
bjSiJh PU3LIC LI33ARY
CJPLEY SOUARE
SUSTOK 17,1453. 02116

THETRAVELER------ --- -------—LITHUANIAN VVEEKLY

NR. 50 'Keleivio** telefonas AN 8-3071
SO. BOSTON, MASS., 1971 METŲ GRUODŽIO . DECEMBER 28 

Second-class postage paid at Boston, Alassacnusetts

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

(Except for two weeks in July) 
Publisheč šn So. Boston, Mmm. 

Since rebruary 9, 1906

KELEIVIS 
636 East Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127

67-TIEJI METAI
Atskiro numerio kaina 20 centų

Mrrė įžymus istorikas 
Zenonas Ivinskis

Iš Vokietijos gauta liūd-' Daug velionio darbų ir is- 
na žinia, kad gruodžio 24 d. torinių dokumentų dar liko 
rytą Bonnoje mirė įžymusis rankraščiuose, ir šiandien 

dar nežinia, kas tuos darbus 
tęs ir užbaigs.

lietuvių istorikas prof. dr.
Zenonas Ivinskis.

Tenka pabrėžti, kad šis 
aukštos kultūros moksliniai 
kas buvo ir didžiai draugiš- Į 
kas ir malonus žmogus, su' 
kuriuo buvo miela ir darbe,

Tai didelis smūgis užsie
nio lietuvių mokslininkų šei 
mai ir neįkainuojamas nuo
stolis lietuvių mokslui ir ap
lamai lietuvių tautai. Šį Kar
tą mirtis išsivedė vieną pa-' ir šiaip gyvenime susitikti, 
čių darbščiausių ir talentin
giausių mokslo žmonių, iš’, Velionis paliko 
sivedė dar pačiame dvasios Pauliną ir 12 m. amžiaus sū- 
pajėgume, nepaprastai daug! neŲ Kęstutį, kuriems reis- 
nuveikusį, bet dar daugiau kiame giliausią užuojautą, 
užsibrėžusį ir pradėjusį. * Gili užuojauta ir visiems jo 
Paskutiniuoju metu jis rašė gausiems bičiuliams ir ki- 
Lietuvių Fondo užsakytą ke- tiems artimiesiems, 
lių tomų Lietuvos istoriją,'
kokios iki šiol dar neturėjo- Italija pagaliau turi 
me. nes nė vienas mūsų is-; 
torikų nebuvo turėjęs tokios prezidentą 
galimybės ištyrinėti Vatika- Net 16 dienu reikė-o Ra 
no archyvų, surankioti įek'lijos parlamento ir plovinei-

žmona:

Taip skautės židinienės puošė Kalėdų eglutę Bostono savival
dybės rūmuose. Kairėje pirmininkė Ina Nenortienė. dešinėje 
Saulė Šatienė, atsiklaupusi Laima Kiliulienė. Be lietuvių eglutės, 
ten šiemet buvo ir kelių kitų tautų eglutės. Ten vyko ir meninė 
programa. Gruodžio 23 dieną tenai šoko lietuvių šokius Onos Ivaš- 
kienės vadovaujami tautinių šokių sambūrio šokėjai.

7. Tautos išsirinko 
- gen. sekretorių

Nelengva buvo 
' nėms Tautoms išsirinkti

Jungti-
ge

nės jį
Ta-

; r\ ba. O ten didžiosios vals’ 
£ tvfcės turi veto teise, todėl 

joms sunku surasti visoms 
priimtina asmenį. Pagaliau 

v i toki surado. Tai Austrijos 
■< , ambasadorius Kurt Wald-

neralinį sekretorių, 
turi pasiūlyti Saugumo

Amerikiečiai vėl smarkiai 
bombarduoja Š. Vietnamą

Š. Vietnamą bangomis puola 350 lėktuvų. Daužomi 

kariniai taikiniai. Bombardavimas truksiąs ribotą laiką.

Amerikiečių karinius da-J donras beveik tokiu pat stip- 
linius vis didesniais kiekiais; rūmu, koks jis buvo 1968 m. 
greitesniu tempu iš Vietna-* prieš šios rūšies veiksmų SU’

heim, 53 m. amžiaus, buvęs. . v . -ii1 1I1V UULI tiumuiiv ii iuuimumv
Austrijos užsienio renta.ų bevejĮ< visiško amerikiečių, 
ministras, kandidatavęs. i i iš to karo išsijungimo. štai-į 
prezidentus, kaip kriksčio- ^a vjsus nustebino nepapras-i 

tas JAV aviacijos veik 
mų sustiprėjimas. Nuo

niv demokratų partijos kan
didatai

Rimti kandidatai 
suomis Jakobson 
rietis Gailos de Rozas

buvo
ir argenti-

mo atitraukiant ir laukiant

pra-
eito savaitgalio Šiaurės Viet
namo bombardavimas vyk

VValdheim bus ketvirta 
Jungtinių Tautų generalini 
sekretorius. Prieš jį buvo įįjįįį^dS

Jimmy Hoffa jau

naujos medžiagos iš kitų šal-j 
tinių. kaip tai per eilę metų 
padarė prof. Zenonas Ivins-,

jų 1.008 atstovams šalies 
prezidentui išrinkti. Tos pa-

, . ~ . ,- 4. -• , reigos pagaliau teko krikš-!
kis. Deja; vėlioms tesuspejo čioniu demokratu partijos 
parašyti tik pirmąjj tos Lie-S
tuvos istorijos tomą... vidurio atstovui Giovani Le

one. kuris, 23-čią kartą bal-
Zenonas Ivinskis buvo gi. jojant gavo 0I8 balsų, ki- 

męs 1908 m. gegužės 25 d. kandldatas socialistu va 
Kaušėnų kaime Plungės das Nennl «av0kaime.
valsčiuje. 1925 m. baigęs 
Telšių gimnaziją, 1929 m. 
baigė Lietuvos Universitetą, 
o vėliau gilino studijas Vo
kietijoje Miuncheno ir Ber- 
lvno universitetuose, labiau- 
šia domėdamasis Rytų Euro
pos istorija. 1932 m. gavo 
filosofijos daktaro laipsnį, 
parašęs disertaciją apie Lie- 
tuvos valstiečių luomo išsi
vystymą. Nuo 1933 m. Z. 
Ivinskis darbavosi Lietuvos 
universitetuose Kaune ir 
Vilniuje, pergyveno čia abi 
okupacijas, pasiekė profeso
riaus laipsnio, 1941-42 m. 
buvo filosofijos fakulteto 
dekanu ir tarpais ėjo dar į- 
vairias kitas pareigas.

408 balsus.

Leone yra 63 m. amžiaus, 
žinomas teisių profesorius, 
porą karių buvęs premjeras.

i
Iki šiol prezidentu buvo! 

socialistas Saragat.

Mirė žymus sovietų
I

rašyt. Tvardovskis
Sovietų Sąjungoje mirė į-i 

žymus rašytojas Tvardovs-d 
kis, ilgai buvęs Novy Mirj 
žurnalo redaktorius. Jis ta
me žurnale spausdindavo ■ 
tokius kūrinius, kurių kiti j 
laikraščiai, pataikaudami re-

Vyriausias Lietuvos llaisvinimo Komitetas sveikina 
visą lietuvių tautą Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Linki
me visiems dvasinės stiprybės ir asmeninės laimės.

Su dėkingumu žvelgiame į praėjusių metų pavergtųjų 
tautiečių drąsų priešinimąsi okupanto priespaudai ir nuo
širdžiai jiems linkime ištverti.

Visiems išeivijos lietuviams, bet kokiu būdu šiais 
metais prisidėjusiems prie Lietuvos laisvinimo pastangų, 
reiškiame gilią padėką, kartu kviečiame pasiryžti ir toliau 
dirbti bei aukotis, kad kalėdinė taika ir ramybė sugrįžtų į 
mūsų Tėvynę Lietuvą.

Tikime, kad, siekiant Lietuvos laisvės, mūsų visų pa
stangos ir darbas bus sėkmingi.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS
Nevv Yorkas,
1971 m. gruodžio 17 d.

amui ar jo bijodami,.nedrįs-, fįįxonas pasveikino Vokietijoje mirė 
daro spausdinti. Čia buvo, 1 1 ‘
išspausdinta ir Nobelio pre-’ J Valiūną 
mijos laureato Solzenycino
raštų. Vėliau Tvardovskis iš Kalėdų ir Naujųjų metų 
redaktorių buvo pašalintas, proga prezidentas R. M.

Nixonas atsiuntė sveikinimą 
Į jo laidotuves buvo atvy-i Vliko pirmininkui dr. J. K. 

kęs pats Solženycinas. Ta Valiūnui.
medžiaga Lietuvos istorijai, proga įvyko incidentas, kai .............................
Paskutiniuoju metu profeso-f viena moteris pradėjo pro- [)arbieČiai SVeiklUO 

testuoti prieš Tvardovskio
persekiojimų nutylėjimą lai- 1J5DP delegaturą 
dotuvių kalbose.

1944 m. pasitraukęs Vo
kietijon, darbavosi lietuvių 
švietimo įstaigose. Vlike ir 
kt. 1949 m. išvyko Romon iri 
ten ilgesnį laiką studijavo 
Vatikano archyvus ir rinko

Kazys Oleka

riavo Bonnos universitete ir 
rašė jau minėtą Lietuvos is
toriją.

norvegas Lie. 
marskjold ir 
Thant.

Sekretoriaus 
baigėsi Jungi.

švedas Ham- 
burmietis U

išrinkimu 
Tautų 26-ji fa. kuris buvo nuteistas ka- 

sesija. Ji vėl susirinks rugsė-Į lėti 13 metų už teismo įžeilo menesi.

Kanadietis norėjo 
išvaduoti Kudirką

stabdymą.

Sakoma, kad Š. Vietnamo 
bombardavime dalyvauja a- 
pie 350 lėktuvų, pakylančių 
nuo lėktuvnešių ir iš bazių 
Tailande sunkiųjų bombo
nešių B-52. galinčių išberti 
į taikinius milžinišką svorį 
sprogmenų. JAV aviacija 
bombarduoja taikinius Š. 
Vietname netoli demilitari
zuotos zonos, bet ir giliai 
krašto viduje, net 15 mylių 
nuo sostinės Hanoi. Ypač 
puolamas Ho Chi Minh ke
lias ir visi kiti žymesni ke
liai.

Prezidentas Nixonas prieš 
Kalėdas liepė paleisti iš ka-- 
Įėjimo buvusi transporto u- 
nijos prezidentą Jimmį Hof. bena kareivius ir karo me-

kuriais komunistai ga

dimą ir pašto apgaudinėji-
• mą. Jis jau buvo atsėdėjęs 
' kalėjime beveik 5 metus. 

Jam isakvta iki 1980 m.
_ . _ susilaikyti tiesioginiai ar ne- karinius
Reuterio agentūra piane-1 tiesioginiai kištis i betkurios 

?a. kad Helsinkio (Suomi-; unijos vadovavima. 
joje) viešbuty kanadietis
Milne reiklavęs Pan Ameri-- Transporto unija jam pa- 
can lėktuvo kapitoną skris-! skyrusi $75,000 metinę pen
tį į Sovietų Sąjungą Simo! siją iki gyvos galvos, o jo 
Kudirkos išvaduoti. Policija! žmona vadovauja unijos 
jį suėmė. moterų politinei veiklai ir

Kaip tas Milne galvojo 
savo sumanymą įvykdyti,' 
jeigu nėra žinoma net Ku
dirkos kalinimo vieta! Grei
čiausia visa tai tiktai kokia 
nesąmonė.

Stalino gimtadienio
spauda neminėjo

Gruodžio 21 d. buvo Sta
lino gimtadienis 

' sovietų spaudoje 
minėta, bet ant jo kapo kaž 
kas vistiek buvo padėjęs 
puokštę rožių.

gauna $40,000 metinės al
gos

Korėjos viešbutyje 
žuvo 157 žmonės

džiaga i Pietų Vietnamo 
frontą ir Kambodiją.

Krašto apsaugos sekreto
rius Laird pareiškė, kad tai 
daroma, norint apsaugoti 

(sumažėjusius amerikiečių 
dalinius nuo or

ganizuojamo komunistų di
desnio masto puolimo, kad 
bombarduojami tik grynai 
kariniai taikiniai, ypač Š. 
Vietnamo priešlėktuvinių ra. 
ketų lizdai ir kiti patobulin
ti priešlėktuviniai įrengimai
bei aerodromai, iš kuriu pa- 1 c j kyla sovietinės gamybos 
MIG kovos lėktuvai.. Be to, 
šis šiaurės Vietnamo sustip
rintas bombardavimas tęsis 
ribotą laiką, kol bus pasiek’ 
ti užsibrėžti uždaviniai.

Sekmadieni Korėjos sos-; 
tinės 22 aukštų ištaigingame I 
viešbutyje kilo gaisras. Su
degė net 157 žmonės ir dau 
gybė sužeistų. Suimti 3 pai

Skelbiama, kad Š. Vietna
mo bombardavimas yra pa
ties prezidento Nixono apro
buotas ir prasidėj'ęs po to, 
kai, Hanojus paskelbė.gvoe sužeistu, ouimn o par- • . n91 f] Knvn • - • • 1 v- • . kai, Hanojui pa>Keioe. kadJI d. buvo bta eigunai ir kaltinami apsilei- - , į- p uarn

ienis. Ta diena r be
irtoje nebuvo pa- nriiix j .į . P^eista>,
ant jo kapo kaž i--------------------------------- į t amerikiecia! visiškai ne-

1___ baitrsia karo V įetname.

Gruodžio 16 d. Miunche
ne mirė 1920-1923 m. buvęs 1 
nepriklausomos Lietuvos vi į
vidaus reikalų ministras j kovai SU VėŽlU 
Kazys Oleka, gimęs 1880 m. 
kovo 4 d. Pilviškių valsčiuje.

Bilionai dolerių

Prezidentas pasirašė įsta
tymą, kuris numato kovai su j

Nuo sausio 24 d. pakelia
mas paštų tarifas trečiosios 
klasės siuntoms. Jis taiko
mas vadinamo jom ” j unk 
mail“, tai yra visokioms rėk 
lamoms, kuriomis yra už
verstas paštas.

O palūkanų nenori 

apriboti

New Yorko majoras Lind- 
, say nutarė kandidatuoti į

Didžiosios Britanijos Dar
bo partijos generalinis sek-! 
retorius Hairy Nicholas
siuntė Naujųjų metų proga statė, kiek'galima juos pa

ar didesniu atspaudų, kuriu, . u-*.
Šiame straipsnv net‘neima- leidžia 40 po«eflflų, butui demokratų partijos Užsienio ma mažintL Vadinasi, kas, JAV bendrovė pasirašė su 

išbraukti is senatorių tarpo, delegatūros sekretoriui Jo- daugiau turi, tas tegul dau-1 Svietų Sąjungos vuldžia su
tartį didžiausio pasaulyje

Velionis daug yra rašęs 
istorijos temomis lietuvių! Senatorė ft Maine valsti- 
ir vokiečių moksliniuose lei-j jos m. Smith siūlo nutarti, 
diniuose, išleidęs eilę knygų; kad tie senatoriai, kurie pra• * 1 • 1 • 1 T i • » £

Atlyginimus atitinkamos 
komisijos jau suvaržė, nu

i->

noma visų surašyti. Jo 
plunksnai priklauso tokie Mat daug senatorių važinė- nui Vilkaičiui. giau ir gauna.,

vėžiu per 3 metus išleisti 1.6 
bilionus dolerių.

į prezidentus ir tai šiomis die- 
Kasmet JAV-se nuo vėžio'nomis paskelbsiąs viešai, 

miršta 325,000 žmonių.

. JAV sovietam statys

darbai, kaip Vytauto Didž. j jasi po kraštą agitacijos rei-( 
veikimas iki 1392 m.. Lietu- kalais, keliauja be reikalo;
vos prekvba su Prūsais. Mer-! ....................... •
kelis Giedraitis (už ta dar- yaldz,°s .’,,n,ga'$ V U2T’ 
bą gavęs Aidų premija), B.!n,u!' ska,to P«ka,Us’,mda- 
Radvilaitė. Senosios Lietu- mi už tai stambius atlygini- 
vos ūkis, Mindaugas und die mus, o senate pareigų neina' 
Žemaiten ir kt. ir naudos iš jų maža.

LINKIME MŪSU SKAITYTOJAMS, BENDRA

DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI

MINGU NAUJUJV METU!

Keleivio Leidėjai, Redakcija ir Administracija

sunkvežimių fabriko prie; 
Karnos upės planams paga-j 
minti.

I
Dėl tokio fabriko statybos 

jau anksčiau buvo vedamos 
derybos su Fordo kompani
ja, bet tada nesusitarta.

„Keleivis“ , 

jūsų draugas 

Ar skaitot Jį

1 baigsią karo Vietname.

Šių oro puolimų padari
niai kol kas neskelbiami, ka
ro korespondentai arčiau a’ 
viacijos bazių neprileidžia- 
mi. ir televizijai nuotraukas 
tegali padaryti tik labai iš 
tolo. Bet ir jos rodo nepa
prastai gyvą judėjimą Tai
lando ir kitų bazių aerodro
muose.

Šiaurės Vietnamas skel
bia. kad amerikiečiai bom
barduoją ne tik karinius tai
kinius, bet ir gyvenvietes, Ii’ 
gonines, nors tai JAV kari
niai sluoksniai paneigia. Be 
to, komunistai sako numušė 
jau kelis amerikiečių lėktu
vus. Tai, žinoma, gali būti 
teisybė, nes tokio masto o- 
peracijose aukų neįmanoma 
išvengti.

