: našiu keliu. i,, , .. ,o<u:iva mioncu i, • '. p1 .4 tų amžiaus, vartojantieu he.
j .Valiukas Justinas, 1896.IV.9 — 1938.1.16 Maskvoje, . ’ja Pasaulio Lietuvių Bend- Pnoiidnnhn-nM

Gi metiniai ar kitokie susirinkimai yra šaukiami irgi ’ „Mažosios Maskvos“ par-' Vareikis Juozas, 1894.V.26 — 1939 Maskvoje, į ruomenė, kurios pirminin-t ^a(j atstOvai reikštųsi aktv-
ne tam, kad galėtų korespondentas parašyti tik tiek, jog ■ javimu jau antras lietuvių! Vilčinskas Jonas, 1893.XI.14 — 1937.XI.27 Maskvoje, kas Stasys Barzdukas akty-j v|aj jaun}mo jr aplamai lie-
anie tada ar kitada Įvyko ir po jų buvo vaišės. klubas Brocktone Iikviduo-i Vilūnas Pranas, 1882.IV.17 — 1937.XII.19 Oršoje, i viai dalyvauja JK darbų pa- ! tuvj„ veikloje

j jamas. šioje srityje pradžia* Vizgirdas Tomas, 1891.X1I.29 — 1938.IV.2 Leningrade, ! ruošime, teikdamas savo au-.
Tuo mes nesiūlome kiekvienam klubui, apylinkei ai'j padarė §v Rokį draugrįja?.’ Žebrauskas Stasys, 1895.V.1 1-937.XI.23 Marijinske, toritetingus patarimus; Jau-. Kongrese viso labo atsto-

,---------- . t..i. . . - . . . nimo atstovu komisijai va-J vy bus 250. Beveik pusė ju
dovauja PLB JS vadovė; (90) bus iš JAV. Apygar- 
Milda Lenkauskienė. Visą doms skirta atstovų: Vidu- 
II Pasaulio Lietuvių Jauni-! rį0 Vakarų — 34, Nevv Yor-

Tokioje padėtyje raudo
nieji namo valdytojai nu- 

! sprendė namą parduoti. JĮ 
Žinoma, tos mūsų pastabos neliečia visų organizacijų nupirko V. Beržinskas. Pr. 

ar visų jų padalinių šio 'krašto periferijose ar centruose, čepkauskas ir K. Plonys 
Bet vis dėlto tokios čia minėtos
ji dažnai sudaro tik klaidingą Įspūdi apie visos mūsų 
tuvybės gyvybę ir jos širdies pulsavimą. Tad bent šių me
tų pradžioje žinomiems ir dar nežinomiems veikėjams 
norėtume priminti nors šias kelias „smulkmenas“:

lie-

Reikėtų visada atsiminti, kad jokia organizacija nėra 
kuliama tik tam, kad ji susirašytų sau Įstatus, rinktų ir

seiminin
kai mano namą 
ti, Įrengti gerą salę, pertvar
kyti klubą, visą pritaikant 
lietuviškiems reikalams. Ir

...... taip „Mažo'ji Maskva“ likvi.
perrinktų pirmininkus ir kitus valdybos narius. Toji admi- duojama. Tai džiugus reiški- 
nistracinė dalis yra reikalinga, bet pati organizacija pa- nys. Tik gaila, kad to pa
grindinai yra skirta kultūriniams, politiniams ar kitiems siekta ne teisiniu keliu, o iš- 
uždaviniams atlikti, svarbesniems užsibrėžtiems tikslams pirkimu. Už lietuvių patrio- 
siekti. tų darbu ir lėšomis pastaty-

,1-Gi pirmininkai bei kiti pareigūnai yra 
ne tam, kad tiktai jų pavardės būtų paminėtos ir dėl to 
jie pasidarytų „žinomi“. Jų reikalas organizacijai ar jos

nes
apimąs

II PLJK Inform. Ksija 

JAUNIMO KONGRESAS

Australijos jaunimas, ro-

tuntui ruošti dainų šventes ir kongresus. Juk visur ir visa- į kuri pernai pardavė turėtą; Žemaitis Balys, 1885 m. — 1936.XII. Maskvoje, 
rin vrn nukankamai tvipsnin darbo, kuris nemažiau reikš- ! "CVnot“ L-lnKo ida yra pakankamai tylesnio darbo, kuris nemažiau reikš- j „Skeet“ klubą, 
mingas už didžiuosius. J. K.

Sakysim, kodėl negalėtų tie spaudoje pavardėm iš-i 
garbintieji, už tai atsilyg' ami, surasti savo mėgiamam 
laikraščiui po naują skaitytoją? Ar parinkti jam aukų? 
Tai būtų didelė parama visų krypčių musų spaudai, kuri 
šiandien jau vos kvėpuoja.

KEIKIA KARĄ, O IŠ JO 

PELNOSI

Vienas JAV Bažnyčių ta. 
rvbos skvrius kaltina taryba 
ir 10 protestantų bažnyčių.

skiltis užsibrėžti per metus išplatinti tam tikrą skaičių lie.Į ‘'afl Jos žodžiais stovi Viet 
11 » namo karo ir JA v mdita-

rizmo priešininkų pirmose
tt j-t t • T> 1 - ™ 9 eilėse, o savo darbais pelno-Kodel nesurankioti Bendruomenes mokesčio. .... _ 1si iš karo pramones. Sios 

bažnyčios turinčios 203 mil. 
dolerių vertės akcijų tokių 
bendrovių, kurios gamina 
karo reikmenis, pradedant 
šautuvais ir baigiant raketom 
mis.

Metodistų bažnyčia tokių 
akcijų turinti $59,700.000 
vertės, presbiterionų — $57, 
$80,000. baptistų— $30,560, 
000

Kodėl negalėtų koks nors klubas, kuopa, apylinkė ar 
is užsibrėžti per metus išplatinti 1 

tuviškų knygų ir tai tikrai padaryti9

Kodėl negalėtų Įsipareigoti ir suginti i lituanistines 
mokyklas kiekvienas bent po vieną toki jaunuoli, kuris 
jų nelanko? O tokių mokyklų nelankančių vaikų ir jų lie
tuvybei atšalusių tėvų jau daugybė.

Aišku, tai vis vadinamieji „nedideli“ darbai, bet jie 
yra daug didesni už kurio pirmininko ar jo žmonos gim
tadienio paminėjimą specialiai sušauktame susirinkime.

J^;pi nuveikus, būtų malonu laikraščiui ne tik veikė
jų pavardes, bet ir šį ta prie pavardės parašyti.

Deja, kol kas dar mes vis labiau pasigendame kultū
rinio ar politinio darbo pirmūnų, negu tų „pirmininkų“, 
kurių tik pavardes tegirdime.

NET ŽYDAI UŽDARĖ SAVO LAIKRAŠTI

Šiame tome sakoma, kad revoliucijos pradžioje Rusi 
joje buvo apie 150 aktyviųjų komunistų. Sudėjus iš visų t 
trijų tomų sušaudytųjų pavardes, išeina, kad bent 50% J 
visų tų buvusių komunistų vėliau buvo sušaudyta komunis
tinėje Rusijoje ir tik apie 3% — „fašistinėje“ Lietuvoje.

Čia pat be jokių piktų žodžių rašoma apie prof. A. 
Voldemarą, kuris baigė savo dienas Maskvos kalėjime 
1942.XII.16 d.

Paskutinio puslapio apačioje — Žvyronas Antanas, 
profesorius, „aktyviai dalyvavęs LSDP veikloje, 1944-45 
m. fiz. mat. fakulteto dekanas Vilniuje, mirė 1954.X.6 d. 
Vilniuje.

Nė vieno žodžio apie tai, kad jis buvo ištremtas i Si
birą. iš kur grįžo visiškai be sveikatos ir netimkus mirė 
Vilniuje.

D. B čius

NORI AMNESTIJOS

. , Buvęs Oregono kongres-
episkopaių — $29,900, manas Oregono Porter a- 

000, kitos 6 bažnyčios po ke-|gjtuoja paskelbti amnestiją 
lis milionus. Bažnyčių tary
ba tu akcijų turinti $332.831; pabėgusiems iš JAV kariuo. 
vertės. i menės arba pasislėpusiems

j Į kongresą yra Įneštas i- 
statymo sumanymas pasi
slėpusius nuo karinės prie
volės atlikimo nubausti 2-3 
metus privalomu federalinės 
valdžios vykdomu darbu. 
Tas projektas neliečia de

New Yorke sustojo ėjęs 
žydų kalba spausdintas laik
raštis „Dei Tog“. Jis buvo

tus. dar turėjo 38,000 pre
numeratorių, bet išlaidos 
taip didėjo, kad joms n^be

pradėtas leisti prieš 57 me-į užteko pajamų, todėl paga-’ skaitytojais.

doj ir kitur užsieny.

liau leidėjai gruodžio 28 d. Kiek tokių asmenų yra, 
išleido paskutinį numeri ir tiksliai nežinoma, bet spėja- 
atsisveikino su laikraščio ma. kad jų gali būti net iki

'nuo karinės prievolės Kana-1 Pabėgusių iš karuo.
1 J menes.

100,000.

Vikšrini traktorių išrado 
amerikietis Benjamin Holt 
1900 metais.

mo Kongreso darbų paruo 
Šimo vežimą traukia sudary
tas komitetas ir, komisijos.
Ši branduolį sudaro: Romas i lando /
Sakadolskis (prezidiumo ir! Vakarų — 4. 
komiteto pirmininkas), Ge
diminas Breichmanas. Jūra- Kongreso išlaidos sieks 
te ČeponKutė, Jūratė Jakšty-į per $100,000. Lėšų telkimu 
tė, Gediminas Kazėnas, Au-į rūpinasi Finansų komisija, 
gustas Idzelis, Antanas Kai- • kuriai vadovauja dr. J, Ka 
vaitis. Romas Kasparas. Jo-1 zjckas (Neris International 
litą Kisieliūtė. Antanas Kiz-;Inc > 530 Fifth Ave, New 
lauskas, Milda Lenkauskie-; York, N.Y. 10036). Jai pa- 
nė, Dalia Lukošiūnaitė, dgĮj turime visi.
Andrius Markulis, Algis Mo- Į
dėstas. Saulius MikaliukasJ arAirvrni
Laima Nainytė. Algis Norvi- TAI SKAITYTOJAS!
!as’ y;1? RuiTbytė- E“^ni-! Petr«. Buki, iš Miami,.

?!cTtS’ V,“3- ’JUS,: Fla- iš karto apmokėjo Ke- 
Nijole Stakauskiene Jonasj leivi renumeį eJt u-5 
šoliunaą. Kanna Srugyte. I m 1 nusipirko kaleAterių ’r
Audrone Tamošiūnaite ir. jr maga¥včik,,ili-;
Algis Jasaitis. Mulkiui su tėvu S13.90,f3’aėJ' šn

Sudalytosios komisijos. iškarto paklojo 50 dole- 
savo darbam vykdyti yra iš-' KeIe,no sPaudos relka- 
siplėtusios Į didesnius viene- lams-
tus. Kaikurios iš jų siekia

ko — 13, Detroito — 7. 
Hartfordo-— 7j New Jersey 

7> Pieįilyčiij — 7, Cleve- 
6„ Bostono — 5 ir

« » »

iki 60 asmenų. Visam Jei tokių skaitytojų būtųnet
Fdlrtin-V 11 *V* čiams netektu skustis dėl pi* bust,ne Jaunimo centre. Ad- nj .. sunk —

1CS3S. į

dbllltrllU. V lodili j • . • - i ‘nalaikvti veikia' d.aUgl3U’ tai mUSU. laikra?“ 
i. - . . čiams npfpkhi skustis dėl ni-

II Lithuanian World Youth 
Congress, 5620 S. Claremonti

Didelis ačiū Petrui Bukini;
Administracija
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KAS KAITO BAIK

TAI DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas Detroite
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(Tęsinys)

Rezoliucijos — sunkiai įkandamas riešutas

Gruodžio penktosios posėdžiui, kuris su nedideliu 
pavėlavimu prasidėjo 10:25 vai. ryte, nebuvo nė pertrau
ka numatyta. Manyta, kad tik abu minėti referatai, tik

"Vliko valdyba, dėkodama Kanados lietuviams, jų Tau
tos Fondo pirmininkų Stasį Banelį nuo šiandien skiria 
Tautos Fondo centriniu vicepirmininku“.

"Džiaugiuosi ir mūsų šauniuoju jaunimu. Kiek nuo 
mūsų pareis, darysime viską, kad Antrasis Jaunimo kon
gresas pavyktų,“ sakė jis. Vakar, neturėjęs progos išsi.

. , z.-,-,-, , . aiškinti su vicepirmininku, uzsipuoles taunima be reikalo,pasisakymas dėl jų. tik paploti perskaitvtoms rezoliucį-, c D e .. ., . *, . t .. . A. -• n • , \ , Susitikęs su Komu Sakadolskiu. išsikalbėję. Lietuviamsjoms ir — namo. Praėjo dvi valandos ir daugiau, o (hsxu-! ,. , . . , , 4 . ..J.. ., . . .v • • i -j. i - J • • esanti laime, kad turime tokiu vyrų kaip jis...
sijos nesibaige. Pirmininkas posėdi nutraukė baigiantis, ‘ 1
pirmai ir padarė pusvalandžio pertrauką, kad visi galėtų į Dėkojo Detroito seimui rengti komitetui, ypač to ko- 
užkąsti. Šį kartą jau seimo rengėjai davė gerus, karštus.1 miteto pirmininkui Kaziui Veikučiui. su kuriuo jam tekę 
pietus, tik prie jų niekas ilgai nebegaišo. ! daug susirašinėti ir tartis prieš seimą ruošiant. Dėkojo pro

‘ tonotarui J. Balkūnui, kuris taip energingai vadovauja

Dailininkas V. I»nas: Moteris ir povas

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Dvidešimt po pirmos diskusijos tęsiamos. Pirmuoju 
kalba dr. Justinas Pikūnas. Nebegaliu pasakyti, kokia 
tema, bet, regis, dar jaunimo klausimu. Antruoju — dr. 
Vytautas Majauskas. Jis kalba ilgokai-Jr duoda kelis pa
siūlymus LB-VUKo santykiams'nobmtfoti. Kartoja jau 
vieną vakar pareikštą pasiūlymą: steigti milioninį politinį 
fondą taip, kaip yra įsteigtas kultūrinis Lietuvių Fondas

lėšų telkimui. Kodėl, sako, popiežius paskyrė jį protono- 
taru? Ogi — “todėl, kad prelatas Balkūnas turi proto... 
Lietuviško proto...“ Dėkojo spaudos ir radijo darbuoto
jams ir vėl, kaip ir vakar spaudos konferencijoje, patarė 
rašyti ir skelbti viską taip, kaip kiekvienas matė. girdėjo, 
nesvarbu, ar tai gerai būtų. ar blogai.

I diskusijas jungiasi dr. Č. Kuras. K. Veikutis, dr. H. Bra Į Turime darbą stiprinti ir eisime tuo keliu. Bus krei- 
zaitis (reikia pasakyti, kad jis ir pirmą dieną, ir dabar' piamas ypatingas A liko dėmesys į... (ir čia jau nebeiš- 
tvirtai palaikė PLB poziciją, visur akcentuodamas, jog j skaitau savo užrašų: į vienybę ar į jaunimą?). Jis dar kar. 
PLB vadovybė nepripažįsta darbo pasidalinimo principo), tą kreipiąsis į visus ir kviečiąs į Miką jungtis, nepaisant

partijų, grupių. Neturi būti rei vieno, stovinčio šalia Vli
ko. Užsienis jau dabar didžiująsis mūsų vieningumu, tad 
būkime vieningi. Šiame seime ‘jis matąs tris kartas, tad 
kur gi galinti būti kalba apie plyšį tarp kartų?

kun. A. Stašys (labai piktai atsikirto dr. V. Majauskui ir 
siūlė Bendruomenei žiūrėti kultūrinių reikalų, nekišti na
gų prie Altos), dr. V. Misiulis. Tos diskusijos užtruko ly
giai pusvalandį. Per sekančias dešimtį minučių abu refe
rentai (dr. J. Puzinas ir G. Karosas) iš karto atsakė vi
siems oponentams, kurie jų referatus buvo palietę.

Prieš rezoliucijas skaitant, prof. B. Vitkus pareiškė 
nusistebėjimą, kodėl dr. J. K. Valiūnas paskelbė, kad se
kančių metų Vliko seimas ir vėl grįšiąs į New Yorką? Ko
dėl. sako nesinaudoti kitų lietuvybės centrų, kaip dabai’
Detroito, svetingumu? Jam tekę girdėti, jog Clevelandas 
norįs Vliko seimą pas save turėti, o jis, B. Vitkus, tiesiai 
siūląsį Kanadą. Čia Br. Bieliukas paaiškino, kad nutari 
mo Vliko valdyboje nebuvę, o tik vienas ar du pasisakę,1 
jog bus New Yorke, tai taip ir likę nenubalsavus. Tą patį 
patvirtino ir J. Audėnas. Tuomet atsistojo J. Daugėla ir 
seimą kitiems metams pakvietė į Clevelandą. Plojimų aud
ra parodė, kad seimas tikrai nori būti Clevelando svečiu. >
Tokia entuziazmo suirute pasinaudoję, keli delegatai ir • Detroit News dienraštyje ir kiek daugiau Michigan Cato- 
svečiai vėl prašė žodžio ir... vėl ėmė kalbėti apie jaunimą, i 1L* savaitraštyje. Po seimo, tai yra trys dienos po seimo, 
Pirmininkaujančiam dr. A. Damušiui vis dėlto pavyko i kai Jis reportažas siunčiamas redakcijai, nei spaudoje, 
visus šiaip taip nutildyti.

