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Sovietai kalėjimai pilni 
lietuvių

Sudarytas kalinių sąrašas. Vlikas kreipėsi į Amnesty j
a

International centrų ir skyrius, prašydamas kalinamiems į 

lietuviams pagalbos.

Vyriausias Lietuvos Išlais- byla buvo padalyta daug 
vinimo Komitetas dėl Lie- kratų namuose, tarp kitų 
tuvoj ir Sovietijoj įkalintų. krėstas ir Juozas Tumelis 
lietuvių vedė susirašinėji- rinkęs Jurgio Baltrušaičic 
mus su Amnesty Intematio- Į poeziją. Esąs priverčiamąjį
nal centru Londone, o taip 
pat ir su jo skyriais New 
Yorke. Vak. Vokietijoje ir 
kitur, prašydamas pagalbos 
jiems išvaduoti ar bent jų 
padėčiai palengvinti. Tam 
reikalui yra sudarytas ir lie
tuvių kalinių sąrašas. Vieni 
jų įkalinti Lietuvoje, o kiti

darbų stovykloje, greičiau
sia Moldavijoje.

Vytautas SIMOKAITIS 
34 m., 1971 m. sausio 19 d. 
Vilniuje buvo nuteistas mir
tim, o jo nėščia žmona Gra
žina SIMOKAITIENĖ, 21 
m., trejiems metams kalėji
mo. Jie buvo teisiami už tai

X

’(»arso Rangų“ radijo kokktyvas. Pirmoj eilėj ift kairės — Roman Šležą* ir Birutė 
Vaičjurgytė. antrojo — Perkūnas krutu nbt. Kinta Bričkuvienė ir Mykolą* Drunga. 
**(>anto Rangai*“ lietuvišką programų angių kalba duoda kiekvienų penktadienį nuo S 
iki 8:30 vai. vak. ik Bostono radijo stoties YVBIR 90.9 KM banga. Programoje — lie
tuviška muzika, lietuvių literatūros, išturi jos. folkloro temos ir kt. Visa tai pateikia
ma klausytojams įdomia forma ir gera ang lų kalba. ”(iarso Bangos“ atlieka didžiai 
reikšmingą darbų, supažindindamos ameri kiečius ir angliškai kalbančius lietuvius su 
lietuvių kultūros vertybėmis ir Lietuvos problemomis.

fkkSdfiS* ^nd^nikreipd^SvediTs^

aa okupanto Lfatvroje vyk-, pf|.nKa »kren
domi priespauda. O štai tie, j1 ni.a'“ 1 «»ngą kien 
kankiniai* t °anM lėktuvą. Sovietų S-gos

Į Aukšč. Tarybos prezidiumas 
‘mirties bausmę pakeitė ka-

A. Solženicinui gresia 
didelis pavojus

Į Sovietų spauda nepaprastai sustiprino raiytojo juo- 

Į dinimą ir jam primetamus kaltinimus. Boatoniškia profe

sorius kreipėsi telefonu į akad. Sacharovą, teiraudamasis 

I apie A. Solženicino likimą.

~ r - * Vakaruose jau seniai spė-

LB delegacija lankė,
Jungtinė* Tauto*

1973 m. gruodžio 29 d. skleidžiančios Paryžiuje iš- 
JAV i ietuvių Bendruome- leistos knygos Archipelag 
nes krašto valdybos atstovai t Gulag". Buvo manančių. 
— vicepirmininkas Rimas kad sovietų komunistams 
Cesonis ir LB visuomeniniu' Kftl būsią nepatogu toki pa- 
reikalų tarybos pirm. Algi- saulinio garso žmogų ir kū- 
mantas Gečys — buvo pri-i ’^ja sodinti j kalėjimą. Bet 
imti JAV delegato Jungti- paskutiniai ženklai rodo, 
nėse Tautose kongresmano: kad iš tenvkščio diktatūrinio 

. Robert N. C. Nix. Kartu su režįmo j«Rio atlaidumo ne- 
ūB atstovais vyko ir lietu- , galima tikėtis.

. , . . jviškos spaudos bendradat-| Pastaruoju metu sovietų
jKlS8UigeTlUl sunkiai bis K. čikotas. ? spauda ir atsakingi asmenys
I . . . ' prapliupo tokiu kaltinimų ir

LB atstovai delegatui į- prakeiksmų sriautu, kad te
teikė Krašto valdybos me- įjeka laukti Solženicino su-

Simas KUDIRKA, 34 m., 
1971 m. gegulės 17-30 d. 
sovietinio teismo Vilniuje 
buvo nuteistas 10 metų sun
kiesiems darbams priteršti- 
nąjty darbų sunyktoje. Ku
dirka yra laikomas Potmos 
koncentracijos stovykloje 
Mordavijo’je.

Kartu su juo toje stovyk
loje yra dar du lietuviai: Jo
nas ŽILINSKAS ir A. JAS- 
TRAUSKAS.

Vilniaus vyskupijos Apaš
tališkasis valdytojas, Pane
vėžio vyskupas Julijonas 
STEPONAVIČIUS 1061 m. 
buvo nušalintas nuo visų pa
reigų ir ištremtas į mažą Ža
garės miesteli Lietuvoje. Jis 
dabar yra 62 m. amžiaus. 
Laikomas namų arešte.

Įėjimo bausme 15 metų. G 
Simokaitienė buvo Panevė
žio kalėjime.

runas ŽUKAUSKAS. Medi
cinos Instituto VI kurso stu
dentas.

1972 m. kovo mėn. Klai
pėdos sovietinis teismas nu- 

Dr. Izidorius RUDAITIS «* » Jehovos liudininkus
buvo Vilniuje suimtas 1973;“ž Praktikavimą savo rebKi., 
m vasario 28 d ir be teismo J08, ®uvo nuteisti. \. ARA-i wK wme JisZlįUS. T. SERBUS. J. SU- 
kaltinamas pogrindžio veik-; JYS kiek\ iena> P<» •> me- 
C įtus sunkiųjų darbų kalėų-

’ . ________ !mo; P. PABONAS — <5 me-'
ROta JANUŠKEVIČIŪTĖ, • tus kalėjimo. V. ANUŽIS ?r 

Vilniaus universiteto stu- ’ A KUKUTIS — no 2 metu* I 
dentė, buvo areštuota 1973, kalėjimo. S. KUKUTIENfil 
m. gegužės 13 d. Kaltinama; ir K VELSKIENĖ — po 2 
dalyvavusi 1972 m. gegužės, metus bandymo, E. KRAU-i 
18-19 demonstracijose Kau-ĮZAITg _ 2 ir pusę metu 
ne. kurias sukėlė policijos laisvės dėmimo.

*

sekasi taikyti
Kissingeris, tainininkau- morandumą ir dokumentą-jr teismo ar ląokios 

imas žvd^arbbų tek# de-< riją, Keriėnrią-žmogaus tai- nDn, kitoi, bausmės.
11

Amerikos Liet n v tų Sorialdemo- .
km, s,jung.» pirmininko, jo- Richardsonos apie

damas
I rybose, buvo nuvežęs į Kai-(šių pažeidimus pavergtoje’ .
į ra Izraelio pasiūlymus at i-; Lietuvoje. Taip pat buvo į-’ .I,aU”^ ?au
traukti kariuomene20 mylių teikti Kunigų Vienybės me-!*rasto , a. u.’ . .
nt:o Suezo. Bet Egiptas tą mot andumo tikėjimo perse-: kos smeizėju. mela-

j pasiūlymą atmetė ir reika-i kiojimo reikalu ir BATUNo’ f111, kaudies pne?ų užsienio 
Įlauia. kad žvdai visai pasi-! memorandumų JT organiza-j aP*!a P*.rnu. n.. kitais 
1 trauktu iš užim‘u arabu sri- ciiai nuorašai. Įpratimais keiksmazo-
I čiu. Po to nepasisekimo te-' * 1 dz,a,ių J,s es8** savo knygoje
;ko Kissingeriui'grįžti atgal, LB memorandume kongr.i
J Izraelį >u Egipto pa>iūly-’Nix yra prašomas dėti pa-Į 
mais.

vadina jj 
sovietinės

slaptas Romo Kalantos pa
laidojimas.

Mokslininkas, etnologas
Donatas BUTKUS, tautu

. ... muziejaus tarnautojas, kar-Ksiš.sdonų Auxil aryyys- ta M kjtais mokglininkaif
kūpąs Vincentas SLADKE
VIČIUS 1968 m. pradžioje 
buvo areštuotas ir ištremtas 
į Nemunėlio Radviliški Lie
tuvoje. Laikomas naminia
me arešte.

Kun. jėz. Antanas DUMB- 
liauškas ištremtas į Kazak- 
staną. Jis ten dirbo kaip li
goninės šoferis.

Liudvikas SIMUTIS, gi
męs 1936 m. Lietuvoje, da
bar kalinamas P/O Javas 
ZX 385/10 sunkiųjų daibų 
stovykloje, Mordovškaja A. 
SJ5.R. Jis 1965 m. Pabaltijo 
karinio sovietų tribunolo 
buvo nuteistas mirties baus
me, bet Aukšč. Sov. Prezi-

Ulan Udėje. Azijoje, buvo 
nubaustas už budizmo tyri
nėjimą.

1972 m. rugsėjo 25 d. Vil
niaus teismas nagrinėjo 8

stangas, kad būtų suteikta į aPsmelztl -o'ietų Sąjungą, 
eiga JAV kongreso rezoliu-; Po tekių kaltinimu pa
či jai Nr. 416 — iškelti Lietu-* prastai tuojau ateina ir vai
vos bylą J. Tautose. Taip j džios numatyta bausmė.I nas Pakalka. koris sausio 18 d.,

1971 m. vasario mėn. ni-! už**k,*fc' !*H'° O'eeimo ^y^ ^įxoną Į pat jis yra prašomas Įteikti, Tokiai avietinės snaudoa
su kalba žurnalo ”Posev“ *0*j’ PuslaPb Mveikmame ir lm-, pateiktą dokumentaciją ati-’ k - j ‘ - . Solženicina
nr. 2 aprašvti šie lietuviai = *"e dar ir darbin™ —<*• į. Slomis ynomis buvęs. tinkamoms JT žinioje vei-į * *jdėiuf vįena, bo<nni*
kaliniai laikomi koncentra- K,taH,e "umerv R"*-*** P***1 ?vleUmo -labdaros. Pastosiančioms komisijoms ir. L* ‘ 7^ j T • į.
cijos stovykloje tokiu adre-Į^ 1 Rkhard'i ^nt lefonu i akademikąPSacha- ,

na na HJra '!- ^ne.ral^e ansamble- rova teiraudamas£ apie A.
na> pa.Mkaibejime >u Merai-, jOje. kuria butų pasmerktas 

: do bendradarbiu pareiškė. Į sonetų kolonializmas Pa- 
l kad prez. Nixonas gali at-j balti jo valstybėse ir iškelti 
'gauti tautos pasitikėjimą, sovietų vykdomi žmogaus

su: Učreždenia ŽX 385 17-( 
a, poselok Ozernoip. Mor-į 
dovskaia Respublika: fil. 
dr. PAULAITIS. buvę 
barko gimnazi ios mokvto-

TlJr.:Ffoi’ talkininkaukim
___________ ______ jas. Petras Paltarokas. S- Kudirkai gelbėti
jaunų lietuvių bylą. Jie bu-J Pogrindžio veikėjas Ruzu.; jau liL;ėme. kad Illinois, 
vo kaltinami, kad 1972 m.|Šiaulių rajone B. GAJAI kongresmanai kreipėsi į 

KAS. K. K A\ AT-T M S-( Kissingeri ir Brežnevą Simo1 
KAS. B. PUPFT TS T. STET-. Kudirkos išlaisv

gegužės 18-19 d. Kaune da
lyvavo masinėse demonstra
cijose, šaukdami laisvės Lie
tuvai. Demonstracijos vyko 
po Kalantos susideginimo. 
Vytautas KALADĖ, Anta
nas KUČINSKAS. Juozas 
PRAPUOIENAITIS, Juo
zas MAJAUSKAS nubausti 
po 3 metus kalėjimo; Kazys 
GRINKEVIČIUS ir Vytau
tas ŽMUDA po 2 metus. Ri-

isvinimo reika-'

Į
! viską atskleistų, sutiktu būti! 

s apklausinėjamas, kiek teANaftoS bendrovių 
nepažeidžia prezidento įs 1
taigos, ir prf

jeigu jis \\ atergate byloje. teisių pažeidimai.

risiimtų atsako-Į milžiniški pelnai 
i viską, kad nie-Į

Solženicino padėtį ir galimą 
jo likimą.

Sacharovas atsakė, kad 
į šiam rašytojui gresia didžiu- 
' lis pabojus. Jo padėti gal ga- 
Į lėtu kiek palengvinti tik vie- 
i šosios nuomonės spaudimas 
1 Sovietų S-goje. jeigu ta nuo
mone galima būtu išreikšti.V 4TPVTQ Aolv • U"'?’'j’\-----------• Vi \ mybę daryti vkSKą. išao nie-j Įmone ganma uu-u įsiemsu,voo-P i-rsL Iv .r?lk?įI ko panašaus ateityje neatsi-’ Buvęs prezidentų Kenne- ir labai tvira Vakarų inte-

va^’e partizaninėse kovose.|Washimrtone lankėsi ir LB.fikt„ 
Iš viso 38 kaliniai. - -»-i—'nRl^

(ELTA)
delegacija.

Labai aktyvus šiuo reika-1

džio ir Johnsono ekonomi-J lektualu moralinė parama, 
nių reikalų tarybos pirmi-Į Sacharovas dar pridėjo, 

kad Solženicinas savo knv-

Anglijoje skelbs
»
rinkimus

Ta proga ji 
iais metais nemana?

pasakė kadkandi-l ninkas Helleris ir prof. Per-Į

' , ,. r t •• • , sias i viešąjį gyvenimą• sur, kur tik gali. bet jis rei-’. * • •

diumas mirties bausmę pa-imas BAUŽYS 18 mėn. ka- anglių iškasimas dėl to kad i laiškus jami .iA. • o p    - — e jla — jz • l • ••  < v* • • • t a v • i • • , i • i — i

Anglijoje labai sumažėjo ’ kalingas pagalbos. ^as.vkim, t * • _ iųfninn rnnin 
.rrliii ižVaeimas rUi tn kuH: laiškus jam ai ba savo kong- 1 įSlūiga L agia

angliakasiai, kovodami dėl, Vesma?aTP?; r*’rTnu°Ju ^ve" 
atlyginimų padidinimo, ma- j.u £aįj būti trumpas laiske-
žiau dirba. Sumažėjus ang- "s: Mes remiame jūsų pa- ......... ...... ...........______

mo. Kiek vėliau Ričardas j kuriais varomo* elekt- ^u‘I raščiai skelbia, kad Baltųjų-TRUSAUSKAS buvo nu- h- hdlrlT,- antruoju: "Prašome rtnlu oreanizuotos sau.mmo
baustas 10 m. .priverstinų1 ’o UnX;^kS‘<n>-H#n,ldMW ........- "p—' —'

nės dirba tik 3 dienas Pel'idjrka‘‘
savaitę. ' ’

keitė 25 metų griežto reži
mo pataisos dai%ų kalėjimu.