Kaip ir galima buvo lauk. 
ti, ši aviacijos ofensyva JAV 
viduje vėl žadina vadinamo
jo taikos sąjūdžio protestus.
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Naujuosius metus pasitinkant
MŪSŲ STIP.

Diplomatine Tarnyba paruošti memorandumus Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados ir Vakarų Europos vyriau
sybėms, kad prie v altinė Lietuvos okupacija ir jos inkor
poracija Į Sovietų Sąjungą nebūtų Įteisinta.

ir nepeiktina tradicija reikalauja Naujųjų Metų; 8_ Sutelktinis ir kainuotas darbas
proga savo bičiuliams ar visuomenei palinkėti ko nors ge-:
ra, dažniausiai vadinamosios "Laimės“, nors p'aijš tikrai; j
ir nežinome, kas ji vra. To periodiškai linki išeivijai ir j Vliko Seimas labai apgailestauja paskutiniuoju metu Į 
Įvairūs mūsų kultūriniai ar politiniai veiksniai, kartais sa
vo žodi ar raštą užbaigdami stambiu tašku. — kad kitais 
metais pasimatytume nepriklausomoje Lietuvoje!

Žinoma, tai visus labai džiuginantis linkėjimas, bet 
kol kas dar nėra jokios garantijos, kad jis taip greitai ir 
Įsikūnys. Tad mes šia proga esame linkę mūsų visuomenei 
ir jos vadovybei palinkėti tiktai kiek smulkesnių dalykų, 
kūne irgi gali būti naudingi žengiant i tą šviesųjį idealą.

Jeigu istorija, kaip sakoma, yra gyvenimo mokytoja, 
tai mes linkėtume mūsų organizacijų vadams ir jų na
riams gerai pastudijuoti savų ir svetimų politinių emigra
cijų istoriją ir iš jos bent kartą pasimokyti, kad peranksti 
nesulauktume caro kniazių. poiučikų, generolų bei jų klu
bų ir organizacijų liūdno likimo.

Politinėje ar visuomeninėje veikloje perkaitusiems 
veikėjams mes dristume palinkėti bent kiek sumažinti sa. 
vo žodini narsumą ir, švaistantis kardais, netyčia nenuka
poti viens kitam darbui reikalingų rankų. Jiems derėtų 
Įsisąmoninti, kad tikrovėje žydai ne riksmu, o veiksmu 
sugriovė Jerichono sienas...

Mes taip pat linkėtu nūsų "diplomuotiems politi
niams vairininkams“ savo ekspertyzose bent kartą išvent

pasireiškusią nesantarvę tarp Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir JAV Lietuviu Bendruomenės vadovybių. Seimas kvie 
čia abi puses derinti savo veiklą ir paveda Vilko Valdybai, 
susitarus su Pasaulio Lietuviu Bendruomenės vadovybe, 
daryti žygių, kad tie nesutarimai artimiausiu laiku būtų 
išlyginti.

9. Seimas paveda Vliko Valdybai paruošti iki sekan
čio seimo Vliko praplatos projektą, kuris apimtų ir jau
nimo Įjungimą Į Vliko organizaciją bei Lietuvos laisvini
mo darbą.

10. Vliko Seimas džiaugiasi lietuvių jaunimo konkre
čiais darbais ir pastangomis Lietuvos laisvei atgauti; pri 
taria projektui, kad II Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas pasisakytų Lietuvos laisvinimo klausimais; pageidau
ja, kad Kongreso rengimo komitetas, planuodamas Kon
greso pasisakymą Lietuvos laisvinimo klausimais, palai-
ytų ryšį su Vliko Valdyba; prašo Vliko Valdybą teikti 

kongreso rengėjams ir pačiam kongresui visokią galimą 
paramą.

11. Seimas, išklausęs Vliko Tarybos, Valdybos, Tau
tos Fondo Valdybos ir Tautos Fondo Kanados atstovybės 
pranešimus, didžiai vertina jų atliktus darbus ir reiškia

Pusnys, palmės, tundra 
lietuvių Kalėdoms

Lietuvis inžinierius, savo nauji svetimos tautos žmo- 
darbo aplinkybių verčiamas, nės neišvengiamai supančio- 
pateko Į tolimas tropikų sa- ja tautinius lietuvio troški- 
las. Ir buvo nustebintas, kai mus.
ir ten jis rado liūdno likimo i
nublokštų lietuvių. Švelnia Bet dar yra ir kita aiškiai 
šypsena jis tada pasakė: i pastebima ir vis plačiau pa.

i sireiškianti negerovė. Tai 
"Tie lietuviai, kaip žvirb- snobizmas. (Snobas — as

ilai: kur tik važiuoji, visur muo, su išdidžia panieka 
jų randi...“ j žiūrintis Į kitus žmones). Ši

nauja, ypatingai jaunesnio- 
Čia švelni pašaipa, bet joje kartoje besireiškianti 

tuose žodžiuose slepiasi ir liga nudžiovins nemaža lie- 
mūsų dienų tragiką. : tuviškų šakelių. Matot, atsi

randa tokios snobiškos nuo_ 
Į mūsų tautinį gyvenimą taikos, kai pasižymėjusiam 

nejučiom Įslinko naujas reiš- ar labiau prasisiekusiam lie- 
kinys, kurio anksčiau nepa- tuviui 'jau pasidaro "nuobo- 
žinojom. Tai "pasaulio lie- du“ tarp saviškių ir jis ieško 
tuvio“ sąvoka. Ir dabar nuo- labiau "intelektualinės“ ap- 
lat girdime ir patys užtik- linkos, pasirinkdamas sau 
rintai sakome — "pasaulio draugais svetimtaučius, su 
lietuviai“. , jais bendraudamas ir už-

! miršdamas kaip lietuviškas 
Šie pasaulio lietuviai da- organizacijas, taip lygiai ir 

baltines Kalėdas ir Naujuo- lietuvišką spaudą bei kitus

buvo atviras. Praktiškus 
klausimus svarstė A. Maciu, 

į laitytė-Zerr, dr. E. Vaišnie- 
nė, Gintaras Karosas ir An
tanas B. Mažeika.

PoĮjuniųpJpdijų Dienose 
abi (fiėnas ^dalyvavo Lietu
vos gen. konsulas New Yor
ke Anicetas Simutis. ;

(E)

KULTŪRINĖS VEIKLOS 

PLANAVIMAS KANADOJ

Ir Kanados lietuviai susi
rūpino savo kultūrinės veik
los planavimu ilgesniam lai’ 
kui. Apie tai "Tėviškės Ži
buriai“ gruodžio 16 d. veda
majame šitaip rašo:

"Kurie kultūriniai darbai 
laukia organizuojančios ran
kos artimiausioje ateityje? 
Pirmiausiai turime stipriau 
rettitr ‘ėšštmūs'^ Rųftūriniuš 
sambūrius — chorus, tauti
nių šokių grupes, mėgėjų;te
atrus, muzikinius vienetus. 
Ligšiolinė organizuota para. 
ma jiems buvo perdaug jau 
kukli. Kiekvienas sambūris 
savo egzistenciją turi užtik-

___  rinti beveik vien savom jė-
tai Įvairiai. Vieni pusnyse kalus. Tokių jau šiandien y-' gom ir išmone. Jeigu jie pa- 
skęstančių laukų apsupti, ki- ra ne vįenas kitas, bet šim-' sitikėtų vien fondų lėšomis, 

greitai išnyktų. Džiaugia- 
vargu jų daugumą jau bepa- mes, kad jų visa eilė gražiai 

J gyvuoja, bet turime kartu 
..... ■ pripažinti, kad gyvuoja ne

dauguma vistiek laikosi se-. Tačiau vis dėlto pats ka- iš fondų malonės. Ypač telk- 
nųjų iš tėvynės atsineštų tra- mienas, kaip buvo, taip ir tina parama kultūriniam 
dicijų. Na, gal . kaikam ir liko sveikas, gajus ir patiki- vienetam, kuriems sunkiau 
naiviai atrodo ir tie ’ sliži- mas. Nėra abejonės, kad tuo yra verstis. Vienas tokiu yra 
kai“, ir aguonų pienas.kai akimirksniu, kai tėvynė pa- Hamiltono "Aukuras“/ Jis 
jie puošia lietuvišką Kūčių šauks, jis atsilieps. Šie lie- yra atlikęs didelius darbus, 
stalą ties ''palmių skėčiais, tuvai bus su visais tais pras- bet daugiausia vien savo jė- 
O reikia pripažinti, kad pa- tais. bet nuoširdžiais geros gomis. Be to, tai vienintelis 
girtinas yra tas prisirišimas valios tėvynainiais, kurie pa- lietuvių teatras, belikęs Ka- 
prie senovinių papročių, to- siryžę visada ir visur auko- nadoje. Jo ryžto dėka gal

.. . X rx- • • padėka Vliko pirmininkui dr. J. K. Valiūnui, Vliko Tary- . „ .. ------------r------- -ti ir to politinio naivumo, kuiiuo buto pasizjmeta nuo . j ,tk>. VaI,,„hal. ,, ;„e „;..m;ninkuj sius Metus švenčia nepapras- iietuviu visuomeninius rei-,. • „ T X- • u,.n lo^Vo 1 bai, Valdybai, Tautos Fondo Valdybai ir jos pirmirvadinamojo paskutinio posėdžio n pei visą Raio la.Rą i ’ * _ □ x / u-
x i- • -1 i- v i ore . J. Balkunui, Kanados Tautos Fordo atstovybeir net ligi musų dienu. Del to politinio naivumo ar neap-i r

tstovybės pir-
dairumo žuvo tūkstančiai tautiečių, prarastas Anglijoje : mininkui St. Baneliui. kitų kraštų Tautos Fcndo atstovy- ! tj palmių pavėsyje, vieniems žinoma? gaila" ju. bet
pasidėtas iždas, baigia dienas seneliai nepriklausomos į bėris, Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. Amerikos Lietu- gili žiema, kiti nuo tropikų v aram iu dauguma iau beua-
Lietuvos diplomatai, nėra kuo ju teisėtai pakeisti, ir rėži-I ''it! Tarybai ir kitoms organizacijoms uz visokeriopa Vh. . saulės prakaitą šluosto nuo taisysi... 
nia. kiek ilgai dar tęsis ju veiklos "tęstinumas“. Taigi,. k<* veiklos rėmimą. Drauge prašo organizacijas ir vtsuo-. kaktos. Bet. kiek girdėt., jų, 
nepranašaukime, "kad karas bus rytoj“, kad "Vakari, de-' Pa(,6ti Tautos Fondui organizuoti Fondo rėmėjų bu
mokratijos Lietuvos neparduos, nes tai būtų nesuderina
ma su laisvės idealais“, ir nekalbėkime panašių niekų 
"tarptautinės politikos apžvalgose“, nes politikoje nebuvo 
ir nėra jokios moralės, o tik valstybių savanaudiškumas.

Tai turėdami galvoje, ruoškimės ilgai, šaltai ir tam
siai arktikos nakčiai taip. kad, po jos vėl patekėjus saulei, 
tauta būtų išlikusi sveika, gyva ir dar ši tą sukūrusi atei
ties egzistencijai užsitikrinti.

Taigi, tebūnie gausus ateinančiais metais išeivijoje 
ir Lietuvoje išliekančios vertės mokslo ir meno kūrinių 
ii jų kūrėjų derlius, teprigęsta ir pritilsią tikra ar tik vai
dinama šiapus ir anapus vandenų gyvenančių brolių nea-

į elius visose lietuvių gyvenvietėse.
12. Seimas nuoširdžiai dėkoja visiems ji sveikinu

siems žodžiu ir raštu.
(ELTA)

Giliai nuoširdžiai sveikinu visus geros valios lietuvius kių mielų tradicijų. Visur 
Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 1972 Metų proga. lietuviai išsilaiko, ir visur jie

Gėriuos visu JAV lietuviu, veiksnių, organizacijų, ie^škiasi ir sa\ o pažymėti- 
mokslininkų, kultunmnkų, la.krastin.nkų be. pavienių as- rodvmafe Mie,ai mes feka.'

, ,, .................................................. menų. ypač jaommo, gražia.s n- ryžtingais žygiais tauta- me’ „ dabar jau pasaulio
pykanta ir tegul kuo gyviausiai plaka lietuviškąja dvasia nėm tradicijom bei lietuvybei išlaikyti. Gėriuos visų, ypač lietuviais virtusių, tėvynai- 
visos mūsų tautos jaunimo širdis, kuri yra ir Lietuvos šir jaunimo, kilniu užsimojimu Simo Kudirkos ir jo šeimos nįų gyvenimą. Ir džiaugia- 

dienų ieisems ginti. Gėriuosi taip pat visų siekimu Lietuvos bylą mės jų gerais pasisekimais ir
pagyvinti. Tai vis kilnūs meilės bei ištikimybės Įrodymai jų laimėjimais mokslo, kul- menės centro valdybos ini- kė§ planuose numatyta iš- 
Lietuvai ir lietuvių tautai.. i tūros ir meno srityse. Jie ne. ciatyva š. m. gruodžio 11=>12 leisti 20 veikalų apie etnines

.... . . . . . . -ii • j-i i - x 'lieka šešėlyje, jie prasiver- d. Philadelphijoje, Sheraton grupes Kanadoje. Kai ateis
! Lmkm, kad ryžtingoje visų veikloje dėl Lietuvos žia . prfekį if svetimųjų pa, viešbutyje, buvo surengtos laikas, lietuviai bus nepasi- 
laisves ir nepriklausomybės visi lietuviai veiktų vieningai. Į jęanĮęamai gerai Įvertinami. Politinių Studijų Dienos, ruošę. Juk medžiagos telki- 

j Tik suderinta veikla geriausiai tegali paguosti mūsų tau-- visa tai suteikia kiekvienam Buvo apie 90 dalyvių. Die- mas yra ilgas procesas, ypač 
‘ tiečius tėvynėje ir jų likimą palengvinti. geros valio lietuviui dideli n^s atidarė ir uždarė CV, tokioje plačioje šalyje kaip

-. ...... ... i -i nasiffėrėiima 1 pinmininkas V. Volertas, o Kanada Tuo klausiniu rei-Sia pat proga dėkoju visiems uz gražias aukos gėlės į pa&lgeie^mą. , {L nirmininkavn , ri • , 7V • •
Lietuvai. Lygiai nuoširdžiai dėkoju visiems uz pareikstus| žinoma> toks džiaugsmas vydas Barzdukas. {archyvu.(Be to. svarstytina
man sveikinimus bei linkėjimus Sv. Kalėdų ir Naujųjų nėfa pilnas, kai atsimena-j . _ (etnografinio lietuvių muzie-

me, kad mes turime Arneri-’ Šalia sesių pranešimą, dar (jaus mintis. Daug turime in- 
kos universitetuose šiuo me-. buvo simpoziumas apie pa-, stitucijų. bet nėra patalpos, 

•gtų tautų įtaką Į Sovietui kur kitatauęiąi-,ir. lietuvių

clis, galinti lemti jai dar nepaprastai ilgą laisvė 
amžių.

Vliko nutarimai
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas, 

posėdžiavęs 1971 m. gruodžio 4-5 d. Detroite, pareiškia:

1. Lietuvos suvereninių teisių ir demokratinės san
tvarkos atstatymas yra pagrindinis lietuvių tautos užda
vinys. Kadangi sovietų pavergti lietuviai neturi sąlygų 
organizuotai vesti Lietuvos laisvės kovos, Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pareiga yra telkti draugėn .
visų kartų pajėgiausias ir pozityviausias laisvojo pasaulio ■
lietuviu jėgas tolesnei Lietuvos laisves kovai vesti.

i
2. Vliko Seimas gėrisi pavergtosios tautos sūnų ir dūk- Į 

terų nuostabia drąsa ir nepalaužiamu ryžtu išlaikyti tau 
tinę dvasią ir. nežiūrint okupacinių varžtų, reikšti savo 
pasipriešinimą okupantui.

3. Pavergtųjų lietuvių heroizmo ir drąsos pavyzdžiai 
Įsakmiai liudija, kad tautos laisvės idealai yra gyvi rusų 
pavergtame krašte. Tie pavyzdžiai Įpareigoja laisvajame 
pasaulyje gyvenančius lietuvius dar glaudžiau burtis apie 
\’yriausiąji Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą ir kitas Lie
tuvos laisvinimu besirūpi' čias organizacijas, kad visų 
mūsų sutelktinėmis jėgomis ir suderintos veiklos pastan
gomis galėtume sėkmingai tęsti Lietuvos laisvinimo dar
bą iki galutinio laimėjimo.

4. Vliko Seimas griežtai protestuoja prieš Lietuvos 
okupanto skelbiamą neteisybę, kad gilias tradicijas turin
ti lietuvių tauta savo noru Įsijungė i Sovietų Sąjungą.

5. Seimas paveda Vliko Valdybai pareikšti padėką 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir kitų kraštų vyriausybių 
nariams, parlamentarams ir kitiems Įtakingiems asme
nims. kurie Įvairiomis progomis kelia ir remia Lietuvos 
ii- kitų pavergtų tautų išlaisvinimo reikalą.

6. Seimas paveda Vliko Valdybai tartis su Lietuvos
Diplomatine Tarnyba dėl Lietuvos diplomatinių postų is-Į lėktuvų bendrovių atstovai 
laikymo, jų stiprinimo bei nepriklausomos Lietuvos fondų Ir sutarė naujus tarifus, ku- 
tolimesnio naudojimo ir eventualaus papildymo reikalu.

Metų proga. Iš savo pusės linkiu tautiečiams linksmų Ka. 
ledų Švenčių ir laimingesnių Naujųjų Metų.