Į
Dr. VI. Šimaitis, mandatų komisijos pirmininkas, 

perskaitė 
šiau reportažo 
kur kalbėjo
pelius, prie mikrofono atėjo nutarimų komisijos pirminin-! tai. Chamizmo, kaip pasitaiko dažnai net kultūrinių or 
kas Juozas Skorubskas. Prasidėjo rezoliucijų priėmimo ' ganizacijų seimuose, suvažiavimuose, kongresuose, čia 
ceremoniją. Prasidėjo 2:15 vai., o baigėsi... 3:30 va1. Iš į nebuvo nė šešėlio. Manau, kad po kelerių metų Miko sei- 
pradžių J. Skorubskas baiidė skaityti po vieną ir prašė i mas I Detroitą ir vėl mielai sugris.

Apytikriai taip kalbėjo Vliko pirmininkas.
“Paduokime vieni kitiems ranką, atverkime 

Mes visi esame vienas’..“— baigė savo kalbą dr. 
Valiūnas.

širdi. 
J. K.

Kai sugiedojome Tautos himną, laikrodis rodė 3:48. 
Ir atskaičius pusvalandžio pertraukėlę, šitas vienas posė 
dis tęsėsi beveik penkias valandas!

Reportažo autoriaus post scriptum

Buvo daryta pastangų sudominti amerikiečių spaudą, 
TV, o per tai ir platesnę Detroito visuomenę. Keletas die
nų prieš seimą buvo maža žinelytė apie artėjantį įvykį

nei TV žiniose — anei žodžio.
Nepaisant kelių pradžioje suminėtų ir visai nesumi-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Pabrango autobusai, 

cigaretės, degtinė

Nevv Yorko valstijos sei- 1 
mėlis pakėlė mokesčių sumą 
$407 mil. Cigarečių akcizas 
pakeltas 3 centus (dabar pa-,,, 
keliui ims 15 centų akcizo). 
gazolino galionui pridėtas 
1 centas (viso akcizo 8c.), 
degtinės galionui pridėtas 
$1 (viso labo degtinės galio
nui dabar akcizo mokoma 
$3.25). Vynui ir alui akcizas 
nepakeltas.

Tas pakėlimas vykdomas 
nuo vasario 1 d.

j Autobusų mokestis pakel- 
J tas. 5 centus, taigi vienas . 

jų atstovams pareiškus, kad pravažia\imas atsieis 35 et. 
komisijos yra atsistatydinu- ( Uždirbantis per metus 
sios taryba sutarė . i $5.000 dabar pajamų mo-

. tarybos pirmininkui įssiais-1 Į.es£jo daugiau $10,
bos posėdis įvyko gruodžio kinti su tarybos nariais bū-, uMi,mokės 

rt. Ne\\ 7 oike. Posėdi sitnų komisijų sudėti. '$29.75 daugiau. uždirbantis 
pradedant pagerbti tiys re-, i $50,000 — $260.75 daugiau,
seniai mirę įžymūs lietuviai: Kadangi iki naujųjų są-

1971 m. gruodžio 13 d. Vo- matos metų valdyba nesu 
kietijoje, Miunchene, miręs spėjo sąmatos projekto pa- 
advokatas Kazys Oleka, bu- ruošti, valdybos vicepirmi- 
vęs nepriklausomos Lietuvos ninkas J. Audėnas prašė ta- 
seimo narys ir vidaus reika- įvbos nutarti leisti valdybai: 
lu ministeris. 1971 m. gruo- darvti mėnesines išlaidas'

Posėdžiavo Vliko taryba

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Tarv

džio 24 d. Vokietijoje. Bon- 
noje. miręs profesorius dr. 
Zenonas Ivinskis, buvęs Vli
ko ir jo Vvktomosios tary 
bos narys, ir 1971 m. gruo- 
džio 28 d. Nem Yorke mi
ręs inžinierius, savanoris- 
kūrėias pik. ltn. Antanas 
Novickis, buvęs Lietuvos 
Laikinosios Vyriausybės su-

vienos dvyliktosios praėju
siu metų sąmatos ribose. Pa
sikeitus nuomonėmis, Audė
no prašymas tarybos priim 
tas su papildymu, kad 1972 
metų sąmatos projektą val
dyba pateiktų tarybai tvir
tinti ne vėliau kaip 1972 m. 
sausio 31 d.

WASHINGTON D.C.

Išrinkta LB apylinkės 

valdyba

Praeitų metų lapkričio 19 
dieną buvo Washingtono 
lietuvių metinis susirinki
mas Šv. Dominiko bažnyčios 
patalpose kuriame išrinkta 
nauja JAV LB Washingtono 
apylinkės valdyba. Gruo
džio 19 d. ji taip pasiskirstė 
pareigomis: pirm. dr. Jonas
B. Genys (8908 Orbit Lane, 

Vliko tarybos posėdžiui geadbrook, Md. 20801, tel.
sisiekimo ministeris ir Vliko pirmininkavo dr. Bronius 301_  459-5693), vicepirm.
Vykdomosios tarybos narys. Radzivanas. Lietuvių Fron- Jūratė Miciutaitė ir Antanas 

to Bičiulių atstovas, sekre- Dambriūnas, sekr. Asta Vi» 
Vliko valdybos pirminin- toriavo Vytautas Vaitiekų- tėnaitė (7910 Livingston 

kas dr. J. K. Valiūnas pain- nas, Lietuvos Krikščionių rj. Oxon Hill. Md. 20021,
formavo apie Vliko reasravi- Darbininkų Sąjungos atsto- tel. 301 _  248-5262). ižd.
ma dėl kunigu Zdebskio ir vas. Posėdy dalyvavo PLB Arvydas Barzdukas.
Bubnio nuteisimo okupuo atst. Balys Raugas ir sve-
toje Lietuvoje, Simo Kudir- čias prof. Bronius Kasias. ; 
kos tragedijos metinių atžy-

Inž. A. Novickis palaidotas

Naujoji valdyba nutarė 
suruošti gegužinę, pakviesti 
Baltimorės vvru chorą ir ak-• t
tyviai prisidėti prie darbų, 
organizuojant Antrąją Šiau
rės Amerikos Baltu Infor-

pasikalbėjimus su 
Jvic- 

eso 
Der-!

vinskiui už Lietuvos padė
ties priminimą Jungtinių 
Tautu komisijos posėdyje, 
svetimųjų spaudos sekimą 
ir apie pasitraukimą iš Vliko, 
valdybos nario dr. B. Ne
micko

Cypress Kilis kapinėse

priimti kiekvieną atskirai. Atsirado kritikų, kurie pasige
do vieno kito žodžio arba rado keletą žodžių nereikalingų, ! 
Tuomet buvo perskaitytos visos kartu. Dabar, be eilinių j 
kritikų, pasipiktino ir pats Vliko pirmininkas dr. J. K. i 
Valiūnas, nes rezoliucijose nebuvo suminėti vakarykščioj 
jo kalboj akcentuoti du pagrindiniai Vliko siekimai (prez. 
Nixono sudominimas, važiuojant jam i Maskvą, ir Lietu
vos laisvinimo reikalų pristatymas' saugumo konferenci 
jai). Daugiausia -buvo kovojama d^F^’ahėkč^^endruome-

Alfonsas Nakas

DETROIT, MICH. teise pasiremdami. Tačiau 
mūsų tauta vis dar pasruvu Valdybos vicepiiTnininkas 

, . ... , , Juozas Audėnas painforma
si krauju... Valiūnas dar, vo anje Vliko seimą ir jo 
pažymėjo, kad lietuviai 11;nutarimus. Jo pranešimą pa- 
toliau kovosią, skleisią pa-i njjfjg Bionius Bieliukas ii 

Detroito dienraštis ”Det-J šauly objektyvią mformaci-. Juozas pažemėnas. 1 ?
roit News“ 1971 m. gruodžio ia, be to, naudosią savo rin-j

_ - - - Giminę galią bei ūkinį pajė-i
nės padėties ir ios poveikio

Amerikiečių laikraštis 
apie lietuvius

nęi. Čia buvo minutė po»minutės ginčijamasi dėl kiekvieno 
žodžio. Kitas išskirtinas kritikas buvo Jurgis Valaitis. Jis ! d. įdėjo Donald P. į 
pasigedo originalių rezoliucijų: tokių, kokių kitais metais • Connor platų jti aipsnj, gumą.

labai kantriai rašant ir skaitant, vėl perrašant ir skaitant, 
visi norimi nutarimai buvo suformuluoti. Jie Keleivyje 
paskelbti.

Seimą užbaigė dr. J. K. Valiūnas

“Nieko Vliko valdyba taip nenori, kaip kad seimas 
našiai praeitų“, pradėjo dr. J. K. Valiūnas, seimą uždary
damas. Toliau jis sakė, jog pats esąs penktame Vliko sei
me ir kad šis, detroitiškis. jo nuomone, praėjęs labai pa
kilioje nuotaikoje, džiugiai. Dėkojo visų kartų lietuviams 
už darbą, pasišventimą ir džiaugėsi, kad bendromis jėgo
mis esą daug padaryta. Dėkojo ne tik JAV gyvenantiems 
tautiečiams, bet ir visų kraštų lietuviams, o ypač kanadie
čiams. Savo organizuotumu, savo aukomis Kanados lie ’

į me paveikti visas J. Tautose ™
field. Detroite. Viešojoje atstovaujamas vyriausybes gI,s: ,Audg'.as7 .Y'r5,ck?s’ 
Bibliotekoje buvusi pastaty-; reikalauti iš Sovietų Rusijos, Nemickas. Diskusini išvarto- 
ta Kalėdų eglaitė su lietuvis-i kad ji Baltijos valstybes iš-i
kais papuošimais — siaudi- laisvintų iš kolonializmo 
pūkais ir kt. Nurodyta, kad varžtų. Amerikiečiai turėtų 
eglaitę papuošė Uršulė Ast- suprasti Sovietų Rusijos ag- 
rienė iš Grand Rapids. Ta resyvumą ir jos siekimus 
proga dienraštis antrojoje JAV-bes paversti antraeile 
straipsnio dalyje pateikė pa- valstybe...“ Pagaliau Vliko 
sikalbėjimo su Vliko pirmi- pirmininkas teigė, kad Vli- 
ninku dr. J. K. Valiūnu min. k»s. atstovaująs 3.2 mil. gy
tis. Jis Detroite lankėsi Vii- ventojų. ko\o> tol, kol Lie-. Vyt. Vaitiekūnui atkrei- 
ko seimo metu. 1 tuva taps suveieni valstvbėJ pUS tarybos dėmėsi, kad

Atsisveikinimas su tautai
nusipelniusiu velioniu įvyko macijos konferenciją. Suda- 
1971 m. gruodžio 30 d. New rytos penkios komisijos. 
Yorke — Richmond Hill — Jaunimo reikalų komisijos 
Garšvos šemieninėje. Su ve pirmininke pakviesta Joana 
lioniu atsisveikinimo žodį Vaičiulaitytė, Sporto reika- 
tarė: Lietuvos gen. konsulas lų komisijos pirmininke bus 
New Yorke Anicetas Simu- pakviesta Elvyra Vadopalie. 
tis, Vliko pirmininkas dr. J. nė. Taip pat bus sudarytos 
K. Valiūnas. Lietuvos Lai- komisijos lituanistinės mo
kinusios Vyriausybės ir Lie- kyklos reikalams, informaci- 
tuvos Valstiečių Liaudiniu- jos reikalams ir parengimų 

‘ kų S-gos vardu ir. be to, L. reikalams. Visu komiteto 
T. Sandaros ir bendramin- nariu sutarimu Washin?to- 
čių vardu dr. Juozas Pajau • no lituanistinei mokyklai 

TA. , .. .... , jis; I eonas Virbickas—Lie-! paskirta 50 doleriu ir jauni-
Dis <usi.iose c ei tarptauti-j tuvos kūrėiu-savanorių var-; mo sporto klubui 20 dolerių, 

du, inž. V. Bioševas —Ame. Į
rikos Lietuviu Inžinierių ir- Nutarta sudaryti pareugi- 
Arcbitektu S-gos, Alek-Įn’u kalendorių. Tuo rūoin- 
sandras Vakselis — Lietuviųj ,s; Jūratė Miciutaitė (1736 
Bendruomenės aovgardos. v- Pbodes St.. Arlin.gton,

ie fju-vba sutarė, kad Vliko 
valdvba sudarytu a d boc 
kom isi ia. kuri. atsižvelgda
ma i šiuo metu vvkstančius 
tamtautinės padėties dina 
miškus pasikeitimus, pateik
tu Vlikui konkrečiu siūlvmu 
dėl laisvinimo veiklos turi
nio, metodų ir priemonių.

' Jonas Šlepetys —
Karių “Ramovės“
Jonas Rūtenis — 
draugų vardu.

Visi pareiškė nuoširdžią 
užuojautą velionio našlei 
Burutei Grigaitytei Novic- 
kienei. vaikams Živilei ir

Lietuviu va. 22201. tel. 703 — 522- 
vardu ir 0279). Kad ruošiant paren- 
artimųjų ’ gimus neįvyktų nesusiprati

mu ir kad parengimu laikas 
vūtu tinkamai suderintas, 
AVashingtono ir Baltimorės 
organizacijos yra prašomos 

(s^vo planus pranešti J. Mi-

(E) I 1970 m. gruodžio 18 d. ta-

Sigitui bei kitiems artimie.:ciutaitei su ja pasitarti, 
siems.

Šeimos bei artimųjų var-l FEJERVERKAI SUŽEIDĖ
du kalbėjusiems padėkojo 2 000 ŽMONIŲ 
Visvydas Mačiūnas. Atsi.
sveikinimui vadovavo Juo-; Italijoje Naujųjų Metų 
zas Audėnas. Su velioniu at- fejerverkai sužeidė 2,000Dienraštis papasakojo a

tuviai, esą. sugėdina mus. Jeigu 25 tūkstančius tautiečių l pi® Miką, jo veiklą, apie misijoms trejų metų kaden- sisveikino apie 200 žmonių.' žmonių, o 7 dėl jų ir mirė.
teskaičiuojąs kraštas per vienerius metus Mikui suaukojo HVįminint Valiūną, ku-i Apie 80 < Kanados gy- ciją ir kad tarybos komisi Gimodžio 31 d., dalyvau- 
10.000 dolerių, tai, esą, reikia tiesiog stebėtis. Jeigu taip J j.0S Y^sudaiytos kaikurios jant nemažam nevvyorkie-'
elgtųsi JAV lietuviai, tai “neturėtume taip ilgai
čių šiaudų, dėkodami jiems už aukas“ (supra 
čai dėl kelių žodžių rezoliucijose nebuvo verti tie

į ryba yra nustačiusi savo ko-

JAV-se tokios



Puslapis ketvirtas Nr. 2. 1972 m. sausio 11d.

MASKVA PYKSTA ANT KOMUNISTŲ ŠNIPŲ 
LAISVŲJŲ RADIJŲ LIZDAS PRANCŪZIJOJE

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Trūksta įvairių prekių

Nepaisant partijos paža
dų. Sovietų Sąjungos gyven
tojai vis dar nusiskundžia
suvartojamų ir kitokių pre- reikalavimų, svarbiausia,— 
kių trūkumu. Tai pavaizduo- j ne visi Lietuvos gyventojai 

gali sekti televizijos ar radi
jo programas. Tai paaiškėjo 
iš Transporto ir ryšių komi-

ja toks pokalbis Maskvoje:
Pirkėja, pagaliau suradus 

si pageidaujamą prekę uni

Bloga spalvota televizija

Lietuvoje veikianti televi
zija bei radijo siųstuvai dar 
negali patenkinti pailijos

versaliniame magazine, su- sijos posėdžio vadinamojoje 
suko: „Pagaliau išsipildė Į Aukščiausioje Taryboje Viri 

niu j e.mano sapnas!“ Kaimynė ją 
paklausė: „Ką gi pirkote?“ 
Ji atsakė: „Radau minko 
kaili.“ Kaimynė nusivylusi 
tarė: „O aš maniau, kad ra
dote mėsai malti suktuvą...“ 

Tas pavyzdys liudija, kad 
Sovietijoje trūksta Įvairių 
prekių, o jeigu jos ir gami
namos. tai sunku jų gauti.

