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JAV begėdiškai pardavė 
laisvėn besiveržiantį lietuvį

Štai jums tas kiekvieną gyvo jausmo žmogų 
sukrekantis brutalumo ir atbukusios sąžinės vaizdas.

JAV teritoriniuose vandenyse, tik mylia nuo Martha’s 
Vinegard, Amerikos pajūrio sargybos laive Vigilant ketu-

O amerikiečių laivo įgula ramiai stovi ir žiūri.
Visas kruvinas, sulaužytais kaulais, verkdamas su-

klupus nelaimingasis laukiasi nr meldžia amerikiečių glo
bos, gyvybes pasigailėjimo, pasauly išreklamuoto žmonift-

O amerikiečių kuteno vadas, leisdamas savo laive ir 
toliau laisvės iitrolkusį žmogų rusų budeliams mušti, nė

Rytų Pshiutaae siautęs baisos viesulas vaadsey ne sukėlė didžiules Imagas, kurios užliejo milži- 

niikuB plotus ir aulus. Tikslus žuvusiųjų skaičius dar nežinomas, bet spėjama, kad žuvo liūtai tūks

tančių gyventojų. Dar didesnis jų skaičius dabar badauja, serga įvairiomis apkrečiamomis ligomis, 

čia msltuir. kaip laukuose renkami lavonai ir traukiami ii vandens ir purvo.

Buv# Balfo darbingas seimu 
ir šaunus kukėtas

Kraujuose paplūdus pavergtasis savo kankintojų 
ugiamas, ritamas virvėm, veržiamos kojos ir rankos^. 
O amerikiečių jūrininkai, savo vadų įsakyti, paduoda 

rusų inkvizitoriams prismenss perkelti nuritančiam mūsų 
tautiečiui atgal į vergi jų—į rusų laivų "Sovietska ja Litrą“.

Ir visatai — vardan koegzistencijos ir gero biznio!
Ii rusų lsuvo dar aidi graudūs pribaigiamo žmogaus 

dejavimai. Jie iiandien aidi per visų krautų nuo Atlanto 
ligi Pacifico,'ligi admirolų ir prezidento, jaudindam 
neužmigusių laisvojo pasaulio žmonių sąžinę.

šie tragiški įvykiai prasi
dėjo praeitos savaitės pir
madienį, kai JAV vandeny
se susitiko ginčytinų žvejy
bos reikalų aptarti sovietų 
ir amerikiečių delegacijos, 
susirišus rusų laivui "So- 
vietskaja Litvą“ ir ameri
kiečių pajūrio apsaugos ka
teriui Vigilant. Iš amerikie
čių pusės dalyvavo žvejybos 
departamento, New Bedford 
žvejų unijos. New Bedford 
Seafood Industries Ass’n at
stovai ir jų tarpe Seafood 
Producers Ass’n preziden
tas latvis Robert M. Brieze. 
kursai pats yra pabėgęs nuo 
bolševikų, Latvijoj išžudžiu- 
sių. jo gimines ir artimuo
sius. Ir tik šito šaunaus lat
vio nuopelnu pasaulis ir su
žinojo tai, kas būtų buvę 
nuo mūsų tikriausiai nuslėp
ta. »

. R. Brieze liudijimu, ame
rikiečių delegacija apie 
10:30 vai. ryto perlipo į so-? 
vietų laivą, kur ji buvo vai
šinama priešpiečiais, ir po 
to apie porą valandų vyko 
pasitarimai. Po pasitarimų 
buvo dar antros rusų paruoš
tos vaišės. Apie 3:30 vai. po 
pietų amerikiečių delegacija 
grįžo į savo laivą ir pasikvie
tė rusų delegaciją. Apie 4:00 
vai. laivai turėjo atsiskirti, 
bet paaiškėjo, kad iš ”So- 
vietskaja Litva“, nugalėjęs 
apie 10 pėdų atstumą, perli
pęs į kuterį Vigilant lietuvis 
radijo tarnybos pareigūnas 
ir prašąs politinės globos.

Toliau įvykiai truko dar 
apie 8 valandas. Rusai rei
kalavę pabėgėlį išduoti. Vi
gilant vadas Ralph Eustis 
bei kap. Fletcher Brown ra
diju kreipęsi i viceadmirolą 
Adam W. B. Ellis, šio pajū
rio ruožo viršininką, o pasta
rasis į admiralitetą Wa- 
shingtone ir iki valstybės 
departamento... Bent taip 
buvę aiškinama.

Pagaliau atėjo įsakymas

laisvėn prasiveržusį lietuvį 
jūrininką išduoti sovietams.

Į amerikiečių laivą buvo j- 
sileisti keturi rusai, kurie ir 
pradėjo laisvo žmogaus me
džioklę. R. Brieze, su dele
gatais atskirtas kapitono pa
talpose. matė ir girdėjo visą 
pradžioje pavaizduotą bai
siąją sceną. Apatiniame de
ny keturių rusų mušamas, vi
sas kruvinas nelaimingasis 
žmogus pabėgo į viršutinį 
denį, kur buvo vėl mušamas. 
Latvis Brieze kreipėsi į lai
vo vadovybę, bandė padėti, 
gelbėti, bet buvo sudraustas, 
kad nesikištų ne į savo rei
kalą. kad laive veikia kariš
ki įstatymai. Vienu metu pa
bėgėlis buvo pasislėpęs, bet 
vėl buvo surastas, vėl iki są
monės praradimo rusų bu
delių laužomas ir mušamas, 
kol supančiotas ir suvynio
tas į drobę su amerikiečių 
■parama pervežtas į rusų lai
vą...

Šiandien jau žinoma, kad 
tai buvo Simas Grūzde. Jis 
kalbėjus lietuvių, rusų, vo
kiečių, anglų ir ispanų kal
bomis. »

Kas kaltas dėl lio lietuvio 
niekliiko iidavimo rasų kan
kinimams ir gal jau savo 
auką atsiėmusiai mirčiai?

Kaip spauda praneša, įsa
kymą Simui Grūzdei grąžin
ti rusams davęs pats vicead- 
mirolas W. B. Ellis, turėda
mas galvoje — "gerai pavy
kusį su sovietais - plekšnių 
žvejybos reikalu susitarimą 
ir nenorėdamas, kad Ii* įvy
kis drumstų draugiiką

stovas John King pareiškė, 
kad departamentui tuo pa
čiu metu buvę pranešta apie 
to lietuvio pastangas pasilik
ti pas amerikiečius ir apie jo 
grąžinimą rusams.

Nesvarbu, kaip ten dabar 
biurokratai gudriai suderins 
savo pasiaiškinimus, bet mū
sų žmogus jau yra žuvęs.

Ta proga New York Ti-! 
mes ir kita didžioji Ameri
kos spauda pabrėžia, kad 
tokiu politinio pabėgėlio 
brutaliu išdavimu JAV su
laužė ir jos pasirašytą pabė- • 
gėlių teisėms apsaugoti Ge- 
nevos protokolą.

Eisena buvo baigta vaini
ko padėjimu prie pirmųjų 
aukų. žuvusių dėl Amerikos 
laisvės lygiai prieš du šimtu 
metų, kad tie gyvi žiedai 
kiekvienam praeiviui pri
mintų, jog laisvės meilės ir 
jos neįkainojamos vertės 
niekad nepajėgs nei laikas, 
nei tironai ir nei sukčiai 
biurokratai sunaitinti.

Lietuvoje mirė du 

žymūs kalbininkai
Tai Kazys Umbrazas, gi

męs 1918 m., ir Jonas Kaz
lauskas, gimęs 1930 m. Ypač 
paskutinysis pasižymėjo di
deliais gabumais ir iš jo bu
vo laukiama tarptautinės 
reikšmės mokslinių darbų.

Mums iš New Yorko pati
kimo šaltinio pranešė, kad J. 
Kazlausko mirtis apsupta 
paslaptimi. Jis turėjo atvyk
ti į JAV skaityti paskaitų, 
tuo reikalu buvo nuvykęs į 
Maskvą, ten buvo suimtas, į- 
kištas į bepročių ligoninę ir 
ten numarintas.

Vieningos gretos prieš 
žmogaus laisvės išdavikas

Toks argumentas būtų 
šlykščiausią politinio speku
lianto viso dvasios turinio iš
raiška. Tik dar nežinia, ar 
tas admirolas tikrai taip pa
žodžiui yra pasakęs.

Tuo tarpu jis aiškino, kad 
lietuvį jūrininką išduoti lei
dęs valstybės departamen
tas, kai to departamento at

Nikita Chruščiovas savo 
atsiminimuose sako, kad, jei 
ne Amerikos parama, tai vo
kiečiai sovietus būtų sumu
šę. Jis garbina gen. Eisen- 
howerį, kuris buvo vyriau
sias sąjungininkų vadas, už 
tai, kad leido sovietų kariuo
menei užimti Berlyną. Sako, I 
jei rusai būtų neužėmę Ber-! 
lyno. tai šiandien Vokietija 
visai kitaip atrodytų. ’

Galime turėti skirtingas t 
pažiūras vienoj ar kitoj kul
tūrinės bei politinės veiklos 
srity, galime priklausyti, 
kaip dabar mėgiama sakyti, 
skirtingom generacijom, bet, 
kaip praeito šeštadienio de
monstracijos rodo, visi ir vi
siškai esame vieningi kovo
je dėl pavergto, lietuvio lais
vės, dėl jo žmogaus teisių ir į 
visi lygiai šlykštimės tiek1 
bolševikine prievarta, tiek ir 
demokratijos politinių pirk
lių niekšiškumu.

Tai rodo visame krašte 
spontaniškai kilusios protes
to demonstracijos dėl lietu
vio jūrininko išdavimo rusų 
kankinimams ir prieš tą nie
kingą veiksmą įvykdžiusius 
JAV pareigūnus. Tas krauju 
aplaistytas išdavimas vieno
dai uždegė kančia visų ge- 
neracfjų ir visų pabaltiečių 
širdis ir sugniaužė kumštis.

Praeitą šeštadienį beveik 
90 procentų visų sąmoningų 
Bostono lietuvių kolonijos 
narių susirinko prie John 
Kennedy pastato, admirolo 
buveinės, protesto žygiui. 
Visokio amžiaus ir profesi
jų. Su plakatais, reiškian
čiais pasipiktinimą ir reika
laujančiais politinių pabėgė
lių globos chartai nusikaltu
siųjų atsistatydinimo. Su 
garsintuvais, plačiai aiški
nančiais įvykdytą nusižengi
mą žmoniškumui. O eisenos 
priešakyje — juodas kars
tas. kurį nešė mūsų jaunoji 
karta, šį kartą jie nešė de
mokratijoje paskiro asmens 
begėdiškai pamintų Žmo
gaus teisių simbolį, ir nea
bejotina, kad ateity ta pati 
kartą ar jų Įpėdiniai neš į 
Lietuvą laisvės vėliavą.

"Pasakykite, kas yra bran
giau: žuvis ar žmogaus lais
vė ir gyvybė?“ — skaitėme 
mažamečio vaikelio plaka-į 
tėly su vaikiškai nupiešta 
žuvele klausimą, kurį jis ne

šė prieš valdžios rūmus ant 
savo petelių.

Ir akmeninės širdies ir 
medinės galvos iškilus pa
reigūnas savo atmintinos 
dienos elgesiu jam atsakė, 
kad — žuvis yra brangesnė 
už žmogų.

Tas atsakymas pateisino 
ir kitus demonstrantų neštus 
šūkius: "Pajūrio apsauga 
nuskyrė žmogų vergijai“ — 
"Bailiam admirolui ne vieta 
drąsių žmonių krašte!“ — 
"Admirolas Ellis nužudė 
Žmogaus Teises!“...

—Ne, žmogaus laisvė nie
kad neturi žūti! Ir jūsų Lie
tuva neturi žūti! — sušuko 
iškėlęs kumštį kitatautis a- 
merikietis, išklausęs latvio 
Brieze liudijimo žodį, degi
nant simbolinį juodąjį kars
tą.

— Junkitės prie mūsų už 
laisvę žengiančios eisenos! 
Junkitės, nes rytoj gal ir jūs 
taip žūsite, kaip tas išduotas 
lietuvis jūrininkas! — šaukė 
iš eisenos žmogus nustebu
siai gausiai šaligatvio mi
niai Washingtono gatvėje.

Ir šį kaitą, kaip dar nie
kada, žygyje už Žmogaus 
Laisvę su mumis jungėsi A- 
merikos spauda, radijas, te
levizija ir paskiri žmonės. 
Jungėsi Bostone. New Yor
ke. Clevelande, Los Angeles 
ir kituose JAV didžiuosiuose 
miestuose. Su mumis tvirtai 
stojo į gretą ir naujasis Bos
tono arkivyskupas Medeiros. 
kuris praeitą šeštadienį Bal
fo parengime pareiškė:

"Aš melsiu Dievą, kad 
niekad daugiau tai nepasi
kartotu... Aš norėčiau dieną 
ir nakti klūpoti ant savo ke
lių, maldaudamas Dievą Lie
tuvai laisvės, teisingumo ir 
taikos!“

Prof. I|n*« Končius sun
kiai serga. Jis guli Bridge- 
porto senelių namuose.

Dalyvavo 50 atstovų. Išrinko vadovybę.
200 svečių dalyvavo ir arkivyskupas H. Modoms.

Lapkričio 28 d. Bostone, kuris buvo supažindintas m 
buvo susirinkęs Balfo 15-SNk lietuvių organizacijų atsto- 
seimas, į kurį iš įvairių JAV * vais ir pasakė gražią kalbą, 
vietovių atvyko 50 atstovų.} Arkivyskupui lietuvius la- 
Be jų. seimo posėdžius sekė bai gražiai pristatė parapi- 
ir būrys vietos lietuvių. J jos klebonas kun. A. Baltru-

Seimui vadovavo V. Šim-' šūnas, vykusiai paaiškinda- 
kus, M. Rudienė, E. Čekienė mas ir įteikiamų dovaną — 
ir Pr. Mučinskas, sekretoria- E. Manomaičio smūtketią ir 
vo E. Juciūtė. A Skudzins-; Sibiro maldaknygės — plie
kas ir J. Bagdonas. • mę. Dar kalbėjo adv. A.

Seimą sveikino žodžiu Shallna, dr. E. Arminienė, 
Lietuvos garbės konsulas į ^un- V. Martinkus. 
adv. A. Shallna, Altos cent-• Meninę programą gražiai 
ro ir vietos skyriaus vardu * atliko solistai Daiva Mongir- E. Cibas, Tauti Fondo var-! daitė- Richardson, B. Povi- 
du A. škudzinskas, LB apyl. | lavičius ir St Liepas, akom- 
—A. Matjoška. B. Galinis; poruojant komp. J. Kačtas- 
paskaitė nemažą skaičių ^U1*
sveikinimų raštu. I Seimas ir banketas buvo

Seimas išklausė valdybos baį^įhi’n’iajs. Banketąpra- 
ataskaitinius pranešimus ir, 'dėjo Pr. Mučinskas. o tolmu 
juos išdiskutavęs nustatė Jam vadovavo A. Matjoška. 
gaires ateičiai. j

Paaiškėjo, kad Balfas; 
per 2 metus išlaido pinigais 
$254,629 ir kitos paramos 
per 2 metus išleido pinigai, WiUopteriai

JAV lėktuvai salią

Į seimą aukų atstovai at
vežė $28,529. Toje sumoje _____ 
yra ir bostoniečių $1,500 ZLTZJTT. 
auka. Rev. komisijos vardu ro bolaavnis.
M. Klimas pranešė, kad at
skaitomybė vedama be prie
kaištų.