J. Rajeckas,

Lietuvos atstovas

Tautinės prigimties išlaikymas, lietuvių kultūros ug
dymas ir kova už pavergtos Lietuvos laisvę tegul būna 
mūsų išeivijos jaunimo ir vyresniųjų bendri tikslai atei
nančiais 1972-siais metais.

JAV Lietuvių Bendruomenė linki visiems geros va
lios lietuviams tyro Švenčių džiaugsmo ir geresnių 1972-jų 
Metų.

JAV Lietuvių Bendruomenės 

Taryba ir Centro Valdyba

Lietuvos Laisvės Komitetas ir Lietuvos Delegacija 
Pavergtųjų Europos Tautų Seime sveikina Kalėdų Šven 
čių proga ir linki laimingų Naujųjų Metų.

Vaclovas Sidzikauskas

UŽ $200 Į EUROPĄ

Ha wa juose posėdžiavo

tis tėvynei Lietuvai.
J. P.

POLITINIŲ STUDIJŲ 

DIENOS

kils nauja iniciatyva ir kito. 
se lietuvių kolonijose, gal 
susidomės ir jaunoji karta 
vaidybos menu.

Antra, reikėtų pradėti 
planingai organizuoti me
džiagos rinkimą Kanados 

JAV Lietuvių Bendruo- lietuvių istorijai. Vyi •iausy-

tu jau didoką skaičių profe-į ver; r
šorių, turime technologijos į Sąjungos politiką bei pokal-1 jaunimas galėtų pamatyti 
ir aplamai šios šalies gyve-. bis praktiškosios laisvinimo, savokultūriniūš"lobius,; fyš- 
nime pasiruošusių ir aukštų; veiklos klausimais. .: z; Jriuošittš 'piaėitiės epizodus 
postų pasiekusių lietuvių,! ____ .,.„,1.=^. t ir pan. Ten galėtų būti ir
kurie nedirba savo tėvynei.; Plen^ .'kalbėJo: L.^a"j lietuvių archyvas, kuris atei- 
savo gimtajam kraštui.. Jei. JTluk?S ( Lletu\os Rusimas..lunx..rix..J7™.-. 
gu būtų tokios sąlygos, kad; J- aut0S€L-P. Gurec-
’jie galėtų savo protą ir išsi-Į Jfa® (aP^ Kiniją ir Lietuvos 
mokslinimą paskirti Lietu/bylų), vietoje negalėjusio 
vai, kiek daug tai nulemtu atvy£ti B. Nainio, Algiman.

tas S. Gečys kalbėjo temakrašto gerovei! Bet... Dabar 
tos lietuvių jėgos atiduoda
mos svetimiems kraštams, 
svetimoms tautoms.

Ar jie nubyrės? Žinoma, 
nemažas skaičius lietuvių, 
jaunų ir pilno pajėgumo 
žmonių, atsitrauks nuo savo

apie LB ir laisvinimo darbą, 
dr. T. Remeikis pateikė gai
res laisvinimo veiklai, dr. B. 
Nemickas kalbėjo tema: 
"Lietuvos byla ir Europos 
Saugumo Konferencija“. 

Simpoziume, vadovaujant

tyje prabiltų studijomis apie 
Kanados lietuvius. Laikas 
būtų pasirūpinti lietuvių kub 
tūrine reprezentacija dailės, 
literatūros ir kitose srityse. 
Tai tik viena kita sugestija, 
kuri primena reikalą giliau 
pažvelgti i mūsų kultūrinę 
sritį. Pr. G.“

PRATĘSĖ NEDARBO 
PAŠALPĄ

tautos. Svetimųjų tarpe, li- .
kimo nublokšti ir priversti* Rekašiui, dalyvavo
pavieniui gyventi, jie neteksi tl?'s P’ofesoriai: salia hetu- 
tautinės savigarbos, pasi-; Y10 Pro^ cįr* ^ardzio, 
duos tai rutinai, kuri neiš-Pennsylvanijos.universi-
vengiamai slopina dvasinius*teto ^?.vl£5r^S>.s zln?vai ~~ 
lietuvių polėkius, bus palai- Pro^* R. Kmtner ir prof. 
doti ten, kur pateko, patys ^ernon V. Aspatunan. 

ną ir atgal ekonomine klase • ugmirš, kad yra lietuviai, ir
kainuos žiemą $404. vasarą, lygiai bus visų kitų užmiršti.
$556, tarp sezono $454. j

Kongresas nutarė pratęs-* 
ti nedarbo pašalpą 13 savai
čių ten, kur bedarbių skai> 
čius.yra netnažesnis kaip 6.5™1 
nuošimčio. Tokių valstijų y- 
ra 11. Vienur dabar mokėjo 
26 savaites, kitur 39 savai’ 
tęs, todėl dabar bus moka- 

I ma per 39 ar 52 savaites.Gruodžio 11 d. apie naci-į 
t' onalizmą bei JAV vyriausy, . s l - • t • . t Tam reikalui per metus

Iš Nevv Yorko Į Kopenha- Čia kaltos vis didesniame bes nusistatymą Lietuvos n*} į>us papildomai išleista 274
gą. Frankfurtą ar Ženevą skaičiuje pasitaikančios miš-Į Baltijos valstybių klausimu ‘ doleriu.

rie veiks ištisus metus nuo žiemą $224. vasarą $314. ki_ rios vedybos, po kurių apie kalbėjo D. Martin, Rytu Eu- j
. , ! ateinančio balandžio mene- tu metu $244. Sąlyga — iš- darnų bendravimą su savo ropos reikalams skyriaus V.

/. Ryšium <u numatoma Euiopos Saugumo Konfeten- šio. Pagal tą susitarimą, bi- vvkus reikia išbūti 22-45 tautos žmonėmis retai gali’ departamente viršininko pa- Nerasi medžio be sakot, o 
cija, Seimas paveda Vliko Valdybai kartu su Lietuvos lietas iš New Yorko Į Londo-Į dienas. ma kalbėti. Nauji ryšiai, vaduotojas. Jo pareiškimas žmogaus — be ydo».
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KAS SKAITO KAMI
TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, - 

TO NIEKAS NEPEIKIA. *

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas Detroite
Tautos Fondo vardu kalbėdamas, prel. J. Balkūnas 

mums i ausis pripūtė visą eilę skaičių. Jis Įvardijo visus 
kraštus ir visas institucijas, iš kurių Vlikui piniginė pagal
ba ateina. Čia paaiškėjo, jog 1971-sius metus Vlikas pra- 
dėjęs su 24,483 (centų neminiu) doleriais, jog iš Altos 
gauta 15,000 dol., iš Kanados LB — 8,074 dol.. iš Austra
lijos — 2.242 dol., iš Nauj. Zelandijos — 70 dol. ir iš Ve. . 
necuelos... 50 dol. Toliau aiškino, kiek iš pavienių asme , 
nų aukų sulaukta, kiek specialiai Bražinskams gelbėti.! 
kiek Kudirkos reikalui, kiek gauta per Baifą ir t.t. Paga
liau sužinojome, jog per šių metų 11 mėnesių Įplaukų bū- . 
ta 45,851 dol. Paskui nurodė visas išlaidas ir baigė lanki i- ’ 
čio 30 d. turima 22,421 dol. suma. Dėl aukų jis nebuvo > 
pesimistas, nes, pav., pernai apyvartoje būta penkiais ! 
tūkstančiais mažiau. Entuziastiškai aiškino, jog kitais 
metais Romoje, prel. MįLnęeyičįąųs. rūpesčiu. bus išleista 
200 Lietuvos žemėlapių. Pusę, iLeidimo sumos jau apmo
kėjo prel. Kalulius.

Kanados Tautos Fondo pirm. Stasys Panelis paaiš-j., ... - . . . . , ..... n . ... . - ..1 , - . 1 1: (Rialdemo .r..iu trejetukas Vliko seime Detroite .tih i m. gruodžio 4-o dienomis. Is kaires i dešinę-
kino, kad jo krašte esama tik apie 25.000 lietuvių, ir pas-!,__ , ,___  o.__ L ... ».r___ x ...
kui jau dėstė, kiek pas juos šįmet T. Fondui surinkta. Pa. 
sirodo, galutinis skaičius lapkričio gale yra 11,133 dol., ir 
jis čia Vlikui atvežęs du čekius, iš viso 10,000 dolerių.
Kiek vėliau tuos čekius iškilmingai prel. J. Balkūnui it ei 
kė. O seimo sesijai besibaigiant. J. K. Valiūnas paskelbė, 
kad Vliko Valdyba, Įvertindama Kanados nuopelnus Tau
tos Fondui, StasĮ Baneli ”nuo šiandien pakelia Tautos 

Fondo centriniu vicepirmininku“.

Nuotrauka Jono Gaižučio
Jurgis Valaitis, Juozas Skorubskas ir Alfonsas Nakas.

Labai drąsios, vietomis kontroversiškos kalbėtojo 
mintys sukėlė Įdomias diskusijas. Čia prelegentą ko nors 
klausė aiba jam replikavo V. Alantas, S. Jakubickas, dr. 
V. Misiulis. dr. č. Kuras. A. žiedas, St. Šimoliūnas, J. Au
dėnas. Dėl vietos stokos, deja, nebegaliu nė diskusijų 
minčių aprašinėti.Visi trys pranešimai sulaukė gyvų diskusijų. Jose da 

lyvavo dr. K. Šidlauskas, dr. K. Karvelis, T. Blinstrubas, Dr. J. K. Valiūno pranešimas buvo pavadintas “Lie 
Stp. Jakubickas, V. Alantas. B. Baleišis, V. Suima, dr. J. į tuvos laisvės byla dabartinėje tarptautinėje politikoje“. 
Puzinas. Kaikurie kalbėjo po du ir daugiau kartų. Vieni

NEW YORK. N.Y.

Ruošiamasi Vasario 16jai

Gruodžio 10 d. Altos po
sėdy buvo atsidėjusiai nag
rinėta Vasario 16-sios Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo minėjimo progra 
ma. Sutarta minėjimo peril- 

1 gai reužtęsti. stengtis i jį į-

WORCESTERIO NAUJIENOS
Iš \Vorcesterio yra kilusi 

neviena žymi lietuvaitė

i čia gimė ir augo neviena 
! žymi lietuvaitė, štai kelios, 
kurias visų pirma atsimi
niau: Eleonora šaltenytė- 
Čarneckienė, Magdalena A 
vietenaitė, jo s sesuo Izabe-

spaudą, nes be j* n 
kaip be galvosi

būtume

Mire J. Mitrikaltč-Lukienė

Gruodžio 11 d. savame 
bute rasta negyva 67 metų 
amžiaus Julija .Nitrikaitė- 
I.ukienė. Velionė buvo bai
gusi Bostono muzikos kon-

lė Gustainienė, adv. Zuzana servatoriją. buvo nebloga 
Puišytė šalnienė, dainininkė dainininkė. Ji \Voivesteryje 
Apolonija Stoškutė, I.ilian gimė ir augo, bet gerai mo 
Mickevičiūtė-Mernik, dabar- kėjo lietuviškai, kelerius" 
tinė Lietuvos garbės konsu- metus mokė lietu i i kalbos 
le Juzė Rauktytė-Dauzvar- ir rašto lietuvi koj mokyk- 
dienė. loj, kurią išlaikė SLA 318

: kuopa su Aušrelės choru. 
PJano linkėjimai j Velionė palaidota gruo- 

džio 16 d. Notre Dūme ka-
Keleivio štabui, visiems pinėse. 

jo rėmėjams, skaitytojams ir Visiems velionės artimie- 
visiems lietuviams linkiu lai siems reiškiu gilią užuojau- 
mingų ir vaisingų 1972-jų tą.
metų. Remkime visi savąją J. Krasinskas

. T a j- -• i i Priešingai žaibus svaidančiam Kasulaiciui. dr. J. K., ,.............. ...norėjo daugiau detalių apie J. Audėno pranešima. Kiti — Į __ ... .7, . . , ... I gai reuztęsti. stengtis 1 p }-i• * -i • * 1 t> r - 1 x 1 i Valiūnas kalba ramiai, gal net kiek nuobodokai, kiekvie- ;7Japie žemėlapius, treti prašė prel. Bakuną kartoti kainu-i „ .. . . s , , .. < liauka jaunimą aktyviais •
i • - au j- 1 x - 1? n m - - ™i, ,• na žodi, regis, pirma apgalvodamas, o tik paskui istarda. voitaisAic i <nuos skaičius. Altos direktore E. Pauraziene papasakojo - . 1 s . . .. .. * . . , veikėjais, pavesta įasytojui s»

sp;

•N
riuos skaičius. Altos direktore E. Paurazienė papasakojo mas. Tik labai retais atvejais jis susijaudina, ir po to be-!
apie Altos pajuostą peticiją Simo Kudi.-Kos reikalu, .son- vejk vjsada taniški blikos , imaL Jis n oje>
ma sunokti bent 100.000 parašų ir Įteikti JA\ vymusyj bevgik va,anda užtrukusjoje kalboje alietė Kinfj So.
bei. Prašė nė vienam is seimo neišvažiuoti arba ndpasira- Sąjungos', net Vokietijos politika. Palietė Vliko sau
sins. arba ir nepasėmė po peticijos lapą parašams rinkti. kjus gu ukrainiečiais ir kitaif kaimvįais. 0 taip pat 
(Vieną lapą šių sodnų autorius gavo. Labai gaila, Kad k]-us gu ARa ,r LR b(?. Daug d-megio ?k
peticija nėra taip paruosta, kaip jas paruošia amerikiečiai, IA v idert0 Nixono ke]ionei į Mask planuoja.'
tad sunku bus amenkiecių parašus gauti. Lik ame tai rei. ‘ v i t* L & -. i mai Europos valstybių saugumo konferencijai. Abiems

! šiems atvejams Vlikas darąs pasiraošimus. ir jis pats, dr.ketų daugiau atskirai pakalbėti).

A. Kasulaičio ir J. K. Valiūno kalbos
J. K. Valiūnas, žadėjo kad ir su velniu dėtis, jei tai Lietu- 

i vos bylai pasitarnautų. Dėl ruošiamo Jaunimo kongreso

šiemet gražiai veikusi SLA 57 kuopos (\Vorcestery, Mass.) val- 
P Jurkui organizuoti meni- dvba- Iš kairės ! dešinę sėdi vicepirm. Vincas Dabrila. pirm. Vin- 
nę dali Ji* pažadėjo parū-1 cas Mitrikas. f in. sekr. Elena Lendraitienė. ižd. Jonas Dvareckas, 
pinti tinkamą vaidinimą,' narė Ona SHinskienė. Stovi sekr. Juozas Krasinskas. Jonas Stan
kui} atliks jaunimas. Anot kevičius. iždo gtob. K. Zuris ir Zigmas Snarskis.
nuo pat Altos Įkūrimo joje; ____ ________________________ ________

Pagal rašytą darbotvarkę pirmasis posėdis turėjo ; buvo pasakęs nemaža karčių žodžių, kuriuos, itfeiaiškinus, 
tęstis nuo 10 vai. iki 12:30 vai., o antrasis, po pusantros! kitą dieną viešai ir iškilmingai atšaukė, 
valandos pertraukos užkandžiams, turėjo prasidėti 2 vai. Nors J. K. Valiūnas porai spaudos atstovų buvo da- 
Kadangi buvo pradėta 40 miniučių pavėlavus, o užbaigta Vęs savo kalbos metmenis, bet tai ir buvo tik metmenys,
1:15 vai., tai užkandžiams tebuvo leista tik viena valanda. Į tik griaučiai, tik kokia penkta dalis. Trys magnetofono i vauti ir 
Lietuvių namai yra tokioje miesto daly. kur ieškoti ręsto- ■ aparatai jo visą kalbą nusirašė. ] nėjime.
ranų nėra jau labai patogu. Po puodeli ka vos ir kokteiliui i

dalyvaujančio A veikos, bu-
•
1 vo gerassumanymas organi, 
zuoti vaikų dovanų nešimą 
Į sovietų atstovybę kalina-' 
mam Simui Kudirkai. Vai ' 
kai. kurie tame žygy dalyva-

Moterų organizacijos 

sukaktis

Jau 50 metu čia veikia R.

Inž. Vaclovas Birutis išė
jo Į pensiją ir persikėlė Į sa
vo naujus namus Aloriches,
L.I., N.Y.