Nėra lengva gyventojams 
Įsigyti vadinamų liuksusinių

Pagal „Tiesą“ esama dar 
trūkumų techninių priemo
nių srity. Lietuvoje šiuo me
tu veikia penki vidutinių 
bangų ir 10 ultratrumpųjų 
bangų siųstuvai. Vidutinė
mis bangomis transliuojama 
dvi respublikinės (t. y. Lie
tuvoje paruoštos) progra
mos, ultra^rumposiomis— 
perduodam

Sovietų spaudoje tebe
vyksta aštri kampanija prieš 
Vak. Vokietijoje, Miunche
ne, tebeveikiančius „Laisvo
sios Europos Radijo“ ir 
„Laisvės“ (Svoboda) siųs 
tuvus. Puolimus kelia sovie
tų laikraščiuose ar spaudos 
agentūrose rusai autoriai, jų 
straipsnius persispausdina 
respublikinė spauda. Radi-- 
jo veikla dabar dažnai sie
jama su 1972 metu vasarą 
tame pačiame Miunchene 
numatytomis sporto Olimpi
ados žaidynėmis. Savo ruož
tu, rusai vis Įkyriau, ypač 
pernai Bonnos-Maskvos su
tartį pasirašius, puola ir i 
vairių tautybių emigrantų 
veiklą Bavarijos sostinėje.

L. Burniaševo, APN 
(„Novosti“) agentūros at
stovo, straipsnis yra čia vie- 
nas būdingesnių pavyzdžių. 
Ji persispausdino ir vilniškė 
„Komj. Tiesa“.

Aiškinama, kad vokiečių 
„revanšistai, neonacistai ir 
diversantai“ būsimos Olim
piados žaidynes sieks pa

Gerą lizdą komunistų šnri 
pai buvo sukūrę Londone, 
prisidengdami prekybos mi
sijų, bankų bei kitų Įstaigų . . .
narių vardais. Tą lizdą Bri-; ^ams' ^aigl 
tanijos valdžia, kaip žino-1 tatams*

bu, kad varžybas stebinčių 
nuotaika būtų neutrali, kad 
klimatas būtų tinkamas, kad 
žaidėjų neerzintų ir nevar
gintų kiti pašaliniai povei-

ROMANAI
su-

kaip
me, išardė ir iš savo krašto 
išvijo daugiau kaip šimtą so
vietų agentų.

Aiškėja, kad tokį pat jau. 
kų lizdą komunistų šnipai 
turi susisukę ir Paryžiuje e- 
sančioje Unesco organizaci
jos vyriausioje būstinėje.

Birutė Kemėžaitė,
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294i

kiai. Mat, varžybų aplinka Ps^*» kaina $4.50. ' MES
turi didelės reikšmės žaidė-1 Rezistencija, romanas, i ŠAULĮ, 

ir varžybų rezul- 'parašė R. Spalis, 429 psl.,
* kietais viršeliais, kaina —
$6.00.

Kaip matome, ir šachma
tų varžybos vra didelis biz
nis.

savo drauDovanokite

gams ir bičiuliams metinę

TT t • Keleivio prenumeratą. JumsLnesco yra Jungtinių ’
Tautų sukurta organizacija, atsieis tik $7, o tas, kuriam
kurios tikslas skatinti tarpe 
valstybių kultūrinį bendra* 
darbiavimą. šnipams tai e- 
santi labai patogi ir nekaltai 
atrodanti priedanga, todėl 
ten jų ir prigūžėjo gausybė.

ji bus dovanota, per metus

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

VALDYSIM PA-
parašė L. Dovydė

nas, I tomas 268 psl., II to- j 
mas 248 psl. Kiek. ieno tomo ? 

$4.00.
Andrius Vaiuckas, NE- : GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,

MtlNO SŪNŪS, romanas fc; Stefanijos Rūkienės atsimi-f 
suvalkiečių ūkininkų sukili- • II-sis kaina ’
mo 1935 m., I tomas, 280 j kietais viršeliais $6.00. 
psl.. kaina $3.00. j LIETUVA BUDO, Stepo-

Andrius Vaiuckas, NE j no La*rio atsiminimai. 416
MUNO SŪNŪS, II tomas.Į Psl- kaina................... $2-00

kaina $4.00. j TAU; LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sk, kai
na .......... ................  $2.00

428 psl

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl J
kaina minkštais viršeliais!

kas savaitė gaudamas Kelei-i $2.59, kietais $3.75.
vį, jus tikrai atsimins. Į Jurgis G,,auda L,Eps.

_____________________________ į NOS IR APMAUDO ĄSO-
ČIAI, premijuotas romanas, i

Ką tik gavome

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
Kaina ............................ $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN-

ena sąjungi-
prekių, kaip kailiniai, saldy-! nė (iš Maskvos) ir viena neš
tuvai, automobiliai, televi-1 publikinė programa. Pripa-
zijos aparatai ar baldai. Dar žinta, kad vidutinių bangų r "7^“,'tfkslami-de 
dažniau sunka gauti ir namų siųstuvai dar nepakankamai Į monstruoti „retenzijoms 
apyvokos daiktų, kaip me- galingi, ir todėl respublikinė ’ žemes esančias j ,.vtus nu0 
sai malti prietaisų, indų. ar= radijo programa blogai gir- Vak. Vokietfios sienų, o ki- 
batinių puodelių, lempučių.Į dima Lietuvos šiaurės rytųjų stiprinsią „socialistinių 
magnetofono juostų, indam ! bei šiaurės vakarų zonose, o;
plauti miltelių ir kitų reik- • Kaune. Klaipėdoje ir Šiau- '

Apie tai rašo Londone ei
nantis „Sunday Times“ laik
raštis. Toje organizacijoje n.,.. . 4 k •
darbuojasi nuolatinis Sovie-į Didžiosios Lietuvos uni- va;na 00
tų S-gos atstovas Kudriav- anas G/ce^lus’ į40 PsL’j U kama t 
cev, kuris esąs pati didžiau ! ?ai.^stl?os1 aS,i Kazys Piačenu
šioji komunistinių šnipų gab' P ’’ kaina $10.00. - ANT KELIŲ...,
va. Į jo šnipinėjimo veiklą’ Agonija, romanas, antra kun- Strazdelio gyvenimo, 
jau ir kitose valstybėse buvo laida, parašė J. Gliaudą, 406 * tomas 200 ps., kaina $2.00

304 pusk, kaina $4.00. iTYS, Kazio Griniaus, 1 to- 
Birutė Pūkelevičiūtė, — mas, 300 psk. kaina .......$2.

Rugsėjo šeštadienis, atsiminimai ir min- 
premijuotas romanas, <f237;TYSi dr. Kazio Griniaus,

‘ II tomas. 336 oš!, kaina $5.
LIETUVOS VYČIO PĖD-

- atkreiptas dėmesys.

šmeižimo kampaniją“.

Kitas patyręs šnipas yra 
Ukrainos atstovas Kočubej.

• psk, kaina $5.00.
Aišvydo pasakos, parašė 

kaina $3.00.
Tokie pat yra ir generalinio Sudiev! Aš išeinu..., romą-'

į II tomas 160 ps., kaina $2.00
Alė Rūta, VIENIŠI PA

SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50.

PULKIM. SAKAIS juozo strolios ido. 
romanas is. mQs 194(1.1945 m a[simini.Į

mai. 176 psk kaina $2.00. 
PASKUTINIS POSĖDIS,

Juozo Audėno atsiminimai,
227 psk, kaina........... $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE-

Anatolijus Kairys, IŠTI-menu, kuriu Vakaruose isi-' liuose blogai girdima ir toji1 Rusai apskaičiavo, kad i diiektoiiaus pavaduotojas ras, parašė Birute Kemėžai- ori „„1
- ' ’ ‘ 1 - - 1 šiuo metu Miunchene veikiai Volkov. sovietų delegacijos tė, 294 psk. kaina $4.50. , KIMOJI ŽOLE,-u4 psl. ro

87 Įvairios organizacijos ir į „šoferis“ Krasilov, tarnauto- —........... - -- manas, kaina $5.00.gyjama be sunkumų.

Svarbiausių 
n4/

kasdieninio

■ maskvinė radijo programa. 
Televizijos siųstuvai blo-

gai perduoda spalvotas t.ele_ 
Maskvoje, palyginus su New! viziJ'os programas. Numaty- 
Yorko kainomis, vra žymiai jz «/ j

vailojimo prekių kainos;

ta stiprinti radijo siųstuvų

tarnybos, kurių veikla esanj jų skyriaus bendradarbiai 
ti nukreipta prieš komunis-i Diačenko ir Ikonikov, tech- 
tines šalis. Iš jų 25 organiza-' nologijos skyriaus bendra- 
cijos veikiančios prieš Čeko= darbis Kostikov. tarptauti-

gami- ' galingumą bei gerinti tele- Slovakiją, 18 — prieš Sovie- nio bendradarbiavimo moks-aukštesnės ir tiems o----  .... , .
niams įsigyti Sovietijos dar-! vlzl?°® Programos perdavi- 
bininkas turi ilgiau dirbti. I mo kokybę. Planuojama sta- 

> tyti televizijos siųstuvus A- 
Jautienos kilogramui Įsi-j nykščiuose. Klaipėdoje ir 

gyti New Y orko darbininkas, Vilniuje, galvojama ir apie 
turi dirbti 45 minutes, o gi i stereofoninių laidų translia- 
Maskvos darbininkas 196 yima ultratrumpuju bangu 
minutes. Viščiuko kilogra- siųstuvais.
mui Įsigyti newyorkietis dir- i 
ba 16 minučių, o rusas 260 į 
minučių. Kitų dalykų kai=>, 
nos, sovietų piliečio reikalin-, 
go tam uždarbio laiką žy-1 
mint skliaustuose, taip atro-! 
do:

(E)

Virgilijus Noreika apie savo 

koncertus

Neseniai solistas Virgili
jus Noreika grįžo iš Rytų 
Vokietijos gastrolių. Ten jis

tų Sąjungą, 9 — prieš Veng- linių tyrimų srityje skyriaus 
riją, 7 — prieš Rumuniją,1 viršininkas Para j. Taigi vis 
6 — prieš Jugoslaviją. 4 —' aukšti ir Įvairių specialybių 
prieš Rytų Vokietiją ir 1 —' pareigūnai.
prieš Bulgariją. i

_ . i Be to, pasak minėta laik-
Esą, Mmnehenas ne atsi- raštj, sovietų delegacijoje

tikrinai virtęs šaltojo karo , yra fjar 3 įtariami šnipai, o 
centiu. Čia įsikūręs n vokie- , ju viso Unesco bendradar- 

, cių politikas r. J. Straussas, ^ju tarpe vra 15 
ir, rusų nuomone, jis faktiš-•
kai miestą pavertęs antikoj Aplamai, sovietų atstovyrt 
munizmo tvirtove. Toliau bėse šnipinėjimo darbą dir-1 
tvirtinama, kad patys vokie- ba kone visi tarnautojai. Net į 
čiai sieksią būsimą Olimpia- įr vadinamasis „šoferis“ ne ‘ 
dą panaudoti antikomuniz-j visada tėra tik šoferis. Kaip 
mo ir revanšizmo propagan
dai.

Ištikimoji žolė, romanas, 
parašė Anatolijus Kairys, 
254 psl.. minkštais viršeliais 
kaina $5.00. i

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas: !
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas, 438 
psl., kaina minkštais virše-; 
liais $3.15, kietais $3.75.

Rene Rasa,
KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
šeliais — $3.75.

Juozas Švaistas: Ž1GB 
RIAI PLAUKIA, romanas 

Atsitiktiniai susitikimai, ‘ iš knygnešio Kun. M. 8iūa 
■ 216 psl., kaina minkštais vir- ravičiaus gyvenimo, 233 psl.
šeliais $2.50.

Pieno litrui nusipirkti a- Varta šikaV mo ir revanšizmo propagan-1 jau patyrimas parodė, toks
rnerikietis dirba 7 minutes ™ daL »ūti i".*į
(maskvietis 32), diy likai, kįturiuose spektakliuose iri Burniaševas pabrėžia, kad valstybėje buvęs spaudos at-l 
.kiaušinių —17 min. (162 ,.^.. atskirą koncerta ope. antįkomunizmo bare ypatin- stovas, ambasadoriaus pava-j 
apelsinui — 8 min. (138).;^ konce|.ty saIėje Jo 1 gas vaidmu0 skiriamas mj.! duotojas ar koks nors preky-Į

o . gramoje buvo lietuviu kom-! nėtiems dviems radijo siųs- bos delegacijos pirmininkas,
muilo gabalui — 2 (25). vi- VoV Jo „profesija“ yra keičiama

pagal reikalą ir šnipinėjimo 
uždavinius, kuriuos jis kada 
turi atlikti.

Įsigykite
ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

S ž m as

53 vai. (204 vai), spalvotos! 
televizijos priimtuvui —147! 
vai. (1,111 vai.), telefono 
mokesčio per 2 nįėnesius— 
52 min. (246 min)fc 
naudai išskaičiuotinas
vyrų plaukų kirpimas, nes 
už tai amerikietis Nevv Yor
ke sumoka 46 darbo minu
čių uždarbi, o maskvietis— 
tik 39 minučių.

(E)

Nauji rašytojų sąjungos 

nariai

nijaus Oniegino“ ir "Truba
dūro“ spektakliams Vilniaus 

'rojez koncėltuos Lietu- 
talkinin

kaus Klaipėdos liaudies o-
peros pastatyme „Čigonų 
baronas“. Tolimesnės kelio^ 
nės numatytos i Leningradą, 
Maskvą, Jugoslaviją ir i 
Vengriją.

Naujas filosofijos daktaras

Pernai grudžio 27 d. filo- 
, logijos mokslų daktaro di- 

Į sąjungą priimti šie rasy-, sertacija Vilniaus universi- 
tojai: Paulius DrevinisOre-į tete apgynė Lietuviu kalbos 
vinskas, gimęs 1919 m. Bir-- įr literatūros vyr. mokslinis 
žų rajone, poetas, mokyto-j bendradarbis V. Galinis. Jo 
jaujas Klaipėdos vidurinėje; disertacijos tema: „Naujos 
mokykloje^ Jonas Juškaitis,! kryptys lietuviu literatūroje 
gimęs 1933 m. Jurbarko ra-j (1917-1932)“.
jone, poetas: Albertas Lau->
rinčiukas. gimęs 192# m. [ f Mirė A.< Naujaiienė 
Šiauliuose, publicistas ir.
dramaturgas, dabar „Tie-! Tik dabar gauta žinia, 
sos“ vyr. redaktorius, ir Al- ' kad pernai gegužės 9 dieną 
gimantas Pils-Polianinas, gi’ Šiauliuose mirė Aleksandra 
męs 1931 m. Klaipėdoj, pro-1 Naujalienė. žinomo koope’ 
zininkas. dabar dirbąs „Va- ratininko Juozo Naujalio.

rusą. esąs įssukis tiems, ku 
rie kovoja už Įtampos Euro
poje sumažinimą“. Teigia
ma, kad šios stotys kišasi i 
socialistinių kraštų vidaus 
reikalus...

(E)

SUOMIJOS RINKIMAI 

NIEKO NEPAKEITĖ

Suomijos parlamento rin
kimų rezultatai nieko nenu
stebino: 4 senos koalicijos 
partijos (socialdemokratai,! 
agrarai. liberalai ir švedų) 
partija) kaip turėjo iš 200 
atstovų 108, taip ir dabar 
tiek pat turės, tik viena jų 
kiek daugiau, kita mažiau.

Didžiausia frakcija buvo 
ir bus socialdemokratų. Ji 
atstovų skaičių padidino3 ir 
todėl dabar turės 55 atsto
vus. Agraių partija turėjo 
36 atstovus, ir tas skaičius 
nepasikeitė, švedų partija)
neteko 2 atstovų ir teturėsi mėjusiam 32U/4.

SUNKU PARINKTI VIETĄ 

ŠACHMATŲ VARŽYBOM

Ši pavasari Fisheris turi 
varžytis su Spaskiu dėl pa
saulio šachmatų čempiono 
vardo. Juodu nesusitarė dėl 
vietos, todėl ją prinkti pa
vesta Pasaulio šachmatinin
kų federacijos prezidentui 
dr. Max Euvs. Abu varžovai 
dar turi teisę atmesti po vie
ną pasiūlymą.

ti testamentą. Ten yra ir tes-
Žaidynėms vieta gi eičiau. tamentų pavyzdžių. Jos kai

šia bus parinkta viena iš pa-' 
siūliusių didesni atlyginimą.
Iš daugiausia siūlančių yra:
Jugoslavijos sostinė —$152.
000, JAV — $100,000 (ją) 
atmetė). Argentina — $150,1 
000. Islandija — $125.000

Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali

i
i TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl.. kaina 
$2.50.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai. kaina..........$3.00.
ATSIMINIMAI APIE 

įJUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvisnes, č>8 psl.,

1 tr. Tarulis, VILNIAUS 
RUEAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15.

, kietais viršeliais $3.75,
Nemunas teka per Atlan

tą, Vytauto Alanto 5 novę-lį^g ~ ’’
. lės, 263 psl., kaina minkštais! NEPRI KLAUSOM A I LP. 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 • njVĄ ATSTATANT, Ra- 

MEILĖ TRI- pOio Skipičio, 440 puslapių,
kaina ............................... $5.

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

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psk, kai
na $1.50.