Algis STATKEVICIUS. 
g. 1937 m., buv. vadinamos 
Finansų ministerijos sbcio- 
loginio tyrinėjimo biuro tar
nautojas, 1970 m. gegužės 
18 buvo areštuotas Vilniuje.
Buvo kaltinamas parašęs 
” Komunistų Manifesto kri 
tika ir sociologinio tyrinėji
mo rezultatai Lietuvoje
Užtai 1970 m. teismas nu-'tanas SAKALAUSKAS, Po- nančių 
tarė patalpinti jį psichiatri-’ litechnikos Instituto staty- naujus rinkimus ir patirti Bldg„ \\ asrnngton. 
nėn ligoninėn. Ryšium su jo bos fakuketo dėstytojas. Ša- visuomenės nusistatymą. 20515.

Įėjimo. Virginija URBONĄ 
VIČIŪTĖ — 1 metus patai
sos darbu be laisvės atėmi-

darbų stovyklos.
1973 m. kovo mėn. Kaune

kongr. 
išlaisvinti Simą Ku-

kitos dokumentus «
Dabar amerikiečių laik-;

pajamų, lai 5 Kartus dau
giau negu seniau. Jų pelnas 
padidėjo 35-60',. o Occi
dental b-vės — net 417'r.

kumentuotą tiesą.
Atrodo, kad gali nvkentė- 

; ti ir Solženicinas. ir jį ginąs 
Sacharovas.

įžymus sovietų radijo ko
mentatorius Žukovas užsi*

Plumbers" narys' puolė Amerikos Balsą už tai,1 
Younk 1972 m. pradžioje, kad jis transliuoja Solženi-gj-gj automobiliams 55 mylių 
pranešęs prez. Nixonui. kad cino knygą "Archipelag Gu-1 maksimalinj greitį.

Hon.! JAV kariuomenės štabo vir- l*g“. Žukovas įspėja neklau-

Antverpene 
paskelbtas 
Per radiją 

buvo įspėta laikyti uždary
tus langus ir duris.

gi-upės

Prez. Nixonat pasirašė j- 
statymą. įpareigojantį vals
tijas per 2 mėnesius nusta-

Laiškus adresuoti

menių Kopiją gavęs 
listas Andersenas.

žuma- nūs. Jis puolė ir kitas užsie
nio radijo stotis.
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Kai draugija sumanė leis
ti savo žurnalą "Darbas“. 
Napoleonas jį visokeriopai 

• rėmė, kurį laiką buvo ir jo 
Kiekviena čionykščių lietuvių išvyka j okup. Lietuvą, administratorius. ;

ar tenykščių atsilankymas Amerikoje tyliau*ar garsiau vis
iš naujo atgaivina jau gerokai senstelėjusią vadinamojo

Kdi klausimai Jehovai
Nebus perdėta, jei šaky-? 

sime, kad nebuvo kito as-» 
mens. kuris būtų tiek daug'

Tas, kurio nei rūdys, nei 
kandys nepigraažė

• bendravimo“ problemą Ne tiek tos problemos »?ar^-*gje,ojį^ Lietuvių Daibinin- 
mą, kiek senus aliarmo skambalus, riksmus ir barskimmus / kų d-jos reikalais, kiek sie-
plunksnakočiais j stalą, tarytum piktąją dvasią nuo savo 
rezidencijos vejant.

Na, o noris drausmei nenusidėti tautietis atsiduria 
kaip anas ortodoksinis žydelis sunkaus bado metu prieš 
esminj klausimą: valgyti ar nevalgyti kiaulieną? Kadan
gi Talmudas lašinius ragauti draudžia, o rabinas juos pa
sigardžiuodamas kramto, tai tokia prieštaravimų painiava 
vargšę žmogaus galvą tiesiog iš proto varo.

Iki šiol nesulaukdami jokio mūsų žemiškojo ir išei- 
viškojo autoriteto visus raminančio šios kiršalinės pai
niavos sprendimo bei patarimo negalintiems be valdžios 
žodžio apsispręsti, mes drįstame kreiptis į patį Jehovą, 
prašydami aniems išaiškinti bent tokius klausimus:

1. Ar tikrai kiekvieną iš okup. Lietuvos atvykstantį 
ekskursantą. — net smuikininką, violončelistą, birbyni
ninką, kanklininką, solistą ir dramos aktorių. — būtinai 
reikia čionykštėje spaudoje prakeikti kaip tautos išdavi
ką ir artimos rūšies niekšą, netgi išgalvojant nebūtas is
torijas ir nekalbėtus bei negirdėtus dialogus?

2. Ar toksai patriotinis apspiaudymas tikrai stiprina 
okup. Lietuvos tautiečio pasitikėjime laisvajame pasauly 
gyvenančia išeivija, didina jo tautinį atsparumą tėvynėje 
ir ugdo kūrybinę dvasią mūsų tautos gyvybei išlaikyti?

3. Kodėl Lietuvą lankančių mūsų ekskursantų, kurių 
tarpe pasitaiko ir šiokių ir tokių, net atsakingų mūsų vei
kėjų žmonų, tenykštė komunistinė spauda neapšaukia šni
pais ar kokiais kitais šunsnukiais, o pamini teigiamai arba 
visiškai tokių apsilankymą nutyli?

4. Katra — mūsiškė ar tenykštė — šiuos reikalus di
riguojanti galva yra gudresnė?

5. čionykščiai mūsų jaunuoliai, net vaikai, aplankę 
Lietuvą, pamatę jiems čia mokykloje apipasakotas bent 
Vilniaus ir Trakų pilis ir susidraugavę su tenykščių gimi
nių ir kitu jaunimu, dažniausiai grįžta nepaprastai savo

lojosi velionis
Kai Michelsonai 1945 m. 

Keleivį perleido Socialde-! 
•nokiatų sąjungai, Napoleo-I 
įas buvo paskirtas vienu iš j 
parketinių. Tas pareigas jis į 
\įo iki mirties. Paskutiniuo
ju metu buvo patikėtiniu 
sekretorius..

Velionis buvo ir laikra' 
•iu bendradarbis. Jis rasinė- 
o Kovai, Naujienoms. Ke 

leiviui.
Visa tai rodo. kad velioni? 

s jaunų dienų įvairiais savo 
darbais kėlė vietos lietuviu 
kultūrą, skatino ir pratino 
*avo tautiečius pine bendro 
darbo, kovojo dėl darbo 
žmonių geresnės ateities. J»« 
*ų savo iaunvetės užsimoji
mų neišsižadėjo iki mirties. •

Žemaitis !
I

3
s

kompozicija, šviežia tematine įžvalga ir iki šiol nematyta 
palete.“

Toks nė kiek nesumenkęs Viktoras Vizgirda yra ir 
šiandien, prie jubiliejinio skobnio glostydamas savo sep
tyniasdešimties metų amžiaus ilgumo plaukus ir nupelny
tos garbės barzdą.

Jis ir šiandien darbštus, kūrybingas ir narsus kovoje 
dėl savo meno principų, o konservatyvios ir saldų patieka
lą mėgstančios visuomenės dalies akyse —kartais net 
gąsdinantis eretikas, maištininkas ir nepaklusnus "val
džios autoritetui“...

Šia proga mes tenorime linkėti, kad toks pat jokių 
priešų neįveiktas bei kandžių ir rūdžių nepagraužtas mū- 
.-ų sukaktuvininkas Viktoras Vizgirda gyvuotų dar daug 
ilgiausių kūrybingų metų ir kad jo kūriniai pergyventų 
ir mūsų provaikaičius!

Ant. G.

RUSAS KALTINA LIETUVIUS

The Detroit News gruo-|tinėmsTautoms,nusiskųsda- 
džio 11 d. numery išspausdi-j mi. kad Lietuvoje yra var
no straipsnį, pavadintą "Kri-. žoma tikėjimo laisvė, 
tikuojama Lietuvos kc.up-Į Kas labiausiai kėlė susi- 
cija“. trupinimo Charazovui — ir

Vilniuje įvykusiame ko-' tuo pačiu Maskvai — yra 
munistų partijos posėdv jos-tai, kad Lietuvos pareigū-
antrasis sekretorius rusas 
Valerijus I. Charazovas la
bai smarkiai puolęs Lietuvą, 
kaltindamas jos pareigūnus 
įvairiais nusižengimais, pra
dedant korupcija ir baigiant

nai, užuot rūpinęsi tomis 
problemomis, bu.ę užimti 
kitais reikalais.

(E)

KELEIVIO RĖMĖJAI

A. Plavičius. Cleveland. 
Ohio, aukojo $50.

B. Klovas, Chicago. 111., ir 
J. Motiejaitis, VVaukegan, 
III. — po $18.

V. Stelmokas, Baltic Real- 
ty, So. Boston, ir E. Miku- 
žiūtė, Fort Lee. N.J.. — po 
$15.

J. Lubeckis, Baltimore, 
Md. — $13.

Miami Lietuvių Piliečių 
klubas — $8.

V. Šniuolienė, Rrocklon. 
Mass., — $6.

Po $5.00: V. Leveckis, 
Canton, Mass., S. Šurkus. 
San Jose, Calif.. L. Pųslys. 

uust piiii ivjrvu icpunu dirbtini kėlimą kas e- Toronto. Ont., O. Viiėniškie-
tikrai trenktų savo priešininkui per išblizgintą šalmą. 1 v£n tik ner siu nir- nė, Dorchester. Mass., ir M.

Zautra, Lawrence, Mass.
O. Cibitis. London, Onta- 

rio, — $4.
Po $3.00: G. Strimetkis.

Laikas, ga! būt, ne visada mus karta iš kartos neat
pažįstamai pei g rimuoja, ne visada pagal naują modelįA VADMIII oc ūmu pei gi niiuoju, ne viskiui p<H$«uimują niuueų ••

. U 95 METAI. |gufoiniuoja naujos išvaizdos kūną ir sielą, priderinda-1 ideologines veiklos truku-:
Dailininkui Adomui V«-1 ««* mUS P' ie | Xi!a’U™'

nui i. m. sausio 1 d. sukako; štai. jeigiKjnikeltume iš piliakalnių, laumėraisčių.: litinių pakeitimų, kaip tai į-
95 metai amžiaus. Ir tokio* alkų pelenų ir pasidabruotų sarkofagų būrelį senovinių! vykę pereitais metais, kai
amžiaus būdamas, jis vis Tautvilų, švainų, Mingailų, Trimailų. Skirgailų ir net J po panašių puolimų iš parei-

Radvilu ir suk. iestume juos šių metų sausio 14 dieną i gų buvę pašalinti partijos
j. .. į dailininko VIKTORO VIZGIRDOS 70 metų amžiaus I galvos Piotras Šelestas Uk-

sukakties minėjimą atrestauruotoje Traku pilaitėje, —.rainoje ir Vasilijus Mžava
liui dailininko teptuko. len- . .... , , . . , . • * nadzee Gruziioiek. prisiminti, k.d j.m priei »<*« tur būt. nedaug teis,sktrtų nuo anų gar- j chara2„vo Jpį0,imai pa.
daugelį motų buvo padaryta : lietė beveik visas LietuU
labai sunki skilvio oDerAci- teilio. tematydaini tiktai V. Vizgirdos akis ir nosį. apsirikę ; 

fSret1’ bet RaitU PaJUtę H IX <» voksiu okupacijos galėtume jį palaikyti netgi dar nekrikštytu Mindaugu... • grindinių vartojimo pri
metu plaučius periovė plėši- j,. ne tik išvaizda, bet ir jo būdas kažin ar tik nebus kių trūkumą, fabrikų parei-okupacijos grėsmingą šešėlį.

Ar tai tikrai kenkia šių jaunuolių lietuviškai sielai?

dar yra judrus, domisi vi-1 
suomenintu ir kultūriniu gy-

kas, Varnas už- kažkokių ten iš praeities atsineštinių protėvių genų sufor-, gūnų kyšininka.imą. par-Ar Ui tikrai silpnina lietuvybės tęstinumą išeivijoje? pultas pakely bandė sintis --------- \. * , 4 ------- dundant sunkiai Miinamas6. Ar tikrai sunkiai nusikalsta vadinamai tautinei lb«m Uikydima. “ pro uįaka^ du-
rausmei tie dar gyvi čionykščiai rašytojai, kurių vieną ar t užpuolėjui į akį... sitiauktų i> mak-tų kaido ai nesigriebtų kenteje } akmens . kt suUrčiu
ita nepolitinio turinio ir mums nepriekaištingą veikalą;   samana.-atiemtos ragotinės, bet dažuose įmirkytu teptuku snmn dirbtini kėlimą, kas e-

d rausmei
kitą nepolitinio turinio ir mums nepriekaištingą veikalą. vidun 
pei-spausdina okup. Lietuvoje? Ar autoriai turi palaukti, i VIENO SIUNTINIO 
kol numirs, kaip tai buvo Fausto Kiršos. Igno šeiniaus, j 1$ UŽSIENIO 
Vinco Krėvės ir kitais atvejais? į

j są vien tik per šių metų pii 
Na. gal jis bandytų dar ir kokį per daug išsirėkiama- muosius 9 mėnesius valsty-

____ .. ________  „ j . . vusi Traidenį nuversti nuo medinio sosto... Tai irgi dar bei atsiėję $820,000. Chara-
Ar tikrai reikėtų apmėtyti akmenimis Bernardą1 ĘJta patikslina savo pra- neišdilusi jo protėvių charakterio tęstinumo žymė... zovas taip pat prikišęs, kad 

Brazdžionį ir sulyginti su žeme Jono Aisčio kapą. jeigu į ne*in}$ aPle koncentracijos Deja, tik mūsų šiandieninio jubiliato biografija būtų kai kurie fabrikai atsisak°»T> v 7 Mass T ^kei-
kas Lietuvoje imtu ir išleistų jų poezijos rinktines, kurių į9, l!,ls <07.? IdSPaUi,j jau niekuo nepanaši į anų senoviškųjų Vizgirdų. 1 Jra.n?!”?1 kainų pie es,j • Catharines Ontv * . , / , .... - * į dintas Keleivy 1973 m. gruo- J j 4 1 v teisindamiesi vien tuo. kad • Y?,ar;. c,aiines. yni.,Iietmnų tauta tikra, lauka? 'džio24 ir 1974 m. sausio 2, dailininkas V.Ktoras V.zgirda-vo mokymosi Kau- „,okio kžs esanfio erj M Kirkus. La Šalie. Que.,