Katalikių Lietuvių Motera
vo, visą gyvenimą atsimins draugija. Ji yra viena se- . 
jį ir jų tėvų žemei padarytą niausiu lietuvių organizaci- -a,)ar vtl Priėjo
skriaudą. Todėl jaunimą rei- jų, bet Į jos ruoštą 50 metų
kia įtraukti aktyviai daly-. veiklos sukakties minėjimą •

Vasario 16-sio> mi-, teaj.Vyj.ę vop asmenų. O ' Auka Altai

i juk neabejotina, kad Yorke
Dr. Leonardas Plechavi-

T. Gervickienė ilgesni lai-
) sire 

dirbti.
J. Klevas

. v . . yra daug daugiau tokių, ku-
skirtą mazuų sviestam} atstovams ir svečiams parūpino j Blin„trnha. V. B Karvplis dr j p;ųūnas dr V \laiaus-1 -~P jakU .)UV° raP’ta- n\- rios toje organizacijoje vei- čius iš Yonkers, N. Y., lanky-
patys rengėjai. Skurdžios buvo tos piimosios vaišes, bet-, \ . 7. ’ j a tv v s l t sėjimas bus \ asai io _l d. seniau ar tebeveikia ir damasis Chicagoje per Pa

V- • j •--• * x -j • • - -• , kas. J. Audėnas, dr. A. Darnusis. V. Šarka. J. Par—’erai n* i ramT/So Antvomn nnco/'h’in nioLog rc.vizvvoi’rv

Diskusijose po dr. J. K. Valiūno kalbos dalyvavo T. į▼->-»- i i -rr -x t T • 1 T IT X < _ 1    '

Pažemėnas, Richmont vidurinės mokvk-gal ir } naudą išėjo. Antrame posedvie niekas neziovavo - , . TZ , ... Tv i , •• i® 4 j- „ - -j i i dr. K. Šidlauskas, A. Kasulaitis. Diskusijų pradžia sukos}. los saleie.ir varnų negaudė, nes alkanas žmogus visada vra oaug- . . . . , . .. . . .. T • •, „i. ,A. . . . * . i apie jaunimą, stebintis Antrojo Jaunimo Kongreso vaduatidesnis. Dabar jau buvome nukelti i žemutinę sale. nes ■ J . -- - - - -. „ . ,.,v. . . , . , “. . . , nereagavimu i vliko užklausimus,viršuje, didžiojoje saleje, kur įvvko pirmasis posėdis, bu-! . ‘ . ....J i teigęs, jog V liko vicepirmininkas ji
vo ruošiamasi vakaro baliui, r ’ x- 7 t - w -x • ;į jo tie neatsake. Visus tirštuosius oumus išsklaidė prabilęs ■

Antrąjį posėdį prądędąaL buvo laukta dar lyg ir ne-j pats vicepinn. J. Audėnas. Esą, iš kelionių grįžusio dr. J. j 
baigtų po pirmojo posėdžio diskusijų, bet diskutuoti jau
niekas nebenorėjo. Perskaičius porą sveikinimų (juos su-

Mat, kalbėtojas buvo “Vienybė“ mirė jo 85 metų 
jiems rašė net 4 laiškus, i sukaktį

seniau ar tebeveikia ir 
■ dabar. Deja, jos i 50 metų dėkos Dieną, paaukojo Ame- 
Į sukakties minėjimą neatvy- likos Lietuviu Tarybai $50 
' ko. Lietuvos laisvinimo reika

lams.

minėjau anksčiau), buvo grįžta prie normalios darbotvar
kės. O darbotvarkėje buvo Algirdo J. Kasulaičio ir Vliko 
pirm. dr. J. K. Valiūno paskaitos - pranešimai.

Pirmuoju kalbėjo A. J. Kasulaitis, jaunas Clevelando 
lietuvių visuomenininkas, vienas iš pačių žymiausių krikš
čionių demokratų vadų. Detroitiečiams jis jau gerai pa
žįstamas, nes prieš keletą metų ‘ji atradę kaip ugningą, 
žodžio nestokojantį, visas gerąsias retoriko savybes tu
rintį kalbėtoją, mes jau kelis sykius jį čiabuvome kvietę

Tam minėjimui taikiniu
kavo Operetės choras, kuris rašyt • PFTRPNAš__

Vienybė Lietuvninkų“-yra senesnis už j^NSININKAS
K. Valiūno jis dar neturėjęs progos susitikti, ir pats kong- j pradėjo eiti prieš 85 metus.' terų draugiją. ;
leso rengimo komiteto pirmininkas rvtoj dalyvausiąs Vii- į Jos turinys ir politinė linija! » . , , ,
ko seime. Paskui jau buvo diskutuojama apie politinius keitėsi kartu su leidėjų ir re-! Šis choras yra nepriklau-' vnU J-rT

daktorių pasikeitimu. Po ku. somas, todėl seniau jis buvo nese, kad Tėvynė* ledanto- 
visaip įtarinėjamas ir pradalykus.

* . , v, . , . a . rio laiko žodis „Lietuvnin-
Diskusijas užbaigus, buvo duotas žodis buvusiam ; ku„ nukrito, ir beliko tiktai 

Lietuvos ministeriui pirmininkui gen. .Jonui Černiui, kuris, , „vienybė“, kuri ir iki šiol. kaip matome, jis buvo pa- 
kaip svečias, kartu su popnia Černiuviene dalvavo popie ' tebeeina. Dabar j'ą redaguo i kviestas katalikių organiza
ciniame posėdyje. Jis. prie mikrofono atėjęs, pasidžiaugė ■ ja Jonas Valaitis. leidžia* cijos renginio meninės prog.

vardžiuojamas. O šiandien,

dr. J. K. Valiūno tik ką paskelbtomis mintimis, iš kurių , Valerija Tys’iavįenė. 
matyti, jog Vlikas nesėdi rankų sudėjęs. Esą, tokia nenor- i

,• . i • 1 - X- 1 _____ ir. __ : x_.x,’ ________ •

ramos atlikti.

mali. tokia slegianti padėtis negalės ilgai tęstis, nes ir po j Jos leidėjai lapkričio 28 Yia noiinčių tą choią lik-
Jo pranešimas, kaip pats prelegentas paaiškino, buvo už- Prancūzu didžiosios revoliucijos netvarka tęsėsi tik apie • d. suruošė banketą minėtai vieluoti bet tai peiktinas

60 metu? Ateis, sakė ąen. Černius, laikas, kad Lietuva ! sukakčiai atžymėti. I noras. Re.kia l.nkėt., kad
! choras dar ilgai ilgai gvvuosakytas. Buvusi nurodyta ir kalbos tema. su labai ilgu pa

vadinimu : ”Dabartini« lietuvių tautos pasipriešinimas so
vietinei okupacijai ir jo reikšmė Lietuvos suverenumui 
atstatyti.“

Kalbos turinys buvo suskirstytas i 8 skyrius,: 1. De 
šimtmečio pradžios fonas, 2. Kovos apiaiškos pavergtoje 
tėvynėje, 3. Atliepis į ugnies peteliškės sindromą, 4. Idė
jinio prado pabrėžimas. 5. Paukščiuko hipnozės mitas, 
6. Dvilypė pasipriešinimo reikšmė. 7. Lietuviškos akcijos 
apžvalga ir 8. Atsakymas kovojančiai tautai.

Galėčiau pradėti cituoti jo kalbos ištraukas, bet ma. 
no Straipsnis jau labai nusitęsė ir galo dar nematyti. Te
galiu tik pasakyti, kad A. Kasulaičio reikalavimai kovo
jančiam lietuviui yra griežti ir kad jo išvados gan opti
mistinės. Ši kalba buvo gražiai, aiškiai atspausdinta ir 
jos kopijos išdalintos spaudos atstovams.

tikrai grįš į laisvų tautų tarpą. Dieve, padėk jums visiems 
nešti sunkią naštą...

Alfonsas Nakas

(Bus daugiau)

LDD susirinkimas

LIETUVIŲ FONDAS 

PASKIRSTĖ PELNĄ

rius Juozas Petrėnas nuo 
gruodžio 16 d. Bėjo į pensi
ją, kad Tėvynę dabar reda
guos redakcinė komisija ku 
l iai pirmininkaus centro val- 

, dybos sekretorius Algirdas 
j Budreckis, ir kad laikraštis 
1 išeis kas antra savaitė.
I

Šia proga verta pažymėti, 
kad Juozas Petrėnas, kaip

tu, nepaisydamas "Šabo, ?at-vl'^ ^^raštininkas, per- 
riu“ viliojimu. , redaguot1 Ievyne, jos

tunnj žymiai pajvainno įrGiuodžio 12 d. Bručo sve 
} tainėje buvo eilinis Lietuvių 
į Darbininkų d-jos susirinki
mas. Jame priimti du nauji! 
nariai. Malonu, kad kiekvie-Į
name susirinkime sušilau- dienė, gyvenanti VVoodha- 

vene, nusilaužė ranką. Gy-

J. Vlks.
pagerino.

Įvairios naujienos

Žymi veikėja Bronė Spū-

Išėjęs į pensiją, jis tur 
‘ daugiau laisvo laiko 
bai. todėl lauksime jo naujų 
veikalų. Ji paskutinis roma
nas "Vilniaus rūbas“ išėjo 
1965 m. Kaina $3.75. Gali
ma gauti ir Keleivio admi
nistracijoje.

uUl v -

, teko $8,200. specifiniam kul 
tūriniam uždaviniam (15 ( kiame naujų narių, 
gavėjų) paskirta $12,050. ‘ dosi namie. Linkiu jai grei-

Jau seniau buvo išrinkta tai pasveikti ir grįžti į vlsuo- 
Viso labo per savo veiklos! komisija draugijos istorijai, meninį darbą 

metus Lietuviu Fondas lie-i Pa,'uosti, bet per atostogas » • •
. '.....................  ji mažai ką nuveikė. Sutarta; Daug metu veikęs Opere----------------------------------- -

m svietimui_(23 gavėjai) tuvybei išlaikyti ir lietuvis-! dabar tą darbą paspartinti J tės choras likvidavosi. Kaso Paragink savo pažistamus 

paskirta 519, i io, specialiem kai kultūrai puoselėti jau y-j Susirinkimas baigtas, kaip je buvusius $350 paaukoj 
LF kultūriniam projektam ra paskyręs $172,000. įprasta, vaišėmis.

Lietuvių Fondas iš šių me
tų pelno paskyrė $40,000 lie
tuvybės reikalams. Lietuviš
kam

je
pranciškonams.

paaukojo išsirašyti Keleivį, 
metams $7.00.

Jo kair.a
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Koks bus naujas Vilniaus
Ei . . iT!ateatras
d _
Vilnius netrukus turės 

naujus operos ir baleto teat
ro rūmus. Dabar atliekami 
scenos Įrengimų darbai. Te’ 
nykštė spauda rašo:

„Scenas Įrengimai — tai 
sudėtingų mechanizmų kom
pleksas, valdomas iš vieno 
bendro pulto. Scenoje bus 
pakeliamos ir nuleidžiamos
aikštelės, per visą sceną ju
danti aikštelė ir dvi iš šonų 
užvažiuojančios aikštelės. 
Tokios pagal paskutini tech
nikos žodi Įrengtos scenos

dar neturi nė vienas mūsų 
šalies te^as^bid u««

Montavimo darbus atlie
ka leningradiečiai, Rytų Vo_ 
kietijos specialistų prižiūri
mi. Montavimo darbai turi 
būti baigti iki 1972 m. gegu
žės 1 dienos.

Mirė J. Maceinienė

Vilniuje mirė Vokietijoje 
i gyvenančio filosofo prof. dr.
' Antano Maceinos žmona Ju- 
, lija Tverskaitė-Maceinienė. 
‘ gimusi 1907 m. Paskutiniuo- 
! ju metu ji Lietuvoje reiškėsi 
1 kaip vertėja, daugiausia 
i versdama iš prancūzų litera
tūros.

AR JAU PASIRAŠĖTE
PETICIJĄ? _____________________

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

Rezistencija, romanas,
_______ ______ _____ parašė R. Spalis, 429 psl.,

metų rytą švenčių nelaukia* | či^Yietuvos okupaciją, re-1 Keleivio prenumeratą, su- kietais viršeliais, kaina — 
ma. Mat, tikima, kad nuo , Įjgijos persekiojimą ir Simo'

Ilgai nesimatę draugai ( 
stengiasi tą dieną susitikti.!
Būna. kad ir kaimynai, ilgą 
laiką pykęsi, tą dieną susi-j Amerikos Lietuvių Tary-
taiko ir pasikeičia linkėji- įa lietuvių visuomenės orga- 
mais- nizacijoms ir pavieniams as

. . menims jau yra išsiuntinė*
Pietų V ietname Naujųjų ■ peticijų blankus, liečian- į

pirmojo tos dienos svečio' Rudirskos nuteisimą, 
priklauso namų laimė arba( *
nelaimė, todėl niekas neno Peticiją norima Įteikti 
ri i kitus namus nelaimės at- prezidentui R. Nixonui prieš 
nešti ir iki pietų Į svečius jam išvykstant Į Sovietų Są

jungą.

Peticijos parašų linkimas 
sėkmingai vykdomas visoje 
Amerikoje. Tikimasi surink, 
ti virš 100,000 parašų. ALT 
kiekvieną jūsų prašo šiame

neina.

Korėjoje

Jei Naujųjų metų naktį 
miegosi, tai pražils antakiai, 
sako Korėjos liaudis. Nau= 
jųjų metų rytą išeinama darbe pagalbos surinkti kuo 

didesniam parašų skaičiui, 
kreipiantis ne tik Į savuo
sius, bet ir Į savo pažįstamus 
bei bičiulius kitataučius.

Peticijoje prašoma nuro
dyti vardą, pavardę, adresą

Kai ateina Naujieji metai
Kiekviename krašte ‘jie 

kitaip sutinkami. Kiekviena
me krašte kiti papročiai, bet 
visur visi turi vieną tikslą: Į 
suteikti savo artimiesiems. J 
bičiuliams ir pažįstamiems į 
malonumo, bent palinkėti • 
jiems kuo daugiau laimės. 

Japonijoje

Japonijoje prieš Naujuo
sius metu prie durų pakabi’ 
nama surištų bambuko, pu
šų ir slyvų šakelių puokštė, 
kaip pastovumo, ilgo am
žiaus ir greito augimo ženk
las. Naujųjų metų naktį var- j 
pai skambina 108 kartus. ■ 
Pagal liaudies padavimą, i 
tuo meu žmonės peržengia 
kažkokį slenksti, už kurio' 
jų laukia likimas, gal ir lai
mė.

Naujieji metai japonams 
prasideda sausio 1 d.. Prieš, 
švintant jie išeina iš namų 
ir sutinka patekančią saulę, i 
Vėliau skuba namo prie! 
švenčių stalo. Pagal tradici- ’
ją, tą rytą tarpe patiekalų, 
turi būti ilgų plonų makaro’! 
nų, reiškiančių ilgą amžių,Į 
ryžių, reiškiančių perteklių,: 
ir žirniu, reiškiančiu sveika- 
tą. !

Iš namų i namus vaikšto 
šokėjai, užsidėję liūtų kau
kes, ir dainuoja specialias: 
dainas. Į

Indijjoje

Indijos .šiaurej 
sius metus švenčia TEilan 
džio mėnesi, pietuose — ko
vo. vakaruose — spalio, o 
Keralos valstijoje — liepos 
ar rugpiūčio mėnesi.

Plačiai tikima, kad Nau
jieji metai bus tokie, kokia 
bus pirmoji jų diena, todėl' 
tai dienai skrupulingai ruo’ 
šiamasi.

Namų langus ir duris in
dai papuošia lemputėmis, o 
prieš slenksti nupiešia pa- 
veiksus, kaip svetingumo 
ženklą. Tą dieną reikia būti 
labai mandagiam. draudžia
ma pykti, keiktis.

tikima, ištisus metus praleis 
svetur.

Per Naujuosius metus pa
keičiami moliniai indai. Se
nieji sudaužomi, perkami 
nauji. Ant švežių stalo yra 
sudygusių gimdų, česnako, 
uksuso ir žalių varpų sulčių, 
indai su plaukiojančiais ža
liais lapais ir taurė su gyvo
mis žuvelėmis.

Irane ateinančių metų ko
vo 1 d. prasidės 1349 metai.

Sudane

Čia Naujieji metai šutam’ 
pa su nepriklausomybės pa
skelbimo diena. Tai buvo 
1956 m. sausio 1 d. Tą dieną 
sudaniečiai linki vienas ki
tam surasti žalią riešutą. Tai 
reiškia — laimę. Kad linkė
jimas išsipildytų, riešutai iš 
anksto išbarstomi.

1
Kambodijoje į

t
Naujieji metai čia prasi-į 

deda balandžio 12 d. Jau!I
kelios dienos prieš tai iš : 
smėlio supilami maži kalne-- 
liai. kurie, pagal budistų ti=! 
kybą. reiškia visuotinę mei-, 
lę. Sostinėje svarbiausioj į 
Auksine vadinamoj pagodo-t 
je (budistų bažnyčioj) toki! 
kalneli supila aukštieji val-> 
dininkai. Pagodos centre y-J 
ra Meru kalnas, Žemės ašies! 
simbolis. Pagal padavimą, 
po juo saugojami Budos 
plaukai.guriuos jis nusikir

pdamas Į vienuoly
je. kalnelio smiL

telė reiškia, kad žmogus iš
silaisvino iš kurios nors nuo
dėmės. Kad ateinančiais me
tais nebūtų sausros, visos 
Budos statulos nuplauna
mos.

Vietname

KAS GALI PRALENKTI i
DR. B. MATULIONĮ?

i
Dr. Balys Matulionis jau, 

antrus metus, mokėdamas

moka ją ir už 7 kitus asme
nis.

ROMANAI LABAI ĮDOMŪS

ATSIMINIMAI
MES VALDYSIM PA

SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 26S psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Būtų malonu, kad atsiras
tų tokių, kurie pralenktų ir m0 ^5 m I tomas, 

psi., Kuinu
dr. B. Matulionį ir užsakytų

$6.00.
Andrius Valuckas, NE-j .GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,j

MUNO SŪNŪS, romanas iš, Stefanijos Rūkienės atsimi-' 
suvalkiečių ūkininkų sukili- nimų II-sis tomas, kaina

280 kietais viršeliais $6.00.
LIETUVA BUDO, Stepo- 

Andrius Valuckas, NE- i n° Kairio atsiminimai, 416 
...$2.00Keleivį dar didesniam savo’ MUNO SŪNŪS, II tomas, psį. kaina ..._ .. . 

428 psl , kaina $4.00.
Aloyzas Baronas, PAVA

SARIO LIETUS, 261 psl.,
. kaina minkštais viršeliais 
i $2.50, kietais $3.75.

Jurgis Gliaudą, LIEPS- 
Didžiosios Lietuvos Kuni-;NOS IR APMAUDO ĄSO- 

Antanas Giedrius, 140 psl., ČIAI, premijuotas romanas,!

bičiuliu skaičiui.