SIAURUOJU TAKELIU, 
!K. B. Kriaučiūno, 178 psk,
kaina ...............................$2

NEPRIKLAUSOMYBES 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psk, kietais vir
šeliais kaina $3.75.

GYVENIMO VINGIAIS,

į kaina $2.50.
• Vacys Kavaliūnas. KAL
: NŲ GIESME, premijuotas 
! romanas, 20J psi., kaina 
j $2.50.
j Aloyzas baronas; ViENl 
> oi MEDŽIAI, 117 psl. K<u 
į na <1* l,5o.
Į Vytautas Volertas, UPE 
Į TEKA VINGIAIS, romanai
j 382 psl.. kaina $3.50.

Alė Rūta, KELIAS Į 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos
lietuvių gyvenimo, 248 psl. 

• kaina $3.06*
j Vytautas Volertas, G Y 

te gauti ir Keleivio administ- i VENIMAS YRA DAILUS

racijoje.

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary-

romanas iš lietuviu emigran- 
cų gyvenimo, 242 psi., ka
la $2.50

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas, 
365 psk, kaina $5.

Jeronimas ‘Ignatonis, LŪ*
ŽIAI, 301 psk, kaina S3.00 
MIN DAUGO N UZ U D Y - 
MAS, Juozo Kralikauskc

dr. P. Kalvaitytes-Karvelie- 
nės, 360 psk, kaina . .$3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944--1S5O metų atsimini

mai, parašė Juozas Kapa- 

činskas; 273 pusi. kaina $3.
PER GIEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918i IV to
mas. 272 psk, kaina kietais 
viršeliais ................... $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi-

na — $3.00.

Geri žodynai
1 Anglų - lietuvių kalbų žo- 

valstybės pasiū-! d-vnas- Baravyko, 590 psl

10. o liberalai neteko vieno,' 
tai turės 7.

Komunistai turėjo 36 at
karinių Naujienų“ redakci- mirusio ten pat 1969 m. rug_ stovus, laimėjo dar 
joje. ročn., žmona, todėl jų bus 37,

vic-na.

premijuotas romanas, 24* į nimai (1920-1922 m.), 312 
psk, kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATS’MINIMAI, I tomas, 
320 psk, kaina $3.50, II to
mas 2<S2 psk. kaina $3.50.

DANGUS DEBESYSE,— 
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psk, kaina minkštais virše 
liais $2.50. kietais $3.75 

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 
•onėlės Orintaitės, 234 psk. 
Kaina $3.00.

Nuo krivūlės iki raketos.
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psk, kaina —

Dsk. kaina $3
Juozas Kralikauskas, TH 

NAGO UGNIS, premijuota, 
omanas, 205 pusk, kains 
2.50

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

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS. 166m:ri. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke

Kai kurios ____ _— ------- . .....
lė tik S7O.000-$80,000. j apie 30.000 zodznj kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų zo*
Iš gautos sumos laimėju-i dynas, redagavo Karsavi-Deivio administracijoje 

šiam teks 67’//; ir pralai- naitė ir Šlapoberskis. apie! Aloyza® Baronas: LIEP

daugiausia 
$25,000.

tebuvo mokėta
Iki šiol 27.000 žodžių. 511 psk, kai* i TAI IR BEDUGNĖS.

Vieta varžyboms yra la
bui svarbus dalykas. Svar

279
pre
psl.na —$5 oų ! mijuotas romanas.

Lietuviškai angliškas žo- kaina $3.00.
d v na s, Viliaus Peteraičio, II Vvtautas Alantas: TARP 
laida, daugiau Kaip 30.000 DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
žodžių, 5S6 psk, kaina $7.C0. pusk, kaina $4.50. $5.00.
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f PasikalIičjimas 51
Maikio su Tčvuf

— Aš galiu bečyt, kad kas 
nors ją pavogs. i

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Bijojo to ir Juozas, nesi 
vos tik angelas Moroni jį ap
leido, po visą apylinkę pa
sklido gandas, kad jis pali
ko Juozui auksinę knygą. 
Jis slapstė ją beveik kasdien 
vis kitoj vietoj. Ir jam pa-» 
čiam buvo pavojinga, nes 
dviem atvejais kažkas jį pro 
langą šovė. Palmyroj jam 
pasidarė jau pavojinga gy
venti. todėl jis persikėlė į 
uošvių namus Harmony 
miestely. Įsikūręs saugesnėj 
vietoj, jis pradėjo tą knygą 
veisti anglų kalbon.

— Ar tai ji buvo ne ang
liškai parašyta?

— Ne, tėve, ji buvo para
šyta nežinoma kalba ir ne
pažįstamomis raidėmis.

— Nu, tai kaip jis galėjo 
ją versti?

— Paslaptis ir čia. tėve. 
Ir dar paslaptis, kodėl jis 
darė vertimą ne tiesiai iš ori
ginalo, o iš nuorašo, pirma 

t nurašydamas originalą ant 
, atskiro popieriaus, o paskui 
I tą nuorašą versdamas anglų'

•* i kalbon.. Kai atėjo pas jį pa- j 
sukalbėti 'kaimynas Harris, _ 
Juozas parodė savo lakštus: 
jam. Kaimynas buvo pažan ' 
gus žmogus,
bai susidomėjo ir 
kad Juozas duotų juos jam; 
pastudijuoti. Juozas 
Harris nusivežė tuos popie
rius Nevv Yorkan ir parodė 
kalbų ir literatūros profeso-i 
riui Chas. Anthonui. Tas 
juos pavartė ir pripažino, 
kad tie nuorašai padaryti iš 
egiptietiškų. chaldiškų, a_ 
svrišku ir arabišku raštu ir•/ t * * t
kad anglų kalbon jie išversti j 
labai tiksliai. Sakoma, kadį 
Harris sugrįžęs pas Juozą ir 
padėjęs versti tą knygą to-

OHIO VALSTIJOJE
CLEVELAND, OHIO j Man yra tekę nekartą viešė

ti jų tėviškėje Lietuvoje.
Vieno žemaičio likimas !I

Į Šia proga dėkoju Braziu-> 
Kalėdų proga aplankiau liams už vaišes ir linkiu lai- 

didžios nelaimės ištiktą mū- mingų 1972 metų. 
sų tautietį Steponą Saldaus-
ką. Jis kilęs iš Kantaučių pa^ Gyty to jas A. Martus išsikėlė 
rapijos, Telšių apskr.. gyve.' 
nęs Plungėje ir Medingėnuo 
se, 1930 m. atvykęs į Pietų
Amerika.

Krizės metais jis blaškėsi 
Argentinos platybėse, paga
liau, 9 metus padirbėjęs Bu
enos Aires statybinės me
džiagos parduotuvėse, susi
taupė pinigo kelionei į JAV 
ir atvyko Clevelandan 
broli ir seserį.

pas

į kitą vieta

— Alou, Maik! , ti?“ Ir išgirdo kažkieno bal-
i są: "Negali jos paimti dėl

— Ir vėl "alou!“ O kodėl to, kad neišpildei Dievo pri-
negali pasakyti: labas ry- sakymo“. Juozas nustebęs 
tas? į apsidairė ir pamatė, kad ša-

i lia jo stovi tas pats angelas
— Nesibark, Maiki. Atė- Moroni, kurį jis tą naktį ma-

jau ne kalbos mokytis, ale . , , T j v
pasiklausyti tolesnės istori-! ‘e sav0 Karaoa‘T b . dab?r 
jos apie mormonus. Juk ža J Juozas atsiminė, kad tą nak.
dėjai, ar ne? i ll an«elas buv? Jan? Įsakęs

' niekam nepasakoti, kas jam

Pradžioje ir čia jam buvo 
nelengva, bet žemaitis visus 
sunkumus nugalėjo, susira
do gyvenimo draugę ir ne^ 
blogai gyveno. Bet neilgai.' 
nes prasidėjo nelaimės: mi
rė žmona, o po kuiio laiko 
eismo nelaimėje ir jam buvo į
sulaužytas stuburkaulis ir Į 
dėl galvos sutrenkimo nete į 
ko regėjimo. Iš ligoninės jis' 
buvo nuvežtas į slaugymo 
namus, jo nekilnojamasis 
turtas ir santaupos banke 
"užšaldyta“, o pensiją $153 

tais lakštais ia-į Pasiima slaugymo namai.
- 1

1 "Man regėjimas atsitaisė, 
kirtiko vaikščioti ne visuomet yra 

* į reikalinga lazda, bet neži
nau, kieno įsakymu manęs

; iš čia neišleidžia. Net trukdo 
mane lankyti. Betrūksta dar 
grandinę ant kaklo uždėti“, 
skundėsi Steponas, brauky
damas ašaras.

paprašė,1

Apsiraminęs toliau tęsė:
— Gerai. tėve. Bet ties! buvo sakyta. Bet jis neiš labai tiksliai. Sakoma, kadį „Rad nQrg dažniau ka£

kuria vieta mes pereitą kar.' kentė ir pasakė savo tėvui. Harris sugrįžęs pas Juozą ir mane lank tu Lan J 
tą sustojome? j ką angelas jam kalbėjo, c Pad^s verst\Ąkn^awt0? pražiūriu, a/nepamatysiu

j tėvas pasakė motinai, o mo-į L ! lietuviško veido. Savo gimi-
— Sustojom ties ta vieta,; savo kaimynams, ir be-

kur tas jų pi anasas įskase; matant vįsį šunys pradėję 
auksinę knygą. Tu jj vadi-j apje kaj pag jU0Zp
nai Joseph Smith. Ale ai, ^uv0 atspankes angelas Mo 
nebutų geriau sakyti lietu- fonj 
viškai: Juozas Šmitas?

! — Nu, tai kuo tas naši
— Geras sumanymas, tė-Į baioė?

ve: vadinsime jį Juozu šmi-;
ta* Į — Pasibaigė tuo. kad už

* bausmę Juozas turėjo laukti 
dar ketverius metus, kol ga-

ris rašęs. Buvę parašyta jau 
116 puslapių. nių jau metus nemačiau. Dė

koju Marijai Trainauskai-
- Džiūsta moment, Mai-!tei jos tėveliui, kurie ma 

ki. Ar Juozas skaitė jam iš 
tos auksinės knygos?

ne nors retkarčiais aplanke 
ir lietuviškų laikraščių be? 
kitokiu dovanu atneša...“

— Ne, tėve; tos knygos Į 
jis nerodė. Skaitė už sienos, 
tik gana garsiai, kad Harris 
girdėtu.

— Nu, tai dabar apie tą 
knygą. Iš kur Juozas Šmi
tas žinojo, kad ji buvo už-- 
kasta Kumoros kalne?

— Aš jau pereitą kartą 
sakiau, kad jį painformavo 
apie tai angelas Moroni, ku. 
ris pasirodė jam miegant— 
nakties laiku.

— Nu, o kaip toliau?

— Kai Juozas atvertė to 
angelo nurodytą jam akme
nį, auksinė knyga tikrai 
tenai laukė; bet kai jis 
rėjo ją paimti, negalėjo pa
kelti, pajuto smūgį.

ta.

Imkit ir skaitykir 

kayc«

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta

bolševikinio teroro sistema,

tos vergų stovyklos, kuriose

kentėjo ir žuvo mūsų
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai

KAS GALI PRALENKTI
DR. B. MATULIONĮ?

Dr. Balys Matulionis jau 
antrus metus, mokėdamas 
Keleivio prenumeratą, su
moka ją ir už 7 kitus asme
nis.

Būtu malonu, kad atsiras- i
tų tokių, kurie pralenktų ir 
dr. B. Matulionį ir užsakytų 
Keleivi dar didesniam savo

j
bičiuliu skaičiui.

Dr. Alfonsas Martus, daug 
metų praktikavęs Superior 
rajone, savo kabinetą iškėlė 
į rytinį priemiestį, greičiau
siai dėl to, kad nebenorėjo 
ilgiau rizikuoti dėl čia ky
lančių dažnų gaisrų.

Praeitą žiemą antroje gat
vės pusėje sudegė 3 aukštų 
namas. Dr. A. Martaus ka
binetas tik per plauką išliko 
nesudegęs. Netrukus kaimy
nystėje ugnis sunaikino dar 
kelis namus, jų tarpe ir Lie
tuvių Piliečių klubą.

Geros sėkmės dr. A. Mar 
tui naujoje vietoje.

Mano sveikinimai

Sveikinu draugą St. Mi- 
chelsoną, sulaukusį 90 metų 
amžiaus. Ta proga linkiu 
jam geros sveikatos, kad ga 
lėtų ir toliau savo plunksna 
kovoti dėl geresnės darbo 
žmonių ateities ir Lietuvos 
išlaisvinimo iš okupacijos.

Naujųjų Metų proga taip 
pat sveikinu Keleivio štabą, 
bendradarbius, jo rėmėjus, 
skaitytojus, visus savo drau
gus ir drauges Clevelande, 
Pietų Amerikoje ir kitur. 
Linkiu, kad juos sėkmė ly
dėtų per ištisus metus.

A. Plavičius

NORĖTA SUNAIKINTI,

BET JIE NEPALŪŽO

Urugvajuue paskutiniuo
se rinkimuose socialistų par
tija buvo "Plačiajame fron-- 
te“, kartu su krikščionių de_ 
mokratų ir komunistų parti
jomis ir nuo didžiųjų parti
jų — baltųjų ir raudonųjų— 
atskilusiais. Ta koalicija 
pravedė vieną senatorių ir 
3 atstovų rūmų narius.

Plačiojo fronto koalicija 
buvo pirmas Urugvajaus 
liaudies bandymas išsilais
vinti iš visą šimtmetį truku
sios turčiu valdžios, kuri vis

c 7

laugiau alino darbininkiją.

Socialistų partija jau 
prieš kelerius metu buvo už
daryta. Valdžia paėmė jos 
namus, terorizavo, kalino 
jos veikėjus, jų tarpe ir par= 
tijos generalinį sekretorių 
dr. J. Pedro Cardoso, kuris 
dabar yra išrinktas senato
rium.

Plačiojo fronto atstovai 
sudaro nežymią mažumą, 
bet jie bus valdžioje akis į 
akį su buvusiais jų kalinto
jais. Jie turės progos geriau 
stebėti valdančiųjų darbus, 
juos kritikuoti ir ateity dau 
giau laimėti.

Susirūpino tuo ir minėtos 
didžiosios partijos. Ir jos 
kalba apie susijungimą, kad 
galėtų dar ilgai valdžios kė
dėje sėdėti.

Darbo žmonių gynėjams 
nereikėtų verkšlenti dėl dva
rininkų partijų sunkėjančios 
padėties.

A. Plavičius

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ. KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

HiiUh u-tlRil

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:
Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 

Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kiprą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 
Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127.
Nevv Yorke "MINTIS“ gaunama "Darbininko** admi

nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir "Romuvos** knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven, 
N.Y. 11421).

i Lankyti galima visomis 
dienomis nuo 2 vai. popiet. 
Adresas: 2415 55th St. 
kambarys 309, trečiajame 
aukšte. Eina autobusas Nr. 
16.

A. Braziulis vėl stiprus

Žurnalistas Alfonsas Bra. 
ziulis Kalėdų išvakarėse bu 
vo stipriai sunegalavęs, be 
žmonos ir dr. A. Martaus 
prižiūrimas apsiėjo be Hgo 
ninės.

Kadangi pats negalėjo ei 
ti Naujųjų Metų sutikti ki
tur, tai į jaukius Braziuliu 
namus tą vakarą sugūžėję 
būrys tautiečių, kurie, malo 
nių šeimininkų vaišinami 
smagiai sutiko 1972 metus

— Olrait, sakyk toliau.

— Kai Harris parašė jau 
116 puslapių vertimo, jis už
simanė parodyti tą darbą sa- 
vo namiškiams. Juozas lei
do jam parsinešti namo, ta 
čiau įgrasino, kad neparo
dytų niekam kitam. Harris 
prižadėjo. Bet kai tik jis 
parsinešė tuos popierius na
mo, tuojau sužinojo ir kai
mynai. Smalsuoliai ėmė pra
lyti, kad parodytų ir jiems. 
Jis neatsilaikė — ėmė ir pa
rodė. O tie parodė kitiems, 
šitie dar kitiems. Ir taip tas 
vertimas ėjo iš rankų į ran- 
kas ir galų gale dingo — 
kažkas pavogė.

— Vot teberaz!

— Bet atsirado kitas as
muo. kažkoks Oliver Crow- 
dery. kuris jau girdėjo apie 
tą nuostabią auksinių lapų 
knygą, ir atė jo jos pamatyti i 
savo akimis. Juozui jis buvo 
nepažįstamas, bet atrodė 
inteligentas, sakėsi esąs mo
kytojas, ir taip toliau. Jiedu 
kalbėjosi apie tą knygą dvi 
dienas. Nors Juozas nesuti- 

— 0 kodėl jis norė jo ją į ko jam knygos parodyti, ta-1 
j čiau pasiūlė, kad Oliveris 
į padėtų jam tą knygą išvers
ti. Oliveris sutiko. Juozas 
skaitė ją už sienos, Oliveris 
rašė. Tolyn vertimas darė-

lės tą knygą paimti, jeigu 
per ta laika išlaikys pUslap 
tį.