Į valdybą, pagal seną su
sitarimą, 4 organizacijos pa
skyrė po 3 atstovus: Romos1 
Katalikų federacija S. Dzi-į 
ką, dr. D. Jasaitį ir dr. A.|
Skėrį; Lietuvių Tautinė są
junga — J. Bagdoną. E. Če- 
kienę ir dr. V. Ramanauską,
Sandara — D. Bobelienę, A.
Daukienę ir A Baliūną; A-, 
merikos Lietuvių Socialde
mokratų s-ga — Br. Spūdie- 
nę, St. Briedį ir P. Brazaitį.
Paties seimo išrinkti šie as
menys: E. Armanienė, kun.
A. Baltrušūnas. V. Baleišy- 
tė. K. Čepaitis, A. Dzirvo- Jerse7 City majoras 

nas, A Gintneris, R. Grau-. Whelan karta su kitais n 

dušytė, O. Jakubaitienė, J. reigūnų traukiamas t 

Mackevičius, kun. V. Mar- (kvAib ėmimą, 
tinkus, J. Lukas, kun. J. į 
Pauperas, E. Pauzarienė, V.
Pažiūra. M. Rudienė, dr. V.
Sidrys, F. Sereičikas, V.
Skaličius, O. Zailskienė.

Rev. komisija palikta ta 
pati: M. Klimas. A. Reven
tas ir V. Vaitekūnas.

Seimas dr. E. Armanienę 
išrinko garbės nariu, pager
bė mirusius balfininkus..

Adv. E. Armanienė pada-Į 
rė pranešimą apie savo ke-; 
lionę į Turkfją. kurios tiks-j 
las buvo pagelbėti iš Sovie-Į 
tijos pabėgusiems Bražins
kams.

Seimas pasiuntė 3 asmenų 
delegaciją dalyvauti Bosto-; 
no lietuvių protesto demons-; 
tracijoje dėl pabėgusio iš f 
sovietų laivo lietuvio išda-į 
vimo.

Vakare seimo atstovams panterų vadas Bobby
buvo suruoštas banketas, f S*“1* e’ua J teismą New Havu. 

jį atvyko ir naujasis Bosto- "*• Conn., kuris jį teisia už pa- 
no arkivyskupas Medeiros, grobimą ir nužudymą.

ėė ir balais vių, ii karią 
Žinias apie

f
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Protestuojame prieš veiksme, 
knis Jare ged* Amerikai!

• » * * 5 < s
Nėra kito būdingeanio mūsų laikų ir mūsų krašto po

litinių pinklių moralinio nuosmukio pavyzdžio, kaip praei
tos savaitės pirmadienio tragedija JAV pakrančių sargy
bos laive, įvykusi jūroje tik mylia nuo Martha’s Vineyard, 
Amerikos vandenyse. Kai Amerikos kariai šimtais žūsta 
Vietname, Kambodfjoj, Laose ii* kitur, kovodami dėl 
tenykščių žmonių laisvės, savo krauju išpirkdami juos iš 
komunistinės vergijos, čia pat. laisvame krašte, aukso ži
bučiais savo pilvą pasipuošęs viceadmirolas William Eitis, 
pūpsodamas savo kabineto minkštame fotely, už plekšnės 
uodegą pardavė jūroje desperatiškai laisvėn besiveržiantį 
lietuvį rusų enkavedistų budeliam, — kankinimams, kalė
jimui ir mirčiai.

Sovietiniai skūrlupiai, laisvės trokštantį žmogų kru
vinai mušę, spardę ir kaip vergą surištą nusivilkę kančiose 
pribaigti, mūsų nestebina, nes iš jų nieko kito laukti ir 
negalima. Jų idealas ir jam siek£ būdas ir yra laisvės troš
kimu gyvenantiems deginti padus, po riekelę plauti kau
lus, traukti laisvės žodį ištarusį liežuvį, badyti Vakarų pa
saulin žvelgusias akis ir inkvizicinį darbą baigti kulka 
pakaušto.

Bet ko gi vertas laisvo ir demokratinio krašto admi
rolas ar už jį dar aukštesnis valstybės departamento val
dininkas, kuris dėl geresnio biznio su sovietais lengva 
ranka išduoda laisvėn besiveržiantį žmogų tokiam bai- 
pagalbos ir pasigailėjimo meldžiantį mūsų tautietį.

Tokiems žmonių pardavėjams apibūdinti mes neran
dame gražioje, lietuvių kalboje nei vieno pakankamai ašt
raus žodžio. Mes tik galime nuoširdžiausiai linkėti, kad 
kada nors ateityje ir jie patys sulauktų to nelaimingo lie
tuvio jūrininko dalios, nes tik tada supras dabar čia pikt- 
naudtfjamoe laisvės vertę ir pavergtų tautų laisvės ilgesį.

Juk tik apimkime mintimi visą šios vaizdžios niek
šybės didumą! Silpni turkai daug komplikuotesniu atve- j 
ju turėjo drąsos pasipriešinti čia pat pasieny grasinantiem! 
rusams ir neišdavė nagus ištiesusiems enkavedistams’ 
Bražinskų, o galingiausios šalies admirolas už silkę par
davė vergijon kruvinai sumuštą, verkiantį ir klupščiom 
pagalbos ir pasigailėjimo meldžiantį mūsų tautieti}.

Tai jokiu puošniu rūbu nepridengiama gėda laisvę; 
mylinčiai Amerikai, kurią padarė jos atsakingi pareigūnai.

noro nepaprastai elgtis, ar 
atrodyti bei jaustis visai ki
taip, negu seniau.

O gal jūsų brangusis jau 
yra užtraukęs marijuanos 
dūmą? Žinokite, kad mari- 
juara savotiškai, net malo-'
niai kvepia. Jos kvapas, jei zijoje mirė rašytojas Pros- kom apie* žmones ir jųy^>6- 
patalpa specialiai neveduia- per Merimee, Europos lite-' dą. Jį traukdavo medžioti, 

ratūron įnešęs lietuviškų te- bet miško žvėrys tarsi jo 
mų apysaką Lokis, kurią vengdavo. Jis jų nekęsdavo, 
parašė prieš mirtį 1869 m. i bet mėgdavo šaudyti..
Ją su plačiais komentarus
ir senesnių laikų istorinėmis Dvare gyvena ir kitas 
iliustracijomis, paįvairinto-, keistas tipas — gydytojas 
mis naujesniais V. K Jony-', Froeberis, kuris gydo grafo 
no braižiniais, išleido Meri- motiną, bet iki sielos padug- 
mee tautietis R. Schmittlei-i nių bodisi gyvenimu Žemai- 
nas Badene 1949 m. Lietu-: ti.ios užkampyje. Jis iš visko 
■zių kalbon išvertė O. Pri-i piktai pasišaipo ir mėgsta 
lotkaitė. šią laidą Australi-' smarkiai lošti kortomis* 
įos Lietuvis pakartojo 1955
netais.

Kas kitur rašoma
SPAUDĄ BEVARTANT priblėso. Tačiau jaunas gra- 

> fas kažkodėl pradėjo domė- 
Prieš šimtą metų Prancū- tis visokiom keistom pa pa

Mes lietuvių kolonijas prieš tokią 

ir per savo

Gruodžio 7 d. sukanka penkeri metai, kai New Yor
ke mirė 82 metų amžiaus Kipras Bielinis, Lietuvos knyg
nešių karalium vadinamo Jurgio Bielinio sūnus. Keleivio

ma, laikosi kelias valandas, 
į Kartais marijuanos rūkyto- 
i jai, norėdami tą kvapą už- 
' slėpti, padegina vadinamą 
1 kvapiąją žvakutę ar panau

doja "oro švarintoją“ pul- 
verizatorių. Jeigu tai daro
ma, pagalvokite kodėl.

Pradedantis rūkyti man- 
juaną jaunuolis kartais pra
deda pernelyg isteriškai re- 

. aguoti į kokią nors pastabą,
Į garsiai juoktis ar pasidaro 
I nesulaikomai kalbus. Labiau 

prie marijuanos pripratęs 
užrūkęs atrodo mieguistas. 
Dažniausia toks rūkorius yra 
pradžioje labai pakilusios 
nuotaikos, o pkskui apsvai
gęs. Kaikurie kliedi, regi ha 
liucinacijas ar įkrinta į pa
niką. apima baimė.

Paragavęs barbitūratų ar 
kitų svaiguolių, jaunuolis 
linksta į miegą, jo kalba da
rosi tąsi, prisnūdusi. Jam ga
li visai nejučiom iškristi iš 
rankų koks nors laikytas

Kitame dvare gyvena jau
na ir graži dvarininkaitė'Ju- 

Schmittleinas 1938-1940 lė Daugėlaitė, su kuria jau- 
metais dėstė prancūzų lite-! nasįs grafas pradėjo parfiėg- 
ratūra Vytauto Didžiojo u-Į ti žirgais pajodinėti, neži- 
niversitete Kaune, o vėliau nedarnas, Ras jį traukia: 
buvo vienas vadovaujamų žmoniška meilė ar gyvufiS- 
kariškiu prancūzų zonoje, kas patraukimas. 
Vokietijoje ir įvairiai padė

Majewskis filme pavaiz
duoja apysakos eigą ir jos 

Lokio apysaką muzikiniu liūdną galą, nes grafo būde 
pavidalu yra pateikęs ir laimi žvėris, o ne žmogus, 
kompozitorius Darius La- Tai pastebi jo svečias vokie- 
pinskas. Kitą Merimee apy- tis profesorius, kuris grįžęs 
saką Colomba .yra Kaune iš-' į Karaliaučių tą istoriją iw 
vertęs A. Valiukėnas 1937, atpasakoja.

jo daugeliui tremtinių.

skaitytojams nebereikia smulkiai nei pasakoti, kas buvo J daiktas . ar cigaretė. Jeigu __ -------------- ----
Kipras Bielinis, nes daug jų jį pažino ar yra apie jį girdė-; bręstantis jaunuolis slankio- m Merimee mėgo rašyti, 
k bei skaitę jo parašytus straipsnius Keleivy ir kitur, .is!°rija8“’
taip pat jo knygas - Dienojant. Penktieji metai. Teroro; aOįrei a rimt,,dgmelj.
ir vergijos imperija Sovietų Rusija, gi kas jų dar neskai-'

Vartojantieji amphetami- 
nus jaunuoliai pasidaro ne
normaliai aktyvūs, negali

• » •

ir

Prieš apysaką rašydamas, 
kraujo ir baisumų su netikė- Merimee (jis tuo metu labai 
Uis įvykiais. į domėjosi rusų litenatūra)

I apklausinėjo Prancūzijoje 
Lokis, sakoma, esąs savo- gyvenantį lenką rašytoją 

tiškas istorijos ir fantazijos Karolį Chojeckį apie Lietu- 
r.usėdėti, greiUi įsižeidžia ir S deimančiukas. Pavaizduoja vos‘dvarininkų gyvenimą,
agresyviai ginčijasi. Jų akių įgimtą žmogaus širdyje dvi- Merimee išsikalbėjo ir su

’ lėliukės išsiplečia. Daugelis lypiškumą: būti sykiu žvė- tuomet Paryžiuje gyvenu-
Kipras Bielinis tikrai buvo vertas savo išgarsėjusio žj0 narkotiko vartotojų dėvi • rim k žmogum, geru ir blo- siu žymiu rusų rašytoju Tur-

tėvo sūnus. Jis švenUi ugdė jam iš tėvo nuo mažų dienų tamsius akinius, norėdami i bet vis siekiant savo Ii- genevu, kuris jam kaip tik
įskiepytą pasiryžimą neatlaidžiai kovoti dėl Lietuvos lais- gavo akis pridengti Taigi kimą atspėti ir suprasti. j pataręs imti Lietuvą apysa-
vės ir jos žmonių gerovės. , I jeigu jūsų jaunuolis nei iš * * * . kos scenai ir pačią apysaką

' šio, nei iš to ir net vakare. Lenkijos filmų direkto- pavadint! lietuvišku žodžiu 
Kipras Bielinis, dar tik 17 metų jaunuolis būdamas, ima dėvėti tamsius akinius, i ^us Januša Majewskis susu- Lokys.

įsijungė i Lietuvos Socialdemokratų partiją ir jos eilėse pažiūkėkite, ar tik nėra ne- ko Lokio filmą, kuris Euro- „.k+j as jsi
stovėdamas griovė caro sostą. Dėl tos kovos prieš carizmą normaliai išsiplėtusios jo a- P?J® susilaukė didelio dėme* /Krektnm Mafovrairis 
jis buvo kalinamas, ištremtas į Sibirą, bet ir ten nepalūžo l“

grafo Oskaro Kolbergo vei
kalą apie lietuvių liaudies 
pasakas, prietarus, papro-

tė, patariame už $4.75 įsigyti Keleivio administracijoje.

Šios sukakties proga mes čia norime priminti tiktai 
vieną kitą dalyką iš Kipro Bielinio veiklos ir gyvenimo.

šaukte šaukti, kad tokie išdavimai niekad štame kraš-;
!

Katinų riaušių poKtmiai šokiai
žinoma, kaip liaudis sako, litiniams kaliniams!“, "Pa

bado, maro ir kalėjimo ne- leiskite iŠ narvo Juodąsias Į 
verta girti. Bet vis dėl to' Panteras!“ ir kt Taigi, jau 
kaikunuo i

ir ^VO idpalu kotikas labai džiovina bur- P»ts pasakoja Varšuvoje
sa ealų neatsisakė. į ir j0 vartotojas dažnai anglų kalba valdžios leidžia-

r T.^ v. • ... . i laižo sau lūpas. • mame žurnale Poland.
Gnzęs } nepriklausomą Lietuvą, Kipras kibo visur, į H

kur buvo labiausiai reikalingas, kur galėjo daugiausia1 Labai pavojingi yra LSD Lokio istoriją filme paša- čius bei dainas, kinias surin- 
padėti paprastam žmogui: jis raštu ir žodžiu kovojo su kiti haliucinaciniai narko- koja Karaliaučiaus profeso- ko 1860 metų kelionėje po 
- - - - -- ................ .................. Uetuva. Tai. sako, jam pa-darbo žmonių išnaudotojais, be nuolaidų gindamas pla- ^kai, bet jų vartotoją lengva rius pastorius Wittembach 

čiųjų masių reikalus. pažinti., Haliucinacijų itako- po to. kai jis atliko mokslo

požiūriu JAV ka
lėjimai yra geresni, negu ki
tų kraštų. Gi sėdėjusieji so
vietų kalėjimuose tiesiai sa
ko, kad amerikietiškieji, pa
lyginus su rusiškaisiais, yra 
tarytum "viešbučiai“... Gal 
ir taip, bet mes vis dėlto ne
patartume tų "viešbučių“ 
patarnavimais naudotis.

Kaip žinome, JAV kalėji
muose dažnai kyla įvairių 
riaušių. Atsitinka, kad kali
niai pagrobia kalėjimo sar
gus ar kitą kurį jo administ
racijos pareigūną, ir reika
lauja įvairių pagerinimų už 
įkaitų paleidimą.

čia keliami politiniai reika
lavimai.

Politika į JAV kalėjimus 
įsiskverbė su nuteistaisiais 
gatvių riaušininkais ir dėl 
sistemingos atitinkamų a- 
gentų agitacijos. Dabar už 
pagrobtus įkaitus kaliniai
ima reikalauti jau ne maisto 
pagerinimo ar panašių daly
kų, o kad būtų paleistas į 
laisvę vienas ar kitas riauši
ninkas, kad tas ar kitas būtų 
neteisiamas, kad panaikina
mi jam kaltinimai. Priešin
gu atveju grasinama įkaitą 
pakarti ar papiauti.

šiame kalėjimų "politi
niame sąjūdy“ daugiausia 
reiškiasi negrai, kaip jie yra 
aktyviausi ir miestų riaušė
se. Būdinga ir tai, kad poli
tinius reikalavimus ima sta
tyti ir grynai kriminaliniai 
nusikaltėliai: žudikai, plėši
kai, vagys ar narkotikų par
davinėtojai. Jie yra paveikti 
vadinamųjų "politinių kali- 

irj nty“ — nuteistų už policijos 
apšaudymą, pakištas bom
bas, padegimus ar dezerty
ravimą. Sakoma, kad krimi
nalistai noriai remia politi- 

"Valdžia liaudžiai!“ Kitur, nius reikalavimus, nes tuo 
keliami šūkiai: "Laisvės po-, būdu jie kalėjimo draugų a-

Iki šiol tie reikalavimai 
būdavo tik medžiaginio ar 
panašaus pobūdžio. Kartais 
reikalaujama daugiau lais
vės kalėjimo ribose, kartais 
įvairesnio maisto (net geres
nės rūšies steiko), kartais 
kalėjimo sargų mandagesnio 
elgesio ir pan. Bet pastaruo
ju laiku kaikuriuos JAV ka
lėjimuose jau keliami naujo 
pobūdžio reikalavimai 
riaušių šūkiai.