Ką tik gavome

TAU, LIETUVA, Stepo

no Kairio, 48b psl., kai- 
i na ......... ................ $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie

linio, 464 psl., kaina....$2.00
PENKTIEJI METAI, Kip

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

ATSIMINIMAI IR M1N-

gatves linksmintis. Sodžiuo 
se vykdomos mergaičių šo
kimo i aukštį varžybos.

Bali saloje

Indonezijos mažos Bali 
salos (netoli Javos) gyven
tojams Naujieji metai būna 
kas 210 dienų. Tiek dienų 
turi jų metai. Jiems iš anks’ 
to ruošiamasi. Iš padažytų 
ryžių statomos 2 metrų kolo- 
nos kaip dovana dievams, 
bet tas kolonas suvalgo žmo
nės, kai prasideda 10 dienų
trunkanti šventė. Dievams į visuomenės veikėja Agota 254 Psl- minkštais viršeliais SAULIAI, romanas, 265 psl.! KONTRŽVALGYBA LIE- 
tenka pasitenkinti tik žiū- šuopienė. J. ir Bal. Braz- kaina $5.00. , kaina $3.50. i TUVOJE, Jono Budrio at-

džioniai,’ Marijos Aukštes- Vėjas lekia lyguma, romą-1 Anato»i;iI<t • rtiJ sim-inimai 224 Pe
niosios Mokyklos lietuvaičių nas> parašė Aloyzas Baro- žOLĖ 254 psl ro-' $2'^'

gaikštijos 1529 m. Statutas,
261 psl., kaina $10.00. 

Agonija, romanas, antra

304 pusi., kaina $4.00. Į TYS, Kazio Griniaus, I to-
Birute Pūkelevičiūtė, — mas’ 300 Psl” kaina ........ S2‘

ŠEŠTADIENIS, ATSIMINIMAI IR MIN-

Chicago. III. 60629. 
Amerikos Lietuvių Taryba

kaina $3.00.
Sudiev! Aš išeinu..., romą-ANT KELIŲ..., romanas iš 

nas, parašė Birutė Kemėžai- kun. Strazdelio gyvenimo. 
Jonas Valaitis senas ne-' tė, 294 psl.. kaina $4.50. į J tomas 200 ps., kaina 82.00 

dagogas ir rašytojas, vet. gy-‘ Ištikimoji žolė, romanas, j11 tomas 160 P5-’ kaina $2-00 
dytojas Karolis Avižienis,'- parašė Anatolijus Kairys, Alė Rūta, 'z,r'NT,r T

* * *

SAKAIS, Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atsiminį- 
mai, 176 psl. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS; 

Juozo Audėno atsiminimai, 
VIENIŠI PA- 227 psl-, kaina..........  $4.00

j Lenką pasiteirKinu lik žiu- 
! rint. kaip žmonės tas gėry-
I bes sudoroja.

ĮIŠLAISVINKIT BALTUOS 

VALSTYBES!

• ’Tšlaisvinkit Baltijos vals
tybes“ — tokios antraštės 
laišką paskelbė „The New 

i York Times“ š. m. gruodžio 
! 11 d. laidoje. Jo autorius F. 
Berzinš (iš Flushing. N.Y.) 
kelia klausimą: kodėl trys 
Baltijos valstybės nėra J.T. 
nariai? Juk jos, net nedaly-Į 
vavusios antrajame pasau
liniame kare. buvo vieninte= 
lės pralaimėtojos. Esą, sun-' 
ku įsivaizduoti labiau netei
singą padėtį. Autorius pažy
mėjo : „Pasaulis daugiau ne
gali pakęsti tokios neteisy
bės. Baltijos valstybės tun 
teisę būti laisvos ir būti J. 
Tautų nariais“.

Šalia laiško įdėtas pieši
nys — sovietų kūjis su piau- 
tuvu bei du ginkluoti sovie’ 
tu kariai.

(E)

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

177 psl., minkštais vir-'Rūtos“ ratelio narės, kurio nas> A nnpirmininkė yra G. Čepaitė, šeliais kaina $4.00. manas' kaina »5-00-
ir Balzeko Lietuvių Kultu- Radvila Perkūnas, iston- -
ros Muziejus uoliai platina nė pjesė, parašė Balys Sruo-.
Amerikos Lietuvių Tarybos &a- 43^ Psk» kaina $4.00. 
paruoštą peticiją, kurioje iš
reiškiamas protestas dėl Lie
tuvos okupacijos, religijos 
persekiojimo ir Simo Kudir- £i 
kos nuteisimo.

PATARIAMA ĮSIGYTI

i <tr. Tarulis, VILNIAUS
495 psl., kaina

minkštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75, 

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove- 

, lės, 263 psl., kaina minkštais

kaina

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ĮJUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, fc'8 psl.,
kaina .............................$1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE-

KALĖDŲ ATVIRUKUI 

DAR NĖ 100 METU

šias K. Barėno knygas: ! viršeliais $3.00, kietais $3.50 • TUVA ATSTATANT, Ra- 
Tūboto gaidžio metai,! Rene Rasa, MEILĖ TRI-'polo Skipičio, 440 puslapių, 

premijuotas romanas, 438 KAMPY, 219 psl. kaina $3.- kaina ..............................$5.
psl., kaina minkštais virše- , šeliais — $3.75. 
liais $3.15, kietais $3.75. į Juozas švaistas: 21OB 

RIAI
7 i iš knygnešio kun. Al. Siela

aivizai PLAUKIA, romanai Prieš Kalėdas vien tiktai . Atsitiktiniai susitikimai, .
Bostone buvo unip 216 psl.. kaina minkštais vir-, ...nostone ou\ o pasiųsta apie . 1 raviciaus gyvenimo, 233 psl.
milionas kalėdinių atvirukų.' i,eaal- $2.50. , ^2.50.
O ar žinote, kad spausdinti: i
atvirukai tepasirodė tik 1874j
metais. Juos pirmasis pra-į 
dėjo spausdinti bostonietis 
Louis Prang ir iš jų susikro
vė nemažą turtą.

MASS. KALĖJIMU I
*" i

VIRŠININKAS — NEGRAS i

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

Simas
Mass. valstijos kalėjimų!

viršininku gubernatorius pa- j Joje beletristine forma pa
skyrė negrą John Boone. 50 vaizduota Simo Kudirkos 
m. amžiaus, dabartinį Lor-
ton kalėjimo viršininką. Jo
alga — $23,500.

KAS RAŠOMA KELEIVIO KALENDORIUJE?

Ką tik išėjo Keleivio kalendorius 1972 m. Štai kokie 
jo straipsnių pavadinimai:

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

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J.

Vacys Kavaliūnas. KAL Augustaitis, 154 psl., kai- 
NŲ GIESME, premijuota^ na $1.50.

i romanas, 201 psi., kaina SIAURUOJU TAKELIU, 
i $2.50. į K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
1 Aloyzas baronas; VIENI 1 kaina .............................$2

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 

atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75. 

GYVENIMO VINGIAIS,

jai MEDŽIAI, 117 psl. kai 
į na $ 1,50.

Vytautas Volertas, UPE

tragedija Vigilant laive. Tos į lietuvių gyvenimo, 248 psl.
knygos kaina 3.00. Ją gali- J kaina $3.00- 
X X- ■ TZ 1 • - J • • X ; Vytautas Volertas, GYte gauti ir Keleivio admimst-1 VENIMAS YRA DAILUS

Irane

Irane Naujuosius metus1 
sutinka kovo 22 d. vidunak-1 
tį. Šaudoma iš patrankų irs 
šautuvų. Tuo metu iškeltose 
rankose visi laiko sidabri-' 
nes monetas. Kas to nedaro.'

Per Naujuosius metus 
naktį žmonės eina į parkus, 
laužo persikų šakeles su pri
brendusiais pumpurais ir 
dovanoja vienas kitam, kaip 
laimės ženklą. Ryto metą 
kiekviename bute rasite ryš’ 
kių spalvų gėlių.

Naktį uždegami laužai. 
Juose kepamai 'šventės ska 
nėstas, panašus į ryžių pyra-j 
gą. Kol tas skanėstas (ban; 
čung) gaminamas, vietna
miečiai, sėdėdami aplink 
laužą, pasakoja pasakas, į- 
domias istorijas. Jie puošia 
ne eglutes, bet mandarinų 
medelius.

; TEKA VINGIAIS, romanai
i 332 psl., kaina $3.50.

Alė Rūta, KELIAS Į 
KAIRĘ, premijuotas romą- dr. P. Kalvaitytes-Karveiie- 
nas iš JAV senosios kartos nės, 360 psl., kaina .. $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 

1944-1S50 metų atsimini- 
I mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas; 273 pusi. kaina 53.

PER GIEDRĄ IR AUD

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

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

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSU SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais vii-še- 
liais $2.50, kietais—$3.75.

VYSKUPO P. BŪCIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet
ronėlės Orintaites, 234 psl., 
Kaina $3.00.

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininką atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

romanas iš lietuvių emigran 
tų gyvenimo, 242 psi.. ka? 
na $2.50

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

Įsigykite teisininko P. Šulo Jeronimas Ignatonis, LŪ-

racijoje.

socosoeeooooooooooiMeaosiec-

Testamentai
Apie Simą Kudirką; Kaip buvo atkurtas Donelaičio 

atvaizdas; Lietuvos gyventojų statistika; Dvejopos Viet
namo paslaptys; Kiek kainuoja šaltasis karas; Vokiečių 
patriotai neatsižada Klaipėdos; Kaip rusai paėmė Berly
ną; Įdomi Kėdainių istorija; Belgijos lietuvis apie Ame
riką; Didelis gešeftas iš vedybų; Siūlo apsidrausti nuo tamentų pavyzdžių. Jos kai- 
Dievo; Aukso kasykla gerklėje (Kaip Sodeika iškilo į dai’i na — $3.00. 
nos aukštybes); Ką parodė 1970 m. cenzas; Gaivinantieji -

parengtą leidinį „Kaip su 
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tęs-

gėrimai; Moteris vyrų pasauly; Rusai pasiekė Veneros! 
planetą; Sąmokslas studentams diskredituoti; Penkias.! 
dešims Amerikos karų; Chruščiovo atsiminimai; Knygos!
progresas; Kova su vėžio liga; Nelaiminga sala ir kt. Yra | A . _ lietuvju'kaIbu Jo. 
ir gražių Putino. K. Jakubėno. Vaidilos Ainio ir kitų eilė-. j, nas y Baravyko 590* psl

Geri žodynai
rascių.

Kalendoriaus kaina — tik $1.50.

Tuojau užsisakykite, nes gali pritrūkti!

KELEIVIS 

636 E. Broad way

So. Boston. Mass. 02127

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
MINDAUGO NU2UDY 
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 24* 
psl.. kaina $3.

Juozas Kralikauskas, TD 
NAGO UGNIS, premijuota, 
romanas, 205 pust, kain; 
$2.50.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nu veiklos. 254 psl., kaina 
$4.50.

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS, 166nu«l 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

Alovzas Baronas: LIED

apie 30.000 žodžių kaina $6.
Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie!

! 27.000 žodžių. 511 psl., kai-j TAI IR BEDUGNĖS, nre
na — $5 00. 'miniotas romanas. 279 psl.

Lietuviškai angliškas žo- kaina $3,00. 
dvnas. Viliaus Peteraičio. 11 Vytautas Alantas: TARF 
laida, daugiau Kaip 30.000 DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
žodžių, 586 psl.. kaina $7 00. pusi., kaina $4.50.
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Pasikalbėjimas V 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Tėvas gal atsimeni 1918 me- j 
tų influencos epidemiją, ku- į 
ri per metus nuvarė i kapus 
20 milionų žmonių. Krisda
vo tvirčiausi, jauni žmonės. 
O maisto tada netrūko. Iš
tindavo ligonio nosies ir 
gerklės gleivinės, atsirasda
vo plaučių uždegimas, ir li
gonis mirdavo. Kaitas nuo 
karto influeneą pasirodo ir 
šiais laikais, bet jau kurkas 
silpnesnė. Seniau buvo ir 
daugiau mirtingų ligų, kaip 
cholera, karštinė, raupai, 
difteritas, geltonasis drugys 
ir kitos, bet medicinos moks
las jau išnaikino jas. ir tai 
žymiai pailgino žmonių gy
venimą. Tai vis daktarų nuo 
pelnas. Taigi nesakyk, tėve, 
kad ir be jų viską žinai. A- 
pie savo kūno organizmą be
veik nieko nežinai.

— Maiki, neesakyk, kad 
aš nieko nežinau. Aš daug 
žinau.

— Na, tai pasakyk, tėve, 
iš ko susideda tavo kūnas?

— Ne tavo biznis.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

KURIAMA NAUJA 
LIETUVIŲ KOLONIJA

KALĖDŲ DOVANA

— Ar žinai, tėve, kad Ka- dies darbą, ir tai trumpina
ledos jau praėjo? žmogaus gyvenimą.

— Šiur, kad žinau. Ir ži-i — Nu, ar as tau atrodau 
nau. kad tu nenupirkai man' persivalgęs? 
jokio prezento. Nepalinkė-'
jai nei Meri Krismus. į O kiek tėvas sveri ir 

! kiek turi metų?
—Galiu palinkėti ką nors i 

Naujiems Metams. — Savo metų aš negaliu 
tau davadlyvai pasakyti, ba 
ir pats nežinau. Atsimenu. 

; motina kartą prasitarė, kad 
aš gimiau tais metais, kai 
velnias išnešė Plungės žydų

— Oką?

— Galiu sudėti tris gerus 
linkėjimus: 1) Negerk per
daug; 2) Nevalgyk perdaug! rabiną per baisiąją nakti.
ir 3) Negulėk ir nesėdėk j Tai viskas, ką aš žinau, 
perdaug.

| — Reiškia, savo amžiaus
— O kas man iš tokiu

linkėjimų?

— Linkėjimai, tėve. geri 
ir naudingi. Jeigu juos pil į 
dysi, ilgiau gyvensi.

nežinai.

— Nausa.

— O kiek tėvas sveri?

— Netikiu, Maiki.

— Kodėl netiki?

> — Galiu pasakyti, kad iŠ
j Lietuvos išvažiuodamas svė 
t riau 5 pūdus, o kiek dabai 
j — nežinau. Amerikoj nei 
karto nesisvėriau. Bet kam 
tau reikia žinoti, kiek a; 
sveriu ir kiek man metų?

— Tu pats, Maiki, gerai 
supranti, kad linkėjimai ma
no amžiaus nepailgins. Vot,
kad nupirktum bonką rūgi-f — Aš paklausiau dėl to 
nės užpilti ant gyvatės, tai; tėve, kad pagal žmogaus am 
ir be linkėjimų aš galėčiau’ ~~
pagyventi ilgiau, ba gyvati
nė žmogų sustiprina. Jes. 
Maiki, sustiprina. O jeigu

zių ir jo svori daktara 
sprendžia, ar jam reikia vai 
gyti daugiau, ar mažiau. 
Tuo būdu jie nustato jan

aš pradėčiau mažiau gerti ir mitybos normą: ką valgyt 
valgyti, tai jau tikrai Gabri- j kiek valgyt ir ko nevalgyt, 
elius galėtu man užtriūbyt: j
koman apstes! Gal ir kitų! — Man daktarų nereikia 
Kalėdų nesulaukčiau. ! Maiki. As pats žinau.

valgyt ir ko nevalgyt.
—Tėvas laikaisi senoviš-

k;

kų mitybos papročių, kad — Žinai, tėve. kad gvve
daugiau suvalgydamas būsi j n^UI pailginti daktaiai \i«
sveikesnis ir ilgiau gyvensi. 
Žmonės norėdavo persival-

padarę labai daug progreso 
Jie skaičiais parodo, kad šii

gyti seniau, kai maisto bū-: c^enil amerikietis .gyven. 
davo nedaug ir reikėdavo ji! 1^au; J1®
taupyti. O kai dabar AmeriJ ^'ven^s Pnes 200 met^ 
koje maisto yra net perdaug. į _ 0 al. tu žinai ka(, šian. 
tat žmones stengiasi neper-| di amerikiečiai valg< 
sivalgyt, kad nenutuktų, nes d jau ir dau.
nutukimas trumpina gvve- į * , (o , na iau 
nimą. Todėl daktarai ir sa- & ®
ko: ilgiau gyvensi truputį! —Aš žinau, tėve, kad gy. 
nedavalgydamas, negu per-j vam žmogui reikalingas 
sivalgydamas. Bet nelengva' maistas. Amerikos indėnai, 
šito patarimo laikytis, tėve., neturėdami pakankamai 
nes pradėjus valgyt visada < maisto, negalėjo daugintis, 
atsiranda apetitas — iržmo.i jų vaikai išmirdavo dar ne
gus nepajunta, kaip suvalgo! užaugę. ir daug išmirdavo; 
daugiau, negu jam reikia.; nuo ligų: maisto gali būt 
Ir nepajunta, kaip nutunka. į pakankamai, bet ligos vis* 
Nutukimas apsunkina šir | tiek gaii gyventojus skinti.

— Tai gal pasakytum, ko
dėl žmogus pasensta?

— To niekas nežino.

ve.

Neseniai LITO bendrovė 
(esanti New Yorke) nupir- 

j ko 90 akelių žemės prie 
Zalpis, Kings Park,' Quasset ežero Conneeticut

A. Pilipaitis, Chicago. iii. 
—$8.

N.Y. — $6.
J. Karsokas. Saugus. Mas-- 

sachusetts, ir J. Janus, Mil
ton, Mass.. —po $5.

J. Stankus ir K. J. Kudu- 
kis, abu iš Londono. Ont. —1 
po $4.50.

J. Leitas, Phila., Pa. —$4.
Po $3.50: E. Garulski, 

Catskill, N.Y., A. Kowac- 
sheusky, Bronx, N.Y.. D. 
Ciuprinskas. Chicago, III.