— Ale pasakyk, kam čir 
reikalingos tos paslaptys?

— Tėve, paslaptys reika
lingos tam, kad turėtų kuc 
remtis tikėjimas. Be paslap 
čių gal ir mormonizmas ne 

; būtų reikalingas.

— Tai ką, ar Juozas iš
J() i kentėjo ketverius metus? no-i

— A. matai, buvo užkeik-j

Iškentėjo. tėve.

Ir gavo auksinę knygą? 

Gavo. tėve. Po ketverii
— Aš. tėve. nesakyčiau:; met’Į-.būten‘- 1827 meti;

"užkeikta“. Vis dėlto jis ne-; !U&s®J0 22 dieną, jis nuvykt
galėjo jos paimti. Kai jis pa- ' Pne to akmens, po kunuc
bandė ją kelti iš naujo, ji'kn^a buvo paslėpta, ir ra
, i . , . N do tenai angela Moroni. lau-trenke dar stipresnis smūgis.!. .. . ~ i i t, t- - i S. ; kianti }o. Paduodamas Juo- O kai pabanoe trecia karta,5 . -, . , ,, . £ . .. , - *•’ zui auksine knvga. angelastai smūgis ji beveik sunara- , - ,.y,u * v-i - * t pasakęs jamDabar tu bu.lyzavo. : • - • x i • c iJ > si uz ja atsakingas. Saugok
- Aš tau sakvsiu. Maiki,: j? visokiais būdais ir vartok 

’ iki as ateisiu jos atsnm

atsiimti?

kad ji buvo užkeikta. Lietu-1 
voje taip būdavo su užkeik-į 
tais pinigais. Kai žmogus! 
juos atkasdavo, negalėdavo 
paimti. I -z

— Pritrenktas Juozas ta-' — Tai yra taip pat tiky 
rė pats sau: "Kodėl, kodėl binė paslaptis, tėve. Nieką 
aš negaliu tos knygos paim-i to nežino.

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 

IŠSIUNTINĖTAS

"KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius

Vaišingumas 
Braziuliu namų

yra sena 
tradicija

si vis įdomesnis. Galų gale 
knyga atskleidžia paslaptį, 
kad mormonizmo pradžia 
buvusi žydų žemėj, Jeruza
lėj, 600 metų prieš Kristaus 
gimimą. Ir nuo čia praside- 
ela ilga istorija apie tai. ko 
kiais keliais tas mokslas pa
siekė Ameriką. Bet apie tai 
aš papasakosiu tėvui kitą sa
vaitę.

— Olrait, Maiki. aš lauk
siu. ba atrodo, kad čia gali 
būti tikrai cekava pasaka. 
Ai sy ju agėn.,

Tik tie žmonės mums at
rodo turį sveiką nuovoką, 
kurie galvoja taip pat, kaip 
ir mes. I

Jį redagavo Stasys Michelsonas
Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 2. 1972 m. sausio 11 d,

MOTERŲ SKYRIUS
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Testamentas

Janina Degutytė 

DŽIAUGSMAS

(Tęsinys)
Siuntinys iškeliavę dar prieš šventes.
— Tai ir kitas broliukas atsiėmė. — paskaičiavusi 

siuntinio piniginę vertę, tarė Veronika.
— Manau, atsakė Kostas.
— Dabar galėsime užšvęsti. Gal kiti ir nebeprašys. 

Nors per šventes pailsėsim. Gi jei prašys ir kiti ir jei reikės 
dar siųsti, tai turėsiu iš Halifaxo bendrovės atsiimti dalį 
indėlių.

Ji žvalgėsi i Kostą, bet tas tylėjo. Jame augo pasi
baisėjimas tuo, kas vyksta. Tegu dievai, nereikia 'jam to 
alaus, kuri jo senatvei žadėjo Veronika. Bet pridėk dai 
siuntinius vienam ir kitam; Ya^frū^g’teftS'Jiks vien tiktai 
pensijėlė. Tie priediniai sutaupyti svarąj.,tirpsta akyse, ii 
dėl to Kostui didėjo siaubas.

— Gal tu norėjai kuriam nors saviškiui sudaryti siun 
tini? — žiūrėdama į nesmagų Kostą, pasiūlė Veronika.

— Ne, nenorėjau.
— Sudalyk, siųsk.
— Sakau, kad nenoriu. Užteks, kad tu siunti.
— Ar tu. Kostai, pavydi? — patylėjusi paklausė 

ji. — Netikiu, kad pavydėtum. O jei pavydi, tai siųsk.
— Žinai, ko aš tau pavydžiu? Kai jau tu kur įsileidi 

tai nebemoki sustoti, tave tada kažkas apsėda. Štai ko pa 
vydžiu. Kol taupei, tai žiūrėjai kiekvieno peno. o dabar, 
kaip matau, per porą mėnesių viską iššvaistysi.

Kostas nutilo. Abu jie visą pusvalandį neištarė nė žo
džio. Pagaliau Veronika ryžosi pradėti pirmoji.

— Ar tai dabar taip ir tylėsim? — paklausė ji.
— Galim tylėti, galim kalbėti. Man pikta, kad tu už

miršai mane. Save ir mane. Kur gi mano tas alus. apk 
kurį taip dažnai kalbėjai?

— Argi tu pyksti dėl to alaus? — nusistebėjo Ve
ronika.

— Alus. gali sakyti, tik juokai. Bet man rodos, kai 
mes greit pavalgyti kaip reikiant nebeturėsime.

— 1 urėsime, Kostai, užteks. Milionai žmonių gyvenr 
iš pensijos, tai ir mes gyvensim. Neužmiršk, kad mes da 
tuiime namus. Kiek čia tam žmogui reikia? O senas pasi 
tenkina dar mažesniu.

Tylus Veronikos balsas apramino Kostą. Rodos, vis 
kas kažkur nuslenka. Kas jau padaryta, tai turi būti i 
užmiršta. Taip. dar siūbtelėdavo jo galvon karštesnė bu 
vusio ginčo nuotrupa. Veronikos kurio nors broliuko laiš 
kų sakinys ar mintis. Tas siuntinių sudarinėjimas dar vi 
tiek nebaigtas reikalas, tokia išvada piršosi jam, bet jis 
prievarta vijo viską šalin. Nereikia, Kostai, nereikia 
Šventės čia pat. tai tegu ilsisi mūsų galvos.

Abu su Veronika jie išėjo apsipirkti Kalėdoms. Te 
gu bus kumpio gabalas, tegu kalakučiokas, geresnių deš 
relių svaras, raugintų kopūstų dėžutė, sausainių šiokių i 
kitokių. Kaip ir visada, kaip ir nuo amžių. Kosto žodžiai1 
tariant, pirkinių sąrašą susidarė Veronika, lėtai ir pasigal 
vodama. Dar tarpais rašydama ji pakeldavo galvą ii- pa 
klausdavo Kostą:

— Ką čia dar? -1*1 JHL XV--
Nešdama šitą ilgą šįkartę^*^, Veronika ėjo iš vie 

nos parduotuvės į kitą. o Kostas vilko vis sunkėjantį krep 
šį. Bet Kostą nustebino, kad MMr^YT^įėtičer parduotu 
vėje Veronika delsdama apčiupinėjo svarą gerųjų dešre 
lių ir padėjo. Ji tylom paėmė tas kone per pusę pigesnes 
Argi ji net Kalėdoms nenorėtų tų gerųjų, kurios turi tok' 
malonų salsterintį skonį? Paskui ji ilgai dairėsi į mėsinii 
langus, kuriuose kabojo virtinės kalakutų. Veronikai ji 
vis per dideli ir per brangūs.

— Kur mes tokį didelį dėsim! Be to. ir pinigų krūvf 
reikėtų išmesti.

Kostas tik kryptelėdavo galva. Jis sutiko. O Veroni. 
ka prašvito, kai net keliose mėsinėse nerado mažo kala. 
kuto.

• 1

— Nusipirksim vištlelę. ir mums užteks. — pasidarė', 
išvadą ji. - • . ’ Mf*

Kostas neskubėjo pritarti. Bet jis ir neprieštaravo, 
dėl to jie nusipirko vištelę, tokią pat, kaip ię eiliniams 
sekrųadieniams. Ta vištelė buvo, jau* paskutojįis pjiįrinys 
sau, bet dar gi lauks ir katė. Veronika turėjo įsigyvenusį 
paprotį šeštadienį savo katei nupirkti porą šlaunelių triu 
šienos.

— Inga, žiūrėk, ką aš tau atnešiau! — būdavo, sakys 
ji. kai grįžusi iškraustys pirkinius ir pakiš katei gabaliuką 
triušienos. Ji ir pati tuo džiaugdavosi: kad jau visiems 
šventė, tai tegu ją pajunta ir katė.

Katės ir šįkart ji neužmiršo, bet nupirko jai vien tik3 
šaldytos kengūrienos. Kosta., dar gatvėje priminė žmonai,

Tu atėjai — ir tūkstančiu laiškelių
Kaip žemė aš iškart sužaliavau.
Tu atėjai — ir aš upelėm,
Plačiaisiais ežerais sualsavau
lr, rodos, aš — pušis, ir garbana žalia 
Nušluostau ašarą nuo debesėlio veido.
Ir saulėje plasnoju dulkele.
Ir žemėn tarsi grūdas gimti nusileidau.

Kaskadom saulės tu mane užtvindei.
Dabar — apsvaigusią — kur nori, vesk ar nešk. 
Kažkas visas gėlas išdraikė ir sumindė. 
Pasaulyje tik saulė, tu ir aš.

SENI PAPROČIAI YRA "Netoliese — Pottsvillės 
mieste — buvo gera muzi
kos mokykla. Aš įstojau į 

„ , 'tos mokyklos fortepijono
Maroke (Afrikoje) mote- kiaSę Pasiryžau tapti geru 

ų padėtis gerokai pasikeitė pjanjstu jr mokiausi gana 
pažangos kryptimi. Kai ten rjmtai, skambindamas po

i ?rl<LS ° metUs Pnnfese p8 a i aštuonetą valandų per die- 
Į Aiche viešoj vietoj pasirodė

MASS. MOTERYS | MIRĖ MILIONIERIUS, 
POLITIKOJE PALIKES DVI ŽMONAS

JAV atstovų rūmuose iš 1969 m. eismo nelaimėje 
12 Massachusetts atstovų žuvo 64 m. amžiaus milio- 
moterų tėra dvi: Margaret nierius Vargas, palikęs dau- 
Heckler ir Louise Rieks. , šiau nei milioną dol. turto.

dvi žmonas ir neparašęs tes-
Iš šios valstijos 40 sena- tamento. 

torių moterų tėra viena, o t.
seimely iš 240 atstovų — tik Į Gyvas būdamas, jis suge 
i moterys.

SUNKIAI PAKEIČIAMI

? ną.1 atviru veidu, tai daug kas,
.ją vadino blogiausiais var-į ”jviano mokytoja buvo 
dais, o šiandien ji yia Maio-Įmo^ei^ angj^ Mane. ’grino-
ko atstovė Romoje. Tačiaujrių‘ (taip amerikiečiai pra- 
Maroko ir šiandien tebėra, vardžiuodavo ateivius), ji
"vyrų pasaulis“, nes vyrai { pamėgo; ypač jai patikdavo
ten visur pirmauja. Dar te 
begalioja ir posakis "Vyras 
čia — auksas“, bet vis dau
giau moterų prieš tokią pa
dėtį protestuoja.

j Ir šiandien ten be vyro su. 
tikimo žmona ir be tėvo su

klausytis, kaip aš kalbu ang. 
liškai. (Kalbėjau silpnai, bet 
drąsiai).

"Kartą ji mane paklausė, 
ką aš dirbu, kad galiu muzi 
kos mokytis? Pasisakiau 
vargoninkaująs bažnyčioje.

tikimo suaugusi duktė nega-į Tada ji pasiteiravo, ar aš
li išvažiuoti į užsienį. Pagal moku dainuoti. Paaiškinau,
įstatymą visi vaikai turi ly- kad mūsų bažnyčios vargo-
gias teises mokytis, bet dau- nininkas (ji pati buvo pro-

.. ._ . testantu tikėjimo) turi mo
delis tėvų nepajėgia vaikų
leisti i mokyklą, todėl lei
džia tik berniukus. Daugu 

i mai mergaičių vyrus paren-

kėti ir giedoti .»! ilttJ.i k! /'b. .i! 1 >

"Jos paprašytas, pats sau 
akompanuodamas, padaina-

12 knygų už$2
Tikra teisybė apie Sovietų 

Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kąjna 25 
centai.
$3.80, bet visos kaliu par-

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

Materialistiškas istorijos 
supratimas. 80 psl., kaina 
20 cey.tų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.
i

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

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

Demokratinio socializmo
ka tėvai, joms esant dar tiki Vau jai St. Šimkaus "Ko vė-!
14 metų. Pagal musulmonų' jai pučia“, "Vai. varge, var d 
tikyba vvras gali turėti 4 tei,; ge“ ir "Pamylėjau vakar“, pradai, f S Kairio įvadas), 
sėtas žmonas. Jis turi teisę1 Ji entuziastiškai mane anka 64 psl., kaina 50 centų., x teisę 'ji entuziastiškai mane apka.

bėjo tas dvi žmonas įslaiky- su žmona išsiskirti, jei pir-- bino. išbučiavo iš džiaugs- 
ti ii vieną nuo kitos nuslėp-j ma naktį po vedybų patiria.' mo ir pasiūlė sukviesianti Tavo kelias Į socializmą, 

), 35 psl.,Pernai gubernatorius pa-j ti. Su viena jų turėjo 3 vai-į kad ii vra jau nustojusi ne-, dainavimo dėstytojus, jei aš, (Leono Bliumo) 
skyrė 581 pareigūną, iš jų i kus, o su antra 4, Abi žmo-! kaltybės. 1 ’
moterų tebuvo 116.

; sutiksiąs jiems 
Aš sutikau.“

padainuoti. kaina 25 centai.
nos ir pažįstami jį laikė pa
dorių šeimos galva ir geru; Ir atlyginamos moterys
piliečiu. 1 daugeliu atvejų daug ma- q jeigu norite daugiau ži-! Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et.

. i žiau, nesu mokama vyrams. noti, kaip Sodeika surado ta • c • ij v ♦•• • l-
v A Jei Vargas nebūtų turėjęs Dar tebeveiKia įstatymas, aukso kasyklą savo gerklėje; * S°C’3Ide7°,r

majore išrinkta Barbara A- turto, tai niekas apie tas jo pagal kun, tėvui mirus, du vjsa taj galite rasti Keleivio munizmas tauškioj, 4i
žmonas gal ir nebūtų žino- trečdaliai turto tenka sūnui, gjy metj kalendoriuje. Jo! psl" kaira centa*
jes. Bet dabar atsirado įpė- o tik trečdalis dukteriai. kaina tik SI 50 
diniu, į palikimą pretenduo-1 J

tarybų narių moterų tėra ja abi žmonos su dvejais Taigi skirtumas tarp vvrų 
tik 40, iš 1,924 mokyklų taj vaikai, ir teismas turėjo iš- ir moterų teisiu dar didelis,

Pernai Mass. valstijoj ne
buvo nė vienos moters majo- 
rės, ir tik šiemet Cambridge

;kerman.

Iš 1,133 miestų ir valsčių

rybų narių moterų tik 408.

O juk moterų čia yra dau. 
giau negu vyrų, ir joms ne

spręsi painią bylą.

Socie'.izmo teorija, (M.

JAPONŲ HUMORAS

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

I bet ones ta neteisvbe kyla Sodžiuje gyveno senelis 
i vis didesnis pasipriešinimas, jr senelė. Kartą senelis išė-; 

Bylos metu paaiškėjo, kad jr tas skirtumas turės, nors j0 j mišką žabų atsinešti. !
Vargas per paskutiniuosius jr pamažu, išnykti.

rukdoma siekti jokių tarny- dvejus metus 78 naktis pra
bų. Matyti, tokie administ- 
aciniai ar teisininkų darbai 
jų perdaug nedomina.

37 METŲ VYRAS SVERIA 

900 SVARŲ

Toks vyras gyvena JAV-
;e. Tai John Longa, 37 metų 
imžiaus cirko aktorius, ku- 
is, savo svorį demonstruo
damas. užsidirba duoną.

leidęs vis su kita moterimi, 
Bet su viena žmona jis išgy 
veno 40, o su kita 15 metų.; 
Los Angeles teisėjas, Į anas 
oripuolamas moteris ne--' 
kreipdamas dėmesio, turtą' 
padalino pusiau abiem ilga-1 
laikėm žmonom. į

AUKSO KASYKLA 

GERKLĖJE

Ten jis, pamatęs mažą upelį, * 
jame atsigėrė ir staiga pa
virto jaunuoliu.

Ar skaitytos?
Juodojo pasaulio sukili

mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.Jis nubėgo namo. Žmona,

pamačiusi j; taip pajaunėjo.chi istorij a,.aš8 
S! netyere is džiaugsmo. Ji A]eksas Amb,.ozė ,
įsklausmejo. kame tas upe- iaj .•|iuft,.uota> £ai.