Atsakyk, maloningasis .Jehova, tuo tarpu bent j siuos 4ienomis s no Saules gimnazijoje, 1926 m. baigęs J. Vienožinskio va-! pj^os j,, duodančios maža;Vizbaras, So. Boston,
klausimus Tavo išrinktiesiems. Atsakyk, meldžiame, be j jen pasak^a. kad kali- ‘liaujamą tapybos studiją Kauno meno mokykloje. 1927 I peinJ“, i Mass.. A. Paškevičius, iš
jokių išsisukinėjimų, sakinio spragų ir jausminių pagra- nyS ga]įs per metus gauti studijavo tapybą Paryžiuje. Iki 1940 m. dailės dalykų j Charazovas pabrėžė. kadi®roo^^n- Ch. Yurick. 
žinimų ir be pats sau prieštaravimų, kurių pakankamai • vieną 5 kg siuntinį ir dvi po dėstytojas Raseinių ir Pagėgių gimnazijose ir kt. 1940 m. pastebimas ideologinės veik-! Greenville, Pa.. J. Kulbo- 
girdime mūsų žemiškųjų valdovų pamokymuose. 1 kg "banderoles“ (pakėtė-' Vilniaus dailės akademijos inspektorius ir 1941 m. jos di- j los "aliarmuojantis trūku- Ont., P. Am-

Tada gal bent tmmpam laikui užviešpataus ir mūsų jlius). Ta informacija šitaip rektorius, 1946-49 m. tapybos studijos vedėjas ficole des'mas“ ir kad esama žmonių, m,’-? j ,2^’ p"
tarpe proto sveikata ir šventa ramybė. papildoma: I Arts et Vletier? Freiburge. Vokietijoje. 1949-50 m. admi-1 "atsilikusių politiniame išsi- £_t’Phll£delph,\P*“

Koncentracijos stovyklos. nfctracij<»s tarnautojas prancūzų komisariate Badeno j - ^p paM Vasiliauskas °^Stavner

Napoleoną Jonniką pršiniius

tino Napoleoną pakelti spar
nus ir išvykti į platųjį pa
saulį. Ir 1907 m. jis jau dir
bo žemės ūkyje South boro, 
Mass., 1910 m. atsikėlė į 
Bostoną ir čia ‘jo priemiesty 
Roslindale išgyveno iki mir
ties.

Bostone tuo metu lietuvių 
visuomeninis gyvenimas jau 
buvo labai šakotas. Napole
onas tuoj į jį įsijungė ir plu
šo įvairiuose baruose. Jis so
cialistų kuopos narys, Biru
tės kanklių choristas, žaibo

Jau buvo rašyta, kad J ^.VP^s narFs; Vy-
gruodžio 20 d. mirė ir gruo-;tau*0 ilgametis pirmi- 
džio 22 d. Forest Hills kapi- Įnlnka?- L,etuyos sūnų ir dūk’ 
nėse palaidotas Napoleonas J se^>’®l°nus lr iž-
Jonuška. Velionis Bostone I d,™.a8"rt tX , . -
išgyveno ilgiau nei 60 metų.l . ^32 m. pradėjo .veik-
visą laiką sukdamasis vietos* į Lietuvių Darbininkų d-ja, 

.jNapoelonas tuoj tapo jos 
Jis

lietuvių visuomeniniame gy
venime, todėl paliko ir gilių 
pėdsakų, kurie bus ilgai ma
tomi.

Velionis

kaliny* ii užsienio ne9ap1 kraštui. 19 19 m. vienas Lietuvių dailės instituto steigėjų 
<autl j**10 rr.£’n’’l b’ pirmasis jo pirmininkas. 1950 m. emigravęs į JAV dir-
lA* I k 1 tik la»iku*,t vjtra^y studijoje ir kt. darbus.

, ... . . . Ui'.*.)?! Į Bet už visatai dar garbiau- 1932 m. drauge su
dvi seserys, todėl visiems u- laUka nėr minoj dailininkais A. Gudaičiu, J. Mikėnu ir A. Samuoliu įsteigė 
kyje buvo ankšta. Tai ir ska-| Geriausia siųsti apdraus-, *^rs dailininkų kolektyvą, įnešusį į sustirusią Lietuvos dai

lės kūrybą Vakarų Europos vėtrą, sukėlusią kūrybinėstus laiškus šiuo adresu: 
Vytautas, Antano s.. Bastis. 

618 810 Permskaja obl. 
Chusovskoj r-n. 

st. Vsiesvietskaja 
uchr. UT - 389 35-3 USSR 

Turimomis žiniomis toje 
pačioje stovykloje esąs ir 
Simas Kudirka.

(E)

DAIL. A. GALDIKO 

MONOGRAFIJA

vienas uoliųjų veikėjų, 
išrenkamas Bostono kuopos 
sekretorium ir tose pareigo
se išbūna ilgus metus, pasi
traukdamas tik tada, kai

Jau išėjo iš spaudos A. 
GALDIKO MONOGRAFI
JA anglu kalba. Kietu įriši
mu, spalvingas aplenkimas. 
Viduje paveikslai kaip švel
nių gijų derinys. Gera repro
dukcija. Velta įsigyti ne tik 
savai bibliotekai, bet yra ir 
gera dovana nekalbantiems 
lietuviškai.

dvasios revoliuciją, išugdžiusią jaunus talentus ir naujas 
vertybes, išvedusią lietuvį dailininką į Vakaių pasaulį, 
kur jis ir dabar gyvybingai reiškiasi. Primintina, kad dail. 
V. Vizgirda 1937-38 buvo ir Lietinių dailininkų sąjungos 
pirmininkas.

Sunku būtų čia suminėti visas parodas, kuriose iki 
šiol mūsų sukaktuvininkas dalyvavo. Jo kūriniai buvo iš
kabinti Lietuvoje, Taline. Rygoje. Amsterdame, Olden- 
burge, Hanau. Freiburge ir didžiuosiuose Amerikos ir 
Kanados miestuose. Prie to — dar palyginamai neseniai 
ir vėl Lietuvoje. Jo darbų yra įsigiję įvairūs muziejai ir 
Lietuvos galerijos, už juos yra pelnęs įvairių atžymėjimų 
ir premijų.

Apie jo kūryba, kuri daugelio meno kritikų daug 
kartų buvo išsamiai aptarta, šia proga pakaks pacituoti 
tik Henriko Nagio kelias žodžių iškarpas L. E-je:

"Vizgirdos tapyba lietuviškos dailės raidoje savo 
novatoriška dvasia ir nuosekliai vystytu individualizmu 
užima vieną pačių reikšmingiausių -vietų. Jau pačioj jau
nystėj. Ars sąjūdžio eilėse, Vizgirda ne tik buvo vienas 
manifesto inspiratorių, reikalavusių mūsų dailę, merdė
jančią konsen atyviame akademizme, atgaivinti V. Euro-

Į tokių“, pasakė Charazovas, I Jį Vasiliauskas. Stayner,
"kurie eina ant imperialisti- * F. Petrauskas. St. A- 
nės propagandos pavadžiu... I , deJ, daines, Que., J. 
bažnyčiai priklausantieji j £a™us- So. Boston. Mass.. 
antisovietiniai elementai...! X* Tomkūnas, Manchester.
žmonės, kurie stengiasi at-!£fmn“ T?1?/.1’ ^?cį!on’ 
gaivinti nacionalistinius į ™ass-? JJ- Meskis, W. Rox- 

‘jausmus ir sėti nepasitikėii- ?ury. Mass.. Ant. Diržys, 
mą tarp įvairių tautybių

Mass..
Brooklvn, N.Y.. B. Narkevi- 
čius. Gardner. Mass.. Mc

Po trijų dienu, kai Chara-! Klimas, Wollas-
zovo kalba pasirodžiusi Lie- ton’ Mass., J. Liaukevicius

Ustin, Manitoba, R. Jaka- 
vonis. Bristol, Conn.. S. Mar- 
tinonytė. So. Boston. Mass.. 
S. Augonis. So. Boston, Ma.. 
J. Kaseliūnas, Columbia. S. 
Am.. J. Gritis. Chicago. Ilk.

Hamil-
ton, Ont.. V. Yankus. Miami. 
Fla.. A. Masiulis, Simceo. 
Ont., J. Sfaigys. Port Col- 
bome, Ont., A. Dronsa. Ha-

tuvos* Komsomolskaja Prav- 
da. Kremlius pasiuntęs i Lie
tuva vyriausią savo ideolo
gą. Politbiuro nari Michailą 
Suslovą, pasikalbėjimams 
su Sniečkumi. * v i A

Bažnyčia ir nacionaliz- .A’_ ,£alrnat.a?/lus’ 
mas Lietuvoje jau seniai 
kėlė rūpesčio sovietam. Ryš
kiausias nacionalizmo pa
vyzdys bu-. es 1972 m. gegu-
žės mėn. dvieju asmenų su-!j?iPon;
sideginimas. kaip protestas Y* ,s*

„v™:,-. © IMalertic. Oue.„ J. Beržins-prieš sovietu okupaciją. Po 
to tūkstančiai jaunų žmonių 
pasipylė gatvėse Kaune, 
šaukdami "Laisvės Lietu
vai !“ Po gatvės susirėmimų, 
kur dalyvavo policijos smo
gikų būriai, šimtai buvo su

gimė 1886 m 
spalio 15 d. čipėnų kaimejjau dėl sveikatos nebepajė- 
Vabalninko valse., vidutinių' gė tų pareigų eiti. Buvo jis 
ūkininkų šeimoje. Be Napo-!ir tos draugijos centro vai-j 
leono, dar buvo jo brolis ir dybos narys.

Kaina noi-shintimn Si fi ‘ Poje P^L’eiškusiais naujais ieškojimais, bet ir pačia savo imtu. Ir daugumas iš 3.5 mi-t . . v
Norint įsigyti, kreiptis: *ikūrFba tokiam naujam požiūriui bei įpavidalinimui drą- liono kataliku 1972 m. pra- f,au,ia ba,*M 

Sister M. Falmira, atstovavo. Sentimentalaus romantizmo. dėjo rodyti atvirą pasiprie-
Jmmacalata -Conception 

Convent
Putnam, Gmo. 4090

kas. Toronto, Ont.
Visiems tariame nuoširdų

ačiū.
Keleivio administracija

Izraely rinkimuoee dau-

nea premjerės Meir partija,šiai ir pajėgiai
naivaus simbolizmo ir mokyklinio realizmo beveik visiš- šinimą. Jie pasiuntė protes-j .. ... ..
kai užvaldytoje atmosferoje Vizgirdos kūriniai stebino vi- to pareiškimus Sovietų Są- ,M 1 ™
sai nauju vaizduojamojo pasaulio traktavimu: neįprastat jun£os vyriausybei ir Jung- •**!

nors ir Įdek mažiau, negu

9f
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| Iš okupuotos Lietuvos ji

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

DAILĖS PARODA 

NEW YORKE Kaimo Jurgio užrašai

Kauno rotuie dabar — 

Santuokos rūmai

"Tiesa“
rašo:

gruodžio 31 d.

"Visu savo grožiu Kauno 
senamiestyje sužėrėjo seno
ji rotušė — vienas įžymiau
sių mūsų respublikos archi
tektūros paminklų. Nubrau
kę šimtmečių dulkes, istori
kai ir archeologai atskleidė 
primirštus istorijos pusla
pius, o restauratoriai sutvar
kė pastatą, atnaujino jo pir
mykštes formas. Dabar čia 
po vienu stogu gražiai tar
pusavy derinasi senosios go
tikos ir baroko elementai. 
Rimtimi dvelkia viduramžių 
plytiniai skliautai ir židiniai, 
akį traukia sienų ir lubų lip
dyba, ryškūs sietynų žibu
riai. Ir vėl bokšto viršūnėje 
auksu sužibo grakšti vėtrun
gė, valandas skaičiuoja 
bokšto laikrodis.

Šeštadienį naujoji rotušė, 
kurioje dabar įsikūrė San
tuokos rūmai, sulaukė daug 
svečių. Miesto visuomenės 
atstovai čia susirinko padė
koti darbštiesiems restaura-

Kam tos kelionės ir medaliai

—prieš gera ar bloga?

Jau rašėme, kad Lietuvoj 
lankėsi vienas pačių aukštų
jų Sovietų Sąjungos parei
gūnų — Suslovas. kuris at
vežė Lietuvai "draugystės 
ordiną“ ir pamokė vietos va
dus, kaip jį "garbingai“ ne
šioti.

Rašėme ir apie tai. kad 
keli tūkstančiai apdovanoti 
įvairiais ordinais ir meda
liais.

Dabar galime pranešti, 
kad tokio pat dėmesio susi
laukė ir Estija su Latvija.

Estijoje lankėsi dabarti
nis visos Sovietijos saugumo 
viršininkas J. Andropovas, 
kuris patikrino, kaip "vyk
domi uždaviniai, iškelti 
draugo Brežnevo kalboje

Diplomatijos vaizdeliai
* į Lietuvių Bendruomenės

r T esi n vai iNe\v Yorko apygardos vai-,
.... * . ) dyba maloniai kviečia visus1

Negalima kaltinti vien tik senatorių ii- kongresmanų, Į dailininkus (JAV ir Kana-;
lygiai kaip ir piliečių daugumos, nes jie niekad nebuvo Idos) dalyvauti penktojoje’ ____...
pakankamai ir bešališkai valdžios painformuoti, o jeigu' Lietuvos Nepriklausomybės I klausimas: 
bandė juos informuoti, tai valdžiai netikėjo. Labiausiai, šventės proga LB New Yor-( žmogus? 
yra kalu televizija ir radijas, kurie kas valandą skiria zi- ko apygardos valdybos ren-j Toks paprastas ir aiskus’ žmogaus kūno si 
nionrs tik penkias minutes ir iš jų vos vieną minutę uzsie- giamoje Dailės darbų paro- Į atsakymas: žmogus yra su- Į pačius apstulbina 

1 ’ 'r ' j tvėrimas su dviem kojom, ’ tjmj ir veikimu.

Ar žmogus yra žmogus? ’ šiai išvingiuotą vieškelį, ku- 
I ris mus veda visiškai nepa- 

Koks juokingas ir narvus j žįstamy ir niekada neregėtų 
ar žmogus yra . vietovių linkme...

Ne vien tas kelias, bet ir 
sudėtis mus 

savo sudė-
nio politikai, žurnalai, laikrasėia i ir knygų leidyklos. Ne doje Ne\v Yorke. j
be reikalo, pagal paskutinę Harris įstaigos iniormaciją, Paroda pyks 1974 m. va-.liemeniu, viem įan om.j To mūsų pasaulyje sudė- 
žmonės televizijos informacijai pasitiki mažiau, kaip są- *’ 71 V1 klnHnie haknintn^dvi
• i . • i - ... i ii i i* * u i, įymas — v asai įo 9 d. 7 vai.* kurioje įtalpintos d\i ausys,. išaiškinti ir suprasti yra į-slavų rinkėjui... liesa, J. Duries, D. Achesonas ir H. Kis-lvak Ljetuviy Kultūros ži- dvi akys, viena nosis ir vie-i jungta daugelis mokslo ša- 
singens rase nemažai užsienio politikos klausimais, paša- dinyje, 361 Highland Blvd., nas ruporinis padargas —! įų-
kė daug kalbų, bet tai tik riboto ratelio asmenims, aukšto Brooklyn, N. Y. Ten prista- burna. Visa Ui apdengta o-Į anatomija — atrenkanti, 
ir sunkiai suprantamo stiliaus kalba, ir už tošį apsileidi- tomi ir dailės darbai. da, kad tie prietaisai nesu- \ suskaičiuojanti ir lotyniš^

Visais dailės darbų paro- “ ?
dos reikalais prašoma kreip
tis į IB Ne\v Yorko apygar
dos valdybą, adresu:

byrėtų ir nesugriūtų... Į kais vaidais pakrikštinanti 
O kas daugiau? Kas vidų-; žmogaus kūną sudarančias

Je
i Va, brolau, čia mes ir at
siduriame į Sudėtingiausią 
gamtos motinos sukurtą la
birintą arba kreivų kreiviau-

mą kraštas labai brangiai sumoka.
Žymios įtakos užsienio politikai turi kai kurios orga

nizacijos ir tautinės mažumos, bet tautinės mažumos vei
kia neorganizuotai ir dėl to neturi tokios įtakos, kokią ga
lėtų turėti. Žydai, lenkai ir pabaltiečiai tikrai galėtų su- c o A. Vekselis,
rasti bendrą kalbą ir bendrą veiklą. ! 84-20 llžth St. Richmand

Taip pat nekiekviena informacija yra vertinga. Ko- jHilI, N.Y. 11418. 
rėjos karo metu radijo komentatorius C. B. aiškino, kad .Tek: (212) 846-3246 (vak.) 
astuoni šimtai kiniečių neverti vieno amerikiečio... Arba j J Dailės dalbų parodą kū-
J. Guntheris knygoje Behind The Curtain“ (psl. 72) ui-trinius priima LB New Yor-jlaidoms padengti. Par 
džiuojasi JAV ambasadoriaus pareiškimu vienoje Balka- ko apygardos valdybos su-į registracijos mokestis n 
nų valstybėje, kad Amerika nekariaus dėl kitų kraštų aris- • daryta 3 dailininkų jury ko- imamas.

TSKP CK 1973 metų gruo- Į tokratų ir pabėgėlių. Prie tos pas "ūgly American“ gm-' misi ja. Jos sprendimai galu-J Aleksandras Vekselis, 
džio plenume“.

O Ryga susilaukė net
ties Sovietų S-gos "prezi- aerodrome nugirstą katiusų pasikalbėjimą. . , ,

ruugoiiuo. ji* <u\e . Sovietų kanninko žmona kalbėjo kitai ten sėdinčiai f- , 1
• w i • u- i • * . i * v*> įstatyti.?i: Kokia biaun yra Lietuva- Mano vyras ten buvo; Kiekviena dailini

Parodos 
nebus

dento“ Podgomio. Jis atve-. 
žė Latvijai "Tautų draugys 
tės ordiną“, o Rygos mies
tui — Lenino irdiną.

Ko tais apsilankymais ir 
skardiniais saldainiais sie
kiama. gal ims netrukus aiš
kėti.

gruo-Į tokratų ir pabėgėlių. Prie tos pas "ūgly American“ gru-' misija. Jos sprendimai galu-) Aleksandra* Vekselis,
! pės reikėtų priskirti ir knygos ”Russia in my life“ autorių t'ni. J parodų priimami tik, j R apygardos valdybo

et pa- Thomų P. Whitnį. kuris psl. 104 rašo aide Rytų Berlyno, ? anvirardM vaklvbos' pirmininkas
pi ezi- aerodrome nugirstą katiusų pasikalbėjimą: • . ‘ ‘ . j \ ‘ i
at\ e-. karininko žmona kalbėjo kitai ten sėtlinėiai iParO<,O9e SANTA MONICA. CAL.

toriams, pasveikinti pirmų
jų jaunavedžių. Aidint plo
jimams, tradicinį pabaigtu-
vių raktų civilinės metrika- "Kultūro. bara.“
cijos darbuotojams — San-
tuokos rūmų naujakuriams Į K , mini#telija ,(.j.
£*» ^uraclnl«-‘raTv-'džia žurnalu "Kultūros Ka
tamų dirbtuvių ^minkasį^.. Sausj()-(1 ,.Tiesa„
R. Sermukims. Rūmų res-Į ,.a.() « Uri , ka.
tauracijos projekto autorius skirtas minė,am
Z.Simonaviaus buto pir-. juma|uj Aptarime dal.vva- 
muoju gidu atjaunėjusio-e * vvrjaU!£jas rabina.-—
rotušėje. i wKomiinisto“ vvr. re

rusei; noma oiauri yra uieiuva- mano vyras ven uuvo ; Kiekvienas dailininkas ga-! 
metus. Lietuviai mūsų nekentė. Aš viena bijojau išeiti gat- įj pristatyti parodon ne dau-i 
vėn. Kokie šlykštūs žmonės!“ Ji kalbėjo apie vieną sovie-, gjau kaip 4 darbus. Dėl gali-' 
tinės "šeimos“ tautą, sovietų socializmo prijungtą. Aš mos vietos stokos (per 100 
klausiausi be dėmesio. Apgalvojau apie Maskvą — apie darbų) paveikslų atrinkimo. 
butą Maloslaveskyje, apie Juliją. Man mažiausiai terūpė- jury komisija gali darbų 28 d. ji palaidota Sv. Kry- 
jo, ką rusai galvoja apie lietuvius ar vice versa (ar at- skaičių vietoje sumažinti. | žįaUl*.kapinėse, dalyvaujant 
virkščiai“.“ Dalbai turi būti įrėminti Mideliam burtui jos gerbėjų.
' Atseit, — man vis tiek pat... su pakabinimui paruoštomis Prie kapo gražiu žodžiu su

Mirė A. Slavinskaitė

G1110džio 24 d. čia mirė 
Adelė Slavinskaitė, gimusi 
1893 m. Biržuose. Ginodžio

ja atsisveikino dr. Jusonis,vielomis. .. ,
Dailės darbai į parodą’kwkia b,^0 

pristatomi ir iš jos atsiima- ^dcah gailestinga sesuo. 
mi pristatytojo atsakomylie I^r^uė buvo jos bažnyčia, 
ir kaštu. Rengėjai nesiima ° °Peracm)8 stalas jos al-

Nė kiek negeresnės buvo J. F. Dulles kalbos apie "li- 
beration“ (išlaisvinimą) ar "Massive retaiiation“ (masi
nį atkirtį), nes, kaip tvirtina George F. Kennanas knygo
je "Memoirs“‘ psl. 54, Dulles negalvojo tų priemonių nie
kam ir niekad pritaikyti. Tokie neatsakingi sapaliojimai j’oiJoT 'pinif^ dr. Jusonis
tiktai klaidina ir pastato į rimtą pavojų okupuotų kraštų |)ės už dailės darbus. 9 ’ Mžt, velionė buvo nepr

ilakto- gyventoJus- kas atsitiko per sukilimus po Stalino mirties j parodą paveikslai pri- klausomos Lietuvos Vytau- 
Gaudžia vargonai. Pla- rius G. Zimanas. ’ Kytinėje Vokietijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje. statomi 1974 m. vasario 1,»® Didžiojo universiteto Me-

čiai atsiveria rūmų didžio-, "Kultūros baru“ redakci- Antrojo pasaulinio karo pradžia laikoma 1931 m. d. nuo 6 iki 9 vai. vakaro, Ricinos fakulteto klinikos 
sios menės durys. Tvarkda- ja gavusi nemažos pylos, rugsėjo 18 d., kada Mandžūrijoje, Mukdene, prie japonų vasario 2 d. nuo 9 vai. ryto vyresnioji sesuo. Ji ten dir- 
įys su aukšta simboline laz-- nes jos žurnalas, esą, vis ne- kareivinių buvo provokatoriškai išsjirogdintas geležinke-' iki 9 vai. vakaro. Vėliau pri- _T?, 
da skelbia, kad atvyko jau-‘
nieji. Komjaunuolius Zitą 
Kazakevičiūtę ir Antaną Ba
rauską iškilmingoje aplin
koje sveikina ir šeimyninės 
laimės linki Santuokos rū
mų vedėja A. Gasiūnienė ir 
Lietuvos TSR Aukščiausios

.»»
"Komunisto“ vyr. 
rius G. Zimanas.

gerai nušviečiąs kultūros ir lio linijos gabalas, kas davė japonams progą paleisti savo statyti darbai nepateks į lei- ĮJ10 pasitraukė į Vakarus.
komunistams užimant Lie-

'marksistinio kūrybos ver- bandė Japoniją sustabdyti, bet vietoj taikos iškilo nauji gali būti išviso jury komisi- y ir
tinimo“ , pavojaus aainiai Abisinijojje. Ispanijoje, Hitlerio anšiu- ^7,^^’kviSa” daly-'! ji
_ . . ...... . . • sai. Bet apie tuos visus įvykius ir sukeltą pasaulinį pavojų
Paminėjo Ad. Mickevičiau*

meno klausimus, vis trūkstą karo mašiną Mandžūrijoje.. Tuometinė Tautų Sąjunga džiamą parodos katalogą ir

sukaktį

Tarybos deputatas, Socialis- Lietuvos spauda plačiai i 
tinio Darbo Didvyris, ”Ap-l pamjnėjo Adomo Micke i-š 
vijos“ gamyklos meistras V. čiaus gimimo 175 m. sukakti. 
Naujokaitis. Jauniesiems į- ”Tiesoj“ gruodžio 23 d., be 
teikiamas specialaus atmi- jono Rykaus straipsnio, yra 
nimo medalis ir "Šeimyni- Justino Marcinkevičiaus iš-

• žinios nepasiekė nei JAV politikų, nei žurnalistų, nei ra- 
■ šytojų, kol 'japonai neužpuolė Pearl Harbor.
1 John Foster Dulles 1940 m. kovo mėn. tvirtino:

vauti Dailės darbų parodoje 
nebus siunčiami.

Dailės darbai atsiimami 
po parodos uždarymo, vasa-

nės laimės“ žibintas.
Nuo šiol senoji rotušė

verstos "Pono Tado“ 8-sios 
knygos ištrauka ir M. E.

tampa šeimos švenčių cent-! Andriolio iliustracija "Panui 
ru. Prie jos rikiuosis vestu-i Tadui“, 
viniai koiiedžiai. čia bus 
pažymimos sidabrinės ir 
auksinės vestuvės, švenčia
mos nuotaikingos vardynos.
Erdviuose rūmų paviljonuo
se įsikūrė fotoateljė, suveny
rų ir gėlių kioskai, viduram
žių stiliaus jaunimo kavinė 
(taverna).

Čia nuolat veikianti eks
pozicija papasakos rūmų 
svečiams apie senuosius 
miestiečių verslus, jų dirbi
nius, Kauno prekybos iy-

KADA GIRDIMAS

VATIKANO RADIJAS

Vatikano radijo lietuvių 
kalba transliuojamos prog
ramos Lietuvoje girdimos: 
sekmadieniais 9 vai. 30 min. 
ryto (ne 6:30 kaip seniau 
buvo pranešta) 31 ir 25 ban
gomis: kitomis dienomis — 
9 vai. 20 min. vakaro (ne

sius. miesto vystymosi isto- 16:20) 31 ir 25 bangomis 
(E)

NE DEŠIMT METŲ, 

BET VIENUOLIKA

nją.

atidengta* 

Donelaičio biustą*

Naujienų šių metų sausio 
3 d. laidoje išspausdintas P.

"Pavojus Amerikai šiandien yra mažesnis, negu bet \ ri<» 17 d. 8 vai. vak. 
kada nuo karo pradžios... Tiktai isterikai linkę manyti, i Visų lietuvių dailei ir lie- 
kad Vokietija. Japonija ar Italija planuoja mus užpulti“, tuvių kūrybai skatinti ir

JAV rašytojų sąjunga (League of American Writers) . remti Lietuvių Fondas ir 
1941 m. birželio 9 d. priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė ‘ JLB New Yorko apy-

X I/KVIIVCaO ltDUvI X <11 MA d X 1 X III* I XI I i « • • k. -A. •
«ar tebetvirtino, kad: “Yra tiesiog fantastiška prileisti, jJrtuv^NeprikkXm^ 
kad Amerikai gresia bet koks Japonijos užpuolimo puvo- •
jus*

Šiandien tiesiog keista skaityti tokias nesąmones.
Avės

(Bus daugiau)

I

diibti kartu su to meto įžy 
miais chirurgais dr. Žemgu
liu, prof. Boitu, prof. Ha- 
gentornu. prof. Kuzma. Sa
vo daibą ji ne tik gerai mo
kėjo. bet jį ir labai mėgo ir 
negailėjo jam savo jėgų.

Su didele pagarba ir šian
dien prisimena ją studentai

Gruodžio 29 d. Klaipėdo
je iškilmingai atidengtas
skulptoriaus P. Deltuvos su- mgtų nuo K. P. Gugio' Kuopa yra didelė, bet į 
kurtas mūsų grožinės litera- Į mirties“. Jame rašoma, kad1 susirinkimus mažai teatsi- 
Mfr0® Pfadinipko Kristijono! Kazvs Gugis mirė 1963 m. i lanko.
Donelaičio biustas. j pradžioje (tiksliai — 1963' J. Klevą*

Ta proga Kultūros rūmu o- sausio 2 d.). Taigi nuo
se buvo suruoštas didelis li-Į.io mirties sukako ne 10, o Ii Sovietų Sąjungos emig- 
teratūros vakaras irkoncer-'H metų. Bet. žinoma, ge- tavo žudų: 1972 m. —31, 
tas. riau vėlinu, negu niekada 500. 1973 m. - 34,750.

P. "'argio straipsnis: ”De-ldidatai.

WOODHAVEN, N.Y. į EAST NORTHPORT, N.Y.

SLA 368 kuopo* vadovybė. Bu* klubo susirinkimą*

Gruodžio 30 d. susirinki-' Suffolk apskrities Lietu- 
me buvo išrinkta šitokia 
1974 m. kuopos valdyba: 
pirm. A. Mačionis, vicepirm.
A. Brakas, sekr. E. Radec- 
kis, fm sekr. P. Dagys. ižd.
A Dagienė.

Susirinkime buvo nomi
nuoti centro valdybos kan-

bės minėjimo proga rengia
moje Dailės darbų parodo
je.

Premijoms skirti komisi
ja sudaroma iš 4 dailininkų, 
kuriuos skiria: Amerikos 
Lietuvių Dailininkų sąjun
ga, Lietuvių Dailės institu
tas, New Yorko Dailininkų 
sąjunga ir LB New Yorko a- 
pygardos valdyba po 1 dai
lininką.

Jury komisijai pirminin-
vių klubo susirinkimas bus’kauja LB New Yorko apy
sausio 27 d. 2 vai. popiet Ijgardos valdybos pirminin-
Brighside Hali, prie L.I.R. 
R. East Noitbport.

Bus rinkimai valdybai pa
pildyti.

Apylinkės lietuviai ragi
nami priklausyti klubui, ku
rio posėdžiuose gimtąja kal
ba aptariami vietos lietuvių 
reikalai.

kas, kuris komisijoje daly
vauja sprendžiamuoju bal
su.

Premijuoti kūriniai pasi
lieka autorių nuosavybė.

Jury komisijas kviečia ir 
visą technišką darbą, susiju
sį su parodos organizavimu 

j bei katalogo išleidimu, atlie-

bai rūpestinga ir daug padė
davo.

Atvykusi į Ameriką, Chi- 
cagoje velionė išlaikė gail. 
sesers egzaminus ir diibo 
Loretto ligoninėje, o, išėju
si į pensiją, išvažiavo i San
ta Monica, kur ją globojo 
seserėčia Vita Kevalaitienė 
ir jos vyras Modestas.

Velionė buvo aukso šir
dies moteris, gailestingos se
sers pavyzdys.

Ilsėkis, mieloji Adele, to
li nuo Biržų, bet svetingoje 
Kalifornijos žemėje! Mes, 
Tave pažinojusieji, kartu 
dirbusieji, visada minėsime! | 

A.B.

dalis: odą, raumenis, kau
lus. kremzles ir įvairius vi
daus organus;

fiziologija — aiškinanti, 
kaip visi žmogaus kūno įtai
sai veikia: raumenys, kaulų 
sąnariai, kraujas ir kt.;

biologija — susirūpinusi 
aiškina ir stebi, kaip žmo
gaus kūne reiškiasi gyvas
tingumas ;

psichologija — skverbia
si į žmogaus dvasios. į jo 
minties ir jausmu pasaulį, 
iškeliantį jį virš kitų gyvių 
į neįsivaizduojamas aukštu
mas.

• * *
Visų tų mokslų tyrinėjimo 

bendra išvada — žmogus 
nepaprastai sudėtingas. Ly
giai sudėtingas jo kūnas ir 
dvasios branduolys bei jo 
apraiškos. Tai kaip toje lie
tuviškoje mįslėje: pramušk 
ledą — rasi sidabrą, pra«- 
mušk sidaibrą — rasi auksą 
(kiaušinis).

Žmogaus kūnas panašus $ 
prieskoninį svogūną: nulu
pai vieną sluogsnį. — po juė 
kitas, o po to vėl kitas... Nu
lupk odą — liks kaulai, pa
šalink juos — pasiliks nervi
nė sistema ir kt.

Betgi ir visas šias sudeda
mąsias dalis suglaudus, vie- 
numon, žmogus dar nėra 
tai, ką mes matome ir net 
kaip patys save jaučiame ir 
suvokiame. Tur būt. ne vie
ni kaulai ir kitos dalys nule
mia, kodėl mes elgiamės 
šitaip, o ne kitaip, kodėl mes 
aną mylime, o to vengiame, 
kodėl tu, broli, turėdamas 
ištikimiausią ir gražiausią 
žmoną, dairaisi į kitas ar 
ieškai "viendienės plašta
kės?

• • •
Ir vėl lieka klausimas, ar 

žmogus yra žmogus, kaip 
mes jį vaizduojamės ar tiki
me. bei norėtume tikėti?

Antai, Biblijoje pasaky
ta: "Dievas sutvėrė žmogų 
pagal savo paveikslą“ ir su
teikė jam visas valdoviškas 
teises ant visų šioje žemėje 
esančių ir besiveisiančių pa
darų...

Bet ten pat pasakyta, kad 
Dievas yra meilė. Meilė 
visiems tvariniams, ne vien 
žmogui.

Taigi, meilė turėtų pa
grindinai išryškinti ir žmo
gaus "žmoniškumą“. Betgi 
kokie tie jo "žmoniškumo“ 
pavyzdžiai?

Kaimo Jurgi*

(Bus daugiau)

Pernai JAV gaisruose žu
vo 11,900 žmonių, o medžia
ginių nuostolių padaryta a- 
pie 3 bilinnai dolerių.

J. Klevas ■ ka ir piniginę atsakomybę.
.....................prisiima LB New Yorko a-:

pygardos valdyba.
Už parodoje parduotus 

kūrinius rengėjai pasilaiko
19'r jp.'irodos rengimo is.

Jia

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 o*. 18 savaičių vartojimui. Jū

sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu —JIB LABO-; 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, IIL 80850. JIB; 
Atstovybė, 2498 Daugeli Rd„ Windsor, 12, Ont„ Canada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J A J. 2557 W. 09th St. Chknge;; 
5000 W. 18th St„ Cicero; 4754 S. Wood St„ Chknge; 
2923 N. Milvankee Ave^ 1147 N. Ashland Ave„ Chknge; 
Ir kitar.
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— Maiki, -ako, kad kaž- labai drąsus žmogus, tad jo

[tams buvo nepatogu prieš 
i visą pasaulj tokį žmogų įka

linti. Bet jie daugiau jo 
‘knygų Rusijoje nespausdi
no.

— Ar jis daugiau nerašė? 
— Taip, tėve. jis parašė 

apysakas ”Vėžio palata“ ir 
"Pirmajame rate“; bet tų 
knygų Rusijoje negalima 
buvo spausdinti. Tada Sol- 
ženicinas išsiuntė rankraš-

} čius į užsienį, ir jos ten bu
vo atspausdintos įvairiomis 
kalbomis. Tose knygose jis 
atvaizdavo taip pat Sovietų 
Rusijos politinių kalinių gy
venimą. Solženicrnui buvo 
pripažinta Nobelio premija, 
kuri duodama Švedijoje tik 
labai iškilusiems pasaulinio 
garso rašytojams. Po to Sol- 
ženicinas išleido užsienyje 
dar vieną knygą — "Rug
pjūčio 14 diena“, kurioje jis 
aprašo į-usų tautos nesėkmes 
Pirmajame didžiajame kare. 
Ir šita knyga susilaukė vi-

j šuolinio pripažinimo. Da
bartinė naujoji Snlženicino 
knyga "Archipelag Gulag“ 
yra ne apysaka, bet rtealus 
politinių kalinių ir Stalino 
laikotarpio gyvenimo apra 
šymas. paremtas paties ra 
šytojo patyrimu ir buvusių 
kalinių suteiktais parody
mais. Jis tos knygos iki šiol 
neskelbė, nes nenorėjo įvel 

? ti į bėdą kitų ten minimųv  • _ . 1 1 * •« • •

Teises patarimai
Advokatė dr. M. ėveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytojų klausiaus teisė* 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ai- 
aakymus spausdinsime iiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus 

adresu:
Dr. M. Sveikassks**. -Ittoraev ai law. 
Iloston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rombury, Mass. 02132

Į ta sutartis "apima“ viaą su-’ nuostolius, jei is jų neper- 
5 • i tarimų ir tada tuo pačiu daug ieškoma. Manau. kad 
metu padaryti pažadai ne- Tamstų advokatas daro vis- 
galioja. ką tokiam rezultatui pasiek-

Antnaoju atveju: Faktas, ti.
kad Tamstos pasirašėte.
kad. ištikus kokiai nelaimei 
prie nuomojamų patalpų. 
Tamstos nesikabinsite prie 
namu savininkų, greičiau- 

i šiai būtų teismo ignoruoia-
praAome siusti tiesiog , mas, nes tokios klauzulės 

paprastai laikomos priešta

ILGO GYVENIMO 
“PASLAPTIS“

Associated Press pranešė, 
kad Alevandri joje. La., 
sa. o mtmuose \\\xxhvor:h
mirė Pollv Masonienė. buvu- 

raujanciomis publikos gero-, vergė dar JAV oreziden- 
vei (against publie polievi.Įį^ Franklino Pieree laikais.

Antruoju atveju — iesxo- popv Masonienė mirė. sa
vas (plaintiff) remiasi na- laukusi net 115 metui 
mu savininkų arba ui -tgen-

Klauaimas kiną, kad jis susirašinėjęs tu. kaip. pav.. ūkvedžio ne- Apklausinėjama, kokia y-
su mūsų buto savininkais, i atsargumu (negligenve). ra jos ilgo amžiaus paskip-

1971 metais nudžiugome, bet kad jis neturįs davinių Tamstoms reikėtų i’pd.vri. tis. atseit. — kaip gyvenusi 
gavę butą, kuris mums at- ieškiniui pateikti: jei savi- kad namu savininkai turėto ir kuo maitinusi?. Poily at
rodo ir patogus, ir netoli tos ninkai atsisakysią mum ką pareigą žiūrėti, kad langai 
vietos, kurioje vyras dirba.. nors duoti, mes turėsią viską1 ir kitos vietos bėru tinka- 
ir palyginti nepsrdaug bran-1 užmiršti, ir gana. mai apvalyta ir kad ta rvta.palyginti nepsrdaug 
gus. Namai (apartment hou- 
se) ant kalniuko. gražioje 
vietoje, neseniai pastatyti.

Ūkvedys, mums su lygus Į

Lengva jam tai sakvti.

R a ud o n o si e s p u p e ės 
i: ryžiai, kramtomasis taba
kas ir per paskutiniųjų 50 

i:ena sve,.

sakė:

kai Tamstos vyras susižeidė. metų kiekvieną
Girdėjome, kad via tokiu ten buvo pavojingos < dv- ta ruginės degtinės... 

; advokatų, kurie bijo eiti i gos. apie kurias meru sav:-
{teismą. Gal mūsų toks yra? ninkai arba ju agentai zino- /..n.on 11: tems :o.\:a

:e-/U1 Imi™/natoiU nueivaiv Ar patartumėte keisti advo- io arba privalėjo žinoti. r dieta" amžiaus ne tik ne- oil ksinot, patoikž pasu aav- ' , , jn nea,!ta,,rl.„,1( ?!aį!gįn;ų. .yj ne!
ti nuomos sutarty (lease). ............-- , ......V™.. LfQvK „v: , meje Tamstos t yrąs >u>izei- metų >xium?m,ų.

koks m.-kių rašytojas aUiun- žodis yra labai svarus. ., .
tė publikacija, kuri įrodo,! —O kodėl jis toks žino- Bet bobevikų poli-
kari k.nm.Mblai žada žydus mas? i «•'? alauria! ta"’« m°-
kaiti Maskvos raudonojoje: —Tėve, jis buvo rusų ar-: ten, kol toji pasakė, kur yra 
aikštėje ant lik’arnų stulpų, mi jos karininkas, anksčiau T,a;’’ėptas tos knygos rank- 
o tuos kiniu neiškarš, tai buvęs mokytojas, aukštus riS t0?.0^1 m°^ns JI?*
išsius i Sibirą ant poseleni-: mokslus baigęs matemati-
jos.

Vyras permetė sutartį aki
mis. Joje buvo įrašyta mūsų 
vardai ir pavardės, nuomos 
suma ir data, iki kurios su
tartis galioja. Vyras paste
bėjo Ūkvedžiui, 
čia, tur bot. bus slidu
dys atsakė: nesirūpinkit, ’r 2. dėl atsakovo 
mes labai tvarkingai viską gumo“ < negligence-tort ). 
apvalome ir sutvarkome.
Baigus snigti ir šąlant, tuoj 
paberiame druskos bei kitų

Nukentėję

Atsakymas

Tokią bylą galima iškelti

dė.
Tai yra labai sunkiai iro-, 

doma? reikalas. Todėl ma
nau. kad Tamstų advokatą*

UŽ SUŽALOTĄ BUČKJ 
GAVO >1X500

kad ž’emą remiantis dviem pagrindais:, ’/ f™*5 Tamstas tiksliai pa- Eismo nelaimėje 26 metų 
lidu fTkve- L dėl susitarimo (contract) į ^formavo. Jh- visas amžiaus Tomsonienei Ang-

ne;Usar-‘q”’n.\bes- p.ne1° :<v:b’a; Ii joje buvo sužeistos lūpos, 
j kad. jei nepasiseks susitart’, p- daba: esančios taip su-

_.................................. . su namu savininkais “genio- bingusios, kad nejaučianti
Pirmuoju atveju —ieško-, ju” ir iš jų išgauti tam tikro jokio pabučiavimo malonu-

— T' Ve. r.atyti girdėjai.:
bet ne. !iį,iat •ii. Tas rašyto-i
jas via A!c! .-audras Solže-
nicinas. i. jis atsiuntė į
Prancūzija - pausdinti savo
naujo.' e oš “Archipelag
Gulac” i;ip'. rasti. Bet toje
knygoj*4 ne iriana. kati tai
bus dai eina dabar, ką tėvas
tvirtini. Jis -ako. kad Stali-
nas ii-iii rii « lai vti žydų dak-
tam vie n •/i-kuciją Mask-
V’jjc. n ;" i i< , į,, agentai bū-
tų maut i“ ž <i j žudymą.
Tada Štai i ,,a-. apsimetęs
noris jin- • , b< ‘i nuo žmo-
niil poa:’,,, i. butu juos iš
pabene- i S: kilą.

— Tai. M a ik i. sakai, kad
taip dar.;i i.uvo pasirengęs
Staliną- . b<- dabai tiniai ko-
munistai te nedarvs. O ko-
drl iif P’ d: rvs? Ar dėl to.
kad jie vsa ■ .-•resni už Stali-
na. ar d«J t« i. kad ’įie pigiai
gavo Į.iri i i kviečiu iš Ame-
rrkos"

— T’ e. i aš'tujas Solže-
nicin:,-' tekiu kbil’rimii sp e
knvgojo n -am ’idžia. Jis
tik ai>’a-o cnana komu-
nis‘11 s’-kin ’e-e koncer»t’,a-
ei jos s‘rca•kle-e Plisiio?
šiaurėic. • ,.irirr»P tose sto
vykbra Se! ri- n iciias gera’
pažino pa’ < i:buvęs tpų 11
metu. Re t, ,. iis surinko ž’-
nias i< a menu. kurie
buvo to e ' o vykiose kalina
mi.

_ Ta: e • ten rašo apie
tas s+r’ ’ » 9

— Tėve. į?< ra-o. kad
lino laikj*ri riovvklo-
šo vb’o ia'1’ •» būdavo op mq.
žino k',b> 19 m:t;on,j kalinio
Kai viori išjodavo, tai ton.
Jau ato^ū.nJavo nai’bi. Tai.
gi komo v* e’evvkriis J),,.
vo daivr r|;< le-'nėc "• ž?n,jrp<!.
nė:--, n e-., u raio laikų k.ator-
ra.

— mnn a*’’ndr>e

vas (plaintiff) sako: ‘Man oma Tamstos n uoste “a m s 
.... . 4 4 . - pažadėjai, kad laiptai ir ’tedengti. — iis neturi teisi-

chemikalų^o. be to, turime i aikštelės ar kitos vietos bus n;o pagrindo bylai i-keki.
moKsius oaigęs maiemau- ~------- . —— —automobiliamsVn’t°S tU'a^S ’ Tačiau papraca: namu ’a 0 $17 566.
kas. Būdamas karininkas egzempliorius matyt, buvo|pa_ Io‘,e’ ka< ta[Pnebuvo padą- ^ininkai. kurie išnuomoja, ___________________

r..---. , J t aiaiyii aiicsteies. ryta. atseit, sulaužei savo. butus dideliuose “anart-
Gyvenome iki 1972 metinžojl?. Aš dėl to.nukentėoau ‘ ment" namuose, nenori nu-' 1974 M. KALENDORIUS 

vasario mėnesio u pastebė-j taigi man turi apmokėti stoti savo nuomminku ,v iu 
. | jome. kad laiptai ii kitkas į nuostolius.” draugu vadinamoj*' ’good

rodei, kadan ’i jie 
?tai turi užtenkamo

mo. Pėl to 
Londone

teisė 512.5' 0. ners

iškė’ė bylą. 
eismas ui: m •-

i ’ ei ka

knyga.
Gavome ribotą skaičių 

Nidos išleisto kasdien nu-

irno. vž kuri bri^riai plėšiamo sieninio 1974 metų
pilnai ga- moka, jie duoda instnkei- kalendoriaus su kiekvienai 

boja. Tačiau jei pasirašoma jas savo draudimo bendra dienai trumpu įdomiu tekstu
ull, ii Pa8™8°- Wld«J»u JI !«•<» <lu- su artis. kaip. pav.. lease - vėms tokiu atveju apmokėti Kaina S3.0&
jeigu u nužudy- fo. pradėjau pati ruoštis

žudymą, paleido, ir jis parašė apysa- kad jis pats išvažiuotų i ui- vj vyrai, laikydami ma-' 
, c knm kuri yadi- sieni. Tada jie sakytų Rusi- n0 vyrą, išbalusį ir drebanti.1,

jos žrn(\nėn!s kad P®1’*- Sako, greitai pašaukite dak
tarą. Iš karto maniau, kad

s «u- — j ai ar jis nenori įsva-
koncentracijos sto- žiuori?

; - . . . » i'**' larų. nariu maniau, kiii
je knygoje Solzemcinas at- _ Tai ar jis nenori išva- jfe turėjo širdies priepivli, 
vaizdavo koncentracijos sto- žinoti? įet jis man rodo. kad jo kc

, . . —...... nuvesim j ii^unine,
duoia ir daug kitu kaliniu. io atgal neįsileis. Jis mano, rodė. kad ne tik koi»» jis iSS* _1 ----- - -- ** a a * * _a

niekius juos taip žiauriai nu
teisė. .Jis aprašo ir administ- 
raciios griežtumą, sargybi
niu žiaurumą ir kvailumą ir 
kitas kalinio vergijos sąly
gas. Tie vienos dienos apra
šymai ir sudaro visą knygą

— O kur ta knyga išėjo?
— Tėve. ta knvga buvo 

išleista pačioje Sovietų Są
jungoje.

— Tai kaip tai fali būt’7
— Tėve. tuo la’ku Chmš- 

čiovas norėjo'įrodyti. kokc 
^alinas buvo blogas ir kiek 
iis pats vra už Staliną geres
nis. todėl jis leido ta knvgp 
Sovietijoie išsoausdint?. Be* 
prieš ’a veikalą Rusiioi pa 
sire’^Vp a5*n kritika, nes j’ 
nenatiko visiems stalinistam 
ir bolševikiškiem biurokra
tam.

— O ar ta rašytoją vėl už
darė i džėla?

— Ne. tėve. io i kalėjimą

— Maiki, tai iis tikrai VaPes. Po to namie šluba, o 
di sus vyras, kad vienas jr šiaip taip pasiramstyda- 

nrieš visa vai- ipas bandė vaikščioti per
tris mėnesius. I d arba tega-' 
lė’o grįžti lapkričio mėnesio 
ridurv. Turėiom“ sveikatos 
draudimą, bet kitokio drau-1 

°yvatinė jam drąsos ne-^dimo neturėiome. Mums te-j 
ko išleisti didesne puse sa-i 
Vn santannu. p^fi nega-i 
lėifHj dirbt’ arn’e tris mėnp. 
s?ps. nes reikėjo vyrą prižiū-' 
rė*’. »

Pasiėmėme advokato. Jie: 
m"rns iš kario r»a«»kė. k-’d!

df ia. 0 kaip tu manai, ar jis 
v eria burną degtinės ant 
di ąsos?

— To aš nežinau, tėve. 
b<
p duotu o greičiau tik jo 
vr. ia susilnninfų.

— Tai kaip tai izali būti? 
Ti > visi žino. kad šnapaas 
o- duoda drąsos, o gyvatinė 
*a- sukelia norą visua prie
ki z, sudovyti!

Tai neteisybė, tėve.

kad t'*- ru >'į didelė nmnio. vėl neuždarė. Jo knvtza bū
na Jok rb'i’jr Hik’^šči” onip vo išversta i daugelį kitu 
tai rašė ir -risi dvpukai tą kalbu ir turėio labai didelį, 
pat? poenpoia. pasisekimą čia. Amerikoje,,

— Tac tipe., t ė- p. bet Sol- o taip pat Anglijoje. Pran-

T kins dalvkus išgalvoja 
tik tie žmonės, kurie patys 
m gs»a išgerti.

— Tai, Ma;ki, mat’rt. tu> 
p; s išrigalvoo t Nagi, imk. 
tu ir irodvk. kodėl negerai) 
g} /at’nė gerti!

— Ki*a karia, tėve.
— Olrait. Maiki. tai ne

užmiršk.
— Sudiev, tėve!
— Gilt bai, Maiki!

v^ėiu maža. kad tom «,ntar-|

* < *
♦ * *

* * >
* * *

k * * *
* * *

L * * *
* * ♦

L * •J

tvie, kuria mes pasirašėm^ 
buvo irašvta. kad mes nesi-į 
kabinsime prie namo savi-Į 
ninku, jei mus ištiktu kokia I 
nalaim* tuose namuose ar-į 
be nrie ’ht. Mas pasakėme' 
advokatui, kad ėkvedvs m. j 
.dvdemnt mums butą. aiški-' 
no. kai© gerai jie užlaiko) 
namus ir namu aplinka. Ad-I 
vokalas sako. kad. deia. ras- i 
te anie tai nieko nesakoma. į 

U Tamstos atsakymų laik-! 
mėčiuose mum atrodo kad;

by Algis Rukšėnas
Mokėsiu įstaiga ii didžia? f*1]®* •«^®rti ir žodžiu ir. 

ženicina= duoda daun-nauiu cūzijoje. Vokietijoje, Itali- lis Standard Oil bendrovės JSĖjįSJ V1W SU_I
faktu iš „ačiū komunistu šal- joje ir kitur pasauly. Solže- reikalauja api« 4O miL dole» 8lt!TT” TiuL? 1
tini,,. Re jis yra dabar nicinaa paaidart UU žy- ri„ matai. „j.
labai žinomas rašytojas Ir mus žmogus. Tai komunis- mokm4i» . | Mttaj advokatas mum a,s-‘

Tai iAsamiauaia ir vainUiusiai anglų ka )ba par*^?1* knyf* agi# Siaa# KuJiriaa 
tragediją. Tai jokių rūdžių neaugmužia naa paminklas Simo Kudirka* Moroia. 
mui ir jį išdavusių JAV admirolų, kapi tonų ir kitų biurokratų gidai ĮamliutL 
Geriausia dovana kitatauiiui. Jos kaina $8.95. bet Keleivio adm mist nei ieje jų 
galite gauti už 9&0O. Man*, rabtijoa gy ventojai dar primoka 24 et. aer

.z / - Z
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SUPAŽINDINIMAS SU ir Vinco Rastenio raginimą
”DAY OF SHAME“ rašyti laiškus senatoriams.

kongresmanams ir visiems 
Praeitą sekmadieni Simo kitiems pareigūnams, kurie' 

Kudirkos komitetas, organi- tik susidomi bimo Kudirkos 
zavęs Bostone demonstraci-' likimu, nes ši tragiška byla 
jas ir visą sąjūdį Simui Ku-j^al n®ra baigta, 
dirkai gelbėti. Lietuviu Pil.i
d-jos salėje surengė platės- BROCKTONO MAJORAS

ŽENTĄ TENIS0NA1TE

nio masto Algio Rukšėne 
knygos "Day of Shame“ pa
minėjimą ir su ja supažindi

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas
597 East Broadway

So. Boston. Mass. 02127

Tel. 268-6030

Draudžia namus ir automohi 
liūs nuo visokių nelaimių.

Naujas autu draudimų įstaty
mas \ ra komplikuotas. Draus, 
darni mūsų agentūroje. gausite 
visas informacijas bei patarimą, 
kaip geriausiai apdrausti.

Svelkino ii Jamaicos

So. Bostono Lietuvių Pil. 
dr-jos pirmininkas Stasys 

j Drevinskas su žmona atsiun
tė sveikinimų iš Jamaicos.

Nors ir be kailio liksi, bet 
visiems neįtiksi.

...b.

Anlwerpeno triptikas
’AVeisheit ist nicht mitteilbar. Weis- 
heit. vvelche ein Weiser mitzuteilen ver
smių. klingt immer wie Narrheit“.

H. Hesse 
I

“Motei ų žurnale skelbs trumpos novelės konkursą. 
Gali jau jnai.ėū galvoti...“ skaitau Aldonos laiške. Štai, 
gera sakyti: 'pradek galvoti.“ Bet kada? Namų ruoša 

Naujasis majoras Dovidas ^u€tja mallo htiką. kasdien tiek daug rūpesčių. Galva ta-

LIETUVIS

Taip praneša Brocktone
nimą, šiame renginy dalyba- dienraštis Daily Enterprisi 
vo ir pats knygos autorius. gruodžio 28 d.

Supažindinimui vadova* < 
inž. Česlovas Mickūnas. ku
ris gausiai susirinkusiai pub 
likai priminė buvusius Sinn.
Kudirkos išdavimo dienų i 
vykius — protesto demonst 
racijas ir kitut veiksmus , 
kuriais bostono jaunimas1 
siekė šią gėdingą išdavime 
bvlą iškelti viešumon ir iš 
aiškinti jos kaltininkus.

Feliksas Kontautas pa
deklamavo Bernardo Braz
džionio Simui Kudirkai skir
ta poemos Vaidila Valiūnas 
dalį.

Apie "Day of Shame“, vokatavo 
knygą išsamiai kalbėjo žur-; nevedęs, 
nalistas VincrJ Rastt*nis..i

E. Crosby pradėjo eiti save 
pareigas sausio 7 d. Jo se
neliai Ona ir Ignas Visinan 
tai yra atvykę iš Lietuvos. 
Jų duktė Ona jau gimusi 
Brocktone. bet labai gerai 
kalba lietuviškai. Ji prieš 4' 
metus ištekėjo už airiu kil
mės amerikiečio Crosbv.•
1930 m. jiems gimė sūnus 
Dovidas, dabartinis Brock- 
tono majoras. Jis yra baigęs 
Harvardo universitetą ir ga
vęs teisių doktoratą, o taip 
pat magistro laipsnį iš bib
liotekininkystės. Iki šiol ad- 

Brocktone. Dar

iytum tuščias kubilas. Paskutinės rudens dienos. Saulė 
salta ir šykšti. Barasi su lietaus debesimis. Kaip surūgusi 
senmerge. O dažnai ir visai nesirodo ir tįso, įlindusi į mig
ių pataius. Įkyius vėjas drasko topolių lapus. Dar visai 
žalius. Ir vietą tokią šaltą ir lietingą dieną mano jauniau
sios dukros katinas vėl atsidūrė kaimyno medyje. Katinas 
medyje nei a i vienybė. Bet nedoras kaimynas tai nekas
dieniškas reiškinys. Nors priežodis sako: "geriau geri kai
mynai, negu ti bmi draugai“. Bet ir priežodžiai apsirinka 
ir kartais prigauna žmogų.

O mū>ų Rainis toks gražus. Visai juodas kaip anglis. 
Be mažiausios baltos dėmelės. Kiekvienas stebisi, kodėl 
mes jį Rainiu vadiname. Bet Juodis arba Juodukas skam
bėtų nevykusiai. Taigi Rainis yra visai padorus katino 
vardas. Juk nevadinsi Jo-jo arba Fi-fi? Nelaimei mūsų 
garažo stogas atsiremia į piktojo kaimyno mūrinę sodo

Prieš pradėdamas eiti ma- sieną. Aukštas ir slidus mūras. Taigi Rainis, ten užlipęs. 
Jis laba: dalvkiškai peržvel-j joro pareigas, sausio 6 d. 10 matyt, paslydo ii nukrito į kaimyno sodą. Atgal per mu
gė Al. Rukšėno talentingai, vai. lietuvių Sv. Kazimiero rą ant garažo stogo neužkopsi. Todėl vargšas kopia ten, 
atliktą darbą, ypač Bkelda-, bažnyčioje užprašė pamal-; kur jo nagai lenda. Gi į aną didelį ir storą glaustašakį to
mas autoriaus sugebėrmą ir, das, kuriose dalyvavo jis polį. jame <iar gyvena keiios laukinių karvelių šeimos, 
Simo Kudirkos tragediją, ir pato su tėvais. Po pamaldų kurios rU(}eni nu<ojo rėkauti ”ru-pQ-že... ru-pū-iė!..“ Ki-

i. o. ne to. ir su rašytojo ta gražių sveikinimo kalbu J*»“ o w.<j a«h«j. Birmą kaitą nuoty 
*ntu. Prelegentas pasiūlė ir įteikta jam lietuviška vė- tfa** Kaimy nas snaiiavo, pats purškė

Birmą kaitą nuotykis pasibaigė laimin- 
kaip katinas, bet lei-

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

Ką tik gavome Į Puo<,ži,,* " BAB Sanul°
Tel.: 268-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)
Tautvilą, romanas, parašė} 

Juozas Kralikauskas, 2o5> 
psl., kaina $-1.00. j

Vėjas gluosniuose, gluos-i 
niai vėjuje, du stebukliniai* 
vaidinimai, parašė Algirdas 
Landsbergis. 120 psl., kaina 
$5.00.

Laiškai Andromachai,—
Juozo Tininio originali kū
ryba ir poezijos vertimai. 
98 psl.. kaina $4.00.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radi}
t,

š stoties V/LYN, 1360 ki

.lokių problemų neturime ir
w..„i..i a su malonumu draudžiame stu-rograma Naujoj Anglijo. ,lr s(udwkil, iiu,o-„bi.

liu -.
lociklų ir iš stoties FM •
101.7 mc.» veikia sekmadie ;. IkU all»«‘k:«n»e namų pir-
liais nuo 1 iki 1:30 vai. di? i kimo ir pardavin.o pa t ar na v i- 

' mus.
tą. Perduodama: Vėliausių 

Pasakėčios naaal Krvlo-‘ »aaaulinių žinių santraukai duoti ar pirkti nekilnojamą 
vų—Vytautas Petraitis, 217 Į r komenūrai, muz.ka, 4a. !'«'««• <*«*........ pnskanmbmti

Todėl, jeigu norėtumėte par- 
nekilnojumųjį

psl., kaina $3.90.

DIEVO KARALYSTES ŽINIOS

Tęsinys 31.
Ne musų dalytas ti**"

’»»ug jirba nedaug at ?»'<•< Diev* 
nulotu* 'i ūksiant tiiet iaianu* am-1 
•iuje. tada. kai aiški tiesos zi 
aia pripildys ž.«*m»*. kaip juros ei- • 
lybe.*. Esamojo laiko apiinkylies 
nepateikia nt.in>< jokios tikros’ 
’aisyklės. geliančios teisinpii . 
nuspręsti, nes visas (lasantis da
bartiniu laiku yra apakintas «li-; 
Iziojo su\ędžiotioo šėtono ap 
gaulinga Įtekme. Netinka many- 
i. I ad visi. kilt ie girdi !>ažn\ 
•jos varpų j’irsą. jau turi pilna 
’rogą pažinti tiesa apie Kristų 
r tikėti j jį. <1< I to., kad dal*ar 
urime labui daug nesutinkančių \ 

bažnyčių varnu. Itažnyi ios yra • 
?Msuderinamai ;>a- idalinu-ins ir 
nebežino, kas yt».i tiesa; ir jei ‘ 
įklas veda akla. tai galinta lauk ;

tos ir Magduiės pasuka. 
Biznio reikalais kreiptis

ialtic Florists gelių ir dovs 
ių krautuvę, 502 E. Bros o 
way, So. Bostone. Telefo 
tas AN 8-04.89. Ten gauna 
-uu> ir K eletvia

telefonu 268-6030

Niekados niekas nesiskun
dė, kad buvo perdaug myli
mas.

L. Tolstojus

Dažau ir Taisau
«amufi ift lauke ir viduje. 
Lipdau popierių* ir 

'iaa# ka pataisyti reuiu.
Naudoju tik geriau.-«m 

tnednagg.
JON \S STARINSKAa 

220 Sav tu II III Ava 
Dorrheater, Maaa
TeL VO 5-5SM

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšią 

draudimui*
. Kreipto* Kenu adreou: 

BKONIS KONTRIM
f»9S llrna<fway 

S,» lUr-ton. Maw*. 02127 
Tei. AN S-n0l

mai
talentu. Prelegentas pasiūlė ir įteikta jam
organizuotai rūpintis, kad liavėlė su maža gintaro do- do vaikams atnmti kopėčias į medį ir iškelti gyvuliuką.
"Day or Shame“ patektų į vanėle. Pats majoras nuo- Kvailas katinukas. Tupi tik ketvertą metrų nuo žemės,
rankas tiems, kurie formuo- širdžiai padėkojo. pa<aky- Galėtų pat- rinkti. Bet ne. Sėdėtų ten ir liktų tupėti iki kad abudu įi*i i sumišimoj 
ja visuomenės nuomonę, kti- damas kelis sakinius lietu- paskutinio teismo dienos. Gyvuliams trūksta logikos. Į bua,(ia,‘o'"n'' *' '
’ ’U baisas yra plačiai girdi- vi-kai. Jis prisipažinti kad Antrą kartą buvo blogiau. Pats pavasaris, ir pas kai- Bet tuojau p<* įkūrimo kara i

myną pražydo raudonos tulpės. Katinas gėlių neėda. Juk 
ne telyčia. Bei kaimynas uždraudė statyti kojiėčias prie 
medžio, it gana. <> aplink medį niekas neauga. Net pikt
žolių nėra. Bet piktas ir griežtas kaimyno "ne“ uždaro 
duris. i

O Rainis jau tupi medyje ketvirtą dieną. Dar galą 
gaus vargšas. Dukra veikia. Matome, kad pats negrįš.

So. Bostono Lietuviu Pil. Tai vaikai kreipėsi į gyvulių globos draugiją patarimo.

visados širdimi ir dvasia 
buvo tikras lietuvis ir tokiu 
j'asiliksiąs. Jei tik laikas Įei
siąs. tai getiau išmoksiąs lie

mas.
Akt. Birutė Yaičivrgytė 

paskaitė iš minimos knvgos 
porą išf aukų ir dar bu o 
parodytas filmas — vyku
siai nagamin’a Bostono de
monstracijų dėl S. Kudirkos 
apžvalga.

Čkiš Rukena? •5a<’''"at'ninkai akmin- Zoologijos so,i., zo.,logas patarė pastatyti tiltą nuo mūsų
gai reprezentuoja lietuvius garažo sti,gO tiesiai iki kaimyno medžio šakos, ant kurios 
it- So. Bostoną Mptropohtau ,Upj ,ka(jnas ’faiji jie kartą padarė su pabėgusiu tigru, 

mindamas knygos rašymo Įjuo ^metu^pirmauTa Katinų psichologija panaši. O kai gyvulys bus labai alka-

padėkodamas bostoniečiam 
io darbo rėmėjams ir naa:š-

tuviškai. ' -M
Lietuviai pirmauja

; šiuo metu pirmauja savo • *, .• “ * ..aplrntty^. Nors darbas uz- ,ė> (CIass A RaU.,,): nas ąe.vk p.r ti lt, sr.g.Įs namo 
r ūkęs ilgiau, bet p istcsejes * j j įt},uanjan į Patarimas buvo įvykdytas. Vynusi
iki galo. Autorius buvo su- « Tnhn«r»n ' lentelių šešių metru ilgumo tiltelį. Kati

Vyriusias brolis sukalė iš 
tiltelį. Katinas smalsiai žiūri 

. bet neina. Kaimy no nėra namie. Vaikai. įsidrąsinę pastate 
; kopėčias prie medžio kamieno ir su mėsa vilioja Rain; 

Kitoje grupėje pirmauja žemyn. Pasilipę bando griebti mūsų tigrą už sprando, bet 
. r v.’- f'C ir Boston Chess jis braižo, kanda ir nepasiduoda. Kovoja kaip žvėris.

ar S 1 ^Djdio. Tai stovis po 4 ratų.; Staiga atbėga ipvkęs kaimynas. ”Jūa, kvailiai“, šau
uogauji Mia Munia. ( Liko dar 7 ra-ai toflėl vaiz. Ria „m{ ka,ino npmokate i4 medžio išvaryti!“ Sugrie-

tiktas ir nalvdėtas ėmusiais 
ir nuoširdžiais plojimais. ,

Ta proga buvo išnarduo-l 
tos visos turėtos knvsos j 
da
b

2. Johnson
3. Boston University
4. South Shore.

Pirmadienio ryta ^J^'įdas gali gerokai pasikeisti, 
'uksėnas turėjo poka.bi a-'Rukšėnas turėto p 

nie "Pav of Shame" televi-’ 
56 kanalejuios oo Kanale. |

šia oroga reikia isidėmė"’

Romas Šležas grįžo 

ii Lietuvos

vstes. kurioje pike.itlaib 
’ezaus. kad atmintu ji. -

prast-
oiia '•i

PARENGIMU
KALENDORIUS

Sausio 13 d. So. Bostono 
Lietuviu Pib d-jos salėje Al
gio Rukšėno knygos "Day 
of Shame“ pristatymas.

Filmininkas Romas Šle
žas gijžo iš Lietuvos, ten iš- 

į buvęs 5 savaites. Į Lietuvą 
' jis buvo pasiųstas kaip A- 
įmerikos geografinio žurna- 

’o korespondentas - fotogra
fas.

o A V A11 R A AT I S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja snanytoius a po pasaulinius ir lietuviškinmina 
įtvkius, deda daug ir įdomių nvotrauhii ir ntvirai p;isis»ka 
apie visus, mūsų visuomeninius bei t.utiūiinius klausima*. 
Jame rasite įdomių skaitvlojų laišku s^vrių. kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių k*.r’-vieno visientn 
sv-irbia problema
* NF’*K,KI.AUS(.ril A I.IEri’VA“ vra din«mt*k-.« mlmę 1^ 
eivijoK laikraštis, ieškąs nauju heodr olarbiu bei idėja, ek* 
Kuomet atviras kiekvieno nuotnonei. kuri-, kovoja ir dirba ai 
nepriklausomu Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se fa.lN)
Adresą*;

7722 George Street. UaSalle-Montreal. 6*MI. (}uetiee. ('AN ADA

lidžiainias žmonijos priešas, 
•ils suristas (Aprš Me !

■ ijo galybės |,;ni.rto jimas \ ru ! 
»rilygitit:,s užtekė jimui smiles, i 
es naujasis žemes Karalius yi»i • 
>avadin!:is “Teixiujruni«» Saule“.’ 
»uri užtekės su savo yyu.iin ia 1 
r gaivinančia galybe ir iši ’aš-, 
:y» \ isas tamsybės ir niektiky- 
>ės ūkai’.ts. suteikdama pašau-1 
iui tikrosįi.s |>ie\o na ilės ir E 
•angelinis švi» <a.

Tai bu- laikas, kuriuo \ isi tu- ! 
‘•s pilniau-ia proga parodyti sa- į 
o ištikimumą ir |Kiklu.-ntirn;i į 
eisingu m< Dievo įsta*> marus, l 
turit* tuomet bus vykdomi me- Į 
i.jinės karalystės santvarkoje.; 
Curie pasirodys ištikimi, tiems į 
ils lei-ta amžinai gyventi ’-d-i 
teigtame žemiškame rojuje. Į 

Kurie gi netikės ir neklausys. Į 
ie, kaip šventajame Rašų* pa , 
akyta, bus "sunaikinti iš z.mo-1 
ių tarpo“. t.\p. Darbai .J 23). Į
Taip tad *.tteis Dievo karulys-, 

ė, ir jo v alia bus \ ylaloma t 
'*mėie taip. kaip danguje. To ; 
iu tad budu Kristus karaliaus | 
aip Dangiškojo Tėvo atstovas.* 
•jis pavergs *ui visus pasiprte- Į 
intojus ir visokia valdžiai ir pa- i 
arys. kad kiekvienas kelias pri j 
laups ir kiekvienas liežuvis 

ftpažins Dievo ir Tėvo išmintį. Į 
eisinguma. mulę ir galv’e.

Dieviškasis amžių planas 
.’agelhingas vadovėlis Biblijos I 

tyrinėtojams j
šil’i puiki 374 puslapių kny-| 

a aiškina žmogaus praeitį, da-J 
artį ir ateiti tikruoju Biblijos i 
.vilgsniu. Joje randami atsaky
mu į klausimus;

Kodėl Dievas leido blogį?
Kas yra Tūkstantmetis?
Kokių viltį turi mirusieji pik 

Jidariai?
Kada pasaulis bus atverstas 

i Dievą?
Kokia bus Visuotinojo Teis

mo diena?
Šioje knygoje taip pat at šu

toma į daug kitų panašių kiau
linių. Kuiną $1.00.

Galima gauti ir 2-rą tomą — 
"Laikas prisiartino“, 35K p L, 
kaina .$1.00.

Turime ir Senojo ir Naujojo 
Testamemo Biblija smulkesnė- 
mis raidėmis. Kaina 62.50 ir 
no $150 su prisiuntimu į na
mus.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA
bęs meškerės kotą, kaimynas kaip beprotis puola vargsi, 
gyvuli. Tu viso Įvy kio aš pati nemačiau. Dukros pasakojo 

i Bet man teko Rainį vežti pas veterinarijos daktarą. C 
dūkios pasiskundė gyvulių globos draugijai, ir tuo viskai 
pasibaigė.

Paskui pi asidėjo vasaros atostogos, ir mes išvykome 
į pajūrį. Rainį išsivežėme kariu. Aišku, jį pirma uždarę Į 
pintinę, kurią tam tikslui įsigijome. Viloje prie jūros Rai 
nis gyveno gaiaže ir džiaugėsi visiška laisve. Be aukštu 
medžių ir greta nedidelio parko. Po atostogų, grįžtant 
namo, Rainis automobily kniaukė kaip smaugiamas. A. 
to viso negirdėjau, nes važiavau kitu automobiliu, kur 
pati vairauvau. namo, nes mūsų manta į vieną nesutilpo 
Dar žiurkėno naivėlis. Laimei, auksines žuvytes dukros 
draugė pasiėmė pas save į ganiavą. O šunies kol kas dar 
neturime. Tai ateities projektas, pažadėtas mano jauniau-

Aukos Vasario 16 

gimnazijai

lario 17 d. 2 vai. popiet! - -• vc, Lietuviu Pilicl. I'al^W fvenciy proęa V* -------- ------------ ------------ --------------------------------
čiV d-jos salėje Altos ren-' £S,a,n sOnui' Taip mes ?uKrižom« i mū"» ku™
girnas Lietuvos neprikišu-1 T „ , \ L ... taukšti pastatai iš tolo stiepiasi į dangų ir užstoja saulę.
Isen-.vbės atstatymo paske!-, ** ?° Chemiškų fabrikų kaminų dūmai skleidžia supuvusiu
bime minėjimai I p.,^ g do] Jj|ckus gonda .j kiaušinių tvaiką ir didžiuojasi civilizacijos pažanga. O

i dol. Aukos tai gimnazijai iri už penkiolikos kilometrų nuo Antwenpeno pilkuojanti
. . ‘i.1 j . Bost,o_n.° toliau priimamos Keleivio atominė jėgainė dar tik laukia dirigento ženklo pradėti
lietuvių m. nr-jos saleje j , •• •w i. t'i . J redakcijai. S ugnies šoki .
n^etė 1- "Miss LBhuania^- _ j Dar gražios rudens dienos kaip koketės vilioja saulę
NE “ pagerbti banketas ‘ IEŠKO , Bet neilgam. Tamsūs lietingi debeąys ima vis dažniau aU

! Ieškoma otza Giedraitienė, eiti į svečius. Ir staiga vieną vakarą Rainis tiesiog sprukte

Vasa 
So. B

• • •
Balandžio 21 d. 3 vai. no *yr*»®** H<h Springs, Ark. išspruko pro pravertas duris lauk. Kodėl? Nežinau. Gal 

p:e:u So. Bostono Lietuviu Ji p,<i arha apie w mėnulio pilnatis ji suviliojo? Su katinu nesusikalbėti. Ir
Piliečiu d-jos III aukšto sa- malonėkite pranešti
lė.e lienrių radijo valandos A- Vainorui 
Laisvės Varpo pavasarinis 1214 Bsltimore Arenoe 
koncernas. Pttfrimrg. Pa. 15216

bet koks šaukimas ir viliojimas Rainio negrąžino namo. 
Biaurybė dingo tamsoje.

(Bus daugiau)

Kas domitės Tiesa, mes pri 
siųaim veltui sjmudos. Kreipk’ 
tėa šiuo adresu •

Litbuanian Bible Studentą,
212 E. 3rd Street,

Spring Valhy, III. 61362. (]

(Skelbimas)

SLA—jau 86 metą tarnauja lietuvių viatiomenai ir išmokė
jo daugiau kaųi SEFTyNIS MlLiONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia J’etuvlų fiatemaJhiė orgauizarija — 
dunda gyvyhėa epdrvud^ ir ligoje pašalpa, kuri yra 
pifi, nes SVSIVIENlJUdAh Pleška pelno, o teikia 
pstaraaviir.us 9»vitarp<>*ė3 pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, ka*p tris su puse rnHnno dolerių 
kapitalą, tad jo apdrav.de tikra ir saugi Kiekvienas 
Imtuvui čia gali gau*i Įvairiu kieaiu reike*4Mgiaaaiaa 
apdrs.adrs nuo $100.06 ik. $iu.C*00.0C.

SLA—jaunimui duoda garą Taupomą ją Apdraudą — Bu. 
dowaient laauranee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo nmk&io studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duodi VAlK AMb' ir jaunnoliaras iasai pigią lERM 
apdraudę: už $1,600.60 apdraudue tik $3.00 mokin
ėto metams.

5TA—AKCIDENTAU? APDRAVDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvUką 
klabu Ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta-

! Ha apdnudoe mokestis $2.00 į metus
8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkttia 

* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Saaivienljimn darbus.

Gausite spausdin*aa informacijas, Įaifa 
parašysite:
Lltkaaniaa AKIanre af Aatertca
167 Wsat 30lh Street, Ne< York. N-Y. 16M1

J

apdrav.de
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ietines žinios
*****************************<! Balfo vaju* pratęsta*
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Palaidojo E. Kalvaitienę i

Elena Kalvaitienė sausio': 
9 d. palaidota Forest Hills! 
kapinėse, kur jau 13 metu 
ilsisi ir jos vyras dr. Bruno
nas Kalvaitis.

t

J laidotuves iš Chicagos 
atvyko ir jos vyro sesuo Ale 
Kalvaitytė - Velbasienė.

B. Vasari* grįžo ii Ispanijos

Beatričė Vasaris grižo iš 
Ispanijos, ten praleidusi 15 
dienų. Ji ten lankė savo 
dukterj Ramunę. Madride 
studijuojančią meną. j

Į

A. Matjoskai 60 metų •

Veikliam Bostono Ii* uviu 
visuomenės nariui, ilgame-, 
čiui Liet. Bendiuomenūd 
pirmininkui ir kitų organi
zacijų aktyviam dalyviui 
Antanui Matjoškai sausio 
13 d. suėjo 60 metų amžiaus.

Ta proga sveikiname ji ir 
linkime tokios pat sėkmin-

M,Lituanistine* mokyklos 

mokiniam* ir jų tėvam*

GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA
A. škudzinslcas sveiksta i
Antanas Škudzinskas, ku-|

Pranešame, kad šį šeš-i ri P1^ N. Metus Floridoje
Balfo našta nepalengvėjo. | tadienį, sausio 19 d., Litua-Uštiko širdies priepuolis, pa-,
Piae^savattęs paskelbtas jo’nistinės mokyklos pamokų]lengva sveiksta. Gydytojas|

- — x . . nebus, nes mokyklos patai-i . , ., . , .. . •
pos užimamos miesto mo-' ^au elcJam V].1?. 0-1 

vos, nors dar turės būti Ilgo-.

Su naujais metais vargas | 
nė kiek nesumažėjo, todėl ir'

piniginis vajus tęsiamas ir 
sausio mėnesį.

Šiuo kreipiamės į visus, 
kurie dėl vienokios ar kito
kios priežasties nespėjo sa
vo aukos atiduoti, prašyda
mi tai padaryti dabar. Tiki
mės. kad neliks nė vieno 
tautiečio, kuris didesne ar 
mažesne suma neateis mums 

Prelegentu via pakviestai! pagalbą. Atverkime širdį
* * • • W . • 1 • 11 1

Kalbės apie Varšuvos 

lietuvius

Pirmasis šių metų Kultūri
nis subatvakaris įvyksta
sausio 10 d. S vai. vak. ALT 
S-gos namuose, -184 E. 4th 
St., So. Bostone.

ir ištieskime pagalbos ranką 
vargstantiems broliams, ku
rių yra labai daug.

Aukas prašome siųsti iž- 
Ji papasakos apie mums’ dininkui adresu: 

mažai žinomą Varšuvos Ik- j ValiukonU, 99 P Street,

Ona Aleksaite, neseniai at
vykusi iš Lenkijos gilinti 
dainavimo studijų.

turiu kultūrinį gyvenimą 

Po oficialios dalies — ka-
So. Boston, Mas*. 02127.

arba įteikti valdybos nariam
vute ir laisvi pašnekesiai. ' ir įgaliotiniam: A. Andriu

v- , ... . lioniui, A. Keturakiui. K.\ >1 maloniai kviečiami ... „ ... . . c, ' .J Šimėnui. B. Uteniui, S. Gne- 
J žei - Jurgelevičiui (Keleivy 
j’je)«
I Balfo skyriau* valdyba

Praeita penktadieni mus! . . _ .iii* • , . Auk* Balfuiaplanke buvusi Lietuvos o- *'•*■“*
poros soliste Alė Kalvaitytė-; j „
Velbasiene, kuri | Bostoną !llll(„i(, lln Ji.-,
atvyko į brolienės Elenos
Kalvaitienės laidotuves.

atsilankyti.

Viešnia ii Chicago*

.aukojo $10. Nuoširdus ačiū.
Balfo valdyba

kyklų egzaminams.
Pamokos vėl bus sausio 

26 diena.

mneje.

Tėvų Komitetą* Bostonų.
Linkime greičiau grįžti į.i

Pranešima*

Dr. Jos. J. Donovan pra
šo paskelbti, kad jo kabine
tas, dėl gaisro buvęs kurį 
laiką uždarytas, jau vėl vei
kia ten pat, kur ir seniau: 
447 Broadway, So. Bostone, 
tel. 268-2805.

Netvarka aki* bado, bet 
nuo jos dar niekas neapako.

ši radijo programa trans-

Į liuojama penktadieniais ii

stotie* WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 vaL 
vakaro.

* • •
Sausio 18 d. — Mariaus 

Katiliškio pasaka „Raktas“.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penkiadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 1(1 VAL. VAKARO

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

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
NUO 12:00 VAU IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS

(liaiurnMini, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai n.mteblnti!

S.B.UP. DRAUGUOS VADOVYBfi

Gana
Bereikalingai eikvoti toru alyvą

Alna
šio oro krosnys

RytdUno*

S*v ybi> 
PraSohlini; 

OrašM 
EiMMMaijt Narnama Šildyti 

geriausia* pirkinys

PUms įrcagfaM". |UaiUat aly- 
v« karaerj. *• Mira
Urmarfal*. UalrOf ir OM* aa- 
Jaaąti rtay aa raau42iaia.

10 «•<» garaaUJa.

$496.
aaw slyva UMyaa aaajfoaa raraari įmatv

FORTŪNA FUEL Co. MKATM60IU
Al*«a UMim* naariaSalai

Alma baraarta airtsrMMM’ iMisa. M vak gar i

439-1204 •***‘773-4949

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury SL

WORCESTER. MASS. 

Tat SW 8*2888

yra yienintolė oficiali »*<•- 
ga Worcestery, mari siunčia

jseiog ii Woccaa-Į
į Lietuvą ir kita* Rusi ! 

jo* valdoma* sritis- Čia kai* į

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sųžžmngai.

Siuntiniai aušina greitai ir 
tvarkingai.

Cu galia** gauti įvairiau* 
šių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Sena* parvirsta ir negir-

Hood Sųuare 
Hardware Co.

N. J. ALReNA 
•a KAST VKOAbHA* 
*• Ui T" KASI.

l'ELKFONAfc AK b-4140 
e«a;amin JUrori Dalai 

fopi»N» F-iaooB'a
RUkia* LaAgaam 

Visokį, rrik.ii.aj« aataam 
grtkmenvs plr>nbariaa» 
VIa* kl* nirtM to'ktal

Telefonas: AN 8*2806 |

br. Jus. J. bunovan 
br. J. Pušakarnio

Vedėja B. Sviklienė

Už nosies ne tik jaučiu* 
vedžioja.

Ptitr Maksvytis
aariMa

Street

ta Ir praJaktaHma darbu* M 
k* tr vibia, gyvaoamą name lr| 
Minki eaavūa, pasai Jas* 
lavina. Saakits vtaadaa Al • aa-1 
!ao*a vaeam.

Tebfeaaai H8-847B

Nerasi medžio be lako*, o E KARDEL1ENES DAINŲ
žmogau* — be ydos. 
maaass««<s«e«»ass*ssss*ss*aaaaaaM PLOKŠTELE

P t D I N I 8
OMF.TRiMAS

Valandos ;
nu«' 0 vn» ryto iki ft vai. vak Į 

Trečiadieniais neori imama
447 BROADWAY 

South Boston, Man*

TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E.Rodd
(RUDOKIUTft) 

0FT0MBTRI8T2

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame Ūktai vairia*. iftpi)<iome gydytojų r* 
eepta* ir turime visu* gatavu* vaistas.

Jri reik vairių — eikit i Uetavičkų valėliau.
8av. Emanoel L. Rooengard, B. Beg. Pharm.

M2 a W. Rroadoay. tarp K tr F gatvių, SO. BOSTON. 
Tatafoaae AN S-4S2S

Na* 9 vaL ryte iki 8 vaL vw Rskyra* tveatadicaia* Ir ookm

M & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvray So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies^aptarnavimas
□ Automatinis jpilimas
□ Patogios mokSjimo^sęlygo8
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ito

268 - 4662

A. J. NAMAKSY
Rcal Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neartam Centre, Mate. 02169

TeL 332-2848

Keleivio administracijoje 
galime gauti Lietuvos opo* 
ros solistės Elzbietos Kardm 
lieaes įdainuotų dažau ir ari
jų plokštei*. Kaina 88.00.

Paltu

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC U WWEL 

Vedėjas PETRAS VMClNlS

173 Arther SI., Brocktoa, Mam. 02402. TeL 5M-7209

ATLAS PARCELS CO.

82 Harruon Street,
Worceeter, Ma**. 01804 

Tot 798-3347
TlMial ii Worc*aterie slaa- 

tiam Ivairim *ienUaia* i Lieta, 
vų ir kita* Racijos valdeetee 
plėtės! Hieatiaiai eadaread ii 
vietiaėe gamyben aMdilagų, ap
ave, eutlste ir praarouėk garnį 
alų. Tbrime vietoje įvairią vis 

ir imperteetų 
prekių ift kitų krafttų vieni io 

ils kainomis. B* ta, oiaatia- 
mo amiotų, pinigas ir galite at
sakyti jų gamybas prekes, čia 
seamkMte pinigas, e gimiaia 
tea vietoje gaMe pasirinkti at>
eakrtaa prekes.

Taipogi tarpiaiakaejame per 
tam tikras įotaigaa atsikviesti 
gimine* čia pas oave | svečias 
ar

COSMOS PARCELS
EXPRES8 CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO 1 LIETUVĄ 
kr Iritus Rusijos

Pristatymas groitaa Ir 
garantuotas

mintomis kainomis.
Galima užsisakyti 
cortifikatus, automobilius, 
ialdytuvu* ir pan.

Patarnavimas atliekamas 
tai ir aųRaingaL Atoiiankę įriti- 
tinsite. Vedėjas A. Schyriaaki

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o Įeita dienia is 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.pu 
Kitomis valandomis pagal

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 02127 
ToL 2884)088

South Boston Savings Bank i Trans-Atlantic Travel Service
ALFRED W. ARI IIIBALD PREZIDENTAS 

480 Wcat Broadvray. South Boston, Mas*. 02127

Skambinkite 268-2500

Įkinką* atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 rak ryto iki 3:30 vaL 
P® Pietų, . i

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9090
Ji» atidaryta* nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryte iki 5:30 vaL 
vakar*. SESTA DIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

DABAR
už nemažesaius kaip 91,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
fc27% pelno)

ai visus kitus indelius moka

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

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima suriki) hėt i ir lietuviškai Turtas (Asaets) yra

viri $274,000,000

DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 
ĮSTAIGA

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

Siunčiant pinigus ir siuntiniu* | Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos:
Ketvirtadieniais 
šeštadieniais uždaryta ~

393 Weet Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 
Telefonas: 208-8704 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

.. .......................................... .—rrrrrrrrrrffffjjj ****aas«w
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