Po $3: J. Bliumas. Ayl- 
mer. Ont., P. Gaidelis, To
ronto, Ont., E. Gimbutienė, 
Los Angeles, Calif., J. Doba, 
E. Hampton. N.YV S. Wit- 
kauskas, Scotia, N.Y.. J. Ba 
liūnas. Woodhaven, N.Y., F. 
Naunchik. Nevv Britain, Cn.,
M. Jurkšaitis, Brooklyn. N. 
Y., A. Poškus, Rochester,
N. Y.. S. Kovsas. Baltimore,

j Lakstome po krautuves, 
3' ieškodami dovanų savo bi-

valstijoje. Nuosavybė yra 
apsupta gražios gamtos ir 
prieina daugiau nei 3.000 
pėdų prie vandens. Ten jau 
yra irergtas paplūdimys su 
nauju namu, kur seniau 
Putnamo seselės turėjo mer 
gaičių vasaros stovyklą Vi- 
liją.

Imkit ir skaitykit 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta

Nauji savininkai rengia 
1 ten lietuvišką koloniją. Da- 
i bar planuojama 26 sklypai 
po vieną akeri ir likusi dalis 
didesniais plotais. Didieji 
sklypai yra pigesni, nes ne
reikia pravesti kelių. Jie nuo 
viešojo kelio eina iki van
dens 300-500 pėdų platumu. 
Tokių sklypų kaina yra apie 
$1700 už akeri. Gi vieno a- 
kerio sklypai kainuoja pra
dedant $2600 ir daugiau, nes 
reikia pravesti kelius. Norint 
gauti daugiau informacijų, 
prašoma kreiptis adresu:

i t t n i i i A. Skėrys, 84 41 88 Street,Md., J. Johnson, ( leveland/ ... ,, Kv
c r, , . , t VVoodhaven, N.Y. 11421.S. Zavackis, Kel\vna,i 

Rupšys,

čiuliams, o pamirštame, kad 
be vargo galima gauti ge
riausią dovaną — užsakyti 
Keleivį ištisiems metams už 
$7. Jūsų bičiulis per ištisus
metus ku savaitė g.u. jūsų bolševikinio teroro sistema, 

dovaną. Ji ka, savaitė pri- 103 ver^ stovyklos, kuriose

mirų jam tą, kum dovanojo. kentėJ° “ žuv0 mŪ3M
v x broliai, seserys, giminės irKeleivio prenumerata pi- . ,- . ■K H draugai. Knygos kaina —

gi ir tinkama dovana! 75 centai.

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE- 

TAI TIKĮ. KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

MINTIS
Ohio.
Br. Columbia. V. 
Brockton, Mass., F. Lygnic- 

į kas, Stoughton, Mass., O. 
Gerontologija žino, te- Balčiūnienė. N. Brookfield.

Mass., A. P. Andriušis, Eas- 
ton, Pa.

— O kas ji tokia?
Po $2.50: S. 

Hamilton, Ont.. 
kas. Fairmouth.

Adomaitis. 
J. Alkaus- 
W. Va., A.

—Gerontologija yra moks. 
las, tėve, kuris aiškina senė- j 
jimo vyksmą. Pirmiausia jis ‘ Gedminas, Fairfield, Conn.. 
pasako, kad senatvė vyksta i J. g. Bitneris, La Šalie. Que. 
pridedant daugiau metų prie!
gyvenimo. šį vyksmą skati=' Po $2: J. Strokas. Barna- 
na ne tik kūno. bet taip pat' by, Br. Columbia, K. Kili- 
proto ir pajūčių veiksmas.! kauskas, Los Angeles, Cal. 
Tačiau Įdomu žinoti, kad J. Kaseliūnas, Kolumbia, P. 
mintis nenusidėvi ir neišsi-j Am.. A. Drulis. Lonųueuil. 
eikvoja nuo veiksmo. Prie-; Que.
šingai, kuo daugiau jaunas' 
žmogus savo protą vartoja, 
tuo aiškesnis jis bus senat-
veje.

— Bet tai nepasako, Mai
ki, kaip aš galėčiau savo gy
venimą pailginti.

— Aš. tėve, jau iš pat pra. 
žios pasakiau, ko reikia 
vengti, kad galėtum ilgiau 
gyventi — perdaug neval
gyk, perdaug negerk ir ne^

Po $1.50: J. Denis, Brigh. 
ton, Mass., L. Pačkauskas 
Union Park, Mich., V. Oze 
lis, Malartic, Que., Kriauče 
liūnas, Montreal, J. Counza, 
Meridan. Conn.. J. Babravi 
čius, Chicago. Ilk, Ch. Pu 
zacke. Thomaston, Conn.. 
I. Valančius, E. Chicago 
Ind.. S. Cibulskis, Stamford 
Conn., S. Stravinskas. Mont
real. Canada, J. Klimas 
Miami, Fla., J. Jackus.

gulėk perilgai lovoje. Be to, Montrial. Cannada, J. F.
reikia turėti koki nors užsiė
mimą ar tikslą ir tvirtai to 
siekti, kad atsisėdus nerei
kėtų nuobodžiauti. Nusimi
nimas ar nuobodulys, neži
nojimas. ką veikti, trumpina 
gyvenimą.

— Olrait, ale pasakyk, 
koki užsiėmimą ar tikslą aš 
galėčiau turėti?

— Visų pirma, tėve, ne
galvok, kad Lietuva jau žu. 
vus. Iš tikrųjų ji ir negali žū
ti. Gal dabartinė jos valdžia 
nepatinka. Bet valdžia nėra 
amžina. Buvo caro valdžia, 
bet Lietuvą mes mylėjom ir 
lankydavom ją. Buvo vokie
čių okupacija, vistiek mūsų 
Lietuva nežuvo. Buvo ir 
Smetonos diktatūra, bet ji 
irgi žuvo, o Lietuva pasiliko, 
kaip buvusi. Nebus amžina 
ir dabartinė valdžia. Ir ka? 
vakaras eidamas gulti, vie
toj rožančiaus, tėvas išskai
čiuok, kiek palyginti trum
pu laiku perėjo per Lietuvą 
valdžių, o Lietuva pasilieka 
Lietuva. Ir gali būt. kad jau 
netrukus tėvas galėsi grįžti 
i savo Plungę ir galėsi so
dinti turkišką tabaką. Gal
vok tik ne apie senatvę, bet 
apie Plungę, o gal r pamaty- 
s i ją. i

— Žinai, tavo linkėjimai: 
man patinka. Ale aš noriu 
pamislyt, ar galės taip būti.

Kručas, Gilbertville, Ont., J. 
Skeivelas. St. Catharines 
Ontario.

Po $1: S. Skopas, Angli
ja, A. Užemeck, Chicago. 
III., A. Lesinskas, Salem, N. 
H., A. Beniūnas. Danver. 
Mass., S. Pečiulis, Montreal 
P. Frankovich. Pittsburgh 
Pa.

Po 50 centų: A. Jaras, N. 
Hartford. Conn., M. Kučins
kas. Scanton, Pa., L. Lai ko 
vich, Cumberland, R.I.. J. 
Pigaga, Brockton. Mass., A. 
Krikščiūnaitis, Stanbridge, 
Que.. N. Gavrilčikas, Am 
sterdam, N.Y.. J. Brazaus
kas, Detroit,

Visiems aukotojams taria
me didelį ačiū!

Keleivio administracija

Tsoooooooooeeooooooooooeoc

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
mirš t i parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — -Zp code;

Planuojama lietuvių ko-> 
lonija yra netoli eilės mies
tų, kuriuose gausiai gyvena
ma lietuvių, kaip Bostonas. 
Hartfordas, Providence, ir 
Worcesteris bei Putnamas. 
Be to, apie 15 mylių atstume 
vra Conneeticut universite
tas.

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

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

Siame numery yra šie įdomūs straipsniai:

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

Žmonių susidomėjimas j Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.
siais užsimojimais yra dide*;

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Dabar naujieji žemės sa
vininkai tvarko visus forma, 
lumus. kad būtų galima vyk
dyti numatytus planus ir že
mę dalinti į sklypus.

lis, kas teikia organizato
riams vilčių susilaukti gra-J 
žiu vaisių. Gi pirmieji pio
nieriai galvoja jau ateinan-Į 
čiais metais pradėti statybos 
darbus.

A.Š.

LOWELL, MASS.

Klubas išmokėjo paskolą

D.L.K. Vytauto klubas 
prieš penkerius metus atre
montavo savo namus. Tam 
reikalui jis buvo pasiskoli
nęs $58,000. Klubo gruodžio 
12 d. susirinkime valdyba 
pranešė, kad visa paskola 
jau sumokėta. Visi stebėjo 
si. kad per tokį trumpą laiką 
sugebėta visos skolos nusi
kratyti.

Šiame susirinkime įstojo 
3 nauji nari ai. Nutarta Bal, 
fui paaukoti $25.00.

Giltinė nusinešė 6 aukas

Paskutiniuoju metu mirė 
Aleksienė. Zunkienė, Palu 
binskienė, Sasnauskienė. — 
visos našlės. Be jų, mūsų 
maža kolonija neteko Jono 
Samausko, ilgamečio klubo 
baro vedėjo, peržengusio 65 
metus, ir Bonifaco Andriu- 

I šaičio. 77 m. amžiaus, pali
kusio žmoną ir du sūnus su 
šeimomis. B. Andriušaitis 
buvo Lowelly plačiai žino
mas, nes ilgą laiką turėjo čia 
duonos kepyklą. Jis priklau
sė Vytauto klubui ir SLA 
173 kuopai.

Mirusiųjų artimiesiems 
reiškiu gilią užuojautą.

L. Paulauskas

Netvarka akis bado, bet 
nuo jos dar niekas neapako.

♦ *

Negali — nežadėk, 
pažadėjęs ištesėk.

bet

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

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

! Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

New Yorke “MINTIS“ gaunama “Darbininko“ admi
nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir “Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven, 
N.Y. 11421).

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 

IŠSIUNTINĖTAS

“KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

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

KELEIVIS

636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

i

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
W——f —W««

KAZIMIERAS BARĖNAS

Testamentas
(Tęsinys)

Dar testamentas nebuvo surašytas, apie ji Veronika 
vien tik pakalbėdavo, tai tada jai buvo kilusi mintis viską 
palikti Seimui. Ne šiaip sau palikti, bet Įsūnyti tą vaikiuką. 
Seimaus tėvai turėjo būrį vaikų, ir Veronika kartą jo mo
tinai labai iš tolo ir atsargiai užsiminė tokią galimybę. Ne, 
ne! Dievas davė, tai kaip nors išmaitinsim. Na, ne — tai 
ne, tegu būna ne. -Ji dar su Kostu vis pakalbėdavo, kad 
tiek kiti tų airių vaikai, tiek ir Seimus dažnai vaikščioja 
murzini ir neapskalbti. Jei Veronika tą vieną turėtų, tai 
prižiūrėtų ji kaip lėlytę! atvėso. Ne — tai ne. Dar ir 
kitą kliūti ji Įžiūrėjo. Ji juPnorėjo dirbti. Tai kas tą Šei
mų prižiūrės, kol ji dirbs? Ar jo motina?

Bet ji Šeiniaus vistiek neužmiršo. Testamente ji Įrašė 
jam ne tik 50 svarų, bet ir televizijos aparatą.

Kostas dėl palikimų turėjo savo fantazijų. Savo metu 
jis nešiojosi minti pastatyti tėvui paminklą. Kai ta mintis 
užklydo, motina dar tebegyveno. Tik tėvas jau buvo mi
ręs ir palaidotas vienam kape su savo tėvais ir su savo 
mirusiais vaikais. Taigi jis ten ir pasiliks gulėti. Tačiau 
jam graži atrodė mintis parinkti vietą tėvo žemėje i’- ten 
pastatyti jam paminklą. Jis tą žemę pirko, jis ją arė, jis 
vaikus joje užaugino. Tai kodėl jam ant kalnelio nepa
statyti paminklo, kad iš visų pusių matytųsi vaikams ir 
vaikų vaikams tėvo atminimas? Bet ta mintis galutinai 
sunyko, kai buvo suvalstybintos žemės. Kitokių fantazijų 
Kostas nė neturėjo, o minties palikti savo uždarbį gimi. 
nėms jis visas kratėsi. Aš pats dirbau, aš pats noriu gyven
ti ! — tai buvo jo fantazija, kuriai vykdyti, deja, jis nepa
rodė jokio veržlumo. Ar čia truputi šiaip, ar čia kitaip — 
pasaulis dėl to nesugrius. Jei po jo ir Veronikos mirties 
viskas atiteks giminėms, tegu naudojasi.

Tik surašiusi testamentą Veronika visa savo sąmone 
Įsigyveno Į jo turini. Giminės galėtų ir nieko negauti, o 
jei jiems kas nors numatyta ir Įrašyta, tai ti-kdėl to, kad 
ji turi plačią širdį. Jie visi jau turėjo pajusti tą širdį pei 
siuntinius. Veronika dirbo, taupė sau, bet siuntė ir 'jiems. 
Kas gi nieko negavo? Visi gavo, ir visi gaus. jei taip atsi
tiktų, kad ir Kostas ir ji mirtų ir liktų pinigų. Jei pinigai 
išeitų jiedviem pragyventi. tai dar tebestovėtų namai.

Tebegyvendama testamento svarstymų nuotaika, ji 
nepajėgė visko išlaikyti savyje. Kostui atrodė, kad, je' 
jau kas padaryta, tai turi būti ir užmiršta. Ką čia da: 
iššnekėsi ir išsvarstysi? O ji negalėjo užmiršti. Iš pradžh 
ji dar gailėjosi, kai prie vartelių sutiktam airiukui Šeimų 
pasakė: . • ! *:*,CĮf*

— Žinai, ką aš tau paliksiu, kai numirsiu? Televizij? 
ii 50 svaru! Tai bus tau.c

Išsprūdo jai, rodos, visiškai netyčia.
— Man? Televiziją?
— Taip, tau. šeiniau, televiziją, — pakartojo ji i 

paglostė vaiko galvą.
Vaikas nubėgo namo. o vakare prie durų paskambi 

no motina. Sutiko ją pati Veronika.
— Atėjau padėkoti. — tarė ji. — Matai, kokie ger 

žmonės! Šeinius man sakė... £
Veronika nuraudo ir ėmė miksėti. Pasigirdama Šei 

mui, ji ir nepagalvojo, kad reikalai nueis taip toli ir ji su 
silauks net padėkos. Bet apiiMušrji pasijuto patenkinta 
Gerai, jai atrodė, žinoma, jei atėjo padėkoti. Tegu žmo 
nės parodo dėkingumą, kol Veronika gyva. Kai ji numirs 
tai jokia padėka nebešildys.

Susitaikiusi su savim dėl to, kad ji gerai padarė s: 
Šeimum, jei pasakė apie palikimą. Veronika jau neberi 
mo. Tegu visi giminės žino. kad ir jie neužmirštami! Tegi 
mato, kokia jos širdis, ir tegu džiaugiasi. Ateis diena.. 
Taip, ateis diena, kai Veronika numirs, o jie jau daba 
žinos, kad testamentas guli advokato spintoje ir žad; 
jiems dovanų. Kas užrašyta Šeimui, tai tik mažmena, c 
motina, matai, vis tiek atbėgo susijaudinusi.

— Ar tu nemanai, kad aš turėčiau parašyti Valenti 
nui? — iš tolo ji užsiminė Kostui.

— Parašyk.
— Senas dalykas tie kailiniai, kurių jis prašė duktė 

riai. Reikėtų užmiršti. Jis man po to parašė, o aš jan 
nieko. i /"LTljMI

— Žinoma, parašyk.
— O ką tu sakytum, jei aš parašyčiau ir apie testą 

mentą? Geriau tegu žino, ar ne? Kai numirsim, tai...
— Kaip nori. — patylėjęs atsakė Kostas, o ji parašė 

ir išdėstė Valentinui, kiek kam numatyta. Ne milžiniškos 
sumos, nė vienas iš to nepraturtės, bet vis tiek jau šis tas 
Tačiau tesiu nepyksta nei Valentinas, nei kiti. kad ji pa
gal savo Įsitikinimą pasirinko pati priimtiniausią būdą: 
viskas eina broliams ir seserims ir vienai Kosto brolienei, 
kuri labai reikalinga paramos. Gal kuris nors dėl to jausis

Bernardas Brazdžionis

PRAEINA METAI

Fraeina metai, kaip šešėliai nykūs,
Praeina metai, kaip šviesi žvaigždė, —
Tik tu, tik tu, su baime juos sutikus,
Tik tu lieki, silpna žmogaus širdie...

Žmogaus širdie, ant amžinojo kelio,
Kiek daug, kiek daug tu garbini stabų!
Drebi pabūgusi trapaus rudens lapelio,
O nebijai nei vėtrų, nei žaibų.

Į vėtrą puoli, kaip balta plaštakė,
Pats žaibus sukeli, pats jų tvane plakies,
Koi nesudegs gyvenimas, kaip vaško žvakė, 
Ko! amžių ryto saulė patekės.

* * •
(Iš Bernardo Brazdžionio rinktinės „Poezijos pilna
ties“, kuri gaunama ir Keleivyje. Kaina $10.).

yyjjfr' $5 ->T -? -

Sveikata diktuoja madą

dą r.uo užteišimo, nuo dul- 
i kių, gerai sugerti prakaitą.

I
Todėl žiemą tiks drabu ' 

žiai iš vilnos, rudenį — iš 
dirbtinės ir natūralios odos, 
sintetinių audinių. O vasarą 
nėra higieniškesnių audinių,1 
kaip lininiai, viskoziniai ir’ 
medvilniniai.