„ , lis, ir pati išbėgo jame atsi-
Rašome mūsų Sodeika , gertj

Kaip mūsų Sodeika iškilo 

j dainos aukštybes

i nes jis yra mūsų kaip lietu-
na kietais

ruota, 
viršeliais $10.

į minkštais — $S.

Rimai ir Nerimai, Yaiž-3500 METŲ MIESTAS 'vis, o mums, Amerikos lie- Laikas bėgo. bet senelei
- -v • -V, - • ' tuviams, jis yra net dvigubai negrįžo. Susirūpinęs senelis' kata’^'.00
Graikijai priklausančioje mūsų. nes jis čia su mumis išėjo paUpin se„elės ieško-1 

saloje Thira archeologai uz gyveno ir čia iškiloj dainos tį prįe upen0 gulėjo kūdi-; KKLG2DLlE’ 1 d ( 
tiko 3500 metų miestą. 1500, padanges. Jis nuėjo jau 82 kis: senelė iš godumo per' 
metų prieš Kristaus gimimą metų savo gyvenimo kelią ir dau0-vandens išgėrė i
išsiveržęs vulkanas sunaiki-; dabar Lietuvoje yra išėjęs & • • •

išleistas Japonas sunkiai susirgo.
, , , . g, - |JUV.V metų kalendorius rašo: žinodamas, kad ateis lankv-

pėdų sluoksnio vulkano pe-Į Į ti j0 draugai, jis liepė pa
lenų. Tas sluoksnis pe-lenų ir į -Antanas Sodeika — vie=‘ ruOsti vaišes, o pats kampe 
išsaugojo tokį ilgą laiką ne-(mis populiariausiu Lietuvos atsigulė ant olaurinio ir už- 
sunykusius žmones, gyvenk dainininku. Nuo 1909 metų1 migo

Neseniai jį ištiko širdies 
priepuolis Houstone, Tex. 
lis pats negali vaikščioti, 
ad važinėjasi specialiu na- no beveik visą salą. Santori- į j pensiją. Lietuvoje i 
nuku ant ratų. Jis tame na- ni miestas buvo užpiltas 330; 1970 metu kalendorii 
nely buvo laikinai paliktas 
r prie ligoninės atvežus.

Negali — nežadėk, 
ažadėjęs ištesėk.

bet mo reikmenis, paveikslus ir 
visa kita.

.ad ji gal bus užmiršusi savo paprotį. Veronikos atsaky
mas buvo trumpas:

— Užteks ir kengūrienos.
Kostas tylėjo, fcet ta nenupirktoji triušiena, rodos, 

mė ir perpildė jo nepasitenkinimo taurę. Namie jis sė
jėjo suniūkęs. Praėjo ir tasai metas, kada Veronika sa- 
;ydavo: "Inga, žiūrėk, ką aš tau atnešiau!“ Veronika su 
ikraustė pirkinius ir atsisėdo, tarytum katės nė nebūtų 
r nereikėtų dabar jai pratarti tų įprastinių žodžių ir nu
nešti gabaliuko šlaunelės užsigardžiuoti. Ji dabar nuėjo 
tepti dešrelių.

— Tai šįkart Ingą visiškai nuskriaudei ir dar net prieš 
lidžiąsias šventes, — pradėjo Kostas.

— Nenudvės, nebijok.
— Žinau, kad nenudvės. Mes irgi nenudvėsim — deš 

elės geros bus ir šitos.
— O kuo gi jos negeros?
— Geros, žinoma.
— Aš nebeturiu pinigų, — virtuvėje pasigrįždama 

nuo pečiaus į Kostą, prisipažino Veronika.
— Negali būti, — nustebęs praskiemeniavo Kos

tas. — Paimk iš pašto.
— Iš pašto jau paėmiau.

(Bus daugiau)

operos sceroie jis sukūrei 
maždaug oO vaidmenų: jo į Atėjo būrys draugų. Kaip 
repertuare daugybė tiek lie- peikia pasivaišinę, jis susė

do ant plaušinio ir užsnūdo, 
pamiršę sergantį šeiminin-

tuvių kompozitorių, tiek ir 
pasaulinės klasikinės muzi
kos autorių kūrinių.“

Dabar Antanas Sodeika 
uarašė apie savo muzikos 
kelią knygą "Mano kelias į 
muzikos mena“, kuri prasi- 
ieda šiais žodžiais:

"Atvykęs į Mahanoy Ci- 
y, jau drąsiai pradėjau eiti 
vargonininko pareigas. Man 
:au nebaisūs buvo svetimi 
argonai bei chorai, — aš 

iau tikras vargonininkas.

ką. Pagaliau vienas tų lan- 
kvtojų pabudo ir, alkūne ju
dindamas šeimininką, jam 
sako:

— Šeimininke, atsikelk, 
užkaisk ir atnešk man čia 
arbatos.

CHICAGO, ILL.

Susirgo V. Karužienė

na

dovėlis). parašė A. Rin- 
kūnas, 119 psl., kaina 
$2.75.

ŽVILGSNIS Į PRAEITI, 
Žuko, 476 psl., kai- 

$5

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

100 dairų su eaidom dai
navimui ir pianinui suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

KĄ LAUMĖS LEME
Tai rašytojos Petronėlės 

Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

PEILIO AŠMENYS, Jur
gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl.. kaina $4.00.

Nartlžio pulkas, Balės
Čia vieši iš Lietuvos atvv-: Vaivorykštės, kaina $2.

"Miestelis buvo nedidelis; j 15u?,i „Vįe7jia Karužienėj Versmės ir verpetai aki- 
gyventojai, daueiausia lie- daįt ,M-,K-.C‘u.rį?ni0 - straipsnių rinkinys
uviai, beveik visi dirbo ang- J? Jau 5Tizt.'nam?’ I praeities ir artimų dienų ak- 

lies kasyklose. Klebonui iš susirgo sunkiu gripu, o i- jos ■ tualia.s klausimais, paraše
širdis nėra stipri, tad sveiks- Bronvs Raila, 351 psl., kai- 

nFnkasjVypač "kaip^daini- ta labai !)ale,1Sva- "a -$5.00.
ninkas. Kai tik atvykdavo [ Linkime jai greičiau pa- BALADĖS, šitoj labai 
koks svečias, klebonas ves- sveikti ir laimingai sugrižti' gražiai išleistoj, gausiai i- 
davo jį į bažnyčią ir prašy į Kauną su naujais patyri-( liustruotoj knygoj yra sep- 

, davo mane pagroti vargo- mais prie savo pamėgto dar-, tymos Maironio baladės. Tai 
nais ir pagiedoti. Svečiai ne- bo M. K. Čiurlionio muzie- knyga, labai tinkama dova- 

Į šykštėdavo man pagyrimų, juje. 1 noms. Kaina.............. $6.00

karto patikau kaip vargoni-
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Vietines žinios
KAIMIEČIO JURGIO 

PASTABOS

, koje šeimos aplinkoje ir Į f : 
* dvasioje ir lietuviškai jauni.' *
« mui linkint tradicinės lai- 

Šių metų pirmajame Ke-!m?s ir sėkmės. Nors mūsų 
leivio numeryje man labiau-1 s^ \"omi? itai atl0(^c Įr ^eis- 
siai patiko du rašiniai: į ^et seimiJ ir tė\ ų

1. S. Kudirka drąsiai ko-par yra-
voja ir kalėjime; i Na. šiaip ar taip. N. MeI tus sutikome. Beliko tik ne-io v T .... , . T) . liūs SUllKl2 Naujieji metai Bostone.),.

Pačioje pabaigoje pirmo-1 an{rąją ję Metų dieną atsi- svar’’*y politiniu susirinkimu Amerikos nepriklausomybės kovu
jo tarta : gaivalio'io tėveliai ir kur ii nieta*s. todėl jie vadinami Amerikos laisvės lopšiu. Tuose namuo-

”Simo Kudirkos kančios. ... J »..___ i iw Ibket.knik mu U kitu nri^uiLdinimo
JO

’Simo Kudirkos kančios, 
vėl iškeltos spaudoje (ame- 
rikietiškoje,—J.) turėtų pa
kartotinai badyti sąžinę tų 
pareigūnų, kurie Kudirką 
išdavė sovietams“.

Ne, Broliai ir Sesutėlės! 
Ne vien tų. bet pirmiausia 
mūsų visų!

Ką mes, Naujuosius Me
tus sutikdami, esame nutarę 
ir pasiryžę to mūsų narsiojo 
'Tautiečio kančioms paleng
vinti ir jam iš žmogžudžių 
išlaisvinti?

Pasaulinėje spaudoje pa 
čiose N. Metų išvakarėse

tik žemesniųjų skyrių ir* 
klasių mokinukės ir mokinu
kai?

Kaimo Jurgis
I

Jaunas, malonus ir įdomus 

svečias
(1931 m. gruodžio 31 d.) „
paskelbtam pranešime skai- , ^‘4 saval,t? m,us aP' 
tome. kad devyni Mordovi- lanke Arūnas Alisauskas. ką
jos vergu stovyklos kaliniai. t,k P1^8 .lstorlJos s‘u^' 
kurių pirmojoje eilėje iške- įas Bajtimores universitete, 
liamas musų brolis Simas!^ls * Bostoną atiaziato sa- 
Kudirka. kreipėsi i Tarpiau. ™ ,tevli> genančių Mont- 
tinj Raudonąjį Kryžių, pra-‘ («a^..f?ro8blcl“le?
šydami ištirti ir imtis žygių [ Vilemskienes aplankyti. Ta ~------ . — —
palengvinti baisias tos sto- P10&a J15 ^a?ai domėjos1 lie_ ,ono Lietuviu Pil. d-josšach-Į • „n j o i
vykios kalinių gyvenimo sa- 'U'?P Sceninio istorine me- matininkai 5užai(jė lygiomis' ' asano 20 d. 2 vai. popiet
lygas.

Ką veiks mūsų visi politi
j džiaga, Bostono viešosios 
i bibliotekos So. Bostono skv-

niai, bendruomeniniai ir vi-p^u-ie studijai o Keleivio se- t0R0 čempionas Harrington ^]tos skyriaus 
si kitokie veiksniai ir ką; n«?ik.r°f:!mu?’ ■?“««- ir kiti ekspertai. Rungtynės Lietuvos nepriklausomybės

* I r-’ IX x\lxMvr«zx R, U, l-.xxFxx I»XXx * OTotcti’mn Vior, lr/\l knatstatymo paskelbimo 
kakties minėjimas.

Tarp-! . ___ Pigimas Leonavičius į vei. Kovo 5 d Baltijos ir žal.
tautinį Raudonąjį Kryžių,; Telieka tik palinkėti šiam kė S. Irvmerj, Aleksis Kli girjo tuntų Kaziuko mugė 
reikalaudami ar prašydami: maloniam jaunuoliui, kad novas — ekspertą Murphy, ,g0 Bostono Lietuvių Pilie- 
imtis konkrečių žygių? Ari jis ateity išaugtų rimtu mū- o Jurgis Zoza baigė lygiomis. čių d.jos In_jo aukšto salėj- 
prižadėsime visokeriopą pa-į su mokslininku lietuvių isto- prieš G. Wandellį. į v 19 , c n
Ulbą per tą Tarptautini R. I >*ų retėjančiam būriui pa- . .. . J* į So Bostono
Kryžių toje stovykloje mari-į pildyti. . Z»?a iki šiol nėra pra,! Liehivių Pd.eeių d- os ste
namiems ir kankinamiems Arūno tėvas Augustinas 1.osJs.ne vle-*os. l’art‘J®?Jsl ir V. Minkų radijo
vergams? Ališauskas nepriklausomoje ^serių rungtynių jis laime engiama 38 m. sukaktuvine

Toie vergų stovykloje žu-; Lietuvoje buvo apskrities j? lietuvių komandai 41 2 tš;,; talentų popietė ir Miss Li- 
domi laisvės siekę ir siekian-! mokyklų inspektorius. i Kaz>s Meskia Aleksis Kli- j *aanla °f N'E’ -ra2u0,es 
tieji kaliniai išnešė savo! . . , i novas po ;balius.
foTuma iTmŪosIm^r n"ei j 21 *'• i -l^ilr^T'Vytenio
veiksime, vergų šauksmas!.. Inz’ v5^utas Cesnulis, dzia pnes Harvardo umter-j Vasyliūnųsmuiko ir fortepi

liks be atgarsio O ateinam!81?0 met? .^ven^ Puerto slteU' 
čius N. Metus vėl švęsime E,c.°. .saloJe’ Pydamas.
"originaliausiai“... jKelemo prenumeratą pn-|

"Kautieji metai Bostone“ deJ0 . Ke>e'"0!
vienoje 'vietoje parašvta: spanu.^08 reik?_la™ n0‘ į

"Originaliausiai Nauiuo- Dldells aclu ,nz- V’ Ces-f

veiksime mes. pavieniai jie- si Keleivio oibliotekoj. ati- baigėsi 2’ G-21 L». 
tuviai? Ar užpulsime laiš-j^?lal domėjosi senais, leidi-
kais ir reikalavimais Tarp J niais* Algirdas Leonavičius į vei.,

Telieka tik palinkėti šiam kė S. Frymerj, Aleksis Kli |

PAIEŠKOJIMAS

sius metu sutiko per 20 bos- 
toniškiu, kurie išvvko i New!fc- t
Hampshire kalnus ir, dieną 
paslidinėję, sutikimą suren
gė susibūrę Glenn, N. H., 
viešbutyje...“

Didelis čia daiktas paba- 
liavoti viešbutyje, jeigu tik 
turi pinigu už tas patalpas 
ir natiekalus užsimokėti!?..

O kodėl, sakysime, ne ori
ginaliausi kiti N. Metų suti
kimai kur nors arčiau Bos
tono. kur didesnė ar mažes
nė gerų pažįstamų grupė, 
taip pat paslidinėjusi, nors 
ir po grindis, gurkia iki na
mų visiško nusausinimo, va
dinamąjį „bi*uderšaftą“. bu 
čiuojasi su žmonas pavaduo
jančiomis savo šventadieniš_ 
komis simpatijomis ir, už-

nuliui už gausią auką.
Administracija

Ramovėnų auka/ ■ i J i > l» * • i
Lietuvių Vetei’anų Karių 

s-gos Ramovės Bostono sky
rius Antano Vilėniškio mir=
ties proga paaukojo Lietu-Į jo straipsnių pavadinimai: 
vių Fondui $25. Tuo būdu 
A. Vilėniškio vardu inašas
Lietuvių Fonde yra $743.

Ačiū ramovėnams už au
ką.

Vajaus komitetas

So. Bostonas kovoja 

dėl savo vaikut

Yra pavojaus, kad nuo ki
tų mokslo metų ir So. Bos
tono vaikai bus priversti va= 
žiuoti mokvtis i Dorcheste-

miršę žemės rūpesčius, sva- rio ir Roxburio mokyklas, 
kad ten jie atskiestų negrųjmgai visais savo svaigiais 

jausmais ir mintimis kyla į 
žvaigždėtą Naujųjų metų 
nakties dangų...

O kur jų prieaugliai? Ak. 
didelio čia daikto! Juk N.į

masę, o čia, žinoma, bus at
vežama juodukų. Tėvai dėl 
tokio dirbtinio rasių lygini
mo labai susirūpino.

Sausio 3 d. Gavin mokyk- 
i loję įvyko gausus tėvų susi-Metų sutikimas...

O mano nuomone, origi-' rinkimas, kuris nutarė viso-
naliausias N. Metų sutikimas ■ mis priemonėmis priešintis., 
vra ten. kur tėvai savo na-! kad vaikams nereikėtu va** I
muose juos sutinka su lietu- žinėti kažin kur mokytis, tu> 
viškuoju jaunimu, lietuvis- rint čia pat mokyklas.

klausimas:

KELEIVIS, SO. BOSTON

.' Paveiksle matome Faneuil Hali. šiuose rūmuose yra buvę daug

veiklos

sėjosi ju lituanistinės mo- s* buvo ir Bostono majoro \Vhite prisaikdinimo iškilmės sausio 
kyklos vyresniųjų klasių j 3 6. Jas piketavo keli šimtai policininkų dėl to, kad majoras nepa- 
moksleiviai. jeigu tą dieną! tenkina jų reikalavimo pakelti algas iki S12.5OO. Dabar jie gaunr 
Bostono lituanistinės mo- - $10,300. Tokio Įvykio, kad policija piketuotų miesto majorą, regis, 
kyklos mokiniams surengto-Į dar nėra buvę ne tiktai Bostono, bet ir kitų miestų istorijoj.
je eglutėje tebuvo matyti i _ _____ _____ ________
tik keliolika vyriškų tėvų!
veidų, tėvų komiteto nariai, • 5 
tos mokyklos mokytojai irj!

A f A

Ponios ONOS ADOMAVIČIENĖS

brangiai mamytei mirus Lietuvoje, jai ir jos 

šeimai, skaudaus liūdesio prislėgtiems, reiškiame nuo

širdžią užuojautą.
L.M.K.F.