SUd Kalifornijos kalėjimo 
buvo iškeltas šūkis:

dėję filme tiksliau priešpa
statyti du pasaulius: šalto 
proto ir prietaringu pąsako- 

Filmui

je pasikeičia jaunuolio as
menybė. Jis, regėdamas ne-

O.VU...MJM ...ęvu vai^m jrgirdMamas -(1869) buvo Ru^j ta jirta. PHmui jj, riefc_
dmes veiklos pradininką - V ynaus o Lietuvos to™™- n^mU3 tariasj Hokio
mo Komiteto steigėjų. Tą darbą jis-tęsė pasitraukęs , Ve- dvaaioj su vj^ta,' lenku, liaudyje lietuvių lai- čiumpamo ”horror“ piua-
kietiją, o vėliau ir JAVse iki savo mirties. jis kalba anie gyvenimo Nors žemaičiai ofidaHai ‘ ‘ ""

Svetimųjų okupacijos metu jis buvo vienas iš pogrin-

Kipras, kaip ir jo tėvas, tetroško tik "nemirti, kol 
maskoliai iš Lietuvos neišeis“. Jo tėvo troškimas išsipil
dė. nes jis ©irė, kada Lietuvoje maskolių jau nebuvo, 
1918 m. sausio 18 d., pėsčias eidamas į Vilnių, į Lietuvos 
konferenciją, kuri po mėnesio paskelbė atstatanti nepri
klausomą Lietuvą. Jo sūnus to nesulaukė, bet jis savo troš
kimą perdavė mums, gyviesiems, vykdyti, palakdamas ir 
savo kuklias santaupas kovai dėl Lietuvos laisvės tęsti.

Sekime Kipro Bielinio pavyzdį ir neabejokime, kad 
jo idėjos, kurias jis visą amžių skelbė, tikrai įsikūnys.

Ar josų jaunuolis narkotiki
Tai labai nemalonus klau

simas. Juk mes visi apie sa
vo vaikus esame geriausios 
nuomonės ir anaiptol nelin
kę jų įtarti, kad ir jie ką 
nors bloga darą. Kitų vai
kai — gali būti ir šiokie ir 
anokie, bet ne mūsų, ne

kyse lyg ir pakyla į "aukštes
nę kategoriją“.

Kiek tas kalinių "politinis 
sąjūdis“ plėsis, sunku pasa
kyti. Bet jis kelia vyriausy
bei, ypač teisingumo orga
nams, naujų problemų.

savi, kuriuos taip gerai pa
žįstame nuo pat lopšio....

Deja, šio krašto aplinka 
ir draugų įtaka yra tokia, 
kad ir apie savo geriausiąjį 
sūnelį ar dukrelę reikia kar
tais su rūpesčiu pamąstyti ir 
patikrinti, ką jis kada ir kur 
veikia ar kam ryžtasi.

Nepaslaptis, kad narkoti
kų pirkliai savo nuodus siū
lo jau net pradžios mokyk
lų vaikams išniišgtoti. Taigi 
tėvams reikia visada būti

prasmę, amžinąją meilę. Jis 
gali jausti ypatinga lengvu
mą. išsilaisvinimą iš šio pa
saulio slėgimo, irali rankas 
ar kojas ilgai laikyti vienoj 
padėty. Toks narkomanas 
gali staiga pradėti verkti ar 
juoktis, gauti baimės prie
puoli, pradėt visiškai nusi
renginėti ar net bandyti nu
sižudyti.

Pavojingiausias jaunuoliui 
vra heroinas. Jo padarinys— 
letargija, indiferentiškumas, 
savo veiksmų neapsvarsty- 
mas, atsakingumo nejauti- 
mas. Įpratęs heroino vartoto
jas darosi labai nervingas, 
negali miegoti, jo akys aša
roja. nosis teka. kaip nuo a- 
lergijos. jo akių lėliukės iš
siplėtusios, ir gali imti skus
tis nugaros skaudėjimu. Pa
stebėję tokius simptomus, tė
vai turėtų labai rimtai susi
rūpinti ju priežastimis.

žinokite, kad pačius pir
muosius jaunuolio žingsnius 
i Šią pražūti dar galima su
laikyti. o vėliau — jau ne
paprastai sunku šį blogą į- 
protj išgydyti.

Taigi, savo vaikus ne tik 
mylėkime, bet juos ir gany-

reikalais kelionę Žemaiti
jon. kuri kalbamu metu 
(1»
rijoje.

kų atspalvio. To paties^ma
tyt, siekė ir Merimee, apysa
ką rašvdamas, nes tuo metu 
susirašinėjo su angle Mariją, 
fchelley, sukūrusią baįsūno 
Frankensteino tipą.

buvo katalikai, bet kadangi 
kunigai, lietuvių kalbą nie
kindami "pagoniška“, prie 
liaudies su katalikų tikėjimo 
tiesom* nepriėjo, liaudyje iš-

““"Ii sako, M

• • •
Filmas scenon išveda va

karietiškos kultūros išauk
lėta jauna ir gražų grafą 
šemetą, kuris profesorių vo
kietį priima svečiu į savo 
dvarą ir leidžia jam naudo
tis gausiu knvgvnu, kurio 
pažiba yra šv. Rašto verti 
mas žemaitiškai ir kun. La- 
wickio katekizmas žemai
čiams. Profesorius manė, 
kad šito veikalo jau niekur
nėra išlikusio.

• • •
Grafas vaizduojamas šio

kiu tokiu keistuoliu. Jis via 
i save įsitraukęs ir nelabai 
šnekus. Ji slėgia šeimos ks 
genda, pagal kurią — io mi
tina buvusi svki medžioklės 
metu lokio pagrobta ir nusi
vilkta i tankme. Ji buvo ste
bėtinai išgelbėta, bet netru
kus išėjo ii nroto f r po de
vynių mėnesių pagimdė sū
nų, kurio nuo pat pirmųjų

kęs žiūrovus ne tiek 
dinti, kiek priversti prisi
minti, kad visgi yra ir toks 
pasaulis, kuris žmogaus šal
tam protui dar nėra visiškai 
įkandamas, todėl pilnas vi
sokių stebuklų, pasakų.

f

Jo straipsnį Poland žurna-i 
le palydi keletas filmo sce-i 
nų ir atvaizdų. Kadangi jis 
vaizdavo sulenkėjusių Lie
tuvos bajorų aplinką, tai gal 
lietuvius jau šviesiau prista
tė, negu tas lenkas, kuris su
ko SlnkeviSaus apysakos. 
Kryžeiviai filmą.. Ten lietu
viai taip krsfval pavaizduo
ti, kad direktorius susilaukė 
daug protestų.

budriems, visada su įtari-, kime šiame pavojingame dienu ėmė nekęsti ir hito#, 
mu žvilgtelėti į savo vaikus, pasauly jų pačių šviesiai at- Jai rodėsi, kad jis žvėriukas, 
jeigu jie kartais ima kaip eičiai. . | Metams bėgant, legenda

• • •VUM, V,
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas!
fe nauja k Bendroomenčje 1

HOT SPRINGS, ARK. vuko seimas ilgai išliekant i ttt atmintina dot ana kalėdoms
• Aukos Bražinskų bylai ginti Gruodžio 5-6 dienomis 

Apjuostas virtinės ežerų,
„psuptas ošiančių pušynų, (J?* K^ndolph St.) 

pirmininko Vytauto Volerto’ dabartinė pirmininkė. aukštokų kalnų papėdėje tū-1 posėdžiaus, Vyriausio Lietu-
pristatyti JAV LB Tarybai no nedidukas mūsų mieste- ■ vos Išlaisvinimo Komiteto
tvirtinti šie JAV LB Centro' JURSKYTt,Snieguolė— }jg. Negausi jame ir mūsų: (Vilko) seimas, 
valdybos nariai: ! informacijos tvarkytoja ir*lietuviška kolonija. Tačiau geimas pradedamas gruo-l

■ • • '^kretorė-38 m., atitek-; beveik visi lietuviai skaito džio 5 d. 10 vai. ryto
GEČYS, Algimantai St— pbnuotoja; buvusi' savąją spaudą. seka pašau- (ir j K Valiūno žodžiu į,:

vicepirmininkas visuomeni- Philadelphijos moterų klu-: h° politinius įvykius irstebiįVygk y Brizgio malda. Po* 
niams reikalas— 37 metų bo valdybos narė, Amerikosišeivijos visuomeninę, to sudarytas prezidiu-! 
amžiaus, mechanikos inži- Lietuvių Inžinierių ir Archi- veiklą. Kiek tik pajėgdama į maSj išrinktos komisijos, iš-J
nierius; buvęs Lietuvių Stu- tektų S-gw Philadelphijos j klausyti sveikinimai. Tada!

«naoc,, Kim i„ valdybos narys Jurgis Valai- Į 
tis padarys taryvos ir valdy-'

JAV LB Centro valdybos pylinkėa valdybos narė ir apsuptas ošiančių pušynų,

(fenta 'Sąjungos vicepirmi- gyriaus dabartine valdybm si neatsilikti nuo kitų lietu- 
v ** j v v •• nonn LrluVvn VISiCU KOlOUlUl.ninkas, LB Philadelphijos nare> Informacijos klubo 

apylinkės valdybos vicepir- sekretorė, lituanistinės mo- 
mininkas, Philapelphijos ju-, kyWos mokytoja, 
bilięjinių metų pirmininkas, *

viškų kolonijų.
Atidžiai sekame Prano ir* i • r o • , rran?. “ bos veiklos apžvalgą. Disku- 

Algirdo Bražinskų suol, l!sijomig di| Šito praneiimo 
laisvūnes tai labai nzikm-,bus pirmasi8
rvocs ravrmo oiifioIoo an 1 -- _ _ -S5H&“ H&p£^' KAVALIŪNAS, Jom. _ g-dis Po į^-ukos 2 vi. p«

pabaltiečių komiteto pirmi- švietimo Tarybos pirminin-! SL^udonosiosrusi'k^ pietų,. P™dedamas antras 
ninkas.'. „ įkas,- 57 m., pedagogas, lSoiraX 013131108' posėdis. Čia dr. Kazys Kar-

y buvęs lituanistinės mokyklos Upkriči^iėnesį Bend- ŽL ^kiSa^L^JS
.“f*1"” T . ^^tim^^pi^1™“ nPy-inkėS A™1; "tliKu

vicepirmininkas jaimimo į"k8™Um° -VbOS plrnu ninkas J. Bružas^ padedant Sta _ ie yifto
reikalams — 40 m., chem> ranKas- | vienam valdybos nariui, atpi/ipa vpikioq „JL, m-
kas; buvęs LB Pietinės New Tarybos nariai turėjo iki Bražinskų bylai ginti rinko, kusi jomis bus baivtas šis do 
Jersey apylinkės pirminin- lapkričio 25 d. atsakyti su-.aukas. Aplankyti beveik visi į sėdi* u t J* 
kas, dabartinis LB Pietryčių tinka, ar nesutinka pasiūly- mūsų kolonijos lietuviai. Nei; — vakarienė ir koncertas, •
apygardos pirmininkas. j tus asmenis tvirtinti. Kol vienas, paprašytas aukos, iRuri atnks

[laikraštis pasieks Tamstų neatsisakė padėti nelaimėn j tė ^<,^3 Bičkienė. jai
GRUZDYS, Vincentas — ramus, gal jau bus paaiske- patekusiems saviškiams. ! avomDonuos nrof Vladas iA r- koboinniA Prv tK no onirrUzv. v ąKomponuos proi. v iaaas

3S1 W. BRO A DW A Y, SO. BOSTON, MASS. #21 27, TEL: («I7> 2SS-7730, VAKARE — 282-273# 

or'«v«9eooexxxx:XJOGQQonx»oo&sQeoQ&3C(inoQeeai&0eeeeeoeooo*MeeG<9eeoAee3et3aou<3oeooc9eeQt

liai ja roto popiežmoB PanHam V! ttfittafil vbtta TsOni 
kfeiatasi į popiežiaus gyvybę, bei

Maniloje bnvo

toh

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Mirtis grobia lietuviusmechanikos inžinierius: bu- Pirmininkas pasiūlė su- K VaMnasVad°VaU8 *'

“ »™ gyvenimųladelphijoje. Darbotvarkėje noUs St-Juc,ene>šaioai, G., dr. Bronius Kazlas kalbės aWret<> , darb ifeį Q
narys, Amerikos Lietuvių ln- :r v Cicėnas i apie tarptautinę padėti ir L,žinferiųirArchitektųSųun- Pagnndmuu klaust- £ irTble- Lietuvos" laisvė! kla^. '^di^a ir nak^K
go. Philadelphijos Skyriaus ”*• iečiai ir £ $3.00 _-lJ Po diskusijų bus priimti
pirmininkas. j Įstotų 34 stra. keitimas, Rimkevičius ir Vaičaitis. ! nutarimai ir Lietuvos himnu olreni^LLtoaao

dabartinės tarybos sudėties Kiti aukojo po mažiau Iš baigti seimo posėdžiai.
VAŠKELIS, Aleksai — praplėtifhas, centro valdy- viso surinkta 90 dolerių, ir 

vicepirmininkas kultūros !X)S ve^^°8 pinigai išsiųsti ALTos cent-' NEW HAVEN, CONN.
ktaurimams-50m.,Utera-^^8 "^^,„^,„pnem‘-,rui- 1

' * Mūsų išeivijos vadovau
jančios organizacijos laiku 
atėjo pabėgėliams j pagalba, 

i Labai nemalonus įvykis

tūros istorikas; buv. LB Phi 
hdelphijos apylinkės vai-! 
dybos narys ir PLB Kultū
ros tarybos sekretorius.

svarstymas bei priėmi
mas ir lėšų klausimas.

NEW HAVEN, CONN.

t skaičiaus ji pasigrobė net 
(penkis lietuvius, kurie dar 
Į galė>> ilgai gyventi ir gyve
nimų džiaugtis.

tinkamos vietos, persikėlė į 
netolimą prbvttfčijON mies-

L. Vaitkų žmona nugabe
no į tolimą užmiestį ir be re
liginių apeigų palaidojo sve
timtaučių kapinėse. Lietu
vės moterys daugiausia lai-

telį. Ten neblog*! sekantis, vviXr fefrmė ta žnw« *<*» «Tiau bažnyčių, o kadvisargend įsikūrė, bet ^i'vys. __ _ . .
nutraukė nė t» jū 
ir neblogą gyvenimą.

BūdanuH žuVavimo

KLEMAS, Vyteatu —
vicepirmininkas akademi-

be religinių apeigų, tai labai 
retas įvykis.

J. Mikalauskasgėjas, nenurimo ir be meške
riojimo. Visai neseniai*, pm 
si vadinęs savo draugą, nu
važiavo į netoli esantį ežerė
lį pameškerioti. Žuvims ne- 
khnbant, draugas meškerio
jimą metė ir nuėjo po ežerė
lio pakrantes* pasivaikščio
ti. o jis meškerioti nenusto
jo, nors ir žuvys nekibo.

truputį pavaikščiojęs, 
draugas sugrįžo, bet vietoje 
palikto meškeriotojo te
rado tik jo meškerę. Visur 
išvaikščiojęs h* niekur nesu-

NEW YORK, N.Y. .
Akos susirinkimas

Lapkričio 23 d. buvo Al
fos sušauktos organizacijų 
atstovų susirinkimas. į kurį 
atvyko daug mažiau atstovų 
negu seniau. Jame išrinkta 
AltOs skyriaus valdyba.