Dabartinių drabužių lais
vas. pusiau prigludęs sukir
pimas visiškai atitinka me
dicinos reikalavimus.

Taigi, reikia blaiviai žiū
rėti Į Įvairius mados poslin
kius. Tik tada galima har 
moningai derinti grožį, pa- 

! togumą ir Sveikatą.
“Tar. M.“

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

MOTERYS REIKALAUJA

Moterys, kilusios iš Vidu- 
! rinės ir Rytų Europos, daly- Į 
1 vaujančios jungtinėse mote- i 
į rų organizacijose, kreipėsi petovvne, P. Afrikoje, 55 m.

Šv. Onos bažnyčia Vilniuje, gra
žiausias gotikos stiliaus archi
tektūros kūrinys Lietuvoje. Im
peratorius Napoleonas, 1812 m. 
žygiuodamas į Maskvą, ja gro
žėdamasis-pasakęs: ”Jei aš ga
lėčiau, tai padėčiau ją ant savo 
delno ir nuneščiau i Paryžių“. Ji 
pastatyta XVI amžiuje. Joje dar 
ir dabar laikomos pamaldos.

12 knygų už $2
Tikra teisybė apie Sovietų 

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

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

Ar buvo visuotinis tvanas,

54 psl. kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 

supratimas. 80 psl., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

Į ll? i si.':
Socializmas ir religija, E. 

j Vandervelde. 24 psl., kaina

Dar palyginti neseniai, 
prieš šimtą metų. netgi civi
lizuotų Europos kraštų mo 
terų drabužiai buvo sunkūs 
ir gremėzdiški. Po suknele— 
krinolinu buvo velkami net 
aštuoni sijonai, sijono apa
tinis kraštas būdavo net iki

j memorandumu Į Jungtinių 
; Tautų narius. Atkreiptas dė-

Patogumas ir dar kartą ' mes>’s Į tragišką pabėgėlių uzaegimu. ikšiol naujų sn-( Demokratinio socializmo 
patogumas — svarbiausias šeimų likimą — daugelio džių Įdėta 167 žmonėms, jų pradai, (S Krivio ivadas), 
dabartinės mados šūkis.. šeimų nariai liko jų kilimo

kraštuose, ir jiems nelei- 
Gatvėse dar galima maty- džiama išvykti Į tuos kraš- 

ti moterų su kelnėmis ir ii- tus, kur jų artimieji rado
gaiš švarkais, 
daug tokio

Ir nors yra 
apsirengimo

amžiaus vyrui. Jis mirė pa Į 1 g centu 
gyvenęs 18 mėnesių plaučių, 
uždegimu. Iki šiol naujų šir-j Demokratinio

globą. Laukiama, kad Jungt. ’ yra 11%. 
Tautos „išryškins savo tikę-j

tarpe buvo trys ketvirtys vy
rų. Iš jų 22 su nauja širdimi i 
išgyveno nuo 2 iki 28 mene- 
šių. 21 mėnesi išgyvenusių

64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kebas i socializmą, 

(I eono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

visą dieną. žinoma, gludi ne tik sugebė-i vynuyu sius oi-- resL
! jime apsivilkti madingo fa-' gamzacijos pasiūlymus dėl 

reikalauja ’ šono i** atspalvio drabužį. apjungimo, nes paga-
V I V • A 1 * • — Į

Sako. mada 
aukų. Bet 
narnos to
šiai ne. Pavyzdžiui, korsetai priklauso mūsų nuotaika, 
iš banginio ūsų. kuriais ap 
sitempdavo moterys ir mer-

Tais pačiais 1963 m. pir-: Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

peracijų padai
jjos dėsnių. Į

: Nuo 1966 m. mėginama
Memorandumą pasirašė' pakeisti ir kasa. Iš 23 asme- 

,, bet svarbu ir blaivus, H jungtinių moterų organi. 1 nų su nauja kasa . gyveno
‘ U,, protingas mados pritaiky- zacijų, apjungiančių moteris 3 mėnesius ir daugiau.

mas. neprieštaraujantis gy- šių kraštų: Albanijos, Bul-’ . L , .
dytojų reikalavimams. “ garijos, Čekoslovakijos, Es-; . Specialistai visai neaoejo- 

: tijos, Gudijos. Gruzijos, Ju-! Ja< ka(j ateityje toks zmo- 
Koks gi požiūris Į dabar- ‘ goslavijos, Latvijos, Lietu-i §'aus kuno dalilJ lopymas pa-

Mokė'jimas gražiai reng 
į7os mados ieiet buvo "tik- itis- ž!noma- ''fikalauja sko- 
ri kankinimo Įrankiai.
jaunam, dai
šiam organizmui. Jie su
spausdavo kiūtinės ląstą, 
trikdydavo rormalu kvėpa
vimą ir kraujo apytaką.

Įrodinėdami korsetų, su- 
varstvmu, ilgu ir sunkiu si- 
jonų žaią, gydytojai atkak 
iai kovojo už patogius dra
bužius. Ir tik mūsų amžiaus 
pradžioje kietus koisetus pa
keitė minkštos ir elastingos 
štisinės juosmenės. drabu- 
:iai tapo mažiau Įmantrūs, 
engvesni.

Ir vis dėlto ar visada raci_ 
malus šiuolaikiniai drabu
žiai?

Pažiūrėkime i mūsų daili- 
įinkų — modeliuotojų siūlo
mus suknelių, paltų, kostiu 
nų fasonus. Jų linijos pa
prastos ir Įvairios. Jos gali 
>ūti pusiau prigludusios ir 
lesios, ilgos ir trumpos.

tinius drabužius?

Pasirenkant drabužius rei- 
kia atsižvelgti ne tik i savo
figūrą ir amžių. Neretai mo- Klubų Federacija ir Lietu 
distės, kopijuodamas užsie Katalikių Moterų Orga- 
nio pavyzdžius, visiškai už- nizacijų Pasaulinė Sąjunga.

(E)

LIETUVĖ STUDIJUOJA 

ORANGUTANGUS

miršta savo krašto klimatą.1
Pavyzdžiui, Prancūzijos. I-' 
talijos. Anglijos nešaltų žie
mų metu tinka dėvėti trum-, 
pus paltus, o kur žiemos yra: 
šaltos, dėvėdama toki dra-;

Ar skaitytos?
Juodojo pasaulio sukili

mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Chicagos Istorija, parašė
vos, Lenkijos, Rumunijos, tobulės, ir žmonės su pakeis.: Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
Ukrainos ir Vegrijos. j ta kūno dalimi galės daug gausiai iliustruota, kai- 

Iš lietuvių memorandumą • 1l&iau gyventi negu dabar, i pa kietais viršeliais 
pasirašė Lietuvių Moterų’ į minkštais — $8.

$10,

Birutė Galdikaitė-Biind-

KINŲ HUMORAS

Kinietis yra kuklus. Jo ir
Rimai ir Nerimai, Vaiž

ganto. 55 psl. kaina $2.00. 
į humoras nesukelia kvatoji-'KREGŽDUTĖ, I dalis (va

rno, bet jis ilgai atsimena- dorelis), paiašė A. Rin- 
mas. Štai kad ir toks pavyzJ kūnas. 119 psl., kaina
dys: ’ $2.75.

' ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, 
Žuko, 476 ps!., kai-

Banketas. Prie stalo apie 
20 asmenų. Visi žvmūs Eu- K-

bužį, gali pasmerkti save^ amour ruošia doktoratę di- ropos prekybininkai, tik vie na .......... . ..................... ^5
persišaldymams ir ginekolo į sertaciją apie orangutangus, 

didžiausias beždžiones. Ji 
švyko Į Indoneziją, kur Bor
neo saloje dirbs tą darbą na
rtu alioję orangutangų gyve. 
nimo aplinkoje.

giniams susirgimams.

Svarbu ne tik drabužio il
gis ir fasonas, bet ir audinys, 
iš kurio jis pasiūtas. Drabu
žiai turi apginti žmogų žie
mą nuo peršalimo, vasarą— 
nuo perkaitimo, apsaugoti 0-

uskriaustas( net ir pats Valentinas, kuris daugiausia turi 
aikų, bet Veionikai toks paskirstymas atrodė pats teisin- 
iausias. Vaikai užaugs, išlėks, ir pabučiuok tu jiems! 
aip ji ir parašė pažodžiui: ir pabučiuok tu jiems, ir pas 

.ui gailėjosi tų žodžių, bet Valentinas, pasirodo, priėmė 
uos už gera. žinoma, gal ir teisingiausia šitaip galvoti, 
ašė jis. Broliai, seseiys, bet niekas gi nekaltas, kad jis 
uri keturis vaikus, o jo brolis tik du, o jo sesuo — tik 
ieną ir tą pati jau suspėjusį susilaukti trijų savų Įpėdinių.
Jroliai, seserys — tai ir viskas. Jo viena duktė, pavyz- 
’žiui, jau baigė gimnaziją, dabar dirba kolchoze, dar mo. 
iosi neakivaizdiniu būdu. bet jau turi savo simpatiją — 
auna brigadininką Feliksiuką. Gal ji kels jau vestuves. 

3 gal pirma išeis Į agronomes. Išeis ar neišeis, bet namon 
vistiek negrįš. Taigi Veronikos teisybė — pakels sparnus, 
u pabučiuok tu jai! Taip, Valentinas sutinka su Veronika. 
Jo du sūnūs jau savarankiškai gyvena. Lieka tik viena 
duktė, kuri tėvui labiausiai rūpi.

(Bus daugiau)

Tam darbui ji yra gavusi 
lr. Leaky ir Kalifornijos u- 
niversiteto stipendijas.

AFiE ŽMOGAUS KŪNO 

LOPYMĄ

Šiandien medicina tiek 
pažengė, kad jau pradėta 
atskiras sugedusias žmogaus 
Kūno dalis pakeisti naujo
mis.

nas Čen kinietis. Kiekvienas! IFTnv.Aię _ MCC 
giria savo kraštą, padidinda- ESAME M^S
mas jo privalumus ir, aišku. Į lietuvių oamynas.
daug meluodamas. Tik Vie-į
nas Čen tyli ir mandagiai! 
šypsosi, pritardamas kalban
tiems.

100 dainų su yaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4 50.

M laumes leme
5 ...... , Tai rašytojos Petronėlėstylite? — kreipėsi 1 11 euro-i . . . ~ * ~ - . .

nioAi-jt __ Arai Kinb'm' no . Orintaitės parašyti atsimini*
• mai apie žymiąją poetę Sa- 
j lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy-

— Kodėl jūs. pone čen,i

pieciai. — Argi Kinijoj nė-y 
ivmaus? Argi netu.a nieko

rite apie ką papasakoti?

— Aš — mažas žmogus, ne, 234 pusi., kaina S3.

PEILIO AŠMENYS, Jur

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

—prabilo Čen, — gimiau ir 
išaugau neturtingame so
džiuje netoli Siano. Ten ne 
buvo nieko Įžymaus. Nebent 
upė. Labai plati. Per j'ą pa
statė tilta. Tiltas, teisybė, la-; 
bai aukštas. Ir štai man ra-l

Nartlžio pulkas, Balęs 
Vaivorykštės, kaina $2.

Versmės ir verpetai, aki-
Kartą sugedęs inkstas buvojo: mano draugas nutarė nu-į Tn’1^.p " ^Laipsnių rinkinys 
šimtas ii- Įdėtas sveikas ligo- Į sižudyti. Praeita rudeni jis P' a«‘!esl1': art?mH aK’ 
nio brolio inkstas 1954 m. f šoko nuo tilto...' ir iki šiol' ^’a,ia's j“™“
gurodžio 23 d. Bostone Pe-I dai- nepasiekė vandens. Į Bronys Raila, 3ol psl.. kai- 
ter Bent ligoninėje. Iki šiol i na
tokių operacijų padaryta a=! Taigi, kinietis kukliai pa-i BALADĖS, šitoj labai 
pie 4,000. Apie 90U operuo. rodė, kad jis suprato visus gražiai išleistoj*, gausiai i- 
tų su svetimu inkstu išgvve- europiečių tuščius pasigyri- liustruotoj knygoj yra sep- 

. no vienerius metus. mus ir kad, jei nori, gali ir tynios Maironio baladės. Tai
Nauja širdis pirmą kartą jis tokiu pat būdu neblogiau knyga, labai tinkama dova- 

I buvo Įdėta prieš 4 metus Ca- už kitus pasigirti. < noms. Kaina............... $6.00

Kūno dalių persodinimas 
pradėtas nuo inkstų. Pirmą
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Fq kiti rašo?
VYT. SIMOKAITIS 

SUŠAUDYTAS?

gion in Lithuania” čia

Senovės buitis ir kalėdinė 

nuotaika inžinierių 

susirinkime

Gruodžio 17 d.

SAUGIAUSIAS MIESTAS

Alvva kūrenamos

Ganane
verta nė minėti, kaip joje 
vaizduojama Lietuvoje re
liginė laisvė, o teduosim tik 
kelis faktus iš kitos srities? 
kurie rodo, kaip komunis- 
tams visiškai nerūpi tikra 
teisvbė.

MIAU? 'i

nereikalingai eikvoti kurui alyvąBuvęs Altos pirm. Anta- 
j nas ir Marija Rudžiai, grįžę 
iš ilgos kelionės po Aziją ir 
Europą, savo patyrimais pa
sidalino per Lietuvių Radijo 
Purumą. Jonas Talalas jų 
pranešimų turini atpasakojo 
Naujienose gruodžio 20 d.

"Antanas Rudis

i Spėkite, kur toks miestas 
yra? Žinoma, ne New Yor- 
kas ar Los Angeles, ne Chi- 
caga ir ne Stockholmas. Sun- 

Bostono ALIAS skyriaus in-! ku būtų įspėti. O tai didžiau, 
žinieriai buvo susirinkę Mei-1 sias mūsų žemėje miestas— 
los ir Vyt. Žiaugrų namuose j Japonijos sostinė Tokio. Va.}
W. Roxbury. Dr. Jurgis keli pavyzdžiai.
Gimbutas pateikė susirinku.•
siems skaidrėmis iliustruo= Chicagoj su 3.3 mil. gy- 
tų informacijų iš senovės ventojų pernai buvo 
buities muziejų Švedijoje,
Norvegijoje, Danijoje ir O 
landijoje, kuriuos jis su sa
vo žmona Stase praeitą 
denį lankė. Jokios
muziejai dažnu atveju vadi-I apie 500. Čia per metus tebu- į vrastų inkorporavimą 
narni oro muziejais, nes jų vo tik 6 bankų apiplėšimai. • dinamą Sovietų Sąjungą**
eksponatai yra atvirame o: ; Jje pasimatę Turkijoje su Į , .° tlkr^U baF.kas.ve,lk
re didžiuliuose parkuose ar Rodei toks skirtumas . . Brazjnskais. kurie jajkomi!iAl s<? letW okupacijos, ir, ko- 
specialiai skirtuose šiam (Tai gal dėl to, kad Japoni- kalėjime jr iaukia teismo į munistams bankus naciona. 
tikslui žemės plotuose. Lie- j jos gyventojai yra vienos ra-, Brįzinskai gave 2.000 laiš-^ ^z.avus» .išJ° ir Lietuvos 
turiskai tiksliau būtų tokius pės. Didžiausia tautinė ma- -u tarpe buvę ir pinigu, i ai i^autmio bankų buvo su- 
muziejus vadinti senovės| žuma—- korėjiečiai, bet ir; Rudžiai pasimatė ir 'su! darytas Lietuvos Komuna- 
buities muziejais, sakė pre? ^ra tik apie 500,000. Gal Turkijos užsienio reikalų: nras bankas.
legentas. nes juose randa- j senos šeimos tradicijos,_ tu- ministru_ §is pagyręs lietuj Minėtame leidiny rašoma, 
ma senovė. Eksponatus šiuo-įsčios dideles moralines į- vius už susįrūpinimą savo I kad "Lietuviu katalikių or- 
se muziejuose sudaro išlikę; takos, taip pat mažina nusi- tautiečiu likimu. Gauta daug! <ranizaciių vadovės M Gal
it* į skirtus plotus perkelti kaitimų skaičių. Be to, gal ,aiškų Brazinsky reikalu. Jų‘1 Novidtienė S J 
Įvairūs buvę ūkio, gyvena-. didelėsleiKsmės ir poli- tarpe buve ir nekorektišku/Ladvoienė P Karvelienė ir 
mieji bei maldyklų palatai; cijos tamprus rysis su zmo- o-rasinančiu. kurie gali ne kftor dau-iausia dėmesio 
su to meto tvoromis, padar- nemis. jos ankstas autorite pa(jėti. bet pakenkti Bra-įskviė tamAad šeimos būtų

apsaugotos nuo bedievybė, 
vaikai

rekonstruoti pagal turimus ten privatiniams žmonėms įduoti.....  ...... " —ka. idealistiška dvasia
patikimus davinius, nes per. Yra draudžiama turėti šau- A Rudis ~ patjkįmo šal- 
kėlimas nedegtų plytų, ak- namą gink lą ir net vaikiški įinio patvręs kad V. Simo-

vakarą

įspėjo
lietuvių visuomenę ir veiks
nius apie reikalą budėti ir 

Rūmu du iBaltųjų

Ten rašoma, kad Yailo 
įkurtas Ūkio bankas 

buržuazijos valdymo pra 
džioje tai buvo vienas stam. 
biausių ir pajėgiausių ban
kų krašte4*, bet "vėliau, tau
tininkams stumiant klerika-

kaičių

810 belstis į
žmogžudysčių, o Tokio mies-j ris, nes yra pavojus vykstant Jus iš politinės ir ekonomi
ne, kui’ gyvena daugiau nei • JAV prezidentui į Maskvą, i nės veiklos sferų, bankas

liniuku*4.

gaiš, namų apyvokos įran- tas ir be priekaištų tarnyba.' 2jnskams. 
kiais bei indais, siekiančiais Sovietai darą didelį spau-
13-jį šimtmetį. Kiti pastatai Tun reikšmes ir Jai, kad dima< kad Brazinska'i būtu

mens bei mūro pastatų sun
kiai įmanomas. Kaikuriuose 
senovės buities muziejuose 
paruoštas personalas de
monstruoja senovės amatus, 
ūkio darbus bei maisto ga
mybos būdus ir čia pat vai
šina lankytojus "senovės“ 
maistu, kūno produktai yra

šautuvėliai turi 
ruojami.

būti regist-

HILLSIDE, N. J. 