Bostono klubo valdvba ir narės

Lygiom su Boylstonu į je kun. Alg. Kezio SJ foto 
j paroda ir filmas „Dvylika“, 

Bostono tarpklubinėse var. j ruošia skaučių Židinys ir sk.' 
žybose sausio 7 d. So. Bos Grandis.

prieš stiprų Boylstono klu- ?.0, .Lietuvių Pilie
ba, kurio eilėse žaidžia Bos- d-jos III-jo aukšto salėje 

' ......... ruošiamas

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Mass. apkrečiamųjų ligų 
skyriaus viršininkas dr. Fiu-j 
mara sako. kad lengvas ru-' 
duo sudarė sąlygas net ke-j 
lių rūšių virusams, sukelian 
tiems influencą, Įsiveisti, 
spėja, kad iki sausio mėne
sio galo Mass. valstijoje in- 
fluenca persirgs apie 500, 
000 žmonių, bet vasario vi 
dury sergančiųjų skaičius 
jau bus gerokai sumažėjęs.

jono koncertas.
Balandžio 9 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių d-jos 
i trečiojo aukšto salėje Lietu. 
! vių radijo valandos Laisvės 

Vasario 5 d. So. Bostono; Varpo pavasarinis koncer-
i Lietuvių Piliečių d-jos salė-1 tas.

KAS RAŠOMA KELEIVIO KALENDORIUJE?

Ką tik išėjo Keleivio kalendorius 1972 m. štai kokie

Apie Simą Kudirką; Kaip buvo atkurtas Donelaičic 
atvaizdas; Lietuvos gyventojų statistika; Dvejopos Viet 
namo paslaptys; Kiek kainuoja šaltasis karas; Vokiečiu 
patriotai neatsižada Klaipėdos; Kaip rusai paėmė Berly 
ną; Įdomi Kėdainių istorija; Belgijos lietuvis apie Ame
riką; Didelis gešeftas iš vedybų; Siūlo apsidrausti nuo 
Dievo; Aukso kasykla gerklėje (Kaip Sodeika iškilo į dai
nos aukštybes); Ką parodė 1970 m. cenzas; Gaivinantieji 
gėrimai; Moteris vyrų pasauly; Rusai pasiekė Veneros
planetą; Sąmokslas studentams diskredituoti; Penkias, 
dešims Amerikos kai-ų; Chruščiovo atsiminimai: Knygos 
•progresas; Kova su vėžio liga; Nelaiminga sala ir kt. Yra 
ir gražių Putino. K. Jakubėno. Vaidilos Ainio ir kitų eilė
raščių.

Kalendoriaus kaina — tik $1.50.

Tuojau užsisakykite, nes gali pritrūkti!

KELEIVIS

636 E. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

Puslapi? septintu

»♦*#♦*♦♦***♦#•*•♦•••*#♦••♦#*•##♦♦**♦♦*#*****♦*#♦♦/*###*♦♦##***♦***♦•**

Ramovėnų susirinkimas

skyriaus nariu visuotinis me-'1* . ttinis susirinkimas Įvyks sau-l 
šio 16 d. 3 vai. po pietų So. į 
ouojsog saAoiuug 
Bostono Lietuviu Piliečių! 

’ d-jos mažojoje salėje. ■

Darbotvarkėje: valdybos 
ataskaitos priėmi

mas, aukų paskirstymas, 
naujos valdi bos ir kontrolės 
komisijos rinkimai, klausi
mai ir sumanymai.

Visi nariai 
lyvauti.

kviečiami da-

Nesusii inkus kvorumui, 
įž pusvalandžio bus šaukia 
nas kitas susirinkimas, ku- 
is bus teisėtas, nežiūrint 
tariu skaičiaus.

Valdyba

Apiplėšė policijos būstinę

::
k
ii
!!

šiandien plėšikai jau tiek 
sidiąsino. kad išdrįsta net 
jolicijos būstinę apiplėšti. 
Taip atsitiko Halifax mies- 
.ely, netoli Plymoutho. Ten 
tuo 12 vai. nakties iki 8 vai. 
•yto niekas nedežūruoja. 
Tuo metu plėšikai Įsilaužė Į į 
būstinės patalpas, išsinešė'

0
t
ii * 1

Dviejų savaičių 
ftalursijcs į Lietuvą

Vyksta: BIRŽELIO 8, LIEPOS 13, RUGPIŪČIO 17 

ir GRUODŽIO 21.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės ap
lankyti kitus jų pasirinktus Europos miestus.

Ekskursijos išvyksta iš

BOSTONO, NEW YORKO ir MONTREALIO. 

Grupėse dalyvių skaičius ribotas--NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į
t

Trans-Atlantic Travel Service
.393 West Broad way*>< i .Ūžilil«): » ,

>.-i 'Sę&lb. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS

“Keleivio” udministraci- 

l ja prašo gerb. skaitytojus.

kelis revolverius, šovinių, kurie keičia adresų, prane-
antrankiu ir kt.. padaryda . A .. _ .• So r sant naująjį adresą neužmi apie $2,000 nuostolio, f ’ •

i miršti parašvti ir senąjį. 
Nepamirškite parašytiUžpuolė virusai

pašto numorio —- codeb

TINKA DOVANOTI

EWAKENING LITHUA

NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J. 
Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir norintiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

Ona Gudinaitė - (iailiuvienė 
ieško savo pusbrolio Pijaus 
Baltrušaičio, kilusio iš 
Marijampolės apskrity. Skrujų 

1 (gal Skriaudžiu) parapijos, Se 
meniškiu (ar Samaniškių) km.

Jis pats arba kas ji pažinotu 
malonėkite pranešti šiuo adresu: 

Mrs. Anna Gailius

318 Parkvvav

Chelsea. Mass. 02150.

oAVAITRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
BEPRIKLAUSOMA 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 $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690, Quebec, CANADA

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij«
Tograma Naujoj Anglijo.
3 stoties WLYN, 1360 ki
’ociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie 
liais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
įą. Perduodama: Vėliausi i 
»asaulinių žinių san trauk? 
r komentarai, muzika, da’ 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo- 
las AN 8-0489. Ten gaun> 
•nas ir Keleivis

nenusiminkiie:
Galima pagelbėfi sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo- | 
vargį.
REE-I.EEF RUR mostis dau
gumai pagelbsti, l’žtikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5. gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O, Box 9112 

Newark, NJ. 07105

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA
f.. no t/# /

(’■.ožiii z <! :•
SLA—jau 80 met Į tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariama

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybes 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 doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudė* nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą 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—ARCĮUĖNTAtf APDRAUDA naudinga visokio 
širižiatfs asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų lr 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:
Ltthuanian Alliance of America
807 West 30th Street, New York. N-Y. 10001
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: Atlikime savo pareigą į Nauja sandariečių valdyba Sugrįžo iš Lietuvos I
I 1 •Jau esate gavę ar tuojau! Sandaros 7 kuopos ^uo
gausite LB Bostono apylin-* džio 19 d. susirinkime buvo 
kės valdybos laiškeli — pra-j išrinkta šitokia 1972 m. val
gymą sumokėti tautinio so-; dyba: pirm. Povilas Žirolis, 
lidarumo mokestį. Yra pri-, vicepirm. Antanas Martinas, i 
dėtas ir adresuotas vokas, i sekr. Bronius Bajerčius, fin.! 
Jį gavusiam lieka parašyti j sekr. Juozas Lekys. ižd. An- 
savo vardą, pavardę ir ad- tanas Andriulionis ir iždo 
resą, įdėti priklausomą mo- !gl°k. Alfonsas Baika ir Ona

Ateinanti šeštadieni, sau-l 7**'^ “ j * “‘T 7ij"*’i kestj jr voką įmesti į pašto! Lanienė. i
15 d., bus pirmasis šių ku.r,oms . vadovau.ja A1į°na; dėžutę. j Nutarta paaukoti $50;

metų Kultūrinis subatvakaV<,,°”°n,ene',“ !- “i , „ ,, . . ! žandarai, S2o Keleiviui ir,
ris. J ji atvyks rašytojas Liu ; K“'T T““ -ald,ybi! “"""i ?2/ Ąmel,kos '""'/Z Ta

kitoje Broadwayaus puseje. mesti jos laiškelio į atmatų, rybai Lietuvos nepriklauso-*.
das Dovydėnas ir pradėsi Dabar ju adresas yra: 393 dėžę. Visi atlikime savo pa i mybės paskelbimo sukakties!
programą, pavadintą Pasi-j W. Broadvvay, So. Boston, reigą — sumokėkime pri-*! proga.

Vietines žinios
Rašytojas L. Dovydėnas 

kultūriniame subatvakary

S1O

kalbėjimas po gerų pietų“.

Liudas Dovydėnas, be sa
vo dailiosios literatūros dar
bų, pastaruoju metu yra čia
išgarsėjęs politinių atsimi
nimų knyga ”Mes valdysim 
pasaulį“, kuri yra sukėlusi!

Išsikėlė į kitą vietą

Trans Atlantic Travel Ser
vice ir Globė Parcel Service,

Mass. 02127. Telefonas pa 
siliko tas pats: 268-8764.

klausomą mokestį. Be lėšų Kadangi Kuopa savo na-
ne viena organizacija ne-™.0 ,tai Rinkimai

gali veikti, o sumokėti šei-! burla kiekvieno menesio tre. 
mai $3, vienam asmeniui $2, i «>«,sekma'!!enJ.Soį Bostono! 

Amerikos Lietuvių Tary- pensininkui $1 nėra sunku. k>e Idheciu dr-jos pa-
bos skyriaus susirinkimas ( Bostono lietuvių yra šim- Sekantis susirinkimas bus
bus h penxtadieių, sausio 14 taj, jr jejgu jje visi sumokė-! sausio 16 d. 2 vai. popiet. I 

Jame bus išklausyti valdy-

Altos susirinkimas

d. 8 vai. vak. So. Bostono įu tautinės vienybės mokes- 
daug įvairiausių vertinimų ir Į Lietuvių Piliečių d-jos patai-, ų susįdarytų nemaža suma, 
kalbų apie ten vaizduojamus; pose. Visi nariai kviečiami ; kurią LB "apylinkė galėtų 
pirmosios bolševikų okupa-Į dalyvauti. į atlikti įvairių svarbių lie-
cijos įvykius. Tad bus ido-r D , , . , : tuvybei išlaikyti darbų.J i Pabaudų surinko $3.2 milmu subatvakary susitikti su i Atlikime savo pareigą! Ji! 

buvo su-! nėra sunki. Sumokėkime! 
pabaudų už, tautinės vienybės mokestį! i 

nusižengimus automobilių, į
pastatymo taisyklėms. Per' " ------ j

Po programos, kaip įpras-1 metus buvo nuvilkti 44,147! Paragink savo pažįstamus 
kavutė ir laisvi pa- automobiliai, kurie buvo pa-į

pačiu autorium ir pasikalbę
ti. kaip jis sako, 
pietų“.

po gerų.
Bostone 

rinkta $3.2 mil
pernai

bos pranešimai ir aptarti šių 
metų darbų planai. Po susi
rinkimo visi bus pavaišinti, j

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Juozas Lekys, i

fin. sekretorius

ta, bus 
šnekesiai likti draudžiamose vietose.! metams $7.00,

Jau 5 nužudyti

Šiemet Bostone nužudyti 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina t ‘jau 5 žmonės, jų tarpe dvi

moterys.

Trans-Atlantic Travel Ser-f 
vice organizuotos pirmosios 
žiemos ekskursijos dalyviai į 
sausio 6 d. grįžo iš Lietuvos j 
kupini įspūdžių. Jų tarpe j 
buvo ir dr. Balys Matulionis 
su savo sūnumi Mindaugu, 
Kent universiteto geografių 
jos lektoriumi.

Lietuvoje dabar plačiai 
siaučia gripas. Jis buvo pa
guldęs į lovą ir nevieną eks
kursantą.

*9SOa000060M30000000eOGOQr

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad patarnau
jame atsiskaitant su mokes
čių įstaiga (Income Tax 
Service).

Mūsų įstaiga A.B.U. Real- 
ty yra 507 E. Broadvvay, So. j 
Bostone (prieš Minkų gėlių 
parduotuvę). Ji atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Mūsų įstaigoje yra užsire
gistravusių daug pajėgių 
namų pirkėjų. Norintieji na- i 
mus pirkti ar parduoti pra-1 
šomi kreiptis į mus telefonu 
ar asmeniškai

-Algis ir Bronius Uteniai— 
A.B.U. Realty

Telefonas: 269-6198

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. QUINCY

(just beyond the Huliow}

CITGO
CITGO CLIMAT1C 

HEATING OILS

MIGHTY-MIHI OIL BURNER 
1/3 Regulai

.Spacel

up to 
1/2

iFuel Cost|

KELEIVIS
Prenumerata . Subscriptioo 

Amerikoje ir užsieniuose
metams — 1 year........... $7.00
pusei metų — b months .. $4.00

KELEIVIS 
636 East Broadway 

South Boston, Masa. 02127

s

KELEIVIS R
— South B<

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

(Except for two vveeks in July) 
Publisheč in So. Boston, Maas. 

Since r ebruary 9, 190$
KELEIVIS 

636 East Broadvvay 
South Boston, Mass. 02127

THETRAVELER: LITHUANIAN VVEEKLY
OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 

BURNER SERVICE
Goldo Plattor 
Parts Protectioal 
Plaa

Over 40 years experience...Easy buJget payment plans

CALL 773-4949 or 436-1204

Complete forcea bot vvater 
kaseboard systems s t e ant 
and hot water east iron wet 
base boilers.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

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.

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

NR. 3 ^Keleivio“ telefonas AN 8-3071

R. Pakistano malšintojai 
nužudė 3 mil. žmonių

S0. BOSTON, MASS., 1972 METŲ SAUSIO = J ANŲ AR Y ĮS 
Second-class postage paid ai Boston, Massacnusetts Atskiro numerio kaina 20 centų

67-TIEJI METAI

\Už sukčiavimą gavo 
mirties bausme

i Sovietą rojuje sukčiauja- 
i ma taip pat, kaip ir jų vadi- 
i namajame ''supuvusiame

. ... ; kapitalizme“. Antai jie pa
Sudeginta apie 30,000 namų. Kraštui gresia badas. Į tys paskeibė, kad Čečėnų-

Reikalaujama, kad nusikaltėliai būtų teisiami Jungtinių • autonominėje pro
vincijoje „Raudonosios ar-

Tautų teismo. į nujos“ valstybiniame ūkyje
, . . • keli aukšti pareigūnai suge-

Šeikas Mujibur Rahman,; bindranat Tafores eilerasų bėj0 nusukti ir į savo kišenes 
Rytų Pakistano laisvės ko-i”Mano auksinė Bengalija“. įsidėti net 295,000 rublių, 
votojas ir dabartinis Benga-> Į
lijos valstybės ministras pir- Į Ir iš tiesų, Bengalijoje į- 
mininkas, pareiškė spaudai, i vykdytas masines žudynes 
kad Vakarų Pakistano ka- j gal viršija tiktai Stalino ir 
riuomenė. malšindama Ry- Hitlerio giltinės uolumas 
tų Pakistano nepriklausomy-

leško padėjusio
COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

VVORCES T LR, MASS.

Tei. SW 8-2868

yra vienintele oficiali pUu- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVorces* I 
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

TeJelonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
\Ur. J. Pašakarnio

j P ft D I N I S
OPTOMETRISTAS

Valandos:
£nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak L 
S Trečiadieniais neuriimama ( 

447 BROADVVAY
f South Boston, Mass I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
4!) Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance ;> 

321 Country Club Rd.
Nevvton Centre, Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.0C.

Paštu licSsuticiame.

Ketvirtis & Co.
—JE'VVELEBS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisomo laikrodžio* 

žiedas, papuošalas

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tei AN 8-4649 < I
i:

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd j:
(RUDOKIUTĖ)

OPIOM E TRI ST® 
Valandos:

nuo 10 ryt o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
j! SOUTH BOSTON, MASS-

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius j Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

gara ntu ot as 
Prekės parduodamos nuže- 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

bės sąjūdį, išžudė daugiau 
nei tris milionus žmonių.
Jis pareiškė: ”Tą nusikalti
mą atlikę nėra civilizuoti su
tvėrimai. Nors visi žmonės
turi gyvuliškų polinkių, bet ^ee įtariamas padėjęs bom- 
šie buvo blogesni uz gyvu- bas keli)J miestų stambiuo. 
llus* i se bankuose i vertvbių ap-

Rahman žodžiais, tai ”bu- girtus klientų seifus.
vo didžiausia žudynė žmo-! Jis turi net filosofijos 
m jos. istorijoje, ir šie knmi- (jaktaro laipsnį; antrą kaitą 
nuliniai nusikaltėliai tun bū- svetima pavarde pareiškęs 
ti Jungtinių Tautų teisiami į n01-ą įstoti į kariuomenę, bet

Yahva Khan išžudęs tris' P?skirt«. dien? ne^ęS’ 
.,. ‘ Jis yra upių narys, 1968 m.milionus vaikų, moterų, uki-į , 1 X,. J• i • 4. j \ • o- dalyvavęs Chicagos nause-ninku ir studentų ir nuo 2o,: T innn-i-onnnn - ’--4. se. Jo paskutinis žinomas 000 iki 30 000 namų išpiešta, £ Berkeley, Cal.

ir sudeginta. Dukterys bu-į
vo išprievartaujamos aki-, „chicago Today“ pasky- 
vaizdoje jų tėvų ir motinų ir, rž net $10 000 kulis
motinos akivaizdoje savo FBI sul.asti Kaufma-
vaikų“, sako Rahman.

seifuose bombas
FBI paskelbė, kad 33 m. 

Ronald Kaufman iš Milwau

Jie. kaip tas garsiojo ru
sų rašytojo Gogolio ''Miru
siųjų sielų“ čičikovas, supir 
kinėjęs mirusius baudžiau
ninkus, į atlyginimų sąrašą! 
Įrašydavo visai nedirbusius! 
asmenis, už juos pasirašyda-i 
vo ir pasiimdavo sau pini-j 
gus.

\ t * 9 9Amerikos Lietusiu Tarybos pirmininkai. Iš kairės i dešinę —buv. • lis nesąs nei vagis, 
pirmininkas Eugenijus Bartkus, garbės pirm. Leonardas šimutis 
ir dabartinis pirmininkas dr. Kazys Bobelis.

Bei

ną.

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sekas. 
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South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indelius moka
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Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ ^Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis JpiJimas
□ Patogios mokėjimo "sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268 • 4662;

už visus kitus indėlius moka 5<%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių, 
įkinkąs atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikal Dėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

T TTTTT n TTtTttt W.4
: Dažau ir Taisau J

Namus iš lauko ir viduje. 5 
Lipdau popierius ir taisau?

; viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mana.

TeL CO 5-5854 J

Elood Square.
Hardivare C o.

Savininku N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banį am i n Moore į'ažal 
Pooiero. Sieroma

Stiklą a I-angama
ViecU, reikmenys namam 

Reikmenys plnmberiama
geležie* daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA* 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptu senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

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

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9__  5

8—12

393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

Rygos aerodrome sumušė 
JAV ambasados atstovą

Užpuolikai sudraskė drabužius, atėmė foto aparatą,I
padarė kratą. Tai jau trečias toks incidentas 10 dienų lai

ke tarpyje. Valstybės departamentas įteikė protesto notą.

Kaip žinome, net iš užsie- bai suvaržytas. Sakysime,
; nio atvykstančių pabaltiečių Lietuvoje paprastam ekskur- 
i turistų judėjimas Lietuvoje, santui leidžiama lankytis 
i Latvijoje ir Estijoje yra la-i Vilniuje, Trakuose. Kaune 
i J ar Druskininkuose, ir tiktaif

Ii su specialiu leidimu ar iš-> 
skirtinam svečiui kitur. O 
sovietai jau ypač nemėgsta 
Pabalty užsienio spaudos ar 
Vakarų ambasadų atstovų, 
nes juos jau iš anksto įtaria 
šnipinėjimu, nors ten kažko
kių ypatingų paslapčių ir

! nei melagis

Mirė žurnalistas 
Antanas Gintneris

Pagaliau ta kombinacija Britanija įstojo 
išėjo viešumon, ir kaltinin-“ , 
kai atsisėdo teismo suolam!į Bendrąja rinką 
Teismas tęsėsi kelis mene- < . ......
sius, buvo iššaukta šimtai! Ateinanti šeštadieni
liudininku. Du kombinato^ SU08 sostinėje bus įskilmin-
riai— Gaisumovas ir Mu- P^os } Europos Bend- neri
chamadovas — nuteisti mir_ an?" ta>’
ti. du gavo po 15 metų kalė- Įa 11 AniJa; u}0 būdu toje 
ti. kiti mažesnes bausmes. Į ū^10 organizaclJ°je bus 10 

■ valstybių: Prancūzija. V.
Iki šiol mirties bausme už Vokietija, Liuksemburgas, 

panašius nusikaltimus ne- Italija, Belgija, Olandija ir 
bausdavo, bet, matyti, šios dabar priimtos Britanija, 
rūšies nusikaltimai pasidarė Danija. Airija. Norvegija. Ji 
tokie dažni, kad prireikė turės 255 mil. gyventojų, 
sunkiomis bausmėmis įgąs- Tai raujas ūkinis milžinas, 
dinti
bėjuls.

Mass. aukščiausias teis- 
i mas pripažino, kad to teis- 
' mo narys DeSaulnier netin- 
! ka toliau pasilikti teisėju ar ne,a- 
; advokatu, nes ėmęs kyšį.

Ir taip. sausio 6 d. Rygos
Sausio 13 d. Chicagoje, Teisėjas Brogna, kuris aerodrome šeši sovietų pa

stanga mirė Antanas Gint-! davusį DeSaulnieriui kyšį reigūnai, padedami dar bū- 
širdies smūgio ištik- nusikaltėlį nuteisė sąlyginai, no kitų. brutaliai užpuolė 

, taip pat papeiktas, taigi jam JAV ambasados Maskvoje 
i pareikštas irgi netiesioginis karo attache kapitoną Eimer

Velionis gimęs 1901 m.; kaltinimas. : L. Alderfer, jį partrenkė Į
šakių apskr., mokėsi Seinų . . . . ’• žeme, sudraskė drabužius,
kunigų seminarijoje, vėliau Po šio nutarimo teisėjas sukihėjo rankas ir atėmė fo- 

1926 m. DeSaulnier turėjo arba pats (0 a arata pa(, asmenį-
atsistatydinti, ar jam tun , ., ... .v, u , t- • ne krata, nieKO įtartino pas būti įskelta gyla. Jis pasi- ./ y , . *.. , . ? ,• , • . *7., n nerado, net ir jokiu totorinko pirmąją išeiti ir, ka- x J \, • , “ - r-, i • nuotraukų nebuvo padaręs,dangų neteisiamas dėl kn- , . - L . * . F .’ko rusai, matyt, labiausiaiV z

bijojo.

mokytojavo, o nuo 
iki 1944 m. tarnavo pašte, 
eidamas, pašto viršininko pa
reigas įvairiose' vietovėse.

valstybinio turto gro- lygus JAV ir Sovietų Sąjun-! gaffe 
! gai. ‘

Atvykęs i Chicagą. veikė minalinio

Jo pareiškimu 85 procen- i Virinome Innkinmti 'Derybos dėl Maltos 
tai Bengalijos 75 milionų gy. F įeiname laukiama ,
ventojų šiandien badauja 
po tokio krašto sunaikinimo.

. | Vietname kumunistai žy- 
Jis paplūdo ašarose, kai mįai sustiprino savo akciją.

ofensyvos \dar tebevyksta
Brandtas grįžo iš 
JAV pate Akintas

nusikaltimo tai 
laikraštininkams.

organizacijose. LB Chicagos - kad nesąs nei vagis, nei me-! 
skyriuje, daug rašė laikraš- lagis. į
čiams, suredagavo paštinin

•z - c?
pa-

šaulių ir paštininkų Par'

žumalistas Frost jam paro
dė fotografijos nuotraukas, 
kuriose matyti žudomi Rytų 
Pakistano intelektualai.

Maltos salos vyriausybė Vakarų Vokietijos kanc- 
buvo nustačiusi ir dieną, ka- leris Brandtas grįžo iš JAV. 
da Britanijos kariai turi ap-: kur atostogavo 2 savaites, 
leisti salą. Britai, nesutikda-. Ta proga jis ilgokai kalbė- 
mi mokėti reikalaujamą su- josi ir su prezidentu Nixo-

Prie demilitarizuotos zonos 
jie prisigabeno priešlėktuvi
nių raketų, o, be to, ir ju avi. - V , , ,7.J | _ ,. v, v.,’. J ‘ : mą uz šia karo bazę \ įdur nu. evilrtendamas abi sausacija. kun iki šiol buvo vi- „ v i

Kap. Alderfer buvo pa-
m - -- t, ' leistas, foto aparatas gražin*Teisėjas Brogna nemano , < . - . • „„ * , •

kų atsiminimus ”Nuo krivu-i ,)ats atsistatydinti o ii na-: -ewta,S4.
las ibi raL'ptnc;“ ivu jU-p ”1 ip i - v * • " . i ' i luukė \ alstvbes departa-les iki i akėtos , paia>e Lie salinti taip pat nėra lengva., .
tnvs p-n-n ir k-dzprin mpiin ’ m i i 11 . • i mento reakcijos>. Sovietamstuvacaion Raižei.o naeuo.l klausimą svarstys seime- buvo įteįktas griežtas pro-

testas dėl JAV diplomatų 
Kadangi Mass. teismuose neliečiamybės pažeidimo. O

žemio jūroje, jau buvo pra-! liečiančias problemassiškai nereikšminga, pradėjo 
rodyti savo padidėjusį pajė- 

, x . . gumą. Dabar vis dažniau
suimtas, nugabentas į Vaka-, pasįtaiko, kad sovietų garny'-
tais neprfklaušomybės judė’-l stoia^elia’ame^ečh! dH Ma*ta leikalauJa už ^azę 
iimo ižvmiais dalvviaK turėki *,a aĮnei piečių d1-: 46.8 mil. dol. metinės nuo- 
jo būt? pakartas? bet karo1 dlesiems bombonešiams. f m?s, o tesiūlo tik 24 7 
pralaimėjimas išgelbėjo jo. Yra žinių, kad komunis-' mlL dolerlų' Į Brandu
gyvybę. Dabar naujasis Pa-Haj koncentruoją ir sąvo ką-Į Kadangi prisibijoma, jogĮ_____
kistano prezidentas Zulfikai'į nuomenę didesnio masto i bintams pasitraukus ten gali 
Ali Bhutto jį paleido is ka-į puolimui, kuris turėtų įvyk-i Įsitvirtintai sovietai, tai į de- 
lėjimo. o įsakė suimti buvu-jti prez Nixonui lankantis! rybas įsikišo Nano atstovai, 
sį prezidentą Yahya Kahn ir Kinijoje. !- ir jos atsinaujino,
kariuomenės vada bei kitus. i .

Bet amerikiečiu kariuome- . A1' ?1?0- kad !r Jaltos gy- 
Šeikas Rahman, dar bū-i nė iš Vietnamo atitraukia- 'ent°Jal nenori, kad britai 

damas suėmime, jau buvo į ma vis didesniais kiekiais, i Parauktų, nes jau dabar, 
Bengalijos laisvės kovotojų' j išvežus tik kanų seimas, kai
paskelbtas Bengalijos prezi- ‘ i kuno^ Maltos prekybos įmo.
dentu, bet tų reprezentaci-’ į nės pradėjo banknituoti.
nių pareigų jis dabar atsisa^; Ncw Yorko majoras Lind-' t ••i*
kė ir pasiėmė ministro pir-' p*»ira*e miesto tarnau-\Ll€tUViai įUdina

Pats dabartinis ministras 
pirmininkas Rahman buvo

dėję evakuoti karių šeimas. | 
o vėliau buvo rvžesi išvežti 
ir savo laivyno dalinius.

mininko pareigas, tikėdama.! toiam» privalomo arbitražo j ii
sis būti naudingesnis kraš-' potvarkį. Vadinasi, jei šalys'l\U(tirKOS niausimąnaudingesni
tui. j negalės susitarti, tai arbit-

i ražo komisijos nutarimas 
Po visų tų baisių žudynių.' bus privalomas. Šis potvar-l 

kurių paskutiniai daviniai * kis neliečia tik mokytojų ir
dar nėra suvesti, Rahman transporto tarnautojų, 
pareiškė, kad su Vakarų Pa- » « ,
kistanu negali kol kas būti. , . , ,, Prez. Nixonas pareiškė,
JO 'O.' a s apie susijun ka<j gagužij j j Vietname dento pasu, 
girną. Bengalija liksianti ne- be,ikj ,jk 69 (xx) JAy k>ri darbotįarkę. 
priklausoma valstybe. , Jie ,ikjią> ko, bu> iiipr?,ta,

karo belaisvių 
klausimas.

ši naujoji valstybė savo 
himnu pasirinko poeto Raa

Lietuvių respublikonų ly- 
, gos centro valdyba kreipėsi 
į i prez Nixoną, viceprez. Ag- 
new ir šen. Percy. prašyda-S 
ma. kad Simo Kudirkos rei-! 
kalas būtų Įtrauktas i prezi.! 

pasitarimų Maskvoje

grąžinimo Prezidentą; Maskvoj vie-; 
ės ši pavasari.

se“, ruošė naujus veikalus, 
žodžiu, velionis buvo vie-j
nas judriausiu Chicagos vi-i . x ,
suomenininku. Jo netekimas | -v,a daug politikienų, tai ne tai jau trecias toks mciden- 

s visi ir sąžiningai eina savo, tas 10 dienų laikotarpyje, 
i pareigas, nes kaikurie teisė-*
t sų yra toms pareigoms visiš-Į Amerikiečiai reikalauja, 
kai netinkami.

bus skaudžiai pajustas ir lie
tuvių spaudoje.

Sovietuos suiminėjoSugiįžęs namo, Brandtas 
pareiškė, k;.d amerikiečių; 
draugiškumas ji stebino. A ' daug intelektualų 
merika nesalti tokia, kokia: .
ji dažnai Vakarą Europoje! . Sovietų pogrmdmes spau. 
vaizduojama, sako Willy

lis

kad šis ir panašūs kiti už
puolimai būtų išaiškinti ir 
nusikaltėliai nubausti, bet 

Su prezidentu Nixonu į sovietai į tuos protestus nie^ 
Kiniją vasario 21-28 d. va-į ko neatsako. Gi JAV valst. 

os žiniomis pastaruoju me-; žiuos 40 žurnalistų. 30 tele-Į departamento atstovas pa
brėžia, kad tokiu ivykiu A- 
merikos vyriausybė nepra-

' į tu Sovietų S-goje žymiai su-, vizijos ir 10 žinių agentūrų 
j stiprintas vadinamosios in-'

_ ' telektualų opozicijos perse 
' klojimas. Jis ypač

atstovų. Ten bus įrengta ir 
speciali stotis televizijos 
vaizdams per žemės satelitą 
Į Ameriką ir Europą perduo 
ti. Šia proga į Kiniją norėjo 
važiuoti apie 2.000 žurnalis- 

i tu. bet kiniečiai tiek nesuti-

Palietė
Margaret Smith, vienintelė m o-, ĮJk,.ainą kurioje suimta di- 
teris JA\ senate. Ji Įteikė pa- j (}ejįs skaičius rašytojų. ŽU1- 
siūlymą pakeisti konstituciją na]įstų jr kitų įtariamų ne- 
taip. kad kongresas galėtu pa-, patikimumu režimui. Ukrai-
šalinti kiekvieną narį. kuris pra nječiai skelbia JU labai ilgą'ko įsileisti 
leidžia 40% balsavimu. Dabar, pavardžiy sąra^. į \ *
tokiu senatorių vra daug. Jie,! ' z>i , . . . .

.. . ' ..................... . , , t Ghanoje, kurioje neseniaidirbę svnate. valdžios pi-, Čekoslovakijoje taip. pat j lankcsi Nixonienė, įvyko 
vazinėje., sako prakal-; suimta šimtai asmenų, kurie, perv£rsnlas. Valdžią paėmė 

S.OZ jas „aidam, riebius ha- nepatenkinti dabartine san-jį ^vo rank kariikiaL ku
norarus. \ argu tas pasiūlymas tvarka, Maskvos oiKtUoja 
bus priimtas.

užuot 
nigais 
ba^

1

nepatenk
, T. La>k\o>. oi.ĄtUoja , rje buvusią vyriausy
ma. Is kaltinimų aiškėja, kad d-, nesusebėjimo ,varky. 

,11- ten intensyviai .platiąąmąi^ ulie, flkinj gyvenin)a.
Į pogrindine spauda ir prieš-*
; režiminės proklamacijos, i ... .... a . . .. _

Lėktuvu bilietai kelionėmi j * „
į____________ Per Atlantą pabrangs 7%.

Sausio 20 d. Chicagoje Atsistatydino Italijos vy-
; prasidės buvusio guberna- riausybė, kuriai vadovavo 
toriaus Kernerio byla, kurio- krikščioniu demokratu par-
je šis pareigūnas kaltinamas tijos žmogus Colombo 
už kyšių ėmimą. i * * *

Egipto prez. Sadat ruošias 
Antradieni vėl susirinko sprendžiamam žygiui 

JAV kongresas. Izraeli.

leis negirdomis.

Ta jiroga primintina. kad 
praeitą penktadieni sovietų 
policija Maskvoje buvo su
ėmusi ir JAV kongresmaną 
James H. Scheuer, kuris bu
vo apkaltintas, kad agituo* 
jas Sovietijos žydus emig
ruoti iš Sovietų S-gos į Izra. 
elį. Kongresmanas buvo iš
tremtas.

Visa tai vyksta ne tiktai 
kerštaujant prieš JAV žydų 
antisovietini sąjūdį, bet ir 
prieš prezidento R. Nixono 
kelionę i Kiniją.

Žinoma, iš tokių paskirų 
incidentų nėra ko laukti 
pagrindinės politinės linijos 
pasikeitimo JAY ir Sovietų 
S-gos santykiuose, bet *jie 
tą vadinamąją "draugišką“ 

prieš nuotaiką vis dėlto 
! gadina.

gerokai