Bhbar pirmininkaus. A.' 
Vaksefis, jo pavaduotojai 
būs St Briedis ir A. Osta
pas, sekr. dr. M. Žukauskie
nė, ižd. I. Gaseliūnas, fin. 
sekr. J. Jakučionis, iždo glo
bėjai J. Gaidys ir A. Diržys.

Sudarytos 5 komisijos; 
spaudos ir informacijos, ku
ria i vadovauja St. Briedis 
su pavaduotoju Ąžuolu, Va
sario 16 minėjimo progra
mos — pirm. A. Vakselis, 
pavad. Bagdonas, finansų 
komisijai vadovaus K. Ba
rauskas, svečių priėmimo — 
M. Kregždienė ir B. Spūdie
nė ir tvarkos komisijai va
dovaus A. Koncė.

SLA apskrities suvažia1
Lapkričio 8 d. buvo SLA 

4-sios apskrities suvažiavi- marcmKienė viengun- 
mas. Atstovų tebuvo apie 20, ^11J močiute buvo vadinama

Mirė viengungių močiutė

i. Marcinkienė

komjaunuolės N. Kurčenkos, mažiau, negu anksčiau bū- tedėl, kad, turėdama didelį 
LB apylinkės valdyba pastojusios jiems kelią į lais- davo jie gyVaj gyarstė dar- nirtl4, pigtfai ir gerai išlaikė 

dabar yra šitokios sudėties: y o, mirtis. Niekas nenorėio Potvarkės klausimus. Tarp yl®fr8fungius. Mat, atvykusi 
pirm. Antanas Gruzdys, vi- jos mirties, ir visi t^ įvykį kjtko nutarta pasiųsti *100 I šįjcraštą pati su vyru sun

Nauja LB valdyba

- !• 1 - U odUljS II --------* aaaaaaiiM* vjcanca ivcavt ircaz^azitTvr . •• ,ą_ • «
Jadelphijos apylinkės valdy- tgg Ramanauskas. kojomis, res keliai i laisvę Rnjanail«;kn kuria tain m. neskriaudė ir kitu. • kus.ji surado, bet vandensb<M naiyz, Lietuvių mokslo ____ . vissda būna ne eėiėmis bars- Ltett^s & “> A buvo ir susipra-' dugne ir negyvų. Keletu me
ir kūrybos simpoziumo 19691 Valdybos pnrnas rūpestis M kruvini. Ras suskai- J“ ’ ? Lietuvos, Nekrcip(,^ma fis ^undė« arfi* „ega-
m. vienas iš organizatorių T 1 čiuos, kiek žuvo bėgančių iš; .... ... dėmesio i fanatikų užgaulio- j lavintais. Todėl manoma,
Ir posėdžio pirmininkų.

NAVABATTIS,
-- vicepirmininkas ryšiui 
su vyresniąja išeivija ir ang
liškai kalbančiais lietuviais 
— 42 m., teisės daktaras; 
Pennsylvanijos vyriausiojo

L. Bendruomenės veiklą f komuni3tinė8 vereiios ’ ir! Po susirinkimo viri buvo- jimus. Keleivi ilgį metų ei- * kad pirmiau jį ištiko širdies 
Mokinių skaičius sumažėjo kiek naaukota gvvvbiu prie; p1© pakviesti pietų. Čia turė- ję Dati ir prenumera- smūgis, po kurio jis nuvirto

Lietuviškoje mokykloje kruvinosios Berlyno ! į'°™' iS/'iJof"2* V° silpnia? i vanden’ prigėrt'
mokslas nraridėio raasėio šuolis anapus snygliuotu ltarPe rad5"5 savo giminėms, kūne jai bu- ..
Sfl Mo&kaičK Sp7'i0Otl™h’ £=si kli££ ^o V° »
puti sumažčjo. Jų yr, 14 ir s° pavo”“i«P^_Lt,LTJ’k^!!,™t

ir mirtimi.
Mes gerai pažįstam#* ru

siška* komunizmą ir žino-
merikee lietuvių Švietimo ir mokykloje. Mokvtojauja dr. ^e io užmačias. Gerai ji pa- 
kultūros draugijos steigėjas^. Vaišnienė ir Milda Jucė- .

naitė - Liaukienė. Joms tal
kininkauja ir patys pasimo
ko fos pačios mokyklos bu
vę mokiniai Vaiva Vėbraitė

vaikų daržely 6. Patalpos h* 
šiąis metais gautos be atlygi- 

prokuroro pavaduotojas, A- nimo amerikiečių viešojoje
mokykloje. Mokvtojauja dr.

daugelis lietuvių repakalbė- penkerius metus išgyvenu- 
tu. Jis pasigyrė, kad esąs 
Alksninio sūnaus uotris ir 
kad io dukrelė kalbanti lie

stą

prigėrė lietuvis

ir dabartinis jos pirminin
kas (Lithuanian American 
Edueationat and Cultural 
AssodatidA, kurios tikslas 
yra ieškoti federalinės arba 
valstijos finansinės paramos 
lįtoamistiniam švietimui 
Pennsylvanijoje).

VABNYS, Motbjm —
finansų tvarkytojas bei ad
ministratorius — 65 nu, is
torikas; buvęs mokyklų ins
pektorius Lietuvoje, Phila- 
(felphijos Tremtinių S-gos 
(fėliau išsivysčiusios Į LB 
apylinkę) organizatorius, il
gametis LB Hartfordo apy 
linkės valdybos narys,

ZEM (MACIULAttT- 
TR), Anka — JAV LB ren
gtai* vadavę — EI m., bai-

nVBdCairOo

te, kuri daug vra kentėjusi J šeimininkės buvo paga-
nuo tos šiaurinės meškos, 

.Maskoliams vis dar negana 
nekaltu žmonių krauio ir a-

minusios labai gardžius pie
tus.

ir Lina, Upčiua. Mokyki, f?™..Te<nd laisvai išleidžia
išlaiko patys tėvai.

Albina

WASHINGTON, CONN.

J.

išvažiuoti tiems, kurie neno
ri gyventi komunistiniame 
roiuie. tai nebus jokiu bvlu.

1966 m. vasara atėjūnės 
rusės, besikaHindamos Pa
langos pliaže. šnekėjo: 
"Turtingas kraštas Lietuva 
ir puikus Palangos kurortas. 
Mes šf krašto užkariavome 
ir niekmn io neatiduosime“. 

Taigi mūsų tauta su rusais

Lapkričio 6 d. savo na
muose mirė senas Keleivio 
skritvtojas Juozas A. Rep-

v" k** dėtyje. Dane lie- N"*" > Vakaro, partraukė 
,Je, į kariaudami h- m ginklais

[rankose, ir iki šiol paliaubos 
--------------------------------- • dar nesutartos. Todėl nerei

ŠELPIA 12 MILIONV

Sveikatos - švietimo - so
cialinio aprūpinimų ministe
rijos žiniomis JAV-se yra 
12 milionų ž monių, kurie 
šelpiami visuomenės lėšom. 
Palyginus su praeitais me
tais, tas skaičius padidėjo 2 
milionais žmonių. Jiems iš
mokama beveik 13 bilionų 
dolerią

Nėra kalboą kad Vargs
tančius reikia šetętl# bėt ne

L. Vaitkus buvo ramaus 
būdo ir su visais gražiai su
gyvenantis lietuvis. Darbo
vietėje, kurioje išdirbo ilgą 
metu eilę, buvo gerbiamas 
ne tik bendradarbių, bet ir 
darbų prižiūrėtojų. Tik <Ti- 
delę bėdą turėjo su žuvi
mis. be kuriu negalėjo gy
venti, o žuvys jį ir į mirties 
nasrus įstūmė.

Neseniai jis su draugais 
ruvažiavo į tolimą ežerą pa
žuvauti, o žuvims nekim- 
bant, pradėjo kaitoliotimeš- 
kerioįimo vietos. Vienoje 
vietoie laiveli staigiai pasu
kęs, jis iškrito i banguojan
ti vandenį, o kol kiti meš-

P. Voroninkaitis ir P. Jo- 
[cas — du montrealiečiai 
Į draugai. Bet torontiečių m 
į apylinkės lietuvių tarpe tu
rėjo daug giminių ir senų 
draugų, su kuriais palaikė 
nuolatinį ryšį, dažnai pas 
juos atvažiuodami pasisve
čiuoti.

Lietuvių dienos proga su
manė vėl atvažiuoti, pasi-Į
kalbėti ir pasisvečiuoti. Bet! g« « a • t • I

mašina važiuojant, juos pa-įlmniir SUlfr K H#’ sitiko tokia beisi nelaimė, j H“""*11 
per kūria jie daugiau nema
tęs ne tik savo giminių bei 
draugų, bet ir Šviečiančios 
saulės.

Tame susirinkime pasitar
to ir Vasario 16 minėjimo 
programos reikalu. Galuti
nai tos klausimas bus iš
spręstas kitame susirinkime.

V.

Sinkoe miestelio pašonėje 
jie susidūrė su benziną Ve
žusiu didžiuliu sunkvežimiu, 
kuris juos visiškai mirtinai 
sutraiškė, o iš mašinos pa-

UETUVOS ISTORIJA, 
VI-ji laida, parašė dr. Van
da Daegirdaitė-Sragieftė, 
414 pal., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaine ............................. *6.

* laimė, kad šelHMhtfį tarpe ’ priežastis tiriami, bet kai NEPRIKLAUSOMOS LIE-
W. -.MM. ir c-n,».i. '1 y™ * d“? i?*?’ •"!* “• P J P 8 ! lavonai nekalba, tai ir tyri- TOVOS PINIGAI, Jono K.

n*t,k*ta,s p P?’ noretkabiMC bet iie „I .Wiet msi pa9iWa jų oriai. Karto 225 psi.. kaina $5.
V i vfette* iTna- ir irt „ „ „ .. v . T „ia; RASfAI — STRAIPSNIAI,
K. Ofcmaa j tiksliai atsijoti šelptinus iri S. Barzdaitis buvo plačiai; L. Vaitkų išskiriant, visi

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Skykta^PhitadSSSS’ T"»<*»*'žinontas‘vėnfintakM“p£1 palaĮdrtit<^o«tie«MIfetavių'AT^lHNIMAI. jmjaėė Juo. 
■J^kh.bo™W?«27! (MlanhatoMa) ir »t »«A0 Bdnam nea»žininrt tarnauto- 'džioje jvaįriaia verbai, ver- kapin«ron«pe topage.d..| zaaLiM Hua, 216 nu^ta.
tomtoLB Philadalpllijoa ’nmta— $7.00. ją tą šalpą dalijančią (tėsi mieste, bet, pritrūkęs, vo aar gyvi Duoami. pmi, narna...........ęo.ma
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

UŽ VIZĄ 400 RUBLIŲ

Sovietų Sąjunga, dar la-

Lenino raitai lietuvių kalba

Kiek Lenino raštų išleista
biau varžydama savo pilie-' Lietuvoje, matyti iš neseniai 
čių susisiekimą su užsieniu,; Vilniuje išleistos bibliogra- 
vjzos mokestį pakėlė iki 400, fijos "V. Lenino raštai lie- 
rublių, bet vykstantiems į j tuvių kalba“, redagavo R. 
komunistinius kraštus terei- ; ŠaiTnaitis ir A. Ulpis. Pasi- 
kės mokėti tik 40 rublių. [ rodo, kad nuo 1914 iki 1969 

400 rublių Sovietų S-goje' metų Lietuvoje lietuvių kal- 
yra vidutinio tarnautojo be-i ba išleista 61 tomas. 48 vei-
veik pusmetinė alga.

Katino Rotušės aikštė 

pakeis savo veidą

Kaunietis Henrikas La-

kalų rinkiniai ir 143 atskiri 
V. Lenino veikalai. Dau
giausia. aišku, išleista sovie
tų okupacijos metu, 1940- 
1941 m. ir 1944-1969 metais, 
būtent, 125 atskiri veikalai

banauskasrašo Vilnyje apie, ,r ribiniai. gi įskaitant pa- 
Kauno senamiesčio atnauji-1 kartotinius leidimus -191 
nimą; , knyga ir. jų bendras tiražas

"Dideli darbai dirbami “ mil; 70 tūkst. egz., bet
daug tų raštų palieka gulėti 
sandėliuose.

Lietuviai ir čia pasižymėjo

Philiphinuose siautęs viesulu išmetė į krautą ii tą uosto sargybos laivą. Dėl viesulo sostinėje Ma
niloje žuvo 70 ir sužeista apie 500 laumių. Vėju pūtė 125 mylią greičiu per valandą.

KOMUNISTAI JAV-SE

Čia veikia net trys komu
nistų partijas: viena jų, Hul- 
lio vadovaujama, yra pa
klusni Maskvai. Ji vadinasi 
JAV komunistų' partija. 
Antroji ir trečioji komunis
tais nesivadina. Viena jų y- 
ra trockistų ir vadinasi so
cialistų darbo partija. Ji la
bai aktyvi: ji sukūrė ir jau
nųjų socialistų sąjungą, ku
ri jau pasižymėjo demonst
racijomis universitetuose.

Trečioji — tai progresy
vioji darbo partija, kuri į- 
kvėpimo semiasi iš Mao Tse- 
tungo.

KALĖDŲ DOVANA 
VAIKAMS

Jūsų mažieji apsidžiaugs, 
gavę gražią Stasės Peterso
nienės eilėmis parašytą pa
saką LAUME DAUMĖ.

Knyga gausiai iliustruota, 
viršeliai,

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psL, iliust
ruota, kaina minkštais vir
šeliais $3. kietais — $4.

Nemarioji žeme, Lietuva
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruous, 
176 psl., kaina $5.00.

Poilsis ant laiptą, Vytauto 
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4.00.

Diena prie ežero, Aloyzo
Barono eilėrščiai mūsų ma
žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės iliustracijos,

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS,

Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš-! 40 psl., kaina $3.00.

centrinėje senamiesčio aikš
tėje. Neužilgo Rotušės aikš
tė pakeis savo veidą. Paša
linę aukštaūgius medžius ir;
išgrindę aikštę, restauruoto-, Anglijoje praeitą vasarą 
jai sugrąžins jai pirmykštes įvykusiame tarptautiniame 
prekyvietes ■ išvaizdą. Atsi- i liaudies konkurae
vers vertingų pastatų an-; dalyvav0 a Lietuvos atvy- 
aambliai, kuriuos iki šiol, k „Rasog„ Iiaudies aį_
denge tanki medžių lapija.Į j* laimėj„ antrą visos trvs partijos veikia

Rotušėje—viename gra-į vietą uz liaudies damų atli- ne tik vardu, orga. 
ziausių ankstyvo klasicizmo kimą ir treciąją vietą už at- vizuoja pagelbinius sąjū- 
pastatų -—vyks sutuoktuv ės, , likimo liaudies muzikos ins- džius nekaltais vardais. Šie

'ai d,31' J°-S * tru^??e.n1tals, mels^rl®^uJn4- j atlieka tų partijų numatytus 
bokšto turistai galės pasi-: Kiti konkurso dalyviai bu- uždavinius, 
grožėti senamiesčio pasta- i vo Lenkija, Vengrija. čeko-!
tais, o po gotiniais pastato Slovakija, Jugoslavija, Ang- j KOKIŲ BOTA TEISĖJŲ 
rūsių skliaustas sužėrės ori- ! Ii ja, JAV, Prancūzija, Ispa-1
ginalios kavinės žiburiai, j nija, Italija ir kt. kraštai, j Louisianos aukščiausiasis 
Atstatomi ir kiti nemažiau• Foto nuotraukų tarptauti- teismas nutarė pašalinti tei- 
įdomūs aikštę supantys rū- nėję parodoje Prahoje A. sėją Haggertį. kaip girtuok- 

-mai. Gildija vadinamami Macijauskas buvo apdova- lį. gemblerį ir turintį ryšius 
XV šimtmečio pirklių namai notas už visą seriją labai pogrindžio asmenimis, 
vėl atgaus pirmykštę išvaiz- gražių nuotraukų iš Lietu-. Haggerty pirmininkavo 
dą. Iškils aukšti gotiniai, vos gyvenimo. Be to, už sa- teisianCČlay Sbaw, kaltintą 
frontonai. Viduje įrengtos vo nuotraukas dar buvo ap- dalyvavus sąmoksle nužudy- 
aludės. valgyklos ir kavinės dovanotas A. Sutkus ir V. prez Kennedy. 
bus apstatytos senoviškais ’ Butyrinskas. j
baldais. Paskutiniai darbai; * * *
dirbami ir šalia esančiame, Lietuvoje išleistas dar.
XVII amžiaus pašto pasta-' prieškariniais metais Prano'
te. Eilės laukia karališkosios • Mašioto išverstas H. Wells T . 5. « zirJo™ mr
karčiamos, protestantų kon-! romanas "Pirmieji žmonės j - J? • ’ j j
sistonjos. buvusieji Lietuvos mėnulyje“, tiražas - 15,000 aaK„ doleris y-
kancieno K Paco rūmai ir egzemplionų. j ra ’ertas tik 72 centų, ki-
desimtys kitų pastatų*. į 'taip torus, už ką šiandien

Okup. Lietuvoje pradėtas m0^aInc d 0,erj „
- ■ ---- -—— leisti naujas žurnalas, skir- * r

leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

Broliai balti aitvarai,
Henriko . Nagio elrėrasčiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didęlio formato puslapiai, 
puošniai išlėkta knyga, kai
na $5.

Po Dievo antspaudais,
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina
$3.00.• . »
TĖVIŠKĖLĘ As REGIU, 

eilėraščiai, parašė Pranas

METŲ VINGIAI, Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo- 
nas Mekas, 32 psl., kai
na $1.00.

GHAPEL B., Algimantas 
Mackus, 64 pst, kaina $3.

SIELOS BALSAI, J. Smals- 
- torius, 221 psl. kaina 75 c. 
VYNUOGĖS IR RAKTU-

SAL Julijos Švabaitės ei* 
lčraščių rinkinys. 96 peL, 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at 
siminimų knygas:

GRĮŽIMAS I LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų II-sis tomas, kaina 
minkštais viršeliais $5.000, 
kietais $6.000.

VERGUOS KRYŽKE* 
UUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienės tremties 
atsiminimų atsiminimų I to* 
mas, 443 pst, kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.

UETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MOŠŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl., kaina 
$2.50.

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psL, kaina........... $4.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psL, kaina kietais 
viršeliais....................$3.75,

NEPRIKLAUSOMYBĖS
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

KĄ LAUMĖS LEME 
(apie Salomėją Nėrį), Peš- 
onėlėt Orintaitės, 234 psl., 
taina ................................$3.

NEPRIKLAUSOMA UE- 
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai
na $1.00.

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas. 80 psl., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

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

Demokratinio socializmo-:
pradai, (S Kairio įvadas), 

64 psl., kaina 50 centų.

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

Socializmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par-

DOLERIO VERTE VIS 
MAŽĖJA

Tautos Fondas — VLIK© tes tėvams ~ 

bankas.
"Šeima“.

(Elta)
metų galima buvo nupirkti 
už 72 centus. Pragyvenimas 
vis brangsta ir brangsta.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
Imsrys, 40 psl., kaina $1.-; nos Grigaitytės eilėraščiai, 

premijuota knyga, 80 pri,
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio 

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50

PLAUK, MANO LAIVELL 
Petro Segato eilėraščiai
111 psl.. kaina.............$2.(X
Šeitoji pradalge, literatū

ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkštais

atsiminimų (1918-1940) V 
tomąs, 295 psl., kietais vir-j duodamos už $2 
sėliais kaina $3.75. «.

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

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416

VAKARĖ BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė, 
127 psl.. kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI, 
lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.00. 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.)

Steponas Strazdas, 159! 
psl., kaina $2.50. 

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1.50. viršeliais $3.15, kietais $3.75

Geri žodynai
Anglą - lietuvių kalbų žo-'

pri., kotoZ................ š£ooį 590 P/J-
apie 30,000 žodžių kaina $6.

TAU, LIETUVA, Stepo-1
480 pat, kai- 

..... $2.00

Auka Tautos Fondui arti
na Laisvės rytą Lietuvai. 

NENUILSKIME!

Visų laisvojo pasaulio lie
tuvių pareiga dirbti Lietu
vos laisvės rytojui. Aukoda
mi Tautos Fondui, remsime 
šio darbo vykdytoją Vliką.

Tautos Fondo rėmėjai 
gauna šį trijų spalvų stili
zuotą Tautos ženklą (2)4x3 
colių), kurį galima lipdyti 
ant automobilio lango ar 
bet kurio kito lygaus pavir
šiaus. Aukas prašome siųsti:

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $7.00.

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "The Cemetery of Na- 
tions in tbe Siberian Tund
ra“, 112 psl., kaina $1.75.

Lietuvių kalba ta knyga 
jau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitataučiams.

Imkit ir skaityk* 
Kipro Bielinio 

knygą

TLKORO IR VERGIJG 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA
Joje smulkiai aprašyto 

tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema,

šitas vyras Nev Yorko gatvėje • Lithuanian National Fund ' kentėjo ir ŽUVO mūsų 
rašo, kad visos tos prekės, ka- 'broliai, seserys, giminės ir
rtoails jis apsikabinėjęs, yra la.©4-14 5©tn Ka. draugai. Knygos kaina — 
kai lengvai ufeMeganėins . Maspeth, N.Y. 11378 , 75 centaL

Prezidentas atleido is pareigų vidaus reikalų ministrų 
Walteri Hickelį (kairėje) ir rengiasi atleisti žemės ūkio 
ministrą (liffordą Hardinę (viduryje) ir iždo ministrų 
Davidų Kennedį. Jie nesutarę su prezidentu.

Nukentėję uuu baisam viesulo žmonės Rytų Pakistane 
lankia dalijamo maisto ir kitokios pagalbos.

na
DIENOJANT, Kipro Bie

linio, 464 psl., kaina....$2.00
PENKTIEJI METAL Kip*

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina .......................  $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN- 
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 pet, kaina.......$2

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas, 336 psl. kaina $5.

NEPRIKLAUSOMĄ UE 
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių 
kaina _.............................$5

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozas švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše 
liais $2.50. kietais $3.75.

ŽVILGSNIS I PRAEITI, 
K- Žuko, 476 psL, kai
na •................. . $5

VYSKUPO P. BOČIO 
ATSIMINIMAL I tomas
320 psl., kaina $3.50, n to
mas 282 psL, kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1960 metą atsimini
mai. paraiė Juozas Kapa 
činskas, 273 pust kaina $3

SIAURUOJU TAKEUU 
K. B. Kriaučiūno. 178 pd. 
kaina «••»•••.••••••••••••. • $2

ATSIMINIMAI ANE 
tfUOZA LIŪDŽIU, Paimi- 

88 pri.,
kaina • • eeeeeeoo o s • • •••••••• • • $1.

GYVENIMO 
dr. P.

Lietuvią-anglų kalbą žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai anglišką* žo
dynas, Viliaus Peteraičio, ii 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

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

Ar neskaitytos?
Kritusieji už laisvę, II to

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

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

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

Be namą, premi juota a- 
pysaKa. parašė Andrius No 
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

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

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

Ašmeną, dievybių ir dit-
VINGIAIS? vyrią VARDYNAS, surinko 

Anis Rūkas, 89 psl., kaina
nės, 360 psl, kaina . .$3.50. $3.00.

v
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio sn Tčvu

— Ir to dar neužtektų, tė- MŪSŲ SKAITYTOJAMS 
ve, nes kelionė kainuoja a- 
pie $700. Prie tų $97.00 tu- Gerbiamieji, 

į lėtum primokėti dar apie apsimokėdami prenume- 
$600. į ratą ar užsakydami knygas,

I . | siųskite čekius ar pašto per-
— Jeigu taip, Maiki, tai laidas (Money Order), bet 

jau aš Lietuvos nepamaty-

MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

siu. O norėjau pamatyt. La
bai išsiilgau Plungės, kur iš
mokau vaikščiot, užaugau ir 
merginas mylėjau. Buvo gra
žių ilgakasių. Maiki. Norė
čiau ir jas pamatyti.

4

— Jau jų nepamatytum, 
tėve. O jeigu kurią dar ir 
pamatytum, tai jau neatpa
žintum, tėve. Neatpažintum
ir Plungės.

1

— Maiki, nekalbėk taip, 
bįa man norisi verkti!..

— Žinau, tėve, kad jau
nystė buvo miela. Ji miela 
kiekvienam. Bet visada ji 
praeina ir niekad negrįžta. 
Kiekvieną pasitinka senat
vė. Bet yra. tėve, ir senatvėj 
įdomių dalykų, tik reikia 
mokėti jais naudotis.

Šie (rys pareigūnai apleis Baltuosius rūmus. Prezidento 
patarėjas Daniel Moynihan (kairėj) grįžta į Harvardo 
universitetą Cambridge; pasitrauks prezidento kalbų 
rašytojų viršininkas James Keogh (vidury) ir padėjėjas 
santykiams su kongresu palaikyti Bryce Harlow.

— Ar žinai, Maiki, ką aš žiuoti dar prieš Užgavėnes,
tau pasakysiu?

— Nežinau, tėve.
jei ant Kalėdų jau negalima 
suspėti.

nesiųskite mums ORO PAS- J 
TO ŽENKLŲ, nes oro paštu' 
mes nesinaudojame (per- 
brangus), paprastiems laiš
kams jie netinka, o paštas 
jų nekeičia į paprastus ženk
lus. Todėl esame priversti 
grąžinti juos siuntėjams, 
gaišti laika ir daryti nerei
kalingas išlaidas.

Keleivio administracija

VIETNAMO KARAS JAU 
24-TI METAI

Iš tikrųjų, Vietnamo ka
ras prasidėjo jau prieš 241 
metus. Tiksliau tariant, 1946: 
metų lapkričio 23 dieną.

Antrojo pasaulinio karo 
metu vietnamiečiai Indoki- 
nijog džunglėse kovojo prieš 
japonus ir, žinoma, tikėjosi 
ne prancūzų kolonializmo

-Maiki. Amerikoj aš jau t*"*)** laimėjus pasiekti 
nematau nieko gero. Gaila, ėep^klausomyhes. Tada vt- 
kad jaunas būdamas pame-1 J?. Vietnamą kontrohaTO Ho 
Sau Lietuvą. i <?“Mlnh !r .komunistų koa-

v l hcija, o vietnamiečių gerai
— Nesakyk, tėve, kad čia ’ paruoštų karinių jėgų vadds 

nėra nieko gero. Čia yra buvo ir dabaitinis jų vadas 
daug gero. Yra ir gražios £en* Yo Nguyen Giap. 
lietuviškos dirvos. Štai visa Tęsiantis ir po karo tarp 
eilė lietuviškų organizacijų, prancūzų ir vietnamiečių po- 
Vasaros metu jos rengia iš- litiniam įtempimui, vietna- 
vykas, piknikus, dainuoja, miečiam siekiant išsilaisvin- 
linksminasi — kaip Lietu- ti, o prancūzam išlaikyti sa
voje. O žiemai atėjus — sa- vo kolonijinę valdžią, 1946

Jungtinės Tautos pasiuntė komisijų į Gvinėją, kuri skun
džiasi, kad ją užpuolė Portugalijos kariuomenė ii greta 
esančios Portugalų kolonijos.

Ką tik gavome:
Grįžimą* į laisvę, Sibiro

i tremtinės Stefanijos Rūkie- 
į nės atsiminimų II-sis tomas, 
526 psl., kaira minkštais vir
šeliais $5.00, kietais $6.00.

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

Radvila Perkūną*, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

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

Bažnyčia ir pasaulis, Baž
nytinio gyvenimo kaita po II 
Vatikano susirinkimo, para
šė Antanas Maceina, 155

lpsl., kaina $2.00.♦
Geroji vasara, romanas, 

parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

( į Nuo krivūlės ild raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi- 

imai, redagavo Antanas 
intneris, 538 psl., kaina —
.00.

— Bet sovietų valdžia ne- . - - -
— As nonų ant Kalėdų, siskubina, tėve. Jos agentu- lėse prasideda veikla: kon- metų rugsėjo mėnesį Ho Chi 
rvažiuot i Lietuva. Ka tuj_  portai mnviVa banketai an- Minh ir in vvriausvhės na-parvažiuot į Lietuvą. Ką tu j jęew Yorke sako, kad vi- 

ant to pasakysi. j zaj ar]3a leidimui gauti rei-

„ , . .. į kia nuo 6 iki 8 mėnesių, o
ve, bet nepraktiškas. Ikartals Ir ‘'S13“' .jeigu.

tą> Vytauto Alanto 5 nove
lės, 268 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.60
į Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

Tbe Forest of Anykščiai,
Antano Baranausko lietuviš
kas tekstas su Nado Raste
nio anglišku vertimu ir Juo
zo Tininio įvadu, 61 peL,

! kaina $3.00.
t Lietuvių pasakos, parašė 
I Herman Sudermann, išver- 
> tė V. Volertas, 132 psL, kai- 
!na $3.00.

Aitvarai hr giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 pst, kaina 
$4.50.

Dialoge* su įveltu, Aki 
mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.0u.

Poezijos pilnėti*, Bernar
do Brazdžionio poezijos 
rinktinė, kurioje sutalpinti 
visų jo poezijos knygų ge
riausieji kūriniai. Knyga iš
leista labai puošniai, 692 
psi., kaina $10.00.

▼ iinius iimbomb
dainose, (su gaidomis), pa
rengė Gražina Krivickienė- 
Gustaitytė, 394 psL kaina 
$5.00.

Atsitiktinio hareme už
rašei, Jono Januskio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

certai, muzika, banketai, šo- Minh ir jo vyriausybės na 
kiai — linksminasi jauni ir riai nuvyko į Paryžių derė- ] 
seni. tis, ir buvo pasirašyta komp- į

: romisinė sutartis. Po to net,
paduotum prašymą dabar ir’. ~**“jauMinh pareiškė kad tarp 

I nai. Ne mano klumpanija. prancūzų ir vietnamiečių gal 
— O tėvas norėtum va- bQsi4s geresnis sugyvenimas 

žiuoti į Plungę, ar ne? * susidūrimai sumažėsią.
— Jes, Maiki, norėčiau. Prancūzai reikalavo, kad 

Ir važiuočiau, jeigu būtų ga- vietnamiečių kariuomenės 
Jima. Tenai palikau savo daliniai būtų išformuoti, bet 
jaunystę. gen. Giap to nepadarė, tiktai

— Bet dabar jos tenai jau ‘ i»°? dar lab.iau ?usUprino.
nebeatrastum, tėve. > .aPe?ude n,ac’°-

Į nalistų kiniečių laivą, kuris 
— Ntl. tai kas dabar man bandė vietnamiečiam įvežti 

daryti? -ginklų ar kitos medžiagos.
1 Vietnamiečiai užprotestavo 

— Yra kas daryti, tėve., ^©1 to įvykio ir lapkričiu 23 
Štai. Susivienijimas Ląetuvnj'j Haiphongo uoste užpuolė 
Amerikoje dabar vykdo ka- kareivius ir 23 jy
ledini vają, verbuoja naujus .’Tada prancOzai j.
narius. Gali ir tėvasJsira»yt vietnamiečių karinėms
ton organizacijom Pamaty
si. gyvenimas tuojau pasida-

— Visų pirma, kad Kalė- į jeigu leidimą duotų, tai gal 
acv -inn «-»i T 1 a*1_ . • l__• _ 1 __

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis 1

dos jau nebetoli ir į Lietuvą 
nesuspėtum.

— Nu, tai nors ant Užga
vėnių suspėčiau.

— Bet ar gautum leidi
mą?

— Maiki. man nereikia 
jokio leidimo, ba aš važiuo
čiau tiesiai į Plungę.

— Bet Plungė Lietuvoj, 
tėve, o į Lietuvą reikia lei
dimo.

— Ale daug lietuvių iš 
Amerikos nuvažiuoja...

— Nuvažiuoja, tėve, bet 
su leidimais.

— O kas tuos leidimus 
duoda?

— Yra tam tikros agen
tūros, kurios tuo rūpinasi. 
Viena tokių agentūrų veikia 
New Yorke, yra ir Bostone.

— Tai tu parašyk jai gro- 
matą ir paprašyk, kad at
siųstų man leidimą. Pasa
kyk, kad tavo tėvas, staršas 
generolas, nori nuvažiuoti į 
Plungę.

— Pati agentūra leidimų1 1 a — 1* 1 •

tik apie Sekmines galėtum 
Plungę pasiekti.

— Ar tas galėtų būt teisy
bė, Maiki? Juk amerikonai 
greičiau į mėnulį nuskrenda.

— Bet Sovietų valstybė 
ne mėnulis, tėve. Ji norės 
žinoti, kas tėvas esi. ypač 
jeigu pasisakysi, kad esi 
"generolas“. Gal važiuoji 
kontrrevoliucijų organizuo
ti. gal esi antras Komilovas, 
Judeničas ar kitoks balta
gvardietis? Ji norės sužinoti 
kiekvieną tėvo praeities 
žingsnį, štai kodėl jai reikia 
kelių mėnesių laiko, kol 
žvalgybos orakulai ištirs ap 
likanto nusistatymą. O jei
gu sužinos, kad dar nelabai 
seniai tėvas daužydavai so 
cialistų langus, tai vizos ga
lėsi ir negauti, ir žus įmokė 
ti pinigai.

— Bet jeigu aš leidime 
negausiu, tai jokių pinigi 
jiems nemokėsiu.

— Pinigus, tėve, reikia į 
mokėti iš anksto — paduo 
dant prašymą.

— Negali būt, Maiki!
— Kitaip, tėve. agentūra

»*** B *•*««««• *««««**4* -

neduoda, tėve. Negali leidi- nepriims prašymo.
mo duoti nei Sovietų amba
sada Washingtone. Leidimai 
duodami tik iš Maskvos. Vi
gų pirma turistas turi paduo
ti prašymą čionykščiai agen
tūrai. Turi paduoti savo var
dą. pavardę ir adresą, kur 
gyvena; turi taip pat pasa
kyti, pas ką važiuoja, paduo
ti jo vardą ir adresą. Agen
tūra viską surašo ir siunčia 
tokią aplikaciją sovietų vai* 
džiai.

— Olrait, tegul padaro 
viską, kas reikia, ir tegul ne
ma rudi ja, ba aš noriu nuva-

— Nu, tai kiek reikia įmo 
keti?

— Jmokėt reikia $97.00 
tėve.

— Ir sakai, visi gali žūt?
— Ne, ne visi. Jeigu vizos 

neduos, tai $50 grąžins; ta
čiau $47 žus. Juos pasilaikys 
už kanceliarinį darbą.

— O jeigu duotų vizą?

— Tokiu atveju, tėve. tuos 
$50 priskaitytų prie kelionės 
apmokėjimo.

— Rokuojas, iš $97.00 ne 
grąžintų nei kiek?

rys įdomesnis; žinosi, kad 
ne vienas esi šiame pasauly 
— turi tūkstančius draugų.

— Kad aš. turbūt, jau per
genąs, Maiki. Tokių gal ne
priima.

— Priima iki 70 metų. O 
kokio amžiaus tėvas esi?

— Vot, Maiki, aš rodos 
/iską žinau, ale savo am- 
;iaus nežinau.

— Ar nežinai, kuriais me- 
ais gimei?

— Neatsimenu, Maiki. 
Prisimenu tik tiek, kad mo 
Jna sakydavo, jog aš buvęs 
ketverių metų, kai velnias iš
nešė Plungės žydų rabiną. 
Nu, tai tu gali išfigeriuot. 
kiek man gali būt mėtų da
bar.

— Nekalbėk niekų, tėve.
— Jes. Maiki, išnešė, kai 

baisiąją naktį žydai meldėsi 
savo iškaloj.

— O kas matė, kai jį ne
šė?

jėgoms iš Haiphongo išeiti 
per dvi valandas, bet šie ul
timatumo nepaklausė. Žmo
nės, bijodami gatvė3 kovų. 
ėmė bėgti iš miesto. Prancū
zų komandantas, matyda
mas bėgančius civilinius gy
ventojus bei partizanus į Cat 
Bi aerodromą, įsakė tą mi
nią apšaudyti. Uuoste stovė
ję prancūzų karo laivai ir 
aerodromo pabūklai atiden
gė ugnį į civilinių žmonių 
minią, ir per šį apšaudymą 
jų buvo net 6,000 užmušta.

Nuo to momento prasidė
jo atviras vietnamiečių ka
ras prieš prancūzus, kurio 
padariny prancūzai buvo 
nriveršti iš Indokinijos pasi
traukti, Indokinija, o ir pats 
Vietnamas buvo padalinta, 
ir sekė ivvkiai ligi mūsų die
nu, kuriu galo dar negalima 
numatyti.

y
GELEŽINKELIU STREIKO 

NEBUS

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasy* Michelson** 

Kalendoriau* kaina $1.50

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

Visuomet "Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo
pedija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bus ir šis 
kalendorius. Nesivėlinkite ji išsirašyti šiuo adiesu:

KELEIVIS
636 E. Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127

Netrukus grėsė JAV ge
ležinkelių streikas, bet uni
ja sutiko priimti prezidento 

.paskirtos komisijos sąlygas, 
. ' ir todėl streiko nebus. Per

— Niekas nematė, Maiki. trejus metus geležinkelie-
ale jo pantaphai liko. čiams bus pridėta algos $

— Tai yra prasimanyta 133 valandai. Dabar jų al- 
pasaka, tėve. Užbaikim. gos vidurkis yra $3.68.

JUODOJO PASAUUO SUKILIMAS

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

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

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

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

Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“

Darašė Kazys Musteikis, 126 
psl.,.kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.

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

Tūboto gaidžio metei, 
romanas, parašė Kazimieras 
Barėnas. 438 psl., kaina kie
tais viršeliais $3.75, minkš
tais $3.15.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

Juodojo pasaulio suldB- 
ma*, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

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

»
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Ne, ai
Nor* tai būtų pake 
Ai visur sau laidėte 
Kolei siela kibte Mtf

rino kžloringumas yra maž
daug vienodas. j

4. Ar vynas padeda

tote tea Nr. 46. 1970 m. gruodžio 1

Teista patarimai

ČESLOVAS 6RMCCVK1U3

Kas
Kas man liūdetio Meili t 
Mano rytas — saulių kurtas 
b diena tean — jų mirta!

Ai keliauju 
Su širdie* liepsna kailis. 
Mano kelias laisvė* Matas. 
Km pastas jj — tais kerite!

Ei, šalin, žemėtos kaukte!
Ai ne jums kasdien fimiaa. 
Kol dangus be saules nteokte, 
Kol laisvėti ai ėrtiaū...

Nėra nė vieno mitybas 
produkto ar gėrimo, kurie 
paskatintų kraujo "gaaty-}!

K Ar pavojinga .patikti 
konservus atidarytoje dėko
toje?

Konservuotus gaminius 
galima palikti atidarytoje 
dėžutėje, tik būtina jų už
dengti ir pastatyti j Saldytų
jų. Jeigu konservuose yra 
rūgšties, ji gali labai mažais 
kiekiais tirpdyti; dėžutės me
talų, bet tai sveikatai neken-» 
kia.

(Pabaiga kitų kartų}

almu t

Attoraey ai Law,

i ItaMrie teafcjrtoją
Tie Uaoteai tari MU taatee 

KIukūmo Ir ate 
akyrieje.

tetik* veikia pabmėti, kad enta

Ne, ei niekam 
Nors tai būtu pats dangus! 
Ai visur sau laisvės gausiu, 
Kolei siela kūne bus!

Mitybos prietarai

JEIGU TAI ŽINOTE, 
NESKAITYKITE

Kai verdate bulves su lu
penomis, pradurkite lupe
nas keliose vietose šakute,
ir bulvės nesutrūkinės.

• • •
Paprastai pupelės prieš 

verdant ilgai mirkomos. To 
galima nedaryti. Pastačius 
virti pupeles, kas 5-7 minu
tės reikia įpilti j puodų po 
šaukštų šalto vandens. Be to, 
sūdyti pupeles ir žirnius rei
kia virimo pabaigoje, nes 
pasūdytame vandenyje il
giau nesuverda.

• • •

— Via mokintes ir mokitoes? KūMgu tai flttrtfū, kad 
nėbūki, mes tos garbės nesulaūksim, bažnyčioj už grotelių 
ųesėdėsiin. Tai gal daktaru ar advokato? Tada ir giminėm 
padėsi. Girdėjau, kad ir po Germanijų važinėjai, gal dar 
ir Ryme buvai, popiežių malei, daug atlaidų atsivežei?'
Taf kuo būsi, kai baigsi mokslus?

— Romoj nebuvau, popiežiaus nemačiau, atlaidų 
neatsivėžiau. Būsto tuo, kuo gerikusidi galima padėti žmo
nėms neseniai atsikūrusioj valstybėj. Mėginsiu mokyti 
vaikus, rašysiu j laikraščius,,ąpausdiūafu knygas.

— Mums @ to naudos būt nedaug, žiūrėk pirmiausia, 
kaip' gaHma daugiau pitigb uždirbti arba daugiau būtų 
garbės Dievui.

Andrius nežinojo, kų toliau kalbėti, ir dairėsi į pa
geltusius šventųjų paveikslus.

— Ir kas iš to didelio mokslo? — tęsė toliau Labur- 
dienė, — paskui tokie tik visokias svietiškas knygas rašo, 
sėdėdami Už stalų gazietas pečentavėja ir pinigus iš bied- 
no žmogaus lupa. Žmoneliai visko priskaito ir ima revo
liucijas, buntus kelti, krarfjų lieti. Ir carų tokie pakorė. Aš į 
dar pusmergė buvau, kai visi sukilo prieš valdžių, net ir L
mūsų klebonas Ulba, toks šventas žmogus o su metež-J Per daugelį dešimtmečių preparatai negali padidinti 
ninkais išėjo* Ir kų gi vienus kazokai užkapojo, kitus j susiformavę įsitikinimai iri žmogaus "proto pajėgumo“, i Ne laistykite gėlių vandė-
Siberijų išvarė. Namams kiek ašarų! Q kas tų padarė? nurodymai _ apie įvairius žuvyje esųs fosforas ir fos-' niu tuoj pat iš krano — tegu 
Mokyti žmonės, studentai. Na kad ir dabar mano kaip ir maisto produktus gyvuoja foro junginiai turi didelės jfe kiek pastovi, apšyla, 
giminė, žinai Pustapėckį iš Graužų, mokė, mokė sūnų, iki šiol, nors mitybos moks-
sąko, norėjo iš jo padaryti ne tik kunigų, bet aniolų. Nei las pažengė į priekį. Todėl 
vienu, nei kitu neišėjo, tik labai gudrus pasid
nė valdžių versti, bet nežinojo kaip, tai dabar ir sėdi tur- tas naikina raudonuosius 

"moj. ' kraujo kūnelius, medus ap-
„ . - 1 -V saugo nuo cukrinės ligos,

— Gerai, gerai užmintam, kąs seniai buvo. česnakas sumažina kraujo
— O aš sakau, kad jei kas neina j kunigus ar dakta- spaudimą, buroką sultys gy- 

rus, tai ir nereikia mokyti, ba pasileidžia. Užtenka iš mal- do trumparegiškumų ir tt 
daknygės išmokti poterius. Ir mane taip išmokė.

reikšmės 
veikiai.

smegenų
Tačiau

lusteliuA- ± I
ti ti ti

Džiovintus grybus paUdt
tf užsima- daug kas tebemano, kad ae-j paukštienoje, kiaušiniuose, kykite 2-3 valandas pasūdy-

-----  , piėre taip pat yra šių me- tame piene, tada jų skonis
džiagų. Tyrimų metu 40-čiai šviežių.
Minnesotos universiteto stu-’ „ . . .

kelias dienas buvo Kad nailoninės kojinės ir

Andrius buto mandagus ir kantrus klausyti tolimes- ’ . įdomu susipažinti, kų sa- 
.. ko Amerikos dietologų drau-Mų pamokymų. j . kufi kelioliką

- — Va, neduok tu , Pone Dieve, kas darosi: valdžia tūkstančių biochemikų ir 
prisakė į mokslus leisti visus vaikus, net ir iflfergfcaš. Kas rrtitybos žinovų, apie tuos 
iš jų bus, kai išaugs? Mokykloj išmoks rašyti iT paskui mitybos prietarus, štai keli 
rašys kavalieriams gromatas. Sodoma Gomora! Buvo ir klausimai ir minėtos drau- 
anais laikais, kad Marmą leido sūnų į didelius mokslus. Į Kijos atsakymai.
Būdavo, kai po vakacijų išvažiuoja, tai tėvas apmuša, ap
mušė, kad geras būtų.

— Apmušdavo iŠ anksto? Ar tas kų padėjo?
— Kur tau padės. Visvien vėjais išėjo,
—- Aha.
— O tu čia nesiklausyk, kų vyresnieji kalba, h nesi-

I. Eik vėl į daržų, — kreipėsi į Juliukų. — Toks ne
tikęs bernas auga. Eina j mokyklų ir visokių zbitkų iš
moksta : plunksnom grajina, Svietiškas dainas traukia, fut
bolų spardo. Priešgina, tinginys, nenusėdi vienoj vietoj. 
Kaip ir jo tėvas, amžinų atilsį Pamokyk kų, tai bėga skųs
tis visam miesteliui. Riogla toks. Tikra Dievo koronė. Kad 
tąi būtų mergiea, būtų lengviau auginti. Išbėga į kiemų 
kr šu žerkofa pro lsūgų man šviečia j akis, siunčia bingutį. 
Atsiėmė Už tai. <

. Andriūs tik tylėjo ir žvilgčiojo pro langų, kaip ten 
krūmuose bitės karstėsi po žiedus.

— Tai gal, kad locka, šu manim pusryčių prie stalo 
prisėsi? i ii j

— Ačiū, jau pavalgas.
— Gal pas mus apsistosi, jei ilgam parvažiavai?
— Kol kas pabūsiu pas dėdę, o paskui nežinau.
— Ar pas Mykolų?
— Pas Mykolų,
— Tegu) būną Dievui ašt garbės, bet aš ten nei kojos 

nekeliu. Tenai kaip pačta — durys neužsidaro. Kas kų 
žino — eina pasakyti, o jei tas nieko nežino arba damas 
— eina paklausyti.

Išeiti kaip ir nederėjo, tai Andrius vis dar turėjo 
klausyti komentarų, dabar afrie kshrtynus:

— Atsimeni senį Šmigelski, kurį Putlutei vadina? 
Creit mirs: kai valgo, į lūpų kanda. Prasidėjo taip: ž»o- 
teti nedėlioj per sumų no j bažnyčių, bet j lankus 
MNp nekrikštas, kaip nežmogus, žiūri — eina keliu 

moteriškė. Vasari, tilta, o ji ilga gtitoiM

1. Ar teisybe, kad 
dirbant sunkų protini darbų 
(pavM prieš egzaminus) rei
kia stipriai pavalgyti, ge
riausia žuvies patiekalų, nes 
tai labai sustiprina protine 
veiklų?

Neteisybė'. Jokie mitybos

neduota valgyti pietų; o ant- metinukai ilgiau dėvėtumrajame eta^-t^dien» 
visai neduota valgyti. Ėgza- J™ įvynioti > Sausų rank- 
mmai ir psidmloginiai tes- shicwti ir palaikyti apie va
tai parodė, kad studentų landą laiko ir tik tada pa- 
"proto pajėgmnaS“ nuo ba- Qziauti-
do dietos nė kiek nenuken- 
tėjo* J i u

1 Lietuvio pareiga išlaikyti 
ž Ar nevirti Mantiniai VUKų, todėl visi 

yra toaiAingdmd tf vtotuš?. Tautos fondui.
Virtos kiaušinius organiz-Į 

mas sunkiau įsisavina. Bet', 
visi jie anaiptol ne mažiau! 
maistingi.

zMt kslortjiĮ Mfu fTMStSfr

Netiesa. Sviesto ir marga-

žiūri. Norėjo taip jų ir palikti, ūmai sustingo iš baimės: 
saulė šviečia, o nuo jos jokio šešėlio, lyg būsų Stiklinė. Iš 
to Strioko pasileido žmogus bėgčių į na/nus. Kų toanad, ir 
tu taip padarytum. Tik nečysta dūšia ar pati šmertis ne
turi Šešėli ir eina žeme kaip debesys koks. Parbėgo namo 
gvoltu šaukdamas, ir dabar guli, serga, klajoja. Ot tau 
sumos metu gaglinėti nešvėntintuose laukuose. Ryt ar 
poryt to diedo dūšia ir tupės kaip apuokas medy.

Paskui pasiskundė, kad keūčia reumotitmų ir dėl 
to jos niekas nepagaili, kad turi gerų katę, nieko sau, ne 
smaližę, bet škadų padarė — jos dar paso^nf poliruotų 
polivonų sudaužė. Norėjo už tai jai ūsus nukirpti, bet per
sigalvojo, juk katei ūsai — gudrumo Ženklas.

— Matau, atsibodo tau pas mane, kad dori išeiti. Aš 
vis viena ir viena. Liucija vasarų išeina pas žmones dirbti, 
? vaikėzas nenusėdi namie. Jei nėra kur, tai nors per gat
vę pas Kalinu vaikus. Anų taikai kaip žindai, mūsų dič
kis, tai kai sueina krūvon, atrodo kaip samtis su šaukš
tais. Ateik dažniau.

Lauke buvo maloni vasaros ryto 
pakluoniais patraukė toliau į lankūs.

Andrius

• • •
t*'-

Prieš 4 mėnesius darbe, 
keldamas sunkių dėžę, pa
jutau aštrų skausmų pilve. 
Nieko niekam nesakiau. Ma
niau, kad tuoj praeis. Ašt
rus skausmas praėjo, bet vis- 
iek pilve nejaukus jausmas 

tęsėsi. Vėl niekam nieko ne
sakiau. Baigiau darbų . tų 
dienų ir, grįžęš natoo, tuoj 
nuėjau pas šeimos daktarų. 
Jis apžiūrėjo, bet nieko ne
rado.

Kitų dienų vėl nuėjau į 
darbų, bet neišdirbau pilnos 
dienos. Skausmai buvo vis 
didesni. Tada pasakiau savo 
"formanto“, kad jaučiuosi 
negerai, ir jis mane išleido 
namo. Grįžęs patelefonavau 
daktarui, pastoriau jam, kac 
skausmai žiaurūs, ir jis net 
pats pasisiūlė atvažiuoti pas 
mane į namus. Atvažiavo, 
apžiūrėjo ir liepė tuoj va
žiuoti į ligoninę.

Ligoninėj man buvo pa
daryta visokių tyrimų. Pa
aiškėjo, kad turiu apendici
tų. Pagulėjus dvi dienas man 
padarė apendicito operaci-

AtsakymM

Vadinamam "workmen’s 
compensation“ gauti darbi
ninkas privalo įrodyti, kad 
jo sužeidimas arba liga yra 
"surišta“ su jo atliekamo
mis pareigomis. Teisiškai 
tai vadinasi "causal connec- 
tion“. Darbininkas privalo 
įrodyti, kad jo liga "atsira
do“ dėl tokios priežasties, 
kuri priklauso nuo darbo sų- 
lygU (Arisingout of and in 
the course of employment). 
Jei tokio ryšio neįrodytom, 
byla būtų pralaimėta. Toks 
"ryšio“ klausimas, žinoma, 
yra mediciniško pobūdžio. 
Teismas išklauso daktarų 
liudijimo ir tik tada nuta
ria, ar toks ryšis yra.

Kai byla atsidurtų teisme, 
Tamstos daktaras liudytų, 
ar, jo nuomone, Tamstos o- 
peracija buvo su darbu susi
jusių sųlygų pasekmė. Tams
tos darbdavio draudimo 
bendrovė irgi turėtų savo 
ekspertų — daktarų, kuris 
liudytų, greičiausiai, kad to
kio ryšio nėra.

Reikia turėti galvoje, kad 
medicinos mokslas nėra

Kiek pasitaisęs, pradėjau !oks !“>• P®’-; m»-
galvor, dėl ko susirgau, ir ‘?™atlka; D"eį'Į «• "»• 
padariau išvadą, kad man nuon!?;
suskaudo pilvą nuo sunkios . IrtubrtiBgos de
dėžės kėlimo. Žmona pa- '«?? P™*®*"? «• "*» 
skambino mano darbdaviui P®”0? d«CT«zes. Todėl jei 
j fabriką. Pranešė jam, kad relk?,a< atsįurt“ tei?"e> 
aš surijau nuo darbo ir ".,.e';?s. re«a e‘V į8. an^° 
kad man fabrikas privalo ,,tsl'a> n®PĄ katr? dak' 
mokėt slgą pagal įstatymus. tar“' (darbininko ar draudi- 

jis tada nieko nepasakė, m<> bendroves) nuomone bu- 
bet kitą dieną atėjo kaž- * teBmo ”P™"®m®“- 
koks žinais Į ligoninę ir.. Patariu TanMtai pasi)tal. 
mane apklausmejo. Viską w Grei.
iumrase. , Įčiausiai jis Tamstų užtik-
Jjgontaėj teko išgulėti pu'Sisnlbm^S’ta dt

"4 kSk^T^iS kėlimU' žin°ma’ neži

Grįžus namo. teko vėl gulė
ki ir saugotis. Taip praėjo 
du mėnesiai, ir aš iš darbo
vietės negavau nė cento. Ūž 
ligoninę sumokėjo, nes mes 
fabrike turime sveikatos 
drūtomAų (hetoth Insuran
ce).

Pagal mano apskaičiavi
mų, mėto priklauso apie 9 
aattotių alga, kurių fie atsi
sako mokėti. Ar galiu juos 
oriversti man sumokėti? 
YėfKtfėČiau ju traukti į teis
mų, nes pte juos dirbu virš 
17 metų. Tafiaū nustoti dau
giau nei tūkstančio dolerių 
taip pat negaliu. Prašau pa- tefUki flSn daryti.

Mėti Torto valstija.

NRAtiTMAft
(ši ištrauka paimta iš neseniai LietutoĮkos Knygos

I Klubo išleisto Česlovo Grincevičiaus mozaikinio romano
"Geroji vasara*4, kuriame apstu nepaprasto! įdomių M ___ __ __ ____ _____________

J paU auklių Lietevos kaimo gyvenimo vaizdų h spalvingof 2M,«te teteMtoHų, ■ kartę k«- 
JM pat žemės, šmigelskis jų pasivijo, užkalbino ir norėjo' charakterio jo žmonių. Knyga 262 puslapių, kaina I&.O0/ v» atriekta SI ir ti itię

Mate Dtetot Mtouto 14 to4 B

titfRtže
pvatoaktiv Ji ar neprigirdi, ar kų, kad vis tyli ir į žemę Ji gaunama ir Keleivio administracijoje.).

pa 4 *Ha

nau. kokio sunkumo buvo 
ta dėžė, kaip Tamsta jų kė
lei ir kas ir kaip atsitiko. 
Šitų turėtumei papasakoti 
savo daktarui. Jeigu jis bus 
nuomonės, kad nėra ryšio 
tarp Tamstos ligos ir darbo, 
tžda Tamsta nusiraminsi ir 
nebesirūpinsi šiuo reikalu.

Tamsta nori, kad vilkas 
būtų sotus ir ožka sveika. 
Jei nenori ginčytis su darb
daviu, užmiršk visų reikalų, 
juo labiau, kad nežinia, ar 
iš to iš viso kas non išeitų 
Tamstos naudai.

IR MOTERIMS REIKES 
SAKYTI TEISYBĘ

Anglijoj automobilių vai
ruotojos, nusikaltosios eis
mo taisyklėms ir policininko 
paklaustos, kiek joms metų, 
galėjo jam atsakyti tik kuk
lia šypsena. Bet neseniai 
Shrewsbury policijos virši
ninkas įsakė, kad ir moterys 
turi pasakoti savo amžių, o 
Jeigu to nepadarys, bos bau
džiamos. Sakoina, kad tokį 
pavyzdį paseks ir kiti.

f
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GRUODŽIO 13 D. S VAL. VAKARO PRISTATYSIME 
BERNARDO BRAZDŽIONIO "POEZUO8 PILNATĮ

Liuteriu Darbininkų dr-joe AUKOJO BALFUI 
Po 126: C. Mickūnų ir

POPIEŽIUS PRIEŠ
« SENUS KARDINOLUS

Lietuvių Darbininkų dr-jos 
kuopos susirinkimas bus šj 
sekmadienį, gruodžio 6 d. 
2 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos pa
talpose. Darbotvarkėje svar
būs klausimai, todėl visi na
riai kviečiami dalyvauti.

N. Jonuška,

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos Bostono skyrius.

Per kleboną kun. A. Balt- 
rašūną gauta $100 iš N.N. 
palikimo.

Po $20: kun, A Baltru
kui as ir X.

•' SLA 43 kp. susirinkimas
SLA 43 kuopos susirinki

mas bus trečiadienį, gruo
džio 9 d. 7:30 vai. vak. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių, 
dr-jos patalpose.

Be kitų svarbių SLA rei* 
kalų, bus renkama 1971 m. 
valdyba. Kiekvieno nario 
pareiga šiame susirinkime 
dalyvauti ir prisidėti prie 
tinkamos valdybos išrinki
mo.

Susirinkime bus galima 
sumokėti ir draudimo mo
kestį.

J. Lekvs,
sekretorius

Po $10: P. ir V. Baltrušū- 
įai, L R. Eitminaitė, M. ir 
L Gineičiai, V. ir V. Kulbo
kai, M. ir L. Lendraičiai, S. 
Santvaras ir A. Tumas.

Po $5: J. Ambrazaitis. O. 
r K. Adomaičiai, V. Ado
maitienė, K. ir J. Babravi- 
;iaų M. Ęalukonis, A. 
3rcįokš, M. Čonnolly, A. 
Iruzdis, L Jasinskienė, P. 

Nikofekis, E. Ketvirtis, K. 
Tamošaitis ir L Tamulibriie-
ne.

Po $1: P. Kalašius, J. Ma- 
ulis, M. Sutkus ir X.

Visiems aukotojams nuo
širdi padėka.

Sandaros kp.
Sandaros 7 kuopos narių 

susirinkimas bus sekmadie
nį, gruodžio 20 d. 2 vai. po 
pietų nuosavoje saleje (124 
F gatvėje, So. Bostone).

Dėl tam tikrų priežasčių 
lapkričio mėnesį kuopos su
sirinkimo nebuvo, todėl šia
me susirinkime turėsime 
daug užvilkintų dalyku ap
tarti. Be to. bus renkama ki 
tų metų valdyba.

Po susirinkimą, kaip pa
prastai, darbščios šeiminin
kės pavaišins skaniais val
giais.

Kuopos valdyba

Baltų koncertas Bostone
Pirmasis šios serijos kon

certas įvyks š. m. gruodžio 
3 d. (ketvirtadienį) 8:30 v 
vak. jordan Hali patalpose.

Programoj dalyvauja jau
nas ir iškilus estų pianistas 
ARVI SINKA, kuris atliks 
Beethoveno, Brahmso ir Tu- 
bino kūrinius.

Pianistas Arvi Sinka turė
jo eile koncertų Europoje ir 
Amerikoje, susilaukdamas 
muzikos kritikų labai gerų 
įvertinimu.

Nuoširdžiai kviečiam Bos
tono ir apylinkių lietuvius 
šiame koncerte crausiai da
lyvauti. nes tik visu parama 
ir domėjimasis sudarvs gali
mybe ir ateitoje šią kultūri
nę veiklą tęsti.

Rengėjai

VLIKo darbe* per aukas

BILIONO VERTES
KARO UŽSAKYMAI
Krašto apsaugos departa

mentas šiemet Mass. valsti
jos biznieriams davė užsa
kymų 11,199,800,000 vertės.

NUOGA MOTERIS —
YRA PADORI

JAV aukščiausias teismas 
6 balsais prieš 3 sutiko su 
Maas. teismo nutarimu, pa
gal kurį nuogos moters pa
veikslas,' jeigu jame nėra 
seksualinės veiklos, nelaiko
mas parnografiniu, begėdiš
ku.

Pokalbis po literatūros vakaro Toroate. Dešinėje "Poezijos pilna

ties“ autorius poetas Bernardas Brazdžionis, Sąžinėje rašytojas 

Antanas Gustaitis, kuris ir gruodžio 13 parengiate tars įvado

!!• ! i

Kag dar savo aukos nesu-i 
pėjo atiduoti, mielai priim

ame bet kada.
J. Vnliukonis,

iždininkas

Ačiū!
Jonas K 

tersono, NX, atnaujincbk 
.nas savo prenumeratą, atei- 
.? ančių Kalėdų švenčių pro
ga užsakė Keleivį ir savo 
bičiuliui Jonui Skarbaliui, 
Aip pat iš Pateraono.

Ačiū Jonui Kuzinui!
Keleivio administraci ja

Tas įvykis bus Tautinės S-gos namuose, 484 4th St., So. 
Boston, Mass. Apie poeto B. Brazdžionio kūrybą kalbės 
rašytojas Pranas Naujokaitis, poeziją skaitys x aktorius 
Henrika* Kačinskas, dalyvaus patsai "Poezijos pilnaties“ 
autorius poetas Bernardas Brazdžionis, kuris skaitys nau
jausius dar nespausdintus savo kūrinius. Pristatymą ren
gia Bostono Lietuvių Dramos sambūris, bendradarbiau
damas su Kultūrinių subatvakarių komisija ir Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apylinkės valdyba. Parengime 
bus galima Įsigyti ir "Poezijos pilnatį“ su autoriaus para
šu. Kadangi salėje telpa ribotas skaičius žmonių, tai no
rintieji užsitikrinti vietą prašomi paskambinti Antanui 
Vilėniškiui, telef. 282-4093.

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE
TAI TTK|, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA ,

STEPONAS KAIRYS

MOŠŲ SKAITYTOJAMS

Mūsų užsimotas Lietuvos 
cariuomenės atkūrimo minė
jimas pavyko, švečių prigū
žėjo iš arti ir toli pilna salė. 
Nemažas išlaidas programos 
Jalyviams, spaudai, radijui, 
salės nuomai, muzikai ir ki
biems reikalams padengėme j 
š įžangos aukų, baro, bufe-' 
.o, loterijos bei kitų pajamų 
maltinių. Dėl to labai džiau
giamės.

Dėkojame kun. Janiūnui 
už mišiks ir invokadją. kon
sului adv. A Shallnai už gra
žius linkėjimus, VacL Sidzi
kauskui už pągripdinę kal
bą, solistams įh Krištolaity

puikiai atliktą muzikinę pro
gramos dalį, moksleiviams 
R. Cibaitei ir A. Ambrazie
jui už eilėraščius prie žuvu
kėms už Lietuvos laisvę pa
minklo ir už vainiko padėji
mą.

Dr. Stasys ir Laima Jasai
čiai globojo prelegentą Ve. 
Sidzikauską, o inž. Česlovas 
ir Irena Mickūnai — solistę 
Juzę Krištolaitytę. Už tai 
jiems nuoširdžiausia mūsų 
padėka.

Beveik visos ramovėnų 
žmonos pagamino ir paau
kojo maistą bufetui, o šeimi
ninkės Vilėniškienė, Starins- 
kienė, Ausiejienė, Vtoarie- 
nė su senute, Kaaakaitienė, 
o taip pat ir baro vyrai visą 
vakarą liejo prakaitą malo
niai svečiams patarnauda
mi. Visiems jiems — giliau
sia padėka tr pagarba.

Karėtai dėkojame taip pat 
ir visiems kitiems talkinin
kams. viešnioms ir svečiams.

Ačiū TkUnil 
L.VA Rsmsvis Valdyba

Popiežius Paulius VI pa
skelbė, kad kardinolai, su
laukę 80 metų, nustoja būti 
Romos kurijos, aukščiausios 
katalikų bažnyčios admi
nistracijos, nariais ir neturi 
teisės dalyvauti naujo po
piežiaus rinkimuose.

Dabar yra 127 kardinolai, 
iš jų senesnių kaip 80 metų 
yra 25. Vadinasi, popiežių 
rinkti turi teisę 102 kardino
lai.. Manoma, kad popiežius 
paskirs naujų jaunesnių kar
dinolų.

Prieš 4 metus popiežius 
kvietė vyskupus savanoriš
kai atsisakyti savo pareigų, 
sulaukus 75 metų amžiaus.

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS
Gruodžio 6 d. šv. Petro 

bažnyčios salėje po kiekvie
nų mišių bus Bostono Skau
čių Židinio kalėdinių papuo--. 
salų, dovanų ir pyragų iš-į 
pardavimas.

• ♦ *
Gruodžio 13 d. poeto Ber

nardo Brazdžionio "Poezi
jos pilnaties“ pristatymas. 
Dalyvaus pats autorius. A- 
pie jo kūrybą žodį tars sve- 

! čias iš New Yorko rašytojas 
Pranas Naujokaitis. Poeziją 
skaitys aktorius Henrikas 
Kačinskas, svečias iš Wa-’ 
shingtono. Pristatymas bus 
A. L. Tautinės S-gos namuo
se So. Bostone, 
shingtono.

« » *

Nors ir labai nemalonu, bet, rimtų priežasčių verčia
mi, turime pranešti Jums, mieli skaitytojai, kad 1971 
metų Keleivio metine prenumerata yra pakeliama iki 7 
dolerių, o pusei metų — iki 4 doL

Ne paslaptis, kad paskutiniais metais medžiagų, ma
šinų pataisymų, važmos ir viso* Into* kainos bei mokesčiai 
taip pakilo ir vis dar kyla, kad senom prenumeratos kai
nom jau nebeįstengiame visų skylių užkaišioti.

Me* tikime, kad Jū* suprasite šių padėtį v dėl vieno 
pakelto dolerio neatstumsite savo seno bičnilim Keleivio 
nuo savo durų ir nenutrauksite su juo draugiškų ryšių.

Keleivio administracija

Ekskursijos į Lietuva
1971

vyksta: birželio 3, liepos 14, rugpiūčio 28

Lietuvoje šios grupė* praleis po 11 dienų.

Registruotis jau galima dabar

Trans-Atlantic Travel Service

399 We*t Broadvray, ’M
South Boston, Mas*. 02127 

Telefonas: 288-6784

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
11-12 vaL

AM 1,439 KC Ir FM 197A MC 

Vedėjas PETRAS VUONIS 

173 Arthur St„ Brorktoa, Maas. 92402. Tet 589-7299 

JinesaNawawoaMwweoaM«*aaoaNeaasnMaseeeaaoN«MMawasNwui

Marika Myers, 17 m. bskinė, kitą paraginta ir neapsi- 
mąsčiosi sudegino Amerikos vėliavą. Caaibridge teisėjas 
jai pasiūlė kaip bansmą sėdėti 6 mėnesius pataisas na
muose arba 3 mylias neiti per miestą Amerikos vėliavą. 
Mergaitė pasirinko antrąją bemanę. Ją ėia matome ne
šančią vėliavą, o iš šoną ją lydi du teismo tarnautojai.

J.I.B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, regist
ruoti JAV, Kanadoje ir Europoje, ataugina plaukus, išgy
do pleiskanas, šašus, niežėjimą, plaukų slinkimą, grąžina 
natūralią plaukų spalvą moterims ir vyrams. 100% ga
rantuota. J.I.B. vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, nebūsi 
nei žiias, nei plikas. Užsakymus su $6.00 monei orderiu 
siųsti: JJ JI. Ląboratcry. 1437 Sa. 49th Ave„ Cicero, JIL 
60650. . "

Gruodžio 26 d. So: Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Senųjų Lapinų kalė
diniai šokiai.• • »

Kovo 14 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos III aukšto salėje 
Minkų radijo talentų popie
tė ir gražuolės "Miss Lithu
ania of N.E.“ balius.♦ » ♦

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

NORI SUSIPAŽINTI
Conneeticut valstijos našlys.' 

54 n. amžiaus, vidutinio ūgio ir 
svoris, normalios sveikatos, tu* ■ 
ris nuosavybės, norėtą susipa-t 
žinti sa moterimi maždaug te 
paties amžiaus, gimusios Lietu
voje ar Amerikoje. Rašyti lie
tuviškai ar angliškai keleivio 
adresu, pažymėjus: ^Atiduoti 
LJ.“

NENUSIMINKI1C!
GaHma pagelbėti sergantieam 

nuautu, ranką ar koją skaus
mais, nutirpimą, jaučiant nam

RE&LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
šėkams, arba grąžiname pinigas.

Siąskite 55, gaaslte vaistas

ROYAL PRO01C13 
Nortk Sta, P.O. Bea 9112 

Nevariu NJ. 67166

RADIJO PROGRAMA
Seniaoria Lietuvių Radi jc 

Programa Naujoj Anglijo, 
iš stotiea WLYN, 1880 Irt 
lociklų ir iš stoties FM. 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:80 vaL die 
nų. Perduodama: Vėliausių 
paaaulinių žinių mntrauke 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutėa paeaka.

Biznio reikalais kreiptis I 
Baltic Floriats gėlių ir dova
nų krautuvą, 602 E. Broari- 
way, So. Bostone. Telefo
nai AN 8-0489. Ten gsun» 
mas ir KeMvfc

»;r » . f,.-

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

iaformooja skaitytojas apie pasaalbiius ir lietav&knasias 
įvykina, Mi daag ir įdomią santrauką ir atvirai pasisako

. — bei kaĮtūrinios klausiama,
Jane rasite įdėmią skaitytoją kišką skyrią, k ariame tankia
me abipusią pasisakymą ir aonmonią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA UETUVĄ“ yra dinamiškas mūsą ii. 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbio bei idėją, ,vi- 
saomet atviras kiekvieno nuomonei, koris kovoja ir dirbami 
nepriklausomą Lietava.

Metinė prenamerata JAV-se 
Adresas:

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

$8.00

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

- AMERIKOJE:•? « !. '■ » U&rmc<
SLA—jas Sė metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėt 

jo dangina kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerią

SLA Hetuvią fraternalinė organizacija — 
, gyvybių apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 

pigi, nas. SUSIVIENIJIMAS neieško pelas, o teikis 
patarnavimas savitarpinis pagalbos pagrindu. 

SLA— jau tori dangina, kaip tris sa pase milona delarią 
kapitalą, Ind jo apdraudė tflnra Ir saugi. Kiekvienas 
Betaria Nn gali gauti įvairia klosią rrikaUngtanrias 
apdraadaa nao 5100.00 iki 510.000.0C.

SLA—jaunimai duoda gera Taupomąją Apdraadą — Ra. 
devamat Bmaraaee, kad jaunuolis gautą pinigas 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraadą: ai $1,000.00 apdraudos tik 5300 amkea-

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga risokte 
amžiaus asmenims rekomenduojama Hetari*ą 
klabą Ir draugiją nariams. Už 51000.00 akeidenta- 
Hs apdramtae mokestis 52.00 f metu*

SLA—kuopos yn daugumole Hetuvią koloniją. Kreipkitės 
« kuopą veikėjus, ir tie plačiau paaiškina apie

Genette spausdintas informacijas, jeigu

af America 
197 Mest 39tb Street, Nen York, N T.19991

1
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Vietines žinios
Adm. Ellis įstaiga piketuojama ištisą dieną. Kviečia-1 Lietuvių parapijos choro 

mi talkininkai. Skambinti telef. 712 8188. į

------------------------------------------ I

DĖMESIO VISIEMS! KĄ TOLIAU DAROME?

Ateinantį šeštadienį, gruodžio 5 d. 1:30 vaL popiet i 
prie John Kennedy rūmų (ten, kur buvo demonstruojama 

: j ir praeitą šeštadienį) rengiama demonstracija, kurioje 
kalbės pakviesti žymūs amerikiečiai. Visi dalyvaukime!

Tokio masto veikla yra reikalinga ir lėšų. Dosniai au
kokime šiam reikalui!

Sbawmut banke atidaryta sąskaita nr. 045-873-2, var-

šį sekmadienį, gruodžio 
6 d. 3:30 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos III aukšto salėje 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
choras rengia

Pabčgusio iš sovietų žvejų laivo lietuvio judošiškas ___ ____ ______
pardavimas vergijon sukėlė nepaprastų pasipiktinimą ne j du Citizen* Concerned for Humaa Righta. 
tik lietuvių, bet ir visų padorių amerikiečių tarpe. Apie tai j
prabilo spauda, radijas ir televizija. Tas Amerikos garbę 
pažeidžiantis įvykis atsidūrė viso krašto dėmesio centre.

Adresuokite: Tbe National Sbawmut Bank of Boston, 
So. Boston, Mass. 02127, pažymėdami sąskaitos vardą ir

Juo galime džiaugtis, bet neturime sustoti pusiaukelėje.! nuroerb
Ką turime dabar daryti?

Bostono lietuvių komitetas kviečia visus rašyti laiš
kus prezidentui, valstybės sekretoriui Rogers, transporto 
sekretoriui Volpei, savo senatoriams ir kongresmanams. į

Laiškuose reikia protestuoti prieš laisvėn prasiveržu- 
sio lietuvio pardavimą, reikalauti, kad būtų pravestas tar
dymas, kaltininkai būtų griežtai nubausti ir užtikrinta, 
kad panašūs įvykiai ateityje nepasikartos.

Nelikime nė vienas vienaip ar 
veiklą!

1
neįsu jungęs į šią

Lankėsi dr. D. Jasaitis

Dr. Domas Jasaitis praei
tą savaitgalį buvo atvykęs į

į Ealfo seimą, kuris posėdžia- 
Komitetas stengsis pasimatyti su adm. Ellis. guberna- vo šeštadienį. Ta proga jis 

torium Sargent, Mass. senatoriais, ark. Medeiros. j atsilankė ir mūsų įstaigoje.

Gydytojų suvažiavimas

Sekmadienį prasidėjo A- 
merikos medicinos draugi
jos suvažiavimas, kuriame 
dalyvauja keli tūkstančiai 
gydytojų.

Programoje dalyvauja 
solistė Irena Stankūnaitė - 
Salva, Berklee muzikos ko
legijos kvartetas ir 5v. Pet
ro lietuvių parapijos choras.

Koncerte — lietuvių ir 
svetimų kompozitorių dai
nos ir arijos ir kamerinės 
muzikos kūriniai, kurių tar
pe bus atliktas ir komp. 
Jeronimo

Po koncerto — šokiai ir 
bufetas.

Įžangos auka $3.00.
Naujų Metų sutikimas

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Miibury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868 

n* oficiali j*U> 
kun sianria 

Mantinius tiesiog iš Worcss- 
terio j Lietuvą ir kitus Rusi
jos valdomas sritis* Cis kal- 

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir rą ******* g**, 

greitai ir

Telefoną*: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

IPP D 1 N I S 
OPTOM ET RISTAS 

Valandos:
n'»n Q va. rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BKOAinVAY 

South Boston, Mam

Cie galiam gauti įvairiau-. 
aių importuotą ir vietinės1 
gamybos medžiagą ir Intų 
daiktą, tinkamų Li-tuvoje,

Vedėja B. Sviklienė

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTŽ)

OPTOM E TRI STR 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
TrečirLeniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
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Peter Maksvytis
Csmmlsr A BaRdsr

Chureh Street 
£. Milton, Mase.

Atiteka riras potateyvio, ronra- 
to ir projektavimo darinis ii Ira
ko ir ridoje, gyvenamu namq ir 
biznio pastatę, parai JSaa rrika- 
larimą. Senkite risadrn iU • m- ’ 
lando vakam.

Telefonas: 698-8475

Ketvirtis * Co. :
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
ftSpoatingai taisome laikrodžio* 

žiedas papaotolus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Td AN 8-4649

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangas
vaaaaam maassneeeeeoeeeneeeeeeeeeeeeeooooeor

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vašaus, išpildome gydytojų re 
eeptes ir tarime ristu gatavas vaistus.

M reik vaistų •— eikit į Hetoviškų vaistinę.
Sav. Emanuel L. Kosengard, B. S., Reg. Pharm.

m a W. Broadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6629

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vzL v- išskyrus šventadienius ir sekm.

Berkite muzikos kolegijos klasikinės muzikos saksofoną kvarte
tas. kuris dalyvaus šv. Petro parapijos choro koncerte gruodžio 
6 d. 3:30 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių draugijos tre
čiojo aukšto salėje.

Staliukus galima jau ir, tinės Sąjungos Bostono sky-

Amerikos Lietuvių Tau- 282-4093.

dabar užsisakyti pas Vytau
tą Izbicką, tel. 326-7442, ir 
Antaną Vilėniškį. telefonas

rius ir šiemet rengia Naujų
jų 1971 Metų sutikimą savo 
namuose, 484 E. 4th St, So. 
Bostone, Mass.

)999—99999999999999999999999999—\ E. KARDEUENES DAINŲ

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

480 West Broaduray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos— Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
bankas veikia 105-1 uosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mase. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vaL popiet, šio banke direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigaitis. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

Dažau ir Taisau j
Namus ii lauko ir viduje. ;; 

» Lipdau popierius ir taisau 
t riszų, ką pataisyti reikia. J f

Naudoju tik geriausią 
medžiagų

JONAS STARINSKAS 
Ava

Tek CO 6-5854

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

K. t. ALBINA 
cm ZAST BBOADVAl 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN S-41«i 

tonjamin Moora Dažai 
Pairiem SIodom 

Stiklas

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

Kreiptis sent

BRONIS KONTRIM 
596 Uroadvay

Boston, Mam. 92127 
TeL AN 8-1761

Gana

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

nereikalingai eikvoti kurni alyvą 
1970

Alyva kūrenamos

šiko oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produktingumus

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

A. J. NAMAKSY
Reni Estate A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Nenrtoa Cautre, Mass. 02159

TeL 332-2645

PLOKŠTELE
Keleivio administracijoje 

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

Paštu

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

.-jaa

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, otų filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbų su
jungti rūsy su vamzdžiais^

19 metų garantija.

&FUEL CHIEF

Skambink ite

268-4662

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildyme specialistai 

476 Adams Street, Quincy, Mass. 02169 
Alyvos bumerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dienų 

Skambinti telefoną: 438-1204

1 0,1 H P., t,,, t; f r

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio riun- 
į čiam įvairius siuntinius į Lieta 
! vą ir kitas Raujos valdomus 
! plotus! Siuatiaiai sudaromi EI
vietinės gamybos medžiagų, ap
ave, maiste ir pramonės gami 
nių. Tūriam vietoje įvairių vis 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai še 
momis kainomis. Be to, siunčia 
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Cis 

i sumokėsite pinigus, e giminė* 
ten vietojo galės pasiriakti aš 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pei 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningaL Atsilankę įriti 
kinsite. Vedėjas A. Schyrinrid

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO | LIETUVĄ 
ir lotos Rosi jea

Pristatymas greitas h 
garantuotas 

Prekės parduodamos nuže-

pakils.
kad skarelių kainos

nuo 8 vaL ryte iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis petgal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tet 268-0068
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Trans* Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos a t a i k v i e a. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvą bilietai (airtkkets) išrašomi 
belaukiant — bs jekie papildome

e s č i e .

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

Globė Parcel Service, Ine.
.. < A.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

880 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Visų skyrių vedėja Aldeaa

msmsnmansMemssmsssssssvsNmsi

V
v\

—99—9

» « t