Mirė Feliksas Milickis

kailis, kuris mėgino lėktuvu 
pabėgti iš Sovietijos. esąs 
sušaudytas.

šiito oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

1930 m. 
jis buvo pa- 

imokančiu sko

Pilnas Įrengimas, Įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, oro filtrą, 

termostatą, kontrolę ir darbą su- 

•ti rūsy su vamzdžiais^
10 metu garantija.

;un;

'U

Savybes:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, Quincy. Mass. 02169
vlyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
Sūriausias pirkinys

>✓.
•d- < >'»

1 Oil Heatipjt^rii^^ę r

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-
Prieš Kalėdas rinkoje pa.’ pių — už 50 centų, už $2.50 

auklėjami katalikiški sirodė nauja plokštelė, skir ; (sulankstomas) ir už $3.50 
oiiofiet-o ^a vaikams. Ji pavadinta (sieninis!.

SEK PASAKĄ... Plokštelė-J_____ —----------------------
je pasakoja ir dainuoja akt.}
Laima Rastenytė, muziką1 
parašė ir dirigavo komp.!
Darius Lapinskas, įgrojo —,

NAUJA FLOKŠTELĖ 
VAIKAMS

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

sime,

D. Poška

Gi plačiai žinoma visuo
menininke, liaudininke, tei
sininkė B. Novickienė nieką, 
da tai draugijai nepriklau
sė.

oAVAITRAšTI S

Į Stuttgarto simfoninis orkest-
Pasak leidinį, ' "Buvusi •! ras 

pasimatymo Kaukaze su So- ’ Lietuvos pasiuntinį Italijoje į
Po kanclerio Včillv Brandt

vietų S-gos komunistų vadu: S. Lozoraiti popiežius pripa Turinyje — Vytės Nemu- 
s Rudnosiu-

Petersonienės "Laumė Dau-šių dienų, bet ne iš 13-tojo uaskutiniuoju metu gyvenęs organizacijoms poli-i tokiom* narei
P=>s duktė,Į M. Feldman, t ikuoti, o tai esa/’bto būduJ-

rove visuose kraštuose au 
ga, ir kaikurie arčiau miestų 
esą muziejai susilaukia iki 
poros milionų lankytojų per 
metus.

Šiuo susirinkimu skyrius 
baigė veiklos metus ir išrin-

Hillside. N.J. yra sustabdoma ir 
stovvbės veikla.

VHko'at* £orns Vatikanas pripažino, mė“.
pi ' ne buvusi Lietuvos pasiunti-į Tai puiki kalėdinė dova-įvairus 

kt.v r • j r . biniofonioJ iv v+ « ' ni S. Lozoraiti, bet jo sūnu.i na musu vaikams.Velionis daugeli metų gy= tos biuleteniai n kt. _ ! - J ‘ Plokštelę ealima
veno Waterbury, Conn., ten Kiek tos A. Rudžio žinios i šie pavyzdžiai rodo, kad
ir palaidotas lietuvių kapuo- .vra tikros, nežinome. Pa- komunistai ir su faktais el- 
se. skambinę Vilkui, gavome• giasi taip, kaip jiems nau

Dukteriai M.
ko naują valdybą, kurią su- nei ir kitiems artimiesiems 
daro: pirm. Brutenis Veitas, reiškiame gilią užuojautą, 
sekr. Dalia Ivaškienė ir ižd.
Leonas Rudžiūnas. ; LENKIJA 

Lietuvių veikla

Lenkijos tautinių grupių

atsakymą, kad apie minėtą’dingą ar kada reikalinga.į 
Feldmanie- Brandt potvarki nieko neži-j Jeigu reikia, jie sugalvoja, 

noma. Bet J. Talalas rašo,, dalykus, kurių nebūta, ar is) 
kad iis tikįs Rudžių perduo-j torinius faktus nutyli, pasta-’
tu žinių tikrumu.

Baigiantis susirinkimui,’
inž. Jonas Mikalauskas čia
pat sveikino visus kolegas ir v-------~
bičiulius artėjančių švenčių koncerte Vroclavo mieste} 
proga ir linkėjo visiems; lietuviams atstovavo vietinis 
džiaugsmo, sveikatos ir sėk- tautinių šokių ansamblis 
mės. gi lietuviškiems reika-; "Vilnelė“.
lams skvrė $150 auką, kurią'
padalino taip: L. Prof. D-jos į Lietuvių Visuomeninės 
leidžiamam V. D. U-to isto- i Kultūros d-jos Vroclavo sky
rimam veikalui spausdinti Į r^us iš miesto savivaldybės 
$100, Bostono Lituanistinei j gavo dvi dovanas — pianiną į 
Mokyklai paremti $20 ir
Bostono žemės ir jūrų ?kau-
tams po $15.

ir aparatą filmams rodyti.

AR ŽINOTE?

gauti!
pas I arn. kus So. Bosfone,1 
*169 Boi n Street Telefo-' 
nas 26S--?r>6.

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja SHaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir Įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsu visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite Įdomią skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dina miškas mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 
Adresas:

SS.00

7722 George Street, LaSalle-Montreal. G90. Quebec, CANADATINKA DOVANOTI 

EWAKENING LITHUA-

rinti.

TOKIA KOMUNISTIŠKA 

INFORMACIJA
! kia būti labai atsargiems ... .. T * ±

Lietuvoje išleista užsieny tai kituose šaltiniuose patik-j Paz.1RL l)iaeltl
’Reli- 1111 ir dabartimi.platinti skirta knyga

savaičių• v-*

g-

'j f.'f'

Ši Jono Mikalausko auka j Alabama tapo valstija 
yra virtusi tradicine: jis ją< ?^19 m. Jos vardas kilęs iš 
kartoja kiekvienais metais.! *n<žodžio Alibamu“, 
Panašiai jis elgiasi ir Vasa-1 ^as reiškia: Aš kertu tan- 
rio 16-tosios bei kitomis pro-| durnyną,

» * *gomis. Tai lietuviškiems rei- . ...
kalams jautriausias ir dos-į Žuvis V ahoo , giminin- 
niausias lietuvis Bostone. &a tuJ}ai, yra greičiausia, nes
Jeigu jo pavyzdžiu pasektų 
ir kiti — lietuviškoji veikla, 
spauda bei politiniai reika-!

ji gali plaukti 48 mylias per 
valandą greičiu.

e *
I .

Ekskursijos į Lietuvą 
1972 metais

Vyksta: BIRŽELIO 8, LIEPOS 13, RUGPIŪČIO 17 

ir GRUODŽIO 21.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

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

Grupėse dalyvių skaičius ribotas--NESI VĖLUOKITE! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės Į

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
i Program a N au j o j A ngli jo.

J H iš stoties WLYN, 1360 ki 
?l lociklų :r iš stoties FA1

101.7 mc., veikia sekmadie- 
! niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių i 
pasaulinių žinių santrauks
r komentarai, muzika, dai 
įos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis i 
i Baltic Florists gėlių ir dova

j’inų krautuvę. 502 E. Broad 
’ vvay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gaunt 
-na« ir Kolriviz.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

lai nekentėtų jokių nepri= 
teklių.

Po susirinkimo namų šei-! ^ra naud°ja-ipas atominėm 
mininkė pakvietė susirinku-; ^omb°in gaminti ir aplamai 
sius dar paviešėti jos globo-Į a^ominet energijai gauti.
je. Jai įteikta skyriaus vardu Į „ -
tradicinė dovanėlė. ! .. , paštuose 1965 m. te-

_ . . ,......................... ; dirbo tik 370 moterų, o šian-Susinnkimu! pirmininką- dien jau _ 3 500 
vo Kęstutis Devenis. ; Surinko

Zg. A. Zamžickas

707< viso pasaulio urano
b™klL,YLL..v’7;;; Trans-Atlantic Travel Service

390 West Broadway

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

i: < 1 < I<.
::

NENUSIMINKIl E!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar koją skaus
mais. nulirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti, t'/tikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigas.

Siuskite S5, gausite vaistus 
su nurodvm;1*s-

ROVAL ERODUOS
North Sta., I’.O. 

Newark, NJ.
Box 9112 
07105

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė- 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organizaciij; — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENUIM AS ueieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudė* nuo $100.00 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gwą Taupomą ją Apdraudą — En. 
doument Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—-duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
iudų: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes- 

metams.
ŠIA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, New York. N-Y. 10001

apdrat
nome

i n



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietines žinios
Lituanistinės mokyklos į Bostone praleido Kalėdų 

mokinių Kalėdų eglutė šventes

1

UŽPUOLĖ V. KUODJ Išvažiavo į Lietuvą

Sausio 2 d. 2 vai. popiet Kalėdų švenčių metu Bos- 
So. Bostono Lietuvių Pilie- tone viešėjo daug svečių iš 
čių d-jos III a. salėje yra reny artimesnių ir tolimesnių vie 
giama Bostono Lituanistinės tovių. čia kelias dienas pra- 

! mokyklos mokinių Kalėdų leido ir žurnalistas Juozas 
eglutė. * | Babelis iš Philadelphijos,

Inž. Vladą Kuodi, dienos' Praeita trečiadienį, gruo- n . ..... ; kuris buvo Al. ir A. Gustai-
metu dedant pirkinius j sa.' džio 23 d., iš Bostono aerod- F‘og‘?n?°-'.e.“7 ™!d.ln™e- a« w A. ir St. Santvarų sto
vo automobilį Stop & Shop romo išskrido i Lietuvą pir? lls' raoklnl« ku,lnella1’ ch°- etas. Bas E. tr J. Kunoateius 
krautuvės aikštėje, užpuolė mosios žiemos ekskursijos
jaunas negras, išpiovė kel- dalyviai, kurie ten išbus 2 
nių kišenę ir pabėgo nieko savaites. Dalis ekskursantų 
nelaimėjęs, nes toje kišenė- vyksta i Latviją.

Programoje jiems numa
tyta Naujųjų Metų sutiki
mas. teatrai ir slidžių bei ro- 

J. Keraitis iš Patersono, sporto išvykos.

je pinigų nebuvo.

Dosnus lietuvis

ras, Kalėdų senelio 
mas.

Adv. Z. Šalnienė išvyko 

į Los Angeles

Advokatė Zuzana Šalnie-

sutiki- viešėjo dail. Jonas Rūtenis 
i su žmona iš Nevv Yorko.

Dr. J. ir O. Girnių šeimos 
pastogėn iš Chicagos bei 
Pittsburgho Kalėdų švenčių 
susirinko trys sūnūs—Kęstu 
tis, Saulius, Ramūnas, marti 

Žara iri nė Kalėdų ir Naujųjų metų vaikaitės
į švenčių laikotarpiui išvyko į . Rg, _

N.J., atnaujindamas Kelei- Ekskursija organizavo, Los Angeles, Kalifornijoje ilr Kykante’
vio prenumeratą, nepamiršo Trans Atlantic Travel Ser- 
ir Maikio su tėvu pasveikin- vice, 390 VY. Broadvvay, So. 
ti ir pridėti 3 dol. kalėdinių Boston, Mass.
dovanų, o dar dešimtinę pri
dėjo Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statybai.

Dėkoju

Ačiū J. Keraičiui už svei
kinimus ir pinigines dova
nas.

Shawmut banko dangoraižis

Shavvmut bankas stato 38, 
aukštų namus miesto centre; 
(tarp Federal, Franklin,' 
Devonshire ir Milk gatvių),' 
kurie atsieis 56 milionus dol. ‘

Nuoširdi padėka visiems 
So. Bostono Piliečių d-jos i
nariams, kurie už mane bai 1 
savo. kad per metus 
bėčiau draugijos ir jos 
liu labui.

Laimingu
siems

Ji apsistos pas Devenius Taip pat suvažiavusių gi-j 
Santa Monicoje, kur su se- minių ir artimųjų tarpe šven-

. T ! tęs praleido ir daugelis kitų!nais Los Angeles gyvenan- '
čiais savo bičiuliais sutiks ir k

Mokytojams pakele algas 
Bostono mokytojų unija 

! susitarė su Mokyklų taryba* 
! algų reikalu: jos pakelia-; 
I mos 5.5%. Spėjama, kad tą*

.Padir-| Bostono majorui rinkimai' susi.ta.ril^ Prii.m® ir uaij?s; 
jos na- atsįėj0 $568,022. O 1967 m.• nailaL ?I.les|ai tas. pakeli- 

jam Į majoro kėdę atsisėsti mas atsieis milionus.

j Naujuosius metus.I
White rinkimams išleido 

$568,022

1972 metu vi-
i

pakako $394,912.

A. Andriulionis , išleido $142.230.

Dabar pradedantieji mo- 
, kytojai gaus $8,018 metinės 

Jo varžovė Louise Hicks 'algos. Iki šiol
' $7,600.

jie gaudavo

Sunegalavo F. Zaleskas i
Gruodžio 18 d. buvo iš-j 

tiktas mažo trombozo (užtir. 
po dešinioji ranka) bosto-Į 
niečiams gerai pažįstamas 
judrusis dzūkas, kitų net 
dzūkų karaliumi vadinąmas, 
b eliksas Zaleskas. Jis net 4 
dienas išgulėjo Carney ligo
ninėje, bet penktadienį prieš 
Kalėdas grįžo namo ir jau 
gana gerai jaučiasi, nors kie
minėtis dar niekur neina.

Mes linkime mielam bi
čiuliui vėl linksmam ir tvir
tam greitai pasirodyti viešu
moje ir toliau judinti ir rem
ti lietuviškus reikalus, kaip 
ligi šiol.

Geriausios sveikatos!

V. ir E. Vizgirdai šventes 

praleido Philadelphijoje

Dail. Viktoras ir Elena 
Vizgirdai Kalėdų šventes 1 
prlaeido savo sūnaus Rim-J 
tauto šeimoje Nevv Jersey ir 
pas kitus gimines Philadel
phijoje.

Policija piketuos majorą

Sausio mėnesį bus Bosto
no majoro White inaugura-! 
ei ja — iškilmingas majoro j 
paeigų perėmimas dar 4 me-1 
tams. Policininkų draugija ’ 
žada tas iškilmes piketuoti.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

1972 m. sausio 2 d. Bosto
no lituanistinės m-los Kalė
dų Eglutė So. Bostono Liet. 
Pil. dr-jos salėje.

Jk - I

Vasario 5 d. So. Bostono: 
Lietuvių Piliečių d-jos salė-Į 
je kun. Alg. Kezio SJ foto 
paroda ir filmas „Dvylika“, I 
ruošia skaučių Židinys ir sk. j 
Grandis.

i
Vasario 20 d. 2 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos III-jo aukšto salėje 
Altos skyriaus ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo su
kakties minėjimas.

Kovo 5 d. Baltijos ir Žal
girio tuntų Kaziuko mugė 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos III-jo aukšto salėj.

Nr. 50, 1971 m. gruodžio 28

Kovo 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je St. ir V. Minkų radijo 
rengiama 38 m. sukaktuvinė 
talentų popietė ir „Miss Li
thuania of N.E.“ gražuolės 
balius.
ObC«OOOCOOSAXfdCOCOSOOCOOO

PRANEŠIMAS
t

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

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

Mūsų įstaigoje yra užsire
gistravusių daug pajėgių 
namų pirkėjų. Norintieji na
mus parduoti prašomi kreip
tis į mus telefonu ar asme
niškai.
—Algis ir Bronius Uteniai— 

A.B.U. Realty
Telefonas: 269-6198

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

yra vienintele oficiali jsta«- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorccs- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitųį 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklieni

, Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donouan
t
Dr. J. Pašakarnio

• i P ft D I N 1 S
OPTOMETRISTAS

J Valandos:
inuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak

Trečiadieniais neuriimama (
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

f

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisomo laikrodžio*

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

!!
8
11
i:
$

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKliA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką raistiną.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

882 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v. išskyrus šventadienius ir sek*

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

□‘Krosnies>ptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

fi. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta' imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

D
i:

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd i
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

j Į nuo 10 ryto iki 6 vakaro

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Pastų nesMiiiuiame.

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas
Prekės parduodamos nuže-

momis kainomis. Be to, siunčia- Į mintomis kainomis, 
me maistą, pinigus ir galite už- į Galima užsisakyti rublių

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADVVAY 

? SOUTH BOSTON. M ASS-
*#****#e**+e*******w*###+#*##w## *#•##***##*#**********#****#*###*#♦#******#♦##**#**#*#*#*#*♦*#********

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

už 90 dienu įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka

51®
534%

uO^.M3
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių

taryboje yra adv. J. Grigaius.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. , 

I Lipdau popierius ir taisau i 
t viską, ką pataisyti reikia. *

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava, 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

-----

Flood Sąuare 
Hardicare C o.

Savininkas N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADVVAY 
8OLTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

8anjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoma 

Stiklas Langams 
Vieokla reikmenys narna 

Reikmenys plnmberianu 
V,,otri* aaležies daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak, 

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

! Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

| ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

_Podarogifts Ine. skyrių 
i i Bostone

Darbo valančios: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonb




