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Prezidento Nixono kalba 
apie dabartį ir ateitį

Jis dėstė užsienio ir vidaus politikos aktualiuosius 

reikaus ir savo planus. Respublikonai ir demokratai kai 

bą vertina skirtingai. Pasigendama sensacingumo.

Praeitą ketvirtadienį pre-j Prez. Nixonas pabrėžė,

Pratęsė peticijos
• vpasirašymą

Amerikos Lietuviu Tarv * • iha nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie taip uoliai ir pa- 

I sišventę prisideda prie tal
kos, platindami peticijos la
pus ir linkdami parašus, 
skirtus Įteikti prez. Nixonui. 
ir prašo tęsti šį darbą iki ko
vo 1 dienos.

zidentas Nixonas JAV kon-, 
gresui pasakė tradicinę atas
kaitinę kalbą, vadinamą
„State of Union“, kurioje 
išdėstė savo vidaus ir užsie-i 
nio
tai, kas jam pavyko ar nepa_ 
vyko nuveikti.

kad visos tautos gerovė tu-j Iki to laiko prašoma išti 
rinti įstatymų leidėjams iri sai arba dalinai užpildytus’ 
partijų atstovams rūpėti la-į peticijos lapus sugrąžinti įl 

i biau, negu partiniai intere-: Altos būstinę. 2606 West 
sai. ir nusiskundė, kad kon-’ 63rd St., Chicago. III. 60629.

politikos siekimus, bei iki šio1 apie .jo W ,................... ,
siūlymų dar nesvarstė ir dėl-1 Peticijoje išreikšti musų 

reikalavimai: išia juos svarstyti. I pagrindiniai
I protestas dėl neteisėtos ir 

Bet aplamai jis pasidžiau-j priverstinos okupacijos. įeli-
gė Amerikos daroma pazan-į gijos persekiojimo Lietuvo- 
ga, reiškė savo kraštu pasi—‘je, pagrindiniu žmogaus tei-

pajėgroias tėra skirtas tiktai davimą ir optimistinę; sių pažeidimo ir dėl netei- 
nuomonę dėl ateities. • sėto ir brutalaus Simo Ku-

laisvei apsaugoti, bet ne ku- 1 dirkos nuteisimo,
riai nors šaliai pavergti. Gy-- Prezidento kalba kongres-|
nybos reikalams išlaidos bū- manų, senatorių ir spaudos; Peticiją visi pasirašvkim!1 
siančios didesnės, nes viso- atstovų sutikta skirtingai.• Tenelieka nė vieno lietuvio.
kia eamyba pabrangusi. Bet Respublikonai jągjn-ė o de.‘ neatlikousio šios pareigos! 

J r & mokratai bandė įžiūrėti eilę

Tarp kitų dalykų, jis pa
žadėjo stiprinti Amerikos 
gynybą. Amerikos karinis

čia buvo turima galvoje ypa- Amerikos Lietuvių Taryba
tingai JAV karo Taiv'vno' ,SP^ •t™kumą ,°"Pna i
stiprinimą, kuns būtinai rei- -j rinkimuose preten- Anarchistų kunigu
kalingas, matant sovietų vis,duojantieji Į prezidento kė-! Niekur tiek Žmonių kraujo nebuvo pralieta per palyginti 

trumpą laiką, kiek Bengalijoje. Slopindami bengaliečiu 
nepriklausomybes sąjūdi. Vakaru Pakistano kariai išžu 
čia milionus žmonių, o Indijos kariuomenei ir bengalų 
sukilėliams nugalėjus Vakarų Pakistano karines pajėgas, 
bengalų kerštas buvo taip pat lygiai kruvinas, kurio metu 
be jokio teismo buvo išžudyta gąsdinantis skaičius Vaka- 
rų Pakistano šalininkų ir jo karių. Čia matome, kaip fo
tografu akivaizdoje bengalų karininkas durtuvu subado 
pasidavusi nelaisvėn Vakarų Pakistano kari.

didėjantį ir greitėjantį įsiga-j , f -
Įėjimą vandenynuose. -*me ie?kojo va,džio£J krjti_

Didelis dėmesys būsiąs'kai nauJos medžiagos.

kreipiamas j atomines gynyj vieni kalbo’re ižiūri konst-' nami- ruosęsi įssprog’ 
bos lygio išsaugojimą, kol. raktyvia .ogJram ateičiai.j dinti ^ashingtone federali- 
dar nepasiekta susitarimo su kuri? J 1 pa,.tijų !amerikifJ nės valdžios ramų apšildy- 

čiai turėtų vykdyti, o kiti jo-, m0 (rengimus ir pagrobti

byla
Pirmadienį prasidėjo 7 

anarchistų byla, kurie kalti-

sovietais dėl atominio nusi
ginklavimo ar bent jo apri-i je regi tik „gražius žodžius
bojimo. Bet jis turįs viltį, 
kad dėl to būsią susitarta.

Jis pareiškė, kad, ruošda
masis vykti į Kiniją, jis ne
turįs klaidingu iliuzijų, kad 
ten būs pasiekta didelių lai
mėjimų, bet sugyventi su ki. 
tomis sistemomis verčianti 
gyvenimo realybė.

Jis tikisi artimu laiku už’ 
baigti Vietnamo karą arba 
derybomis, arba vietnamiza

vietoje substancijos'

Suėmė du sovietų I
žvejų laivus |

Praeitą savaitę JAV pa-i 
krančių apsaugos laivas suė
mė du sovietų žvejų laivus, 
kurie žvejojo JAV-bių van
denyse Beringo jūroje prie 
Aliaskos. Sovietų laivai mė
gino pabėgti, bet, pagrasi
nus apšaudyti, pasidavė. Jie

prezidento patarėją dr. Ilen 
iy Kissinger. Jie apkaltinti 
jau prieš metus.

Šios anarchistų ar „revo
liucionierių “ vadas esąs 
katalikų kunigas Philip Ber- 
rigan, kuris jau nuteistas

Naujas Evropos 
ūkio milžinas

Praeita šeštadieni Belgi

Gromyko at vyko

cijos pasisekimu. Kaip bebū-j nupIukdytn Adak salos "uos- 
tu. Amerika turinti atgauti) 
iš komunistu savo beleisnus.
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! Egiptas ruošiasi karui 
i su Izraeliu
I

Naujasis Egipto premjeras ruošia krašto ūkį karo 

„ dienai ir grasina Izraeliui. Demonstrantai reikalauja karo 

žygio prarastoms teritorijoms atsiimti. Izraelis taip pat 

ruošiasi gintis ar, reikalui pribrendus, pulti.

Egipto ir Izraelio nesan- ninkams iki šiol nepasisekė 
i taiką nei Jungtinėm Tau* sus velninti, ir karo grėsmė 
tom, nei paskiriems tarpi-' vėl didėja. Arabai, nesu

laukdami Izraelio užimtų te
ritorijų grąžinimo ar kokių 
kitų nuolaidų iš žydų pusės, 
jau pradeda pritrūkti kant
rybės ir pradeda vis garsiau 
skelbti karo šūkius. Ypač, 
kad jie dabar daug geriau

, . .. . xt tt , apsiginklavę negu seniau ir' plačiai apraše New Hamp- - turi aj-ku SQ_
ishnemotei-ų klubų fedei-acijvietinį sąjunĮfininką. Gį Iz.
, jos pirmininkių konferenci- raelis, be konkretesnių savo 
■ ją, kurioje dalyvavo ir Pa-

Pabaltijo moterys
•plaka kolonializmą
j Manchester Union Leader 
i (N.H.) sausio 20 d. labai

i baltijo moterų klubų federa- 
' cijos centro atstovės. Estėm 
atstovavo Juta Kurman, lat- 

i vėm — Helga Ozolinš ir lie
tuvėm — Margareta Sama- 

■ tie nė.

! Laikraštis duoda ilgokų 
ištraukų iš jų kalbų. Jos vi- 

į sos pavaizdavo sunkią oku- 
, puoto Pabaltijo padėtį, pri- 
1 minė didžiuosius trėmimus, 
žudymus ir aplamai sovietų 
vykdomą kolonializmą.

saugumo garantijų iš arabų 
pusės, nėra linkęs grąžinti 
nė pėdos per buvusį karą už
imto smėlio, ginkluojasi A- 
merikos ginklais ir pasiryžęs 

. tvirtai laikytis.i
Karo nuotaika pastaruoju 

metu ypač didėja Egipte. 
Pasikartojančios studentų ir 
aplamai visuomenės karin
gos demonstracijos verčia 
prezidentą Sadat imtis kon- 

( kretesnių žygių, negu diplo-* 
į matiniai veiksmai. Ypač,

Straipsnis papildytas di’ ^ad ji> pats buvo pareiškęs 
dele dalies konferencijos savo tautaL }°Smetai 
dalyvių nuotrauka. , ya paskutiniai Egipto <r Iz-

raelio ginčui isspręsti ir ara_

Paeit ico uostuose
vėl streikas

Pacifico

bai ilgiau nelauksią ir pra
rastas teritorijas atsiimsiu 
ginklu.

i Japoniją . ,
... , . Žengdamas į karo taką,

- , _ . . . | Sekmadienį į Japoniją at- Pacifico uortų kiovejai, prez gadat prieš savaitę pa-
c e naujo ų ėmimo įs.igo> jos SOSĮjnėje j Europos Ūkio vyko Sovietų S-gos užsienio;'ėl sustieikavo. Piezidentas k nauja ministerių pir- 
dokumentų naikinimo 19/0 L , • ■ ■ ‘ • k t ) , . .[kreipėsi į kongresą, prasy- mfninka Sįfjkv kuris iau su
metais. Be io. kiti kaltina- - ąj^ J ,y - Į reikalų ministras Andrėj; d išlisti jstatvmą ku-!J ’i "iv < “ “
mieji yra dar du kunigai.! . (biomyko. -Jam lupi vietoje rjs paverstų streiką nutrauk-
vienuolė, buvęs kunigas ir Britanija, Danija. Norvegi-' patirti Japonijos nuotaikas, 
jo žmona ir pakistanietis! Ja Airija. Tuo būdu dabar į ypač prieš Nixono apsilan-
studentas.

Neabejotina, kad ši byla

: Beringo jūroje
Prezidento nuomone. A-j žvejų laivų yra apie 80. 

merika pastaruoju laiku yral ne pirmą kartą jie įplaukia) 
toliausia nužengusi į pašau-Į į JAV-bių vandenis, arčiau Rekordinis JAV-blU 
linės taikos idealą, negu bet; negu 12 mylių nuo Aliaskos’

tęsis ilgai ir bus lydima dar; Vokietija. Prancūzija, Itali. 
į įvairių anarchistų demonst’ ja, Olandija, Belgija ir Liuk

toje Europos ūkio sąjungo- Kinijoje. Gromylio ji
je via 10 vai-i.vbių. Be da- pasįtįkusįam Japonijos UŽ- 
bar įstojusių joje buvo \ak. sienio rcikala ministruį; ' 

reiškė, kad Sovietų S’ga irj
S°V Tau' racŪ^ kity veiksmų.

kada per paskutiniuosius 25 
metus

krantu.

i darė „karo kabinetą“ ir 
j mesi kitų paruošos žygių. 
' Jis suvaržė liuksusinių pre
kių ivežimą ir įvedė daug 
naujų mokesčių. Esą, vidaus 
ekonominis gyvenimas turįs 
būti taip sudisciplinuotas,

1 kaip ir kariuomenė, stovinti 
prie Suezo kanalo. Kiekvie. 
nas egiptietis turįs atiduoti 
savo įnašą karui. „Mes kovo
sime ligi paskutinio vyro, 
kad savo žemes atgautume“, 
pareiškė premjeras Sidky.

Egiptą labai supykino 
Amerikos pažadas duoti žy
dams moderniškų kovos

Dėl 100 dienų užtrukusio 
streiko Pacifico uostuose su- 
.trukdytas beveik pusantro 

•žlbiliono dolerių vertės eks= 
portas ir importas. Unijos į 
derybos su darbdaviais tę 
šia mos.

šen burgąs. Japonija yra artimi kaimy
nai ir todėl labai svarbu. 

Ta sąjunga turi 257 mil. į kad jų santykiai būtų geri.
gyventojų (JAV tik 207) 
mik), joje pagaminama 139) Gromyko čia 
mil. metrinių tonų plieno Į savait§- 

Prez Nixonas pasiuntė: (JAV — 131 5 mil.). jos pa
kongresui rekordinio dy džio Jam«s už ganius ir patai ’ 
biudžetą — S247 bilionų. navimus yra 621 bil. dol. vjetam<

(JAV — 974 bil. ). Jau ši-i '

biudžetas
ĮMJbus ištisą Susekta automobiliu

; »*•*#«**«««#«#**«***»««•<»*«**«>**•
apie vidaus,

problemas, jis nenuneigė di.! Hong Konge išeinantis žy. 
dejančio bedarbių skaičiaus,: mus tenykščių kiniečių laik-. 
bet tai esąs normalus reiški’ rastis paskelbė, kad iš nacio-1 baigti (liepos 1 d.) su beveik 
nys. pereinant iš karo į tai-j nalistų kiniečių žvalgybos) $49 bjĮ. deficito. Iki šiol pre- 
kos laikotarpį.

Kalbėdamas

Šiuos metus numatoma

vagių gauia
I New Yorke policija suse-

( 171 i A nei K*. CV f 1 - 1 -I • 1 V • • 1 •
kare metu atimtas! ke bene d.cteaus.ę brangių-

Pažymėtina, kad Japoni-?
ja vis dažniau primena so ,

turįs žinių, kad prez. Nixono 
i gyvybei lankantis Kinijoj 

Jis pabrėžė reikalą refor-' gresiąs pavojus. Jį galinti 
muoti federalinių "mokesčių' nužudyti Mao komunistinė; 
sistemą, neteisingai užkrau-) opozicija, priešinga santy-)
tą mokesčių naštą nekilnoja', ki« “ JAV O
mojo turto savininkams, ku-' tą opoziciją sudarą Lin Piao 
rie dabar turi apmokėti mO’1 šalininkai, kuriuos Mao ėmė 
kyklų išlaidas ir kt. ; naikinti. Esą, abejotina, ar!

prezidentą kiniečiai sugebė-į 
Prezidentas ryškino reika 1 šią apsaugoti nuo galimo 

lą didinti technologijos pa- pasikėsinimo jj nužudyti. y»
Bedarbių skaičiaus d i dė

zidentui nevyko suvesti ga 
lų su galais — visi metai bu.! Pab bus labai 
vo su deficitu.

tie duomenys rodo. kad tai' 
yra didelis ūkinis vienetas, 
kurio reikšmė, ypač Luro- 

lidelė.

iš Japonijos Kurilų salas ir) J9 automobiliu
, . . , : Suimti 58 asmenvs. Jie kalti-reikalauja jas grąžinti. Bet» ,

sovietai iki šiol apie tai ne- narni pavogę 8 mil. dolerių

į \ agių gaują, jgktuvu. ir jie nenori laukti,

nori nė girdėti.

’ Sovietu karininkasMinėtos iškilmės neapsi- 
' ėjo be incidento: viena mo-Į _ . .c-.*
i teris į saię įeinanti Britani \pabėgo į Izraelį 

Amerikoje pavojingiausi1 jos premjerą Heat
gyventi miestai yra Dalias, 
Newark, Baltimore, Atlanta, 
St. Louis, Cleveland, Den- 
ver ir Portland.

rašalu.
apliejo Izraelio žinių

♦ # *

Šis ūkinis blokas labai ne- 
! patinka sovietams.

kol Izraelis dar geriau pasi’ 
ruoš atremti arabų puolimą, 
arba net pats pirmas vėl puls 
Egiptą, kaip tai buvo 1967 
metų karę.

Visi stebėtojai pripažįsta, 
kad Egipto ir Izraelio oras

vertės brangiųjų automobi
lių. Vagys už pavogtą auto- 

j mobili gaudavo $400-$690, o
; tie, kurie vogtus automobi 
• liūs'nurėždavo į paskirtą
i vietą, gaudavo po $100 ar pritvinkęs parako kva

po, bet taip pat pastebi, kad 
vargiai tas karas gali prasi-

agentūra;
praneša, Kad sovietų kari- - ' 
ninkas. buvęs patarėju Egip-)

■ te. paprašė Izraelio politinės
, globos. Atbegėlis suteikęs Bengalijos valstybę jau 
nemaža žinių apie sovietų pripažino, be Indijos, Ry
kavimus irensimus Egipte, tų Vokietija, Bulgarija, Len-

dėti be Sovietų S-gos ar A- 
merikos palaiminimo. Žino’ 

• ma, čia svarbesnis yra sovie- 
' tų palaiminimas Egiptui,žangą, tęsti erdvės tyrinėji- pač. kad teroristas gali atsi- ----------------------------------------- , ------------- ------------- , - - . _ i, .

mus, reformuoti socialinę rasti iš komunistų tarpo, net jimas kelia nerimą ir Britą-: V. Pakistano prez Bhuto Jis taip pat patvirtino, kad ki ja, Mongolija ir paskutinė- kuris gali ir nulemti kai o 
globą, tobulinti sveikatos tų, kurie bus priskirti Nixo- nijoje. Dėl to net premjeras paskyrė savivaldybių rinki sovietai davę Egiptui bom- mis žiniomis Sovietų Sąjun’ pradžią. Let padėtis pa\O- 
apsaugą. nui saugoti. j buvo parlamente aprėktas, mus kovo 15 cl. • bonešių TUL 6 tipo. ga. ____ i Jin£a-
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Hesidžiaukim, Stalino dvasia i Pažanga ar atžanga? Ką kiti rašo?
LENKIJA

Pasirodė „Varsnos“

dar nemirė
Praėjus trumpam laikui po Stalino mirties. Vakaru 

spaudoje bei politikų kalbose pradėjome girdėti apie so
vietini komunizmą daug naujų žodžiu: padidėjusi laisvė, 
sustiprėjusi demokratija, polinkis i koegzistenciją su Va
karų kapitalizmu, nuoširdus taikos troškimas, draugišku
mas, interesų bendrumas su Vakarais ir t.t. Tokius ko
munizmo apibūdinimus ypač mėgo kartoti kaikurie JAV
”taikos apaštalai”, Sovietijoje net ir dienos nepabuvoję. 
Ta „geroji nuomonė“ net ir Čekoslovakijos okupacijos 
atveju buvo tik laikinai pritilusi, o po to ir vėl ėmė dar 
garsiau skambėti. Reiškia. Sovietų Sąjungos režimas da
bar jau ne tas, kurs prieš tai buvo. nes, va. šitas ir anas 
prieš valdžios politiką prašnekęs opozicionierius dar ne 
suimtas, o jei ir suimtas, tai dar nesušaudytas. Reiškia, — 
viskas pakrypo gerojon pusėn...

Atidžiai perskaičiau 1902 ir 1903 metų „Ūkininko“ ir 
1902 metų „Naujienų“ laikraščių komplektus, kurie man 
sukėlė įvairių minčių.

(„Ūkininkas“ ėjo nuo 1890 m. pradžios iki 1905 m. 
galo Tilžėje. Jį leido varpininkai. „Varpas“ buvo skilias 
daugiausia inteligentams, o „Ūkininkas“ — eiliniam kai
mo žmogui. Jį redagavo J. Adomaitis. J. Kriaučiūnas, dr. 
K. Grinius, dr. J. Bagdonas (1899-1903), J. Šaulys. „Nau
jienos“ ėjo nuo 1901 m. pradžios iki 1903 m. galo Tilžėje. 
Redagavo J. Bagdonas. — Kel. Red.).

'Ūkininkas“ išėjo šūkiu: „Vardan tautos labo. tiesos 
ir laisvės“. Tas šūkis tebėra ir šiandien gy vas ir aktualus, 
.ik dada lietuviai kovojo prieš carizmo vienvaldystę, o da_ 
bar prieš tokią pat komunizmo.

Per tuos dvejus metus tiktai 1903 m. išėjo du 'jungti
niai „Ūkininko“ numeriai — 4-5 ir 6 7, o šiaip išeidavo kas 
mėnuo, spaudžiant 723 egz.. Jis turėjo 56 bendradarbius.

Bet šiandien mums atrodo vis dėlto bene patikimesni- 
bus enkavedistų galvos Beri jos žodžiai, pasakyti tuoj po 
Stalino mirties Politbiure: „Dabar duokime bent šešis mė
nesius didesnę laisvę, tegul per tą laiką antitarybiniai gai. 
valai iškiša galvas, o paskui mes tas galvas nukilsime.“

Na, gal tai vyksta ir ne visai pagal Bei ijos planą, nes 
po Stalino praėjo jau dai: Jau nei tie šeši mėnesiai, bet 
pastaruoju metu vienaip kitaip gerklės jau vis dėlto 
smaugiamos. Pirmiausia jos smaugiamos sovietų intelektu
alams, — rašytojams, žurnalistams, mokslininkams ir vi
siems tiems, kurie tik išdrįso garsiau prašnekti apie laisvę, 
teisingumą, žmogaus teises ar vakarietiškai suprastą de
mokratiją. Tuo tarpu režimo smaugiami patys Įžymiausie
ji. tuo tikintis nugąsdinti ir savaime nutildyti mažesniuo
sius, visą nepatenkintųjų masę. Dėl vietos stokos čia ne
kartodami tolimesnės praeities komunistinio teroro pa
vyzdžių. leiskime sau žvilgtelėti tik i paskutiniuosius mė
nesius ar pastarąsias dienas, kad susidarytume pakanka
mai ryškų diktatoriškojo režimo siautėjimo vaizdą.

Praeito gruodžio mėnesi partijos nariai buvo para
ginti budėti dėl priešiškos turistų, Sovietijoje gyvenančių 
užsieniečių ir radijo stočių propagandos.

Sausio pradžioje Ukrainoj suimta apie šimtas žurna
listų bei rašytojų, kurie kaltinami ne tik valdžios kritika, 
bet ir "nacionalistinių nuotaikų“ skleidimu. Jie kietai tar
dyti ir uždaryti į kalėjimus, psichiatrines ligonines ar 
kažkur išvežti. Apie jų bylas, jei nebus nuteisti slaptai, 
dar išgirsime vėliau.

Iš įvairių numerių aiškėja, kokie atsišaukimai tuo 
metu buvo slaptai platinami Lietuvoje. O jų antraštės yra 
tarsi paimtos iš šių dienų okupuotos Lietuvos širdgėlos ir 
desperacijos: „Kas turi ausis, teklauso“. „Tėvynė pagal
bas šaukias“, „Lietuviai ir žemaičiai būkite atsargūs“, 
"Atsišaukimas“. „Neleiskite rusinti jūsų vaikų“, Vyrai, 
skaitykite ir duokite kitiems“. Lietuviai ir lietuvaitės“, 
“Broliai lietuviai, nepasiduokime maskoliams“.

VALIO „KELEIVIUI“ 
IR MIČHELSONUI!

I Išėjo mėnesinio žurnalo 
| „Varsnos“ nr. 1-2 (lapkri- 
. čio , gruodžio mėnesių). Ji 
Į leidžia Lietuviu Visuomeni- 

„Keleivis“ lapkričio 16 d. nės Draugijos Vaiguvos sky-
____1,1..,,„I • • JK?*/ '»J ..i -iir> i*L

RAUDONOJI KINIJA 

IR LIETUVA

„Naujienų“ bendradarbis 
Jurgis Jašinskas vedamajame iškėlė klausi 
savo „SpaudoS1 pabirose“ mą — „Ar Raudonoji Kini- 
sausio 14 d. laidoje, prisimi- ja negalėtų būti ir mūsų są- 
nęs, kad „Keleivis“ jau bai- jungininke?“
gia keliauti 67-sius metus ir
sušukęs jam Valio, rašo: i Tuo klausimu „Į Laisvę“ 

žurnalo gruodžio numery pa-
„O kokį Valio! ir kokiu sisako Vyt. Vaitekūnas. Jis 

garsiu šūksniu turėtume tar- rašo:
ti Keleivio nepailstamam vy- „Kinijos, koks jos režimas 
riausiam bendradarbiui -ju- bebūtų, interesas yra visais 
biliatui Stasiui Michelsonui, būdais ir kiekviena proga 
praeitų (1971) metų prieš- Sovietų Sąjungą silpninti ir 
kalėdinėmis dienomis sulau- sprogdinti. Toks interesas 
kušiam 90 metų amžiaus!? yra ir Sovietu pavergtų tau

tų bei okupuotų ar sateliti- 
Juk jis ir šiandien nepą- niu valstybių. Sovietų pa- 

ilstamai savo raštais, ypatin- vergtos tautos yra ne tik 
gai populiariuoju „Pasikal- ' prieš sovietinį kolonializmą, 
bėjimu Maikio su Tėvu“ te- bet ir prieš komunistinę san- 
teberemia Keleivį. Kas savo tvarką vidaus gyvenime. To- 
veiklos bei rašto* jaunyste dėl Raudonajai Kinijai leng- 
drįstu lygintis sukaktu vi nin, va dėl bendros akcijos susi- 
kui Stasiui Michelsonui? Tai prasti su komunistine Alba- 
unikumas mūsų raštijoje, nija, su komunistine Rumu- 
mūsų periodinės spaudos nija ir pan. atvejais. Bet jau 
lankose!“ : kitoj plotmėj bendros akci-

• jos reikalas atsidurs su 
Jurgis Jašinskas, pakarto-' veiksniais.“

jes Amerikos Lietuvių Soči-i Betgi „Kinija, nors ir rau-

rius (Wa'rszawa, ui. Wiels- 
ka 16. m. 16. Poland). Ta 
draugi ia iki šiol leido „Auš
rą“, vieną ar du numerius 
per metus. Dabar, rašoma, 
susidarė „galimvbiu leisti 
nuolatinį lietuviška laikraš
tį“.

Šiame numery yra Puns
ko lietuvių vidurinės mokyk, 
los direktoriaus J. Paranse
vičiaus straipsnis „Naujuo
ju mokslo keliu“, iš kurio šį 
tą sužinome ir apie Punsko 
lietuvių vidurinę mokyklą, 
kuri veikia nuo 1953 metų 
gruodžio mėnesio. Ji yra iš
leidusi 176 asmenis,udš ku
rių 23 baigė aukštąjį moks
lą, 60 — mokytojų' semina
rijas ir kitas specialiąsias 
mokyklas ir 32 šiuo metu te. 
bestudijuoja Lenkijos uni
versitetuose. Mokyklos XX 
laidos 13 abiturientų išlaikė 
egzaminus į aukštąsias mo
kyklas. Penki išvyko studi
juoti Vilniaus universitete.

Vėliau pagarsėjusi mūsų rašytoja Žemaitė tada žengė 
pirmuosius literatūrinius žingsnius. Jos apsakymėlių pava
dinimai buvo: „Moterų atsilikimas“, „Kunigo nauda vėl-, - . x . j
niai gaudom “Nemingi vaikai“, Atminimai“, “Ma-j j

i uoklis . Klebono gaspadine . j z.odžius> kurie buvo išspaus-! ponuoti Rusijos imperializ- ir pradžios mokykla telpa
į dinti „Keleivv“ gruodžio 21 i mą jos auka. Todėl nepai- tose pačiose patalpose. Apie

Mokyklos darbo sąlygos 
yra labai sunkios. Vidurinė

Kaip žinome,- ją pažadino rašyti ir padėjo pirmuosius 
žingsnius žengti Povilas Višinskis, bet gabumai ir atkak-

sydami savo antikomunisti- 400 mokinių mokosi keliom 
nio nusistatymo, sovietų pa- pamainom. Nėra mokiniams 

„Jubiliatas Stasys Michel-' vergtų tautų ir okupuotų bendrabučio. Buvo susiorga- 
sonas per ilgus metus yra; Baltijos valstybių demokra- nizavęs komitetas bendra-' 

Tada buvo kalbama apie maskolių veisimąsi Lietu- dirbęS ne tik laikraštininko tiniai sluoksniai Kiniją, nors bučiui statyti, pradėjusios

lūs pasišventimas buvo jos pačios.

d.. savo rašinį šitaip tęsia:

voje. kolonizaciją, draudimą žemes pirkti lietuviams, ru- jr redaktoriaus darbą, bet 
sų ir lenkų dvarininkų skriaudas darbininkams ir ūkinin- kartu parašęs ne viena kny- 
kams. sunkias darbo sąlygas dvaruose. O tai vis temos, gą („Ar buvo visuotinis tva- 
kurios atgijo ir šiuo metu. tik žiauresniu mastų ir dar sun- kt.) Ikso slapyvar-
kesnėse aplinkybėse, susidūrus su „raudonaisiais dvarinin- džiu. Šiuos žodžius rašantis,
i;ais“. TO meto caro valdininkai ?ad,Jo“ iietuviams emig. SvS
ruoti į Sibirą, Turkestaną, Kaukazą, Manazunją, kaip ir jęajme? yra nuojat skaitęs ne 
šių dienų rusai komunistai „padeda“ trėmimais iškeliauti Keleivyje buvusius „Pa- 
Į Sibirą ar Kazachstaną. . sikalbėjimus Maikio su Tė-

; vu“. bet ir anas Ikso knygų- i Banelis. Jis neseniai iš tų bendrabutis — bus išspręs- 
Lenkystės svaigulys buvo apsėdęs mūsų kunigus, ku- teg jr jg jy pasiėmęs ne vie- ■ pareigų pasitraukė. Už nuo- tas. Kad pažadai taptų tik- 

rie nevykusiai bandė švebeldžiuoti šlėktiškai, o kita dalis ną jo pasaulėžiūra formuo-Į pelnus fondui S. Banelis iš- rovė!“ 
ištikimai tarnavo carui, nes bijojo bet kurios pažanges- jančią mintį. Todėl šia pro-J rinktas fondo valdybos cent- Paminėtina šiame žurna- 
nės minties, kaip velnias križiaus. Bet greta buvo ir tokių.1 ga tebūnie leista pareikšti; riniu vicepirmininku. Tautos le tilpusi Varšuvoje išleistos

ir raudoną, naujame vaid- plaukti ir aukos, bet jos bū- 
menyje turėtų palankiai ver= vusios nutrauktos, nes „pasi. 
tinti“, rašo V. Vaitekūnas, rodė ir kitų kliūčių“. Nera

šoma, kokių, bet toliau sa
koma. kad „Paskutiniu metu 
švietimo organai ir Partija 
atkreipė dėmesį į mūsų mo
kyklos sunkumus. Atrodo, 

Tautos Fondui labai ilgai kad šis esminis mums klausi- 
ir sėkmingai vadovavo St. mas — naujos mokyklos ir

KANADA

Pasikeitimai Tautos Fonde

Jubiliatui Stasiui Michelso- Fondas, kaip žinoma, telkia lietuvių poezijos antologijps 
Vyriausiam Lietuvos Išvada-; „Piesni i gwiazdy“ recenzi- 
vimo Komitetui lėšas. Jo at- ja, kurią parašė Pr. Budrys.

.. „ ....... . , . v . , • at- ; siu metu!“ i stovvbė Kanadoje kasmet Jis stebisi, kad knygos ruo-iš Balbieriškio korespondentas rašo, įog arkliavagis Mie-• “ ‘ J .. > • i........... — -t- 4...is. nuic-opuiiyc » . & & ( , sutelkdavo ne mažiau kaip1 sėjai iš gyvenančių uz Lietu-
hauskas išvirto stačiatikiu, nes žandai ai į pravos avo nu-į Toliau straipsnio autorius - po $10.000. I vos ribų poetų tik vieno J.
sikaltimus žiuri pro piištus... 'recenzuoja St. Michelsonoį Dabar Tautos Fondo at-Į Kėkšto kūrinių teįdėjo. P.

redaguota šių metų Keleivio' stovybės pirmininku paskir-i Budrys rašo. kad jeigu „ne-

: kurie nebijojo pasipriešinti pravoslavijos apaštalams, jei- į
■> •» -» 1 Ii XI r"*1 4 »■» 1 4 1 1c O L O 11 T.-’l Cjlz’ 1 m rtJ_ , . , , ,7 ,,, . , ■ gu įau ne dėl lietuviškumo, tai bent dėl katalikiškumo., nyi sveikinimą ii padėka už

Tuo pst metu vyksta, masines kratos A±asK\oje, Le~ x ± t -• • i j ! visu^ io ra^to darbus^ Ilgiau_ J _ . . . ...... i biUio-fi bnvn į^n hm tolmueiusi kad. nvz.., V1^U>JU Idauningrade. Kijeve ir mažesnėse vietovėse, ir Įtariamieji su. ■ f 
iminėjami. Maskvoje didžiosios kratos prasidėjo sausio 
14 d. popiet, tęsėsi visą naktį ir baigėsi sekmadienį. Jas 
vykdė KGB agentai ir neuniformuoti šnipai, asistuojami 
viešosios milicijos. Iš kratytų namų milicija nešė knygų ir 
kitokių raštų maišus.

: Pravoslavijos banga buvo jau taip toli nuėjusi, kad. pvz.,,

t ? ;
O kiek dabar tokių arkliavagių ir vištvagių Mieliaus, 

kų patapo komunistais, kad galėtų puotauti ištremtųjų 
butuose ar sodybose, grobstyti jų turtą ir nebaudžiamai

kalendorių.
Šia proga norėtume pa

brėžti. kad šią reta vieninte-
Pasižymėjusio žmogaus Teisiu Gynimo sąjūdžio na-! sauvauliauti. imdami kyšius?.. | Ro gyvo tokio amžiaus laik-

-- - ---- - ‘ ‘ | .... . I raštininko sukaktį iki. šiol
Pilviškių anais laikais rašoma apie kratą pas dr. ilgesniu J. Vlks. straiosnių 

Krėtė Senapilės žandam viršininkas, bet
nieko nerado. Kaune krata buvo pas dr. A. Garmų, ivai-

pu dar buvo paleistas, esą, tik dėl jo tėvo, Stalino nužudy
to įžymaus karo vado, nuopelnų atminimo.

riose Lietuvos vietose taip pat buvo daugiau tokių kratų, 
bet, nieko neradus. įtariamieji nebūdavo areštuojami.

Londono „Times“ dienraščio korespondentas Bona Į Bet dabar taip neatsitinka komunistų „rojuje“, nes 
via, kuris po kratos buvo apsilankęs pas Jakirą. buvo taip jeigu kas įtariamas ir pas jį daroma krata, tas tuoj pat ir
pat nuvesta? i saugumo įstaigą ir ten jam paliepta nepa
laikyti jokių ryšių su šiuo opozicionierium istoriku. „Nesi. 
kiškite į mūsų vidaus reikalus ir negrįžkite daugiau Į tuos 
namus“, pasakė korespondentui saugumo karininkas.

Sausio 5 d. už antikomunistinę agitaciją nuteistas ra
šytojas Vladimir Bukovsl n2 metų laisvės atiminiu. Jo 
tėvai yra „įsitikinę komunistai“ — tėvas rašytojas, o mo
tina Maskvos radijo žurnalistė. Bet tai sūnaus Vladimiro 
padėties nepagerino, nes jis jau 1963 m. buvo nuteistas 6 
metais kalėjimo už protesto demonstracijas ir Milovano 
Džilo raštų platinimą bei panašius veiksmus.

Istorikas Amalrikas kone miršta kalėjime, bet jokie 
protestai nei prašymai režimo nesuminkština.

tas Augustinas Kuolas. 
Kanados lietuviai turi ir

savo Kanados Lietuvių Fon
dą, kuriam suauko'jama su 
ma jau artinasi prie 100,000. 
Jo kapitalas neliečiamas, o

prisiminė ' Naujienosb .jarpgaunami procentai naudoja- 
trumpai paminėjo „Dirva“, f mi kultūros ir švietimo rei 
Plačiau paminėjo „Neori-; kalams. Jo nariai, kaip ir 
klausoma Lietuva“. Visi ki- • JAV Lietuvių Fondo, yra 
ti laikraščiai jos nepastebė-i tie. kurie įneša nemažiau

areštuojamas, nors pas jį ir nieko nerastų.

Toje senoje spaudoje skaitome, kad dr. S. Matulaitis 
nubaustas 3 metams, Aug. Janulaitis 3 metams, dr. R. K.
Šliūpas 2 metams ištrėmimo. Griškabūdyje buvo sumuštas 
žandarų viršininkas ir dar keli raudonsiūliai, ir dėl to 11 
žmonių buvo nubausti po 2 metus kalėjimo..

Na. o kokios bausmės už panašius nusikaltimus da
bar būtų vadinamuose komunistų „išlaisvintuose kraštuo
se“? To nereikia nė spėlioti.

Minint 10 metų Kražių skerdynių sukaktį, buvo pa
teiktos tokios tų skerdynių bausmės: buvo apkaltinti 71J kaV\eskaTtvda^•v 4 • o a i • * a •• j* • * . • ą r ’ *•/ N

SVEIKINA
STASĮ MICHELSONA

Labai nuoširdžiai sveiki-

kaip $100.

galima buvo ar nevertėjo 
’matyti‘ tokių kaip Brazdžio
nis. Raila ar Santvaras —
tai jau tikriausiai' galima ir

t»i; irto
reikėjo pagerbti bent tuos, 
kurie ir Tarybų Lietuvoje y- 
ra pastebimi ir vertinami: 
Jonas Mekas, Algimantas 
Mackus, Vytautas Mačernis, 
Henrikas Radauskas ir gal 
dar ne vienas“.

„DRAUGO“ PREMIJA 
V. KAVALIŪNUI

Tai tik keli pavyzdžiai, o tokių būtų daugybė. Mes: atkentėti po porą metų.

iš kurių 34 buvo išteisinti, o iš 37 nuteistųjų 4 gavo po 10 
metų katorgos. 3 ištremti. 3 nubausti po 1 metus kalėjimo, 
kiti mažesnėmis bausmėmis, bet visiems bausmės buvo 
dovanotos, išskyrus 4 nuteistus katorgon. kurie turėjo ten

lių ir kitokių nepagrįstų iš- 
mislu.

name Jus retos — 90 metų—: Mes gėrėjomės Jūsų žmo- 
sukakties proga. Karštai lin-' gaus laisvės ir teisingumo 
kime Jums geros sveikatos, gynimu, tiesos neslėpimu. 
kūrybingų metų, įvykdyti Garbė Jums!
tai, ką esate užsimoję, bet, 
nepabaigę atlikti.

Aukštai vertiname Jūsų 
didelius nuopėlnus JAV lie
tuvių darbo žmonėms. Daug;

Ilgiausių metų Jums lin
kime —

vo su Maikiu pasikalbėjimą, 
nusikrato prietarų, vaiduok-

Br. Spūdienė,
LDD 7 kuopos pirmininkė

ir nanai

Draugo romano konkurso 
komisija (pirm. A. Gurevi
čius. nariai A. Sungailienė, 
V. Kralikauskienė, V. Salt* 
miras ir V. Tamulaitis) sau
sio 15 d. posėdy balsų dau
guma paskyrė šių metų 
„Draugo“ premiją už roma
ną „Aidai ir šešėliai“ Vaciui 
Kąyajtiūnuį iš Clevelando.

V. Kavaliūnas 1963 m. yra 
laimėjęs premiją už romaną 

Kalnų giesmė“, yra parašęs 
: „Gimtosios žemės giesmę“ 
j (monografiją apie Čiurlio- 
! nio ansamblį).

Nepriklausomoje Lietuvo-. ... .. . . , .. A ; »---- v- sės, bet ir žmoniškumo požiūriu caro režimo naudai. i
f ai o as nežinome, Rie si <* g* usk la.ino <\asia purtą- -.r-.-. . . . ' Deja. šiandien regimas ir viešosios nuomonės abuo- je V. Kavaliūnasmokytoia-
ruoju lai ru paliete Lietmą. bet lajai aocjouna. kad ji, A/įsi zmome. koks didelis triukšmas anais laikais bu-' jumas milionų žmonių nelaimės akivaizdoje, milionų žmo- vo gimnazijose, atvykęs į
nepastebimai praeitų pro salų Į vo sukeltas visame pasaulyje dėl Kražių skerdynių, bet, nįų vergijai ir paniekinimui yra pasibaisėtinas. Clevelandą, čia baigė uni-

: palyginus anas bausmes su bolševikų trėmimais jų oku- versitetą ir gavo prancūzų
Tai šitaip Sovietų Sąjunga „sudemokratėjo“... 1 puottuose kraštuose, yra milžiniškas skirtumas ne tik tei- (Bus daugiau) literatūros magistro laipsnį.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS N1KK0 NETOKLA, « 

TO NIEKAS NETEIKIA.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE BROCKTON, MASS.

Gyvenimo saulėlydžio 

namuose apsilankius

Chicagoje dabartiniu lai
ku yra jau tikrai gausu se
nelių prieglaudų, kurios 
naujoviškai vadinamos Con-

j Parduodamas dar vienas
“Aš sergu, kai sakoma. klubas '

kad pornografija yra legali Vargiai rastum šiame!
spauda, o Liolijos skaitymas krašte kitą lietuvių kolonijų,1
mokyklose yra draudžiamas. kurioje būtų tiek daug lietu-*

i . . ... . viu klubu, kaip čia. Ligi šiolAs sergu, kai vis didesni jų* eiRė net Pagal Jietu

Naujos politini)) pabėgėlių 
globos taisyklės

sijon ir JAV emigracijos tarnautojai ji apklausinėję ae
rodrome, ar jis savo noru norėjęs grįžti. Jam teigiamai at. 
sakius, jis buvo išleistas.

Kurašvili atvejis su daugeliu neaiškumų

mokesčiai man kraunami 
mokykloms statyti bei joms vių skaičių tai neproporcin-

valescent Centem. Tenai jau a2^"”o“jį'aukl«lniS galdaUg’11 svalbiausla- kad
yra ir nemažai lietuvių. Te-, s'tudeįta’i visa Jtai 
ko man keliuose tokiuose d • 
centruose būti, aplankyti g 

ten esančius pažįstamus tau. 
tiečius.

Kur buvau, visur buvo pa
talpos erdvios, švarios, mo
derniai įrengtos, ir senelių 
priežiūra yra gera. Blogybė, 
kad visiems duodamas vie
nodas maisto davinys. Vieni

JAV įstaigų jautrumas buvo ryškus ne tik Čebotare- 
Kaip elgtis su užsieniečiais, siekiančiais šiame kraš- Į v0» bet ir gruzino Merab Kurašvili atveju. Esą. prisibijota, 

te politinės globos, apie tai taisykles š. m. sausio 11 d. J -<ad nepasikartotų Simo Kudirkos įvykis.
paskelbė JAV Valstybės Departamentas Washingtone. ■ M. Kurašvili nuo 1971 m. rugsėjo mėn. vidurio stu- 

ia ’ Nevv York Times" taisyklių paskelbimo proga sausio • dijavo, kaip ”exchange student“. Berkeley universitete, 
Je. mėn. 16 d. laidoje nurodė, kad, prezidentui pritarus, Į Kalifornijoje. Š. m. sausio 7 d. naujojo sovietų konsulato 

’ valstybės Departamentas dabar esąs “paskutinė instan- į San Francisco mieste tarnautojai gruziną išgabeno į Wa- 
tiems užsienio kraštų gyventojams, kurie "būdami ^hingtoną sovietų ambasadon. Priežastis neaiški, tačiau

beveik vienojejie visi 
vietoje.

Dabar tie klubai jau per- 
“Aš sergu, kai neginkluo.' leidžiami kitiems. Praėjusių 

tas policininkas apšaukia* vasara parduotas Šv. Koko 
mas ”piktu šunimi“, o kri- pašalpinės dr-jos “Skeet“) 
minalistas, kuris su ginklu klubas, neseniai į naujas! 
plėšia, žudo žmones, yra lai- rankas perėjo vadinamoji! 
komas padoriu asmeniu.. i ' Mažoji Maskva“, įaudonų.

‘ jų užvaldytas lietuvių tauti- 
”Aš sergu, kai napalmas nis namas su veikiančia ja 

me tautine kavine, o dabar

nai Kiną,

cija
persekiojami ar bijodami persekiojimo“ ieško globos J. A. 
Valstybėse.

Leidžia panaudoti jėgą

nuuo, uav-urys. užsienyje panaudojamas ka- n
jo mažai tesuvalgo o kitiem ^įjgū 0 Molotovo jau parduodamas Lietuvių 
pa an a ti apetitui paza- kokteiliai jr bombos. snrog- Franklino klubas. Tai klubo
dinti. piaryja kaip musę n (jjnarnos ^ia namie, tevadi narių sausio 18 d. nepapras-
lie a al am. Daugelį sene- rama ^k provokacija. to susirinkimo nutarimas,
lių aplanko artimieji ir jiem į Jis priimtag todėJ> Rad kJu.
atneša pageidaujamo maisto ”Aš sergu ^ėl riaušių, bas jau kelinti metai neša 
ar dovanelių. Tačiau nema- protestų demonstracijų, ku- didelius nuostolius. Vien 
za yra tokių, kūne jau me- rias sukelia intelektualai, pernykščiai metai užbaigti 
kieno nelankomi, užmiršti. ! nepajėgūs ir nesugebą dirb- apie $10,000 nuostoliu. Iš vi*

1 ti mūsų visuomenėje.Vieni tų senelių čia atsi 
dūrė neapdairiai pervedę sa-i ”AŠ sergu? kai komenta
vo turtą vaikams. Pastarieji! toriai, kolumnistai kanoni- 
tą turtą pardavė,. pinigus, zuoja anarchistus, revoliuci- 
pasidalino, ir seneliai turėjo Onierius. kriminalinius nrie- 
atsidurti prieglaudose. Ant-

so klubas dabar turi

rieji, nors dirbo, jokio turto 
neturėjo. Išauginti vaikai 
apsivedė, išsiskirstė po visą 
Amerikų. Seneliai, likę be 
jokios artimųjų globos ir

skolų sulaikytas net ligos ir 
pomirtinių pašalpų išmokė
jimas nariams. Pardavus vi
sų klubo turtų, ne tik bus 

vartautojus, bet niekina išta.! padengtos skolos> bet dar 
tymus, kuriais kriminaliz- - bks jr gaj,}OS reikalams, 
mas būtų pažabotas“. į

Gal ir pakanka tų ištrau-i Franklino klubas buvo 
kų iš minėto žurnalo straips-į pastatytas senųjų ateiviu

, buvo skelbiama, kad gruzinas su savo draugu nusikaltę— 
i pavogę prekių už penkis dolerius...

Kurašvili sausio 9 d. buvo vežamas į Kennedy ae- 
: rodromą New Yorke, netoli jo iššokęs iš mašinos ir mėgi*

_ . .. . . . ; nes nusižudvti. Ji nugabenus i ligonine, atsirado šeši ru-
Taisyklėse nustatyta, kad prievartinės repatnacijos saivienas tariamas gydytojas ir ii išsigabeno i sovietų 

atveju gali būti naudojama jėga. bet čia pat pastebima, i misijos pastatą Tik vėliau atsil.ado JAV valdininkai.

Dabar ir vėl iškilo Simo Kudirkos įvykio šešėlis.
jog ji negali būti panaudota “didesnė negu reikia“.

Esama ir išimčių globą suteikiant. Ji neteikiama, jei i
prašantieji atsiduria JAV įstaigose ar vienetuose, esan-! 
čiuose svetimų kraštų teritorijose bei žinioje, tačiau ir tuo ! JAV įstaigos. Valst. Departamentas paskelbė, kad gruzi- 
atveju laikina globa suteikiama bent žmoniškumo sume- ’ nas negalėsiąs išvykti iš JAV, jo neapklausinėjus. Jis tu-
timais. Globa neteikiama lėktuvuose.

Vis prisimenamas Simo Kudirkos atvejis

“N. Y. Times“ ir visa eilė kitų JAV dienraščių, sau-!
i i T-.-1 .j- i ,-le S1° men- skelbdami apie naujų taisyklių globos (azilio) SoO,000 skolos. Del didelių .reikalu paskelbimų, primine 1970 m. lapkričio 23 d. įvy-

rėjęs paaiškinti, ar savo noru grįžtąs Rusijon.
Pagaliau sausio 13 d., po šešių valandų amerikiečių

ii rusų pasikalbėjimų aerodrome, gruzinui buvo leista iš
skristi, nes imigracijos pareigūnai buvo įtikinti, jog Ku
rašvili grįžtąs savo noru.

Dr. Kissinger padaręs sprendimą

N. Y. Times“ sausio 14 d. B. Gvvertzmano žinioje iš

senųjų
mo, nes, visa tai perskai- i Prieš keliasdešimt^ metų. o į krašto įstatymu? globos reikalu bei paruošti naujas glo- 

pnežiūros, savo gyvenimo j čius gali dar labiau susirrti’ pii^š kelioliką metų dar jisj bos suteikimo taisykles.
??^y!^?..di2las,-ba!,_a .pri’i “»o t°s kondensuotos juodos i gerokai praplfetas^ir moder. i Dafcar VaM jau paskelbuSj gal

kusi Simo Kudirkos išdavimą. Bostono “The Christian ;
Science Monitor“ sausio 14 d. straipsniui apie taisykles ' 
bei apie grižtančių Sovietų Rusijon apklausinėjimus pa- Washingtono paminėjo, kad B. Rūmuose vykus sovietų 
teikė antraštę ‘ kultūros ministerės Furcevos priėmimui, atvykęs prezi-

“Nenorima daugiau turėti Kudirkos atvejų“. dento patarėjas dr. Hemy Kissinger, kalbėdamas su so*
Kaip žinoma, anuomet, prieš beveik 14 mėnesių, JAV vietų charge d’affaires J. M. Voroncovu, pažymėjęs, kad 

prezidentas R. M. Nixonas buvo pavedęs peržiūrėti šio J1S- Kissinger, nusprendęs leisti gruzinui išvykti iš JAV

versti leisti prieglaudose. {teisybės.

Senelių prieglaudų yra! ,.^-sa tai . . ,. .
valdinių, religinių oiganiza. dlenln.10 gyvenimo įvyk,ai.
vijų ir privačių asmenų. Pa-j o?’Pae,8avo Pa.TdZ1U Pa
skutiniosiose yra ypač blogai1?8 Polįtikier,ai. kurie, verz- 
senelių priežiūra, bet ir jos1 damlea » valdzlos vlctas’

niškai įrengtas. Tai patsai
• - , mažiausias lietuviu klubas būt sutaPimui Įvykus. JAV įstaigos susidūrė su trimis at-

patvirtina kas- Brocktone šaJia didelio na-' veJais> kurili vienas priminė Simo Kudirkos įvykį, o kiti

pilnos.

Į šiuos senelius pasižiūrė
jus. turi pripažinti, kad liki
mas iš žmogaus tikrai žiau* 
riai tyčiojasi. Juk jie visi ka
daise yra buvę gražūs vaiki
nai. puikios ir grakščios 
merginos, o dabar iš dauge
lio belikusios tik sukarikatū
rintos žmogaus figūros.

žada žmonėms visų tų blo
gybių sunaikinimą, o vėliau 
patys globoja kriminalistus, 
vagystes, švaisto valdžios 
pinigus ir dar ima kyšius. 

Sibiro šalčiai Chicagoje

mo jam priklauso dar apie 
pora akrų žemės, kuri priei-; 
na prie Sandaros klubo skly- ; 
po. Todėl šioji yra suintere*; 
suota tos žemės ar viso klu- Į 
bo pirkimu. I

Parduodamo klubo smu-!

įyškino JAV*Sovietų santykius, ypač artėjant šių metų 
gegužės mėn. numatytai JAV prezidento kelionei į Mask
vą.

Ne trys, bet keturi atvejai

Rusijon.
Kiti du sausio mėn. įvykiai — tai tik sausio 15 d. vie

šai paskelbtas įvykis apie JAV ambasados Maskvoje atta_ 
che E. L. Alderferio sumušim ąRygos aerodrome. Tai įvy
ko sausio 5 d., ir sausio 6 d. JAV ambasada dėl to griež
tai protestavusi. Amerikietis buvęs kaltinamas fotografa
vęs Rygos aerodromo įrengimus.

Pagaliau dar vienas atvejis — Maskvoje lankantis 
JAV kongresmanui iš New Yorko James H. Scheu?riui. 
Šis buvo rusų trumpai suimtas, nes lankęs žydų šeimas, gi

Ligi šiol Chicagoje žiema 
dar tik pokštus krėtė: ji bu- 

! vo panašesnė į pavasari nei 
į žiemą. Bet sausio 13 d. iš-

„ , \ . . „I krito daugiau sniego, o sau-
. .tlkra Palaima yra So-j sj0 -į5 d paspaudė tikrai si- 

cial Seęunty jvedimas ir to birjškas 5altis Temperatūra 
kių prieglaudų steigimas,
nes kitaip bedaliu senelių li
kimas būtų dar žiauresnis.

nukrito iki 12-15 F laipsnių 
žemiau nulio. Nors seniau

Aš sergantis amerikietis...

1 sausio 14 d. jam buvo įsakyta išvykti iš Sovietų Rusijos.
The Christian Science Monitor“ sausio 14 d. nuro- 

kimas prasidėjo prieš kelio-' dė dar vieną atvejį — rusų maj. Anatolijaus K. Čebota- 
liką metu, kai jo valdymas; revo, kuris praėjusių metų spalio 3 d. atvykęs JAV am- „N y Tim„u sausio ic d oolitiniu žinių priede vėl perėjo i jaunesniųjų rankas, j basadon Briusely, pasiprašė politinės globos, pateikė pa- £ J.'J ‘^vejjiV^t^oU^kS
meanid"k dX suma I a-™ų. dirbusių Belgijoje sovietų agentais, g. * Ay vyriausyb& pareigūnai buvę labai atsargūs. Laik-
mą Kieti tieK uai oo, suma-į veĮiau jis gyvenęs vVashingtone. Gruodžio men. pabaigo-
numo ir sąžiningumo, kiek - pasklido žinia, kad Čebotarevas nusprendęs grįžt: Ru- 
jų tėvai. Vietoj lietuviu kai-i ,
bos klubo oficialia kalba
virto anglų kalba, kuria bu
vo vedami posėdžiai, narių 
susirinkimai, rašomi proto

{tarimai ir neaiškumai

kolai. Tai nepatiko seniems 
nariams ir visai lietuviu vi-

LIETUViy PROFESORIŲ DRAUGIJA 

AMERIKOJE

Chicagoje tokių šalčių ir yra! nuomenen_kuri norėjo, kad 
buvę, bet per pastaiuosius klubas butu lietuviškumo
kelerius metus temperatūra 

nukritusi žemiau 6 F
saugotojas. Iš naujųjų atei
viu tik keli pradžioje akty
viai klube reiškėsi, o kiti lai
kėsi nuo jo nuošaliai. Taip 
ilgainiui jo lietuviškumas 
paliko tik pavadinime.

Būtų labai gaila, jei šio 
klubo turtas lietuvių gvvpna. 
moie vietoje pereitu į kita
taučiu rankas. Tai būtu prieš

nėra nuKntusi žemiau
Back of the Yard Journal, lipšnią šalčio, 

kuris yra leidžiamas Chica-i T°ks saltis padarė ir ne- 
go’je seniau tirštai lietuviu, nuostolių: namuose 
apgyventoje Town of Lake u.z^1g ir susprogo vanden- 
vietovėj, praeitų metų gruo- Lėkio vamzdžiai, žmonės 
džio 29 d. numerio juodos nusalo ausis, nosis rankas, 
dėmės puslapyje išspausdi- Daugybėj automobilistų ne
no straipsnį, pavadintą “I &alėJ° užvesti automobilių., kurie ta klubą kūrė
am a siek American...“ Čia V1^.. gazolino stotyse ej valią tų. kūne tą klubą kuie.
yra išvardintos bent 23 ’TiJSantieji automobilių vilkikai 
gos“, kurios kaip piktybinis buv0 lskvlestl da, ban- ž°-

Senis

vėžys ėda sveiką Amerikos 
kūną ir visus tvarkingus šios 
šalies gyventojus, čia pa

džiu, žiema parodė savo 
dantis, kuriais sunaikino ir 
daugelį voveraičių, žvirblių Lietuvoje jis gyveno netoli 

Utenos savo dvaro centre. 
Jis turėjo dvi dukteris. Vie
na jų buvo ištekėjusi už fil
mų aktoriaus, antra — už 
inžinieriaus Klugo. Karo

duosiu kelias ištraukas iš mi-!b. kitų paukštelių. Tačiau 
nėto straipsnio: žiemos dar ne galas, irtol.au

, 1 gali būti dar gražiau . Jei-,
“Mūsų šalis serga. mOSrtlg1 Įmanoma tai visi iš 

valdžia ^erga ir aš sergu, kai į F’ondos ™P»rtuotUme sili- viesulas ir jas nubIoškė j Va-
policininkas apšaukiamas’į karų Europą. Čia jos kartu 
pigs“, o policininko užmu-, o įjos onas j gastroliavo įvairiuose mies-

šėjas yra iškeliamas kaip! VFRIOVK4NAICIIJ tuose. Dabar abi vra našlės
tautinis didvyris. J, ir ,^'vena Šveicarijoje. Lie-

{ARCHYVAS CHICAGOJE i tuviu muzikologijos archy-
“Aš sergu, kai sakoma,! . I vui jos atsiuntė daug vertin-

kad religija yra opiumas Kurį laiką Kauno guber-i g0S medžiagos,
žmonėms, bet marihuanos natorium buvo P. Veriovki-Į

nas. Jis buvo gana liberalus! Veriovkinaitės yra daina-* 
žmogus. Nepriklausomoje1 vusios ir Lietuvos operoje.

99,

naudojimas yra legalizuo 
tas.

Geras darbas paskaidrina sielą, ramir.u sąžinę, gerina 
savijautą ir taiso sveikatą. Laimingas y?.i tas, kuris, galėda
mas artimą paremti, greitai teigiamai apsisprendžia ir duoda 
nedelsdamas. Nes, kas greit padeda, — tas dvigubai gelbsti! 
Geras darbas yra malonus ir naudingas abiem: davėjui ir 
gavėjui.

Todėl, artėjant 50-ties metų sukakčiai nuo pirmojo, tik
rai lietuviško, universiteto Įsteigimo 1922 m. vasario 16 d. 
jau Laisvoje Lietuvos valstybėje, KVIEČIAME TAMSTĄ 
MALONIAI PAREMTI išlleidimą ilgus amžius išliksiančio 
ir savo vertės .neprarandančio VEIKALO APIE tą ir anksty
vesnius LIETI VOS UNIVERSITETUS nuo 1579 iki 1944 m.

Užsakant knygą iš anksto, jos prenumerata yra tik 15 
dol. Už rimtą, apie 900 puslapių kietais viršeliais tomą! Kny
gai apleidus rišyklą, jos kaina turės būti pakelta. Todėl ne
delskite ir tie. kuriems ir keli doleriai sudaro skirtumą! če
kius ar money orderius siųskite:

LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA 
c o prof. St. Dirmantas 
6616 South Washtenaw Avenue 
Chicago. Illinois 60629. UJS.A.

Pa-staba: Nemažai užsakytųjų, suprasdami knygos reikš
mę mūsų tautom kultūrai ir prestižui, o ir leidėjų, veteranų- 
profesorių silpną finansini pajėgumą, dažnokai prie 15 dol. 
prideda aukas nuo 5 iki 60 dolerių (garbės prenumeratoriai 
čia neturimi ga? oje: jie mokėjo net iki 250 dol.). Malonėkite 
pasekti tų geradarių pavyzdžiais. Protingas yra tas. kuris 
moka protinga: naudoti savo gyvenimo — darbo santaupas!

Administmtorius St. Dts.

rastis pažymėjo, kad gruzino Kurašvili atvejis buvo sukė» 
lęs eilę įtarimų. Bostono “Monitor“ taip pat teigė apie 
“paslaptingas aplinkybes“ ir kad. gruzinui sausio 13 d. 
išskridus Maskvon, daug klausimų liko nepaaiškėjusių. 
Bostoniškio laikraščio nuomone, JAV užsienio bei imig
racijos pareigūnai buvo suteikę gruzinui ne vieną progą 
pasilikti šiame krašte, jeigu jis būtų pareiškęs norą. Esą, 
dabar paskelbtos taisyklės esančios ne švelnesnės už se. 
niau naudotas, bet aiškesnės. Pagaliau nurodyta, kad nuo 
antrojo pasaulinio karo pabaigos JAV-se įsikūrė apie 

; pusantro miliono pabėgėlių.
} (ELTA)

LATVIŲ SPAUDOS 150 M. Watson yra išvertęs ir iš=
ciiv'AifTię spausdinęs ir lietuviu liau-aUKAMO ,dieg da.nų .r R Don;laičio

j kūrybos pavyzdžių. Jis yra 
Pirmasis latvių laikraštis nekartą pabrėžęs, kad latvių 

“Latviešu Avižes“ (Latvių i1' lietuvių bendradarbiavi- 
Laikraštis) išėjo 1822 m. mas yra būtinas. Šios tautos
sausio 5 d. tada dar mažame 

' Jelgavos mieste. Jį redaga
visada turi e:ti kartu.

Svetimųjų okupacijoj lat. 
vių laikraščiai negali reikšti 
laisvės ir nepriklausomybės 
troškimo, šiandiem laisvės 
ir nepriklausomos Latvijos 
respublikos mintį puoselėti

, , x . -- tegali tik penki už Latvijosjame redaktorius rase: ,.ibu leidžiami latvi laikraš_
Mes mylime latvių tautą •

ir latvių kalbą.“ į

vo pastorius Carl F. Watson, 
airių-skotų kilmės Lestene 
vokiečių parapijos pasto
rius.

Pirmojo numerio vedama-

1 Tada buvo dedamos dide- 
, lės pastangos latvius suvo
kietinti. Watson buvo prie
šingas tokiai politikai.

“Latviešu Avižes“ savait
rašty buvo daug žinių iš lat
vių gyvenimo. Nemaža buvo 
ir dailiosios raštijos kūrinių.

Nev* Yorke latviu spaudos 
150 metų sukaktis bus iškil
mingai paminėta sausio 29- 
30 dienomis Barbizon Plaza, 
Manhattan. 106 Central 
Park South. Ta proga ten 
bus ir senų retų latvių laik? 
raščių paroda.

Osvalds Akmentinž

irtol.au


< *
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Puslapis ketvirtas

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

•X
Sveikatos apsauga Apdovanojo kamerini 

orkestrą

1971 m. gruodžio mėn.
Vilniuje Įvykusioje A. Tary- .
bos sesijoje okup. Lietuvos LTSR Aukščiausios Tai y 
sveikatos ministras V. Klei=>^os prezidiumas sausio 11 

d. Įsakymu Lietuvos filnar-za kalbėjo apie sveikatos 
padėti Lietuvoje, pateikė gy
dytojų statistiką ir apibū-

monijos kameriniam orkesb
rui "už didelius nuopelnus, 

dino Sveikatos apsaugos Į- ugdant tarybinę muzikinę 
statvmn tos načins tflivhos kultūrą ir aukštą profesinistatymą, tos pačios taiybos 
priimtą (Jis paskelbtas Tie
soje gruodžio 18 d.).

Pagal V. Kleizos pateik
tus duomenis, 1970 metais 
10.000 gyventojų Lietuvoje 
teko daugiau nei 27 gydyto
jai ir 78 vidurinio medicinos 
personalo darbuotojai. Pa
staruoju metu Lietuvoje dir
ba apie 8.700 gydytojų ir 
2.580 provizorių bei jų padė
jėjų ir 22,400 vidurinio per-! 
sonalo darbuotojų. Esą. jei

meistriškumą“ suteikė "Lie. 
tuvos TSR nusipelniusio ko
lektyvo garbės vardą“.

Minėtas orkestras Įsteig
tas 1960 m. Jo sumanytojas 
ir vadovas iki šių dienų yra 
Saulius Sondeckis, nusipel
nęs artistas, pernai gavęs 
respublikinę premiją.

Raudona "aristokratė

Tiesoj gruodžio 22 d. Ja^
i nina Šinkūnaitė rašo:
J "Greitasis traukinys Kau. 

! nas - Vilnius kaip visada pil- 
j nutėlis. Vagone laisvos vie 
j teles ir ^ĮĮjųriu nerasi. 
Užtat čia visokių kalbų ga
li nenorom prisiklausyti.

"Ori dama su rubinu ant 
bevardžio garsiausiai kloja 
vieną po kitos savosios Įstai
gos naujienas. Tas vadovas 
toks, o anas — kitoks, tas 
taip, o anas kitaip. Šalia sė
dintys jos bendrakeleiviai 
vyriškiai vos spėja pritaria
mai linkčioti. Paskui mote
riškė pereina prie savų pro
blemų — raciono šuniui, pa 
tikimo užrakto garažui, kriš
tolo kolekcijos... Ir pagaliau 
prasideda dejonės: kur mes 
einame — gerą savaitę nega
vusi -nusipirkti dantims pas- 
itOŠ...

Poezijos knygos romanai
POEZIJOS PILNATIS,

Birutė Kemėžaitė, 
DIEV! AŠ IŠEINU...,

SU-
294

Bernardo Brazdžionio poe- psl., kaina $4.50.

Nr. 4, 1972 m. sausio 25 d. '

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

VALDYSIM PA-
parašė L. Dovydė-

MES 
ŠAULĮ,
nas, I tomas 268 psl., II to- 

~_L’ mas 248 psl. Kiekvieno tomo
kaina $4.00.

zijos rinktine, kurioje sutal-| Re2istencija, romanas.
71pma i’1" 1 «enausl1e],.v.‘s« j° parašė R. Spabs, 429 psl.,žiema leistų knygų kuriniai Puoš- kietais viršeliai kaina 

nus leidinys, o92 psl., kai
na $10.00.

ŽIEMOS UŽGAIDOS

Ši žiema iki šiol daug kur 
nepaprasta. Bostone jos iki 
šiol kaip ir nebuvo. Sausio 
pradžioje buvo visiškai pa-1 
vasariškų dienų.

Šilta ir be sniego
kol kas buvo ir Lietuvoje.

"Tiesos“ sausio 7 d. laido
je I. Petrauskienė primena, 
kad yra buvę dar keistesnių 
žiemų. £ J'

šešioliktojo amžiaus met
raštininkas Motiejus Stri- 
kovskis savo knygoje "Len
kų ir lietuviu kronika“, išė
jusioje 1582 m. Karaliaučiu
je, rašė:

"1353 m. kovo. balandžio 
ir gegužės mėnesiais labai 
geras ir šiltas oras buvęs. vi. 
sokie javai gražiai išplaukę 
ir jau varpos žydėjusios. 
Staiga netrukus užėjo spei
gas, o po to iškrito sniegas, 
tiek gausus, kad daugiau 
dviejų uolekčių (apie 4 pė
dos. —Kel. red.) gulėjęs, 
apdengęs žydinčius javus, 
rugius, daržoves. Didelei ar
tojų baimei, tai trukę net še
šetą dienų. Bet greitai snie
gas ištirpęs, ir, nors visi gal
voję, jog javai pražūsią ir i 

1 nieką pavirsią, toks žydėji
mas ir derlius po to sniego 
buvęs, lyg geriausiai patrę- 

gastrolės Lenkijoje šus. Tokio derliaus beveik

"Blyksi ant rankos žiedas, 
stovi garaže naujutėlė maši_ 
na — ir vis jai blogai, blo-

Orkestras yra suruošęs per 
600 koncertų ne tik Lietuvo- 

f je ir Sovietų Sąjungoje, bet! gai...“ 
per penkerius metus būtų1 “' užsienyje. Jis yra su dide- 
paruosta dar 3,000 specialis- liu pasisekimu koncertavęs, , .o būtj tjk kokio nQrs 
tų, tai ardytojų kadrų klau- Montrealy. Londone, Suomi. di ”raudonojo aristokra- 
simas Lietuvoje butų is-1 joje, Vengrijoje, R \ okie- to„ ž'mona ar mej]užė 
spręstas. Tačiau vis dar; rijoje, Lenkijoje. Cekoslo- 
trūks vidurinio medicinos; vaLij°je> Jugoslavijoje ii kt. ’«j^asos‘ 
personalo. Dar nurodyta,!
kad pastaruoju metu medių 
cinos srityje dirba daugiau S 
kaip 600 mokslo darbuoto
jų, jų tarpe apie 60 medici
nos mokslo daktaru ir 300

Kalėdų eglutės virto 

naujametinėmis

Į Liaudies šokių ansamblis 
i "Rasa“. Romo Galinio vado- 
: vaujamas, praėjusių metų 
gruodžio mėnesį Įvykdė 10 
dienu koncertinę išvyką'Kalėdos Lietuvoje viešai

medicinos mokslo kandida- ' nešvenčiamos. gi eglutės va_ Lenkijos miestuose. An- 
tu. ! dinamos naujametinėmis eg- samblis, priklausąs Žemes

i lutėmis. Gruodžio 25 d., pir- ūkio statybos projektavimo

gamtos apsaugos inspekto
riaus S. Taleikio straipsnyje

\. Kleiza, kalbėdamas a-į Kaiėdų dieną, Tiesoje 
pie naująjį, Lietuvoje jauį sięai£ytojai tegalėjo kalėdi= 
nuo šių metų P1 adzios vei-. nes nuotaįkas įžiūrėti tiktai 
kianti, Sveikatos apsaugos,
Įstatymą, pažymėjo, kad pa-j 
gal 11 straipsni sveikatos ap=-
saugos ištaigos, esančios apie "Eglutės spindėsi ir bė- 
Lietuvoje. yra Sovietu Są-: das“. Taleikis priminė, kad
jungos Sveikatos 
ministerijos, Lietuvos
katos apsaugos ministerijos esa permaza 
bei atitinkamų vietinių Dar, 
bo žmonių deputatų tarybų j 
bei jų vykdomųjų komitetų 
žinioje. (Žinybinė Lietuvos 
sveikatos Įstaigų, mokslinių; Lietuvoje veikiančiais au-! 
tyrinėjimu ir kitokia priklau-, tomobilių keliais kasmet ; 
somybė Maskvai, išdėstyta' pervežama daugiau kaip j 
Įstatymo 9-jo straipsnio 12,200 milionų žmonių. Dabar ’ 
punktų ryškiai liudfja apie! visoje Lietuvoje yra 33,000; 
rusų Įtaką sveikatos apsau-: kilometrų kelių. Kelių tinklo Į 
gai Lietuvoje. E.) Pats ista=j tankumas Lietuvoje esąs be- 
tymas iš viso turi 9 skyrius j ne didžiausias Pabaltyje. 
su 78 straipsniais. ! šiuo metu Lietuvoje asfal-

I tuotų plentų yra 6.000 kilo-

institutui, pirmiausia Kon
certavo Liublino mieste, kur 
centrinė aikštė pavadinta 
Lietuvos vardu. Dar koncer
tavo Tomašove, Chelme, Za- 
mosce, Krasnike. pagaliau 
Varšuvoje ir Gdanske.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl.. iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

$6.00.
Andrius Valuckas, NE- 1 GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, 

MUNO SŪNŪS, romanas įg ( Stefanijos Lūkšei atsimi- 
suvalkiečių ūkininkų sukili- nimų II-sis
mo 1935 m., I tomas, 280

tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

psl., kaina $3.00. LIETUVA BUDO, Stepo-
, Andrius Valuckas, NE- j no Kairio atsiminimai, 416

Broliai balti aitvarai,} MUNO SŪNŪS, II tomas,i psl.. kaina........ ...... $2.00
Henriko Nagio elrėraščiai, 428 psl , kaina $4.00. ; TAU, LIETUVA, Stepo-
Prano Gailiaus iliustruoti .. o no Kairio, 480 ?sl., kai-

Aloyzas Baronas, PAVA- a .....................................^.00
SARIO LIETUS, 261 psl.,
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

Jurgis Gliaudą, LIEPS-'
NOS IR APMAUDO ĄSO- ;
ČIAI, premijuotas romanas,'
304 pusk. kaina $4.00.

Birutė Pūkelevičiūtė,

72 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

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

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

ATSIMINIMAI IR M1N-
•TYS, Kazio Griniaus, I tO- 

— mas, 300 psl., kaina .......$2.Ką tik gavome
RųGSĖJO ŠEŠTADIENIS, ; ATSIMINiMĄį^4R MIN- 

Didžiosios Lietuvos Kuni- premijuotas romanas, 237'TYS, dr. Kazio Griniaus, 
Antanas Giedrius, 140 psl.,'p^V kaina $5.00. 1II tomas. 336 psL kaina $5.
gaikštijos 1529 m. Statutas, i . . LIETUVOS VYČIO PĖD-
261 psl., kaina $10.00. A u™"’ PULKL"' SAKAIS, Juozo Strolios ido-

ANi KELIL..., romanas įsi - .„,A •
Agonija, romanas, antra' kun. Strazdelio gyvenimo, jlkU> n“

laida, parašė J. Gliaudą, 406 j tomas 200 ps.. kaina $2.00
psl., kaina $5.00.

mai, 176 psl. kaina $2.00.
TT, PASKUTINIS POSĖDIS,II tomas 160 ps., kaina $2.00 i T „ . , - - -1 ’ ! Juozo Audėno atsiminimai,

Alė Rūta, VIENIŠI PA-, 227 psl., kaina.......... $4.00Aišvydo pasakos, parašė
kaina $3.00. • Į SAULIAI, romanas, 265 psl. į KONTRŽVALGYBA LIE-

Sudiev! Aš išeinu..., romą- kaina $3.50. [TUVOJE, jono Budrio at-
nėra buvę Lenkijoje. Rusijo- nas, parašė Birute Kemežai- 

Lietuvoje. O kur arto-jtė, 294 psl., kaina $4.50. .^e ir
jai sniegą nuo laukų valę, 
ten viskas nieku virtę“.

J. Pošakovskis savo 1738 
m. "Politiniame ir istorinia
me kalendoriuje“ mini šiltą 
1493 m. žiemą, kai "sausio 
antrąją tokie buvę karščiai,' 
jog medžiai ir javai pražy
dę, o gegužyje varginę

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

j

PATARIAMA ĮSIGYTI

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00.

i -tr. Tarulis, VILNIAUS 
RUEAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15 
kietais viršeliais $3.75,

■ siminimai, 224 
$2.50.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

psl.. Kaina

šal-" . šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai.

Daugiau žinių apie Lietu- premijuotas romanas, 438 
vos orus sutinkame, Įkūrus psl., kaina minkštais virše-, 
Vilniaus akademijos obser- liais $3.15, kietais $3.75.

ciai ir sniegas

x , įlUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-
Nemunas teka per Atlan-į jgS Liūdžiuvienės, «8 psl., 

tą, Vytauto Alanto 5 nove-!įaina
lės, 263 psl., kaina minkštais • NEPRIKLAUSOMA LIE- 
virseliais $3.00, kietais $3.50 ■ {-įjVĄ ATSTATANT, Ra- 
„ MEILE TRI- pojo Skipičio, 440 puslapių,
KAMPY, 219 psl. kama $3.-! Kaina $5
sėliais — $3.75. j NEPRIKLAUSOMA LIE-

Juozas Švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romanas

TUVA, DXV.
- . ... _ .... • , . , . Konc.e.rt^ Varšuvoje sekė vatoriją ir nuo 1764 m. pa-! Atsitiktiniai susitikimai,’ iš knygnešio Kun. M. Sida-

ap^^o,' P?tUV°,! ralsklnlnkal. ; >!' Lenkijos sostinėje gyvenų baigos pradėjus vadovauti 2J6 psl.. kaina minkštais vir- i ravičiaus gyvenimu. 233 psl.,
vo<kasmet paruošia žoO rt'e uvia!. , Martynui Počobutui. ! šelfais $2.50. i kaina $2.50.

AAA dailinau pdnr-lll. Ret' Tcvvlrnio Halvravn rn-in i000 ir daugiau eglučių. Bet į Išvykoje dalyvavo prie 
Į liaudies instrumentų grupės 
į sudarytas "Armonikos“ an- 
sambliukas. Buvo ir keli so
listai.Keliai

Patikslinama žinia apie 

dr. J. Vileišį

Orų pakitimų bei astrono
minių stebėjimų rezultatai 
kartkartėmis būdavo skel
biami 1760 m. pradėjusioje 
eiti Vilniaus periodikoje.

1765 m. rugpiūčio 10 d. 
Vilniaus laikraščiai aprašo 
besibaigianti lietingą perio-' 
da:

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

nimu II tomas 717,<
Skipičio atsimi- 

476 psl., kai
na $7.00.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J.

Neseniai buvome pranešę, 
kad dr. Juozas Vileišis, bu-i "Ilgai mus vargino dan- 

_v. . . .gus beveik visą mėnesi pa
ves Panevėžio miesto g.5 dy-. stovįu lietumi. Jis trukdė 
tojas. Sibiro katorgininkas, prinokti javams, piauti šie-

Šimą

Vacys Kavaliūnas. KAL 
i NŲ G1E5ME,
! romanas, 201 
i $2.50.
j Aloyzas Baronas: ViENi- 
R>1 MEDŽIAI, 117 psl. Kai 
ua $ 1,50.

j Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanai 
332 psi., kaina $3.50.

Alė Rūta. KELIAS Į

Specialistų išsimokslinimas;
Į

Okup. Lietuvoje dirban
čių specialistų tarpe 1965 m.1 
su aukštuoju mokslu buvę 
55 tūkstančiai, o su viduri
niuoju 80 tūkstančių. 1970 
m. su aukštuoju mokslu bu
vę 81 tūkst., o su viduriniuo
ju 125 tūkst.

metrų.

Bendroji lavininJh^okyklos 

ir mokiniai

Visų rūšių bendrojo lavi
nimo mokyklos ir mokiniai 
okupuotoje Lietuvoje: 1960 
1961 m. buvo 4257 mokyk
los ir jose buvo 453 tūkstan= 
čių mokinių; 1965-66 buvo 
4404 mokvklos ir 556 tūks-

Okup. Latvijoje 1965 m. j
su aukštuoju mokslu buvę; .. . „
57 tūkst., su viduriniuoju 82 pančiai mokinių; 1J<0-/1 m.

buvo 3< /8 mokvklos ir 575tūkst., o 1970 m. su aukšt. 
mokslu buvę 76 tūkst. ir su 
viduriniuoju 108 tūkst.

Okup. Estijoje 1965 m. su, 
aukšt. mokslu buvę 33 tūkst. 
ii’ su viduriniuoju 46 tūkst., 
o 1970 m. su aukštuoju 46! 
tūksta. ir su vidui? 68 fckst. Į

tūkstančiai mokinių. (Viest. 
nik statistiki. Maskva, 1971. 

i V.9, 75 psl.).

Mažėja pieno

Pieno ūkio padėtis Lietu-

mirė pernai sausio 2 d. Kap_ 
sukę (Marijampolėje). Da 
bar paaiškėjo, kad jis mirė 
Gruodžio 2 d. Ji, einanti iš 
(darbo namo. ištiko širdies 
priėjfuolis, ir, kai buvo nu
vežtas i ligoninę, jau buvo 
miręs. Palaidotas gruodžio 
5 d. Kauno kapinėse (už Vi- 
liampolės).

ną. šio mėnesio pradžioje 
M šiek tiek švystelėjo giedros, 

permainingai valandomis
šlakstomos lietumi“.

Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ
racijoje.

Augustaitis, 154 psl., kai- 
premijuotas na $1.50.
psl.. kaina! SIAURUOJU TAKELIU, 

[K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
kaina ..............................$2-

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karveiie-

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Ypač platus meteorologi
nių pakitimų aprašymas yra 
1771 m. gegužės 4 d. nume
ryje:

"Nuo senų laikų, kuriuos 
seniausių žmonių atmintis 
išlaikyti gali, nežinoma čia 
taip pavėlavusios, o po to 
taip atkakliai ir ilgai truku^ 
sios žiemos, kokią šiais me
tais patyrėme. Pavėluotai 
prasidėjo ji sausio 7 d., iki 

lau-

Alpis (Kęstučio išlaisvin
tojas), istorinė apysaka, pa^ 
rašė Kazys P. Karpius, II-ji 
pataisyta laida. 227 psl.. i- 
rišta, kaina $5.00. Išleido 

I Viltis. Leidėjo adresas: 6907 į lumą. Tą dieną, 
i Superior Avė., Cleveland, I pietvakarių vėjui, 
i Ohio.

tol sniegu neapdengti 
kai buvo išlaikę rudens ža 

pučiant 
iškrito

gausus sniegas, o Reomiuro 
termometras nukrito iki

200,000 and Lithuania dviejų su puse laipsnių že- 
voje kelia partijos nerimą.! by Algirdas Gustaitis. 15 miau nulio, tuo tarpu pirmo- 

! Tai matyti ir iš Tiesos veda-: psl., kaina $1.00. Išleido A- šiomis sausio dienomis jis 
i mojo (gruodžio 23 d.). Pa- merikos Lietuvių Tarybos rodė daugiau kaip 5 laips* 
j vyzdžiu nurodomi 1968 me- Los Angeles skyrius, adresas' nius šilumos. Po to kas die- 

Dramos aktorei Antaninai1 tai, kai iš karvės Lietuvoje P.O.Box 17687, Los Ange-Įną saltis kilo, ir sausio 30 
Vainiūnaitei => Kubertavičie-1 vidutiniškai buvo primelžta les, Cal. 90017. ! buvo 29 laipsnių, pučiant'
nei 1971 m. sukako 75 metai i daugiau kaip 3,000 kilogra- Knygelėje daug _ trumpų pietvakarių_vėjui. ...kovo 3 
amžiaus. Valst. dramos teat- mų pieno. Dabar — žymiai informacijų apie Lietuvą ir įytą buvo 25 laipsniai^saulė, 
ro scenoje ji yra suvaidinusi mažiau. lietuvius, tinka skleisti ang- tu oru“. (Tai 22 f žemiau
apie 250 vaidmenų, j (ELTA) liškai kalbančių tarpe, nulio Kel red.).

A. Kubertavičienei 75 m.

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Geri žodynai

KAIRĘ, premijuotas roma
nas is JAV senosios kartos inės, 360 psl., kaina . .$3.50. 
lietuvių gyvenimo, 248 psl. SIAUBINGOS DIENOS, 

t kaina $3.00- 1944-1950 metų atsiinini-
Vytautas Volertas, GY mai, paraše Juozas Kapa- 

VENIMAS YRA DAILUS.' činskas; 273 pusk kaina $X 
romanas iš lietuvių emigran-! PER GIEDRĄ IR AUD- 
tų gyvenimo, 242 psi., ka? , RĄ, Mykolo Vaitkaus alsi
na $2.50 įminimų (1909-1918) IV to-

D. Nendrė, AIDAS TARF mas, 272 psl., kaina kietais 
DANGORAIŽIU, romanas,
365 psl., kaina $5.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
MINDAUGO NUŽUDY 
MAS, Juozo Krahkauskc

premijuotas romanas, 24< 
psl.. kaina $3.

Juozas Kralikauskas, Ti l 
NAGO UGNIS, premijuota, 
romanas, 205 pusk, kaim 
42.50.

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

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS. 166pusl.
Kaina $2.56. Gaunama Ke-

Anglu - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-; leivio administracijoje,
naitė ir šlapoberskis. apie. Aloyzas Baronas: LIEP 
27,000 žodžių, 511 psl., kai-! TAI IR BEDUGNĖS, pre 
na — $5.00 : mijuotas romanas, 279 psi

Lietuviškai angliškas žo- kaina $3.00. 
dvnas, Viliaus Peteraieio, II Vytautas Alantas
laida, daugiau Kaip 30.000 
žodžiu, 586 psl.. kaina $7.00.

TARF
DVIEJŲ GYVENIMŲ 46i
pusk, kaina $4.50.

viršeliais .................. $3.75.
To paties autoriaus tomas 

VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DĖL 

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais—$3.75.

VYSKUPO P. BŪČ1O 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

DANGUS DEBESYSE,— 

1918-1919 m. išgvvenimai, 
325luoza« Švaistas,paraše

psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 

onėlės Orintaitės, 234 psl.,
Kaina $3.00.

Nuo krivūlės iki raketos,

Lietuves paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 

i Gintneris, 538 psl.. kaina —
«$5.00.
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Psįsikalbėjimas /1
1Maikii su Tevnf

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Pasakyk, Maiki, kodėl 
taip staigiai atsalo? Vos ke
lios dienos atgal Bostone tu
rėjom 60 gradusų šilimos.: 
bet staiga kai smumo, tai per 
savaitę gradusninkas nukri-: 
to iki nulio.

— Tėve. sakyk termomet-į 
ras nukrito, ne „gradusni-; 
kas“. Ir nesakyk „gradusų“,; 
bet sakyk laipsnių.

!
— Olrait, sakysiu, kad per j 

vieną savaitę termometras 
nukrito 60 laipsnių. Ar bus 
gerai?

— Taip geriau.

— Nu, tai išvirozyk, ko-! 
dėl tokia didelė permaina? į

— Ji atrodo tokia didelė’ 
dėl to, tėve. kad Amerikai 
vartoja keistą temperatūros ; 
rodikli. Jis yra paskolintas į 
iš Anglijos, kuri taip pat y-* 
ra atsilikusi nuo mokslinio 
termometro.

— O koks tarp jų skirtu-į 
mas? *

— Skirtumas toks, tėve,' 
kad pagal mokslini termo-! 
metrą vanduo pradeda šal 
ti žemiau nulio, o pagal Fah- 
renheito termometrą, kuri 
vartoja angliškai kalbančios; 
šalys, vanduo pradeda šalti; 
jau nuo 32 laipsnių aukščiau; 
nulio; vadinasi, 32 laipsniai! 
skirtumo. Dar didesnis da-'
rosi skirtumas einant nuo! 
nulio aukštyn. Pagal moks-į 
lini termometrą, kuri euro-i 
piečiai vadina Celzijaus ter-: 
mometru. vanduo pradeda j 
virti pasiekęs 100 laipsnių.!
Tuo tarpu pagal Fahrenhei-f 
to termometą, kuri vartoja,' 
angliškas pasaulis, vanduo’ 
verda tik prie 212 laipsnių.! 
Skirtumas — 112 laipsnių.

— Ar gaii išvirozyt, ko-Į 
dėl pasidaro tokie skirtu-J 
mai? i

. I
— Skirtumai, tėve, pasi-, 

daro todėl, kad ne vienu lai
ku tautos priima naujas idė
jas. Pavyzdžiui, žydų tauta 
iki šiol dar nepriėmė krikš
čionybės, todėl ir krikščio
nių kalendoriaus ji neprii
ma. Metus ji skaičiuoja ne 
nuo Kristaus gimimo, bet 
nuo biblinio pasaulio pra
džios. Prancūzų revoliucija 
taip pat buvo atmetus krikš- 

1 čionybės kalendorių; pakei
tė mėnesius ir metus pradė
jo skaičiuoti nuo revoliuci
jos pradžios: negana to, nu
tarė panaikinti Europoje 
monarchizmą, nugriauti sos
tus ir savajam karaliui nu
kirto galvą. Visko revoliuci
ja nepasiekė, vis dėlto Eu
ropos veidą gerokai pakeitė, 
ir revoliucinė dvasia veikia 
toliau.

— Ar tu su jais kalbėjai?

— Ir kalbėjau, ir jų ras-: 
tus skaičiau. I

— Nu, tai pasakyk ir, 
man. ką jie rašo.

— Visko neišpasakosiu, 
tėve, nes raštų pas mormo
nus yra daug. Bet gali pa
aiškinti kaikurias jų dog
mas — kad ir krikšto dog
mą.

— Nu, o ką ji sako?

— Šita mormonų dogma 
sako, kad krikštas nepadaro 
žmogaus nei geresniu, nei 
blogesniu: ar tu ji krikštysi, 
ar ne, jis bus tas pats žmo
gus. Vis dėlto krikštas esąs 
reikalingas, kad nuplautų 
pirmykštę nuodėmę, kurią 
Ieva užtraukė žmonijai, par. 
siduodama rojuje velnio pa
gundai. Todėl krikštui visa 
da esąs vartojamas vanruo 
nes ir Kristų Jonas krikšti
jęs Įbridusi Jordano upėn. 
Lenkų kunigai panašiai 
krikštijo ir lietuvius, suva
rydami upėn arba ežeran iš
tisus kaimus. Žmogus ibren- 
da esąs vartojamas vanduo, 

i atlieka krikšto apeigas.

— Ale kaip su naujagi
miais, Maiki? Juk beibės ne_ 
Įvarysi i koki Nemuną ar 
koki Dunojų?

— Naujagimius, tėve, mū 
sų kunigas patrina vande
niu. Rusų popas užpila visą 
puodą vandens. Ir tai reiškia 
pirmykštės nuodėmės nuva
lymą. Prietarai, tėve, niekas 
daugiau.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

J. Bartasz, Windsor, Con
necticut., — $11.50.

S. Fred, Toronto. Ontario, 
— $10.

Po $6.50: A. Simanavi
čius, La Cornbe, Alberta, ir 
R. Sharkas, Rockport, Tex- 
as.

X.Y.. Boston, Mass., $6.00. į
Po $5: G. Stapulionienė,! 

Dorchester. Mass., J. Ado; 
monis. So. Boston, Mass.. A. i 
Herbstas, So. Boston, Mass., 
V. P. Yankus, .Miami, Fla, 
A. Vainorius, Pittsburgh, 
Pa.

F. Rogers, Miami. Fla. — 
$4.50.

Po $3.50: S. šurkus. San į 
Jose, Calif.. A. Misaitis, So. 
Boston, Mass., P. Mekšrū 
nas, Montreal, Que.

J ronas, New Hyde Park, N.’ 
Y., A. Jantauskas, Austrą-’

— Ar 
daro?

visos tautos taip

— Kiek man žinoma, tėve, 
vandens krikštą vartoja vi
si krikščionys. Nors žydai, 
arabai ir kiti semitai Kris
taus nepripažįsta, tačiau 
„pirmykštę nuodėmę“ ir jie 
nuvalo, tik ne vandeniu, o 
peiliu, nes Biblija sako, kad 
ir Kristus buvęs tokiu būdu 
„apvalytas“. Šitokį jo krikš_ 
tą lietuviai vadina „Grabny
čiomis“ ir švenčia vasario 
2 d. Lenkai tą dieną vadina 
„Oczyszczenie Panskie“. o 
rusai — „Sretienije Gospod
nie“.

— Tai tu rokuoji. kad A- 
merika ir Anglija yra atsi
likusios nuo mokslo?

— Taip. tėve, termometro 
klausimu jos atsilikusios. 
Anglija beveik iki šių metų 
buvo atsilikusi ir savo seno
viška pinigu sistema, taip, 
kaip iki revoliucijos Rusija 
buvo 13 dienų atsilikusi sa
vo kalendoriumi.

— Maiki. taip nekalbėk, 
ba mane šiurpuliai krečia. 
Verčiau grįžkim prie mor
monų istorijos, kurios perei 
tą kartą nepabaigėm..

— O ar tėvas atsimeni, 
kur sustojom?

— Sustojom ties ta vieta. 
Maiki. kur nefitų tauta su-i 
naikino lamanitus. Taigi ne- 
fitai turėtų būt likę. Bet 
šiandien apie juos nieko A- 
merikoje negirdėti. Todėl 
pasakyk, kur jie dingo?

— Kaip atskiri žmonė? 
miršta, taip, tėve. ir žmonių 
sambūriai miršta. Supranta 
ma, nenumiršta visi urmu. 
kaip susitarę. Daugiausia iš. 
nyksta susimaišydami su ki
tais ir prarasdami savo tau 
tini veidą. Taip galėjo iš
nykti ir nefitų tautelė, jeigu 
iš tikrųjų tokia yra buvus. 
Ji galėjo susimaišyti su A- 
merikos indėnais arba su 
pirmaisiais ateiviais iš Eu
ropos.

— Ar tu šiur, kad taip bu
vo?

— Aš taip spėju, tėve. nes 
žinau, kad ir kitos tautos y- 
ra panašiu būdu išnykusios. 
Apie nefitus taip spėja ir 
mormonai,

— Ale tu sakei, kad mor
monų apaštalas Šmitas bu
vęs visai nekrikštytas. Tai 
kodėl jie neįmurdė jo į savo 
druskinį ežerą? Ar dėl to, 
kad tas ežeras užkeiktas?

— Kodėl tėvas manai, 
kad jis „užkeiktas“?

— Nu, žmonės sako, kad 
krikštytas žmogus negali te
nai nuskęsti, vanduo tokio 
nepriima.

— Tai netiesa. Žmogus 
tenai nenuskęsta dėl to, kad 
vanduo labai druskingas, 
daug sunkesnis už žmogų. 
O kai dėl apaštalo Šmito. 
kuris buvo dar nekrikštytas, 
pakalbėsime kitąkart. Šiai 
dienai bus jau gana, nes tė
vas negalėtum visų smulk
menų atsiminti..£

— Olrait, Maiki, tu pa- 
mislyk daugiau, o aš tuo 
tai pu pailsėsiu.

ROMOJE 9.500 KUNIGŲ
t

Romos mieste ir vyskupi
joje yra 38 kardinolai. 84 
vyskupai ir 9,500 paprastų 
kunigų ir vienuolių.

Seserų vienuolių 579 vie
nuolynuose gy’vena apie 20, ooo.

Po $3.00: J. Grimas, To
ronto, Ont.. G. Leveckis., 
Westwood. Mass., A. Mat
joška. Dorchester. Mass., J.| 
Gimbutas, Belmont, Mass.,'
I. Užgirienė, Worcester,!
Mass., A. Andriulionis. So.} 
Boston, Mass., P. Pilka. So.i 
Boston, Mass., F. Kazlaus-' 
kas. Hartford, Conn., M. j 
Karlyn, Hartford. Conn., J.' 
Šilimas, Dorchester. Mass.. i
J. Ališauskas. Worcester, 
Mass., A. Kalashnikov, Chi.j 
cago, Ilk, A. Rimša, VVind-j 
sor, Ont., A. Bayuch. Man-! 
chester, Conn.. M. Puzen. 
Carlstadt, N.J., Ch. Yurick. 
Greensville, Pa., J. Dent, 
Providence, R.I., C. Gaučus. 
Fremount, Wisc.. S. Martin 
kus. Chicago. III., J. Starkus.’ 
So. Boston, Mass., M. Strac-' 
ki, Lowell, Mass., J. Kerai-į 
tis. Paterson, N.J., J. Tarvy- 
dis. Hamilton, Ont.. Z. Svit.; 
ra, Nevv Britain.. Conn.. F. 
Palionis, Pittston, Pa., P. j 
Dumša, So. Boston, Mass., j 
E. Klimas. Wollaston. Mass.,' 
A. Keršis. Toronto, Ont.. P. 
Beiner. Chicago, III., A. Fed-.

lija.

A. Palait, Phila.. Pa. — 
$2.50.

Visiems aukotojams taria 
me nuoširdų ačiū.

Keleivio administracija

MIRĖ A. GUMBARAGIS

Sausio 11 d. Montevideo 
mieste (Urugvajuje) po ii 
gos ligos ir poros kepenų o- 
peracijų mirė Chicagos Nau
jienų, Bostono Keleivio, Ka
nados Nepriklausomos Lie
tuvos. Argentinos Lietuvių 
Balso ir eilės nelietuviškų 
laikraščiu bendradarbis Al
binas Gumbaragis. 61 metų 
amžiaus. Jis buvo kilęs iš 
Žemaitkaimio, Urugvajuje 
išgyveno 40 metų. Velionis 
paliko liūdinčią žmoną Ildą, 
dukrą Renę ir sūnų Edvardą 
Urugvajuje ir seserį Oną 
Lietuvoje.

Laidotuvėse iš lietuviu£
mažai kas dalyvavo, nes šei. 
ma nepasirūpino apie tai 
pranešti.

Taip baigė savo gy venimą 
geras lietuvis, patriotas. Į 
žmogus, kuris mylėjo laisvę I 
ir demokratiją ir dėl jos ko-1 
vojo.

Jo rašinių buvo pilna ir 
urugvajiečių spauda, kurioje 
jis rašė apie savo tėvynės 
Lietuvos padėtį. Jis drįso vi-! 
siems sakyti teisybę, todėl 
kai kam tai ir nepatiko.

Ilsėkis, mielas drauge! 
Lai Tau būna lengva Urug-j 
vajaus žemė.

M. Krasinskas

LIETUVIŲ FONDO 
VALDYBA

Lietuvių Fondas dabar tu 
ri šitokią valdybą: pirm. dr.1
J. Valaitis, vicepirm. A. 
Rėklaitis, J. Kučėnas ir St. 
Džiugas (Lietuvių spaudos; 
ir radijo informacijos vado
vas). sekr. Kl. Girvilas, ižd.
K. Barzdukas ir iždo glob. 
P. Želvys.

Fondo tarybos suvažiavi
mas bus gegužės 6-7 dieno
mis Chicagoje.

Fondo revizijos komisiją 
sudaro P. Kilius, K. Grina 
ir V. Orentas.

Imkit ir skaitykit 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta
bolševikinio teroro sistema,

tos vergų stovyklos, kuriose

kentėjo ir žuvo mūsų

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

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

.h UHnMUMMHE .. ITE

MINTIS

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla 
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

GEROS NAUJIENOS

perkantiems savo giminėms Lietuvoje ir S.S.S.R.

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

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

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

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

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

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

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

Cicero, Ilk 60650.

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

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

automobilių
Naujas ir populiarus modelis

ZHIGULI - VAZ 2101 .................. kaina $3,275.00
(jo ankstesnio pardavimo kaina dabar pakeista) 
Mes taip pat siūlome tučtuojau ribotą skaičių
MOSKVICH 408 I.E.......................kaina $3,009.50
ZAPOROZHFTS ZAZ 966........kaina $2,012.50
Pirkimo tvarka: kas pii mas ateina — tam pimam 
patarnaujama.
SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS į bet 
kurią prie mūsų prisijungusių firmų:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., Floor 21st,

New York. N.Y. 10022. Tek: (212) 758-1150/1

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, Nevv York, N.Y. 10019 

Tel. 212—581-7729

GLO3E PARCEL SERVICE. INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tet. 215 WA 5-3455

ar tiesiai į \ienintelį įgaliotą VNEŠPOSYLTORG 
atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vė») 

NEW YORK, N. Y. 10001
(212) 685-4537

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 

IŠSIUNTINĖTAS

„K E L E I V I O“ 1 9 7 2 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. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 4, 1972 m. sausio 25 d.

MOTERŲ SKYRIUS
KAZIMIERAS BARĖNAS

Testamentas
(Tęsinys)

Antrąją Kalėdų dieną ji atsikėlė aprimusi. Kas bus, 
tai bus, o gyventi reikia. Ji ir valgė. Dangus apsitraukė iš 
pat lyto, ir saulę ji tematė gal kokią valandą. Ji pasiklau
sydavo. O gal sugris? Jau vėl lijo. Klausytis trukdė vamz
džiais nutekąs lietaus vanduo. Diena bėgo nors ir lėtai. 
Popiečiu ji išgirdo durų dunkstelėjimą. Kostas, aišku! Jis

uždarė duris. Veronika kilstelėjo galvą — jis eina j prie
kinį kambarį. Ji šoko Į virtuvę, skubiai išėmė iš šaldytuvo 
viščiuką, sūdė, vyniojo i sidabrinį popierių ir dėjo kros
nim Ką gi ji duos valgyti? Uždegusi, krosnyje dujas, 'ji 
išskubėjo iš virtuvės i priekinį kambarį. Apsimesdama 
nieko negirdėjusi ir nustebusi, ji šūktelėjo:

— Kostas jau namie! Ar seniai grįžai? Buvau virtu
vėje ir, matyt, negirdėjau. Greit iškeps viščiukas. O dabar 
išsivirsim arbatėlės.

Kostas buvo sulytas. Ji padėjo jam nusivilkti paltą, 
vis kalbėdama ir dar surasdama naujiems sakiniams žo
džių. Geriant arbatą, ji kelis kartus bėgo žiūrėti, ar viš
čiukas gerai kepa. Ji kalbėjo skubėdama, rodos, tik tam,

akyse buvo matyti susirūpinimo.

— Kaip išmiegojai? — paklausė Kostas.

— Gerai.

— Dėl tos televizijos tai aš vakar apgalvojau: atiduo- 
kim, tegu sau žiūri, — išbėrė Kostas. — Pažadėjai, pasa
kei, atiduokim. Mes galim išsinuomoti.

— Kažin, ar apsimoka?

Veronika mąstė. Įkyrus vaikas, biaurus vaikas tas 
Seimus. Jis įgriso, nusibodo Veronikai. Tačiau pro visus 
su šeimum susijusius vaizdus vėl ėmė didėli anas gelsvai 
rausvasis jurginas.

— Mums padidės išlaidos, jeigu sau nuomosim tele
viziją, — tai ė ji.

— Neprapulsim.

Veronika pakėlė galvą, ir susitiko jų abiejų akys. Ji, 
matyt, ir galvą pakėlė pajutusi, kad Kostas, suėmė jos ran. 
ką ir abiejų pirštai sunerti. Kostas šypsojosi gerumu. Ir | 
jai gera. viskas pasibaigė.

Ne. dar ne viskas pasibaigė. Vakare Veronika užėjo 
pas Šeimaus tėvus. Sūnus ateina, prašo atiduoti, tai imkite

Kaimo Jurgio užrašai 12 knygų už$2
Aristokratai

Kas yra aristokratas, ge- Tiesa, mūsų „aristokra- 
rai paaiškina bostoniškio tai“ jdar neturi, savo gai bin- 
Juozo Kapočiaus išleistoji gos kijmės raštiško įrodymo. 
Lietuvių Enciklopedija. Tos Bet jis kol kas dar nesvari 
enciklopedijos I-jo tomo 265 j bus. Šį dokumentą atstoja 
psl. parašyta: į vyro uždarbio čekis. Kuo jis

• stambesnės sumos, tuo ir
”A risto k ratas (grai-J „aristokratas“ kilmingesnis. 

kiškai) besijaučiąs ar kitųj
laikomas pakilęs aukščiau J Lietuvos kaimiečiai pini- 
šiaip visuomenės dėl savojSais vertindavo eržilus, bu- 
kilmės.... turto ar visuomeni! Lūs, paršelius ir panašios 
nės padėties... Kartais kai- Į giminės atstovus, o mūsų 
bama ir apie dvasios A (ris- „aristokratai“, kaip matom.

v _____1 1- • , t-n ntoolo IoIVa ivtokratus) — mokslininkus, 
menininkus, šiap kilnius
žmones. 44

>/
t

a

tą vertybės mastą taiko n 
savo tautiečiams. Gal tai ir

J geras sumanymas, bet tiktai 
Kas tokiu nenorėtų būti? 1 man vienam. Kaimo Jurgiui, 

Aukštesniu ir garbingesnių
už kitus?

sunkiai suprantamas.
Kaimo Jurgis

Graikų aristokratai tą sa^' 
vo titulą garbingai išnešė į

'' .b 82 oiau** ..
VISUR YRA RŪPESČIU

tą aparatą, tegu jis sau žiūri, sakė ji. Motina įbedė akis į Pasaa!io istor (ą, jį pateisinę. Nedarbas didėja ir Europoj 
Šeimų. Ar jis prašo? Ne, negali būti, motina nieko nežino. JAV-bių dolei io susvyrakariniais laimėjimais

gale sužlugo ir senovinėj Kepė jr Europoje. Ten visur 
Graikija, ir drauge jos aris-j didėja bedarbių skaičius. O 

Veronika grįžo šypsodamasi — vienas akmuo nu-| t°kratlJ'a, nors vis dėlto ish-j tenai tas reiškinys yra skau- 
krito nuo širdies. Grįžo ji ir atsisėdo rašyti laiško Valen-į k°a£asauIlul kuIturos dėsnis Jo paliestiesiems, ne-

ir vaikui nereikia jokios televizijos. Dar pradės čia 
vaiko norų klausyti!

tinui, ką jis ir pats turės žinoti ir kitiems pasakyti. Taip, ; 
visi turės palaukti, gal net ir ilgai, nes ir jai su Kostu dar '

Bet' vimas, jo nuvertinimas atsi-

Tikra teisybė apie Sovietų
I Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
kaina 25;

centai.
$3.80, bet visos kartu par-

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

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

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 ps!., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

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

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias i socializmą, 
35 psl.,

Lygiai buvo išbujojusi ir,

gu JAV-se, nes ten nedarbo į (Leono Bliumo), 
pašalpos mažesnės, negu čia. kaina 25 centai.

kad Kostas galėtų pasitenkinti vienu kitu burbtelėjimu. Į reikia gyventi. O jei kas liks, tai tik po jų mirties. Taip. senovinės Romos aristokra-i Europos ūkio žinovai ti- 
į tija, kuri taip pat paliko pa- kiši. kad JAV-bių ūkis atgis,

OGnli’m* rl i rl 1 T A T T J
I
Į

Kai apskrudęs viščiukas jau garavo ant stalo ir ji at- j 
piovė vieną šlaunį, tada kalba nuo tų dienų oro ir lietaus 1 
ir vėjo pakrypo į opiuosius reikalus.

— Prastos šįmet Kalėdos, bet ką dabar darysi! Jau 
kaip ir baigėsi. Gal kitais metais bus geresnės. Taip jau 
atsitiko, nei šis. nei tas. Atleisk man. — kalbėjo Veronika.

— Nieko, gerai.

— Aš sutvarkysiu, — pridėjo ji ir spūstelėjo Kosto 
ranką. — Aš viską sutvarkysiu. Aš surašysiu naują testa
mentą, pamatysi, tuoj po švenčių.

— O kam?

— Aš niekam nieko nepaliksiu!

Kostas nesutiko, kad tokia išeitis būtų gera, Paliksi 
taip be niekur nieko, numirsi, tai ir atiteks viskas kara
lienei — namai ir pinigai iki paskutinio grašio. O karalie
nė ir taip turtinga — tegu gauna broliai ir seserys, tačiau 
ne dabar. Kol mes gyvi — patys gyvenkim. Gal ir neliks 
nė grašio, kai numirsim, tik namukas, bet dabar patys 
gyvenkim.

—Gerai sakai. — pritarė Veronika. — Gerai tu sa 
kai. Taip ir padarysim.

— Ką padarysim?

— Gvvensim. ,, ;
f

— Bet reikia parašyti Valentinui, Juliui ir pasakyt 
Šeimaus tėvams, kad aprimtų. Su broliais tai bėdos netu 
rėsi. Bet ką tu darysi su Šeimum?

Ji galvojo. Ji dar galvojo ir atsigulusi. Ką jiems ra 
syti ir sakyti? Savo broliams ji galėtų parašyti: atsidūrė 
me piniginiuose sunkumuose, tai dabar nė kalbos negal 
būti apie jokius siuntinius niekam, o niekam! Turėsit* 
palaukti, kol mirsime, ir visiems šitaip pasakykite. Arba 
būkite visi geri, palaukite, turėkite kantrybės, dabar vi 
siškai jau išėjome iš pinigų. Bet ką daiyti su tuo Šeimum 
kuris čia pat už sienos gyvena? Gal atiduoti 'jam televi
ziją. ir tegu nusiramina, tegu nebelandžioja į akis?

Kostą neramino tas rūpesčių apimtos žmonos varty 
masis lovoj.

— Miegok, Verute, jau miegok.

— Ką man daiyti su tuo šeimum?

— Miegok, rytoj pasikalbėsim.
>

Kosto balsas buvo ramus ir pilnas užuojautos, dėl t( 
Veronika dar po kartą pasivertė į vieną ir į kitą šoną i 
užmigo. O Kostas vienas galvojo apie tą mažąjį Šeimų j 
Jis pinigų dar neprašo, tai atiduokim jam televiziją. Ati \ 
duokim, ir tegu sau turi. Vis tiek jau senas daiktas, o meq 
išsinuomosim kitą. Tegu visi bus patenkinti ir ramūs! Si* 
ta mintim ir jis užmigo. Atiduokim !

1
Atsikėlė Kostas šviesus. Dar vis lynojo. Veronikos^

po mirties.
(Galas)

Ant adatos galo sutelpa 
25 milionai

šauliui didžios vertės meno JAV pradės vėl daugiau 
j ir mokslo paminklų. Bet ji pirkti užsienyje, o tada Eu- 
taip pat žlugo drauge su sa= ropos valstybės pradės dau

giau prekių išvežti, negu da 
bar, ir pagerės europiečių 
ekonominiai reikalai. Tiktai 
to pagerėjimo dabai 
laukti.

Soci?'izzno teorija, (M.
Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et.

vo didžiąja valstybe. 

Kodėl?

Socialdemokratija ir ko

munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaira 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kaina 
ilgu) $3.05, bet visos kaitų par

duodamos už $2.

Toks mažas yra gripo (in= 
fluencos) sukėlėjas virusas.
Tai mažiausias iš visų gyvų 
sutvėrimų, bet ir apie tokį 
mažą verta pakalbėti.

Gripas — žiemos svečias.
Jis jau daug kur lankosi ir 
šią žiemą. Kartais jis dau
giau namų aplanko, kartais 
mažiau. Vieną žiemą jis ne 
taip piktas, kitą — žiaurus.
Štai 1957 m. JAV-se jis į lo
vą buvo paguldęs 4 milionus 
žmonių, o ne mažiau kaip 9 
milionai gripą persirgo be
vaikščiodami.

Gripas nėra šių dienų li
ga. Ją jau yra aprašęs me- 
licinos tėvu vadinamas grai= 
tų gydytojas Hippokratas 
412 m. prieš Kristų.

Tą ligą sukelia virusai 
(virus — lotynų kalboj reiš
kia nuodus). Virusas yra 
toks mažas, kad ant adatos 
^alo jų sutelpa net 25 milio- 
lai. todėl jis surastas buvo 
ik tada, kada buvo išrastas 
ilektroninis mikroskopas.

Pirmąjį ir patį būdir.giu- 
sią virusą A surado ameri
kietis mokslininkas Thomas 
?rancis 1934 m. Iki 1940 m.
>uvo manoma, kad tik tas
/ienas virusas ir tesukelia 
p-ipą, bet 1940 m. tas pats 
?rancis surado ir kitą viru- 
ą, kurį pavadino virusu B.
Zėliau kiti mokslininkai su- 
•ado net kelias dešimtis nau’ 
u virusu rūšių.4. * *

I
1943 m. jau minėtas Tho-I buv« laikomi uždirbantieji 

mas Francis pagamino pir-ĮPer valandą $1.60). 
nuosius skiepus prieš viru-Į Bet toks pasiūlymas nepa
isą- Jie buvo išmėginti karei-' tenkina nei kongreso, nei u- 
viams. Įskiepytųjų gripu su-j nijų. Yra kongresmanų, ku-,
sirgo 2G, o neskiepytųjų— rie siūlo beturčiais laikyti‘čionykštės mūsiškės „aristo=

i uždirbančius ne mažiau kaip I kratijos“ Amžinojo Atilsio rai,

Tarp kitų šiandien yra ir 
į toksai senovinės aristokrati- 
j jos galo aiškinimas, 

po epidemija? kuri greitai į
pasklido visoje Azijoje ir j Atseit, aristokratija, kuri 
Afrikoje. Vėliau ji persime- , įVarkė visą tuometinį valsty- . . . _ .
te į Europą, pasiekė ir JAV. bes gyvenimą ir skendėjo Pirm°je eilėje. Sugrįžę j s 
Tada paaiškėjo, kad Fran- turtuose, mėgo ir lėbauti. O vo kraštą jie. ir ten dio.ina
eis skiepai nepadeda tiems,! lėboniu gardėsiams pa- bedarbių skaičių. . į or)a<5 197 karna $9 00
kuriems jie buvo įskiepyti. tiUekti raud0j’0 varinius-žal- Dabar Italijoje ir Bntam=<onas* PJ- "a‘na —°°- 
Šimtaii tūkstančiuį įskiepytų-; varinius indus> spindinčius į?^,beda;'b^Chicago, isterija, parašė 

Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai

ri na kietais viršeliais $10,
minkštais — $S.

Vakarų ir šiaurės Europo-; 
je daug darbininkų dirbo iš 
Italijos ir Balkanų. Darbams: 
sumažėjus, jie atleidžiami j 

sa-i

Vakarų Vo- 
tik 1%, bet jis 

labai sparčiai didėja. Pran 
cūzija savo bedarbiu

.3%

Ar skaitytos?
Juodojo pasaulio sukili

mas, parašė Stasys Michel-

jų susirgo ir daugelis jų mi- aukso spalva? Bet jie neži- .
pė, gavę plaučių uždegimą. nojo, kad vario ir žalvario Lieti joje

T, .. ..... TT nuosėdos vra didžiausi nuo-
Istorijon si liga įėjo Hong gaj kenksmin£resni 

Kongo gnpo vaidu. j kaikuriuos šių dienų nar-
1 korikus. Ir to pasėkoje ga- 

Netrukus paaiškėjo, ir ko- biausjejj aristokratijos pro- 
dėl tie skiepai neveikia. Pa- taj žėrinčių indų metalo už- 
sirodo, kad Hong Kongo gii- nuodyt^ 'visai sumenkėjo, ir 
pą ąukelia visiškai kitas vi- arjstokratija susmuko 
rusas, kuris iki šiol nebuvo j žemę kartu su savo valsty- 
žinomas. Šitas liaujas viru- pasaulinėmis galybėmis, 
sas pavadintas virusu A-2.;
Prieš naują virusą reikėjo. Kodėl tai prisimename? 
ir naujų skiepų. Amerikos'
laboratorijos skubiai prade.: Mat, pas mus irgi jau pasizvmelęS
jo gaminti tokius skiepus,1 gimsta aristokratija... Žinau- Buenos Aires mieste sureng-į r“'-’ r"“ 
kūne vmktų pnes v,sus .ki e.yų teig.mu. musų em:įrą^ -e Argentinos Medžiotoju !G,“& !’etuvn» f^tnynas. 
šiol žinomus virusus. Šian- ■ cimai sūnūs ir dukterys \Va- 95nl 100 dainų su saidom dai-
dien_75% įskiepytųjų yra at- shingtone, kad ir ne savos S^Tr^jų netbl^ai
sparus gnpui. galybes sostinėje jau tun inž j nušovž

Todėl natariama via ems ?usl.tvel? ,ai.lst0 medžioklėje prie Santa Ro-
lodei patariama vis.ems, kuri0 nanai reguliariai tam • namnn« žv^rin karalių,

------- ’ am- tik,.ai- ]aik„,a,,,iaįs reneia ® ku-P? -P t ! -U M LAUMĖS LEMEtiKiais laikotarpiais rengia jab,!,. i„z. j. Gintilos ir jo T - rašvto;os Petronėlės 
seimymmus pobūvius, kurių laimikio nuotraukos buvo iš.1 ,7l?,i-7

Įmetu vaišinamasi būtinai snausdintosArgentinoslaik-'0^"* ‘ -p % į
te j mai apie žymiąją poetę Sa-

seima 1OSe’ lomėją Neri, tiek daug kal-
tokių indų pilno komplekto! Įdomi Krapovickų šeima b^ ^-Lčltisią ir šia .ne žemy- 
dar neturi, tai, eilės tvarka1

čiaus neskelbia, bet paskel-į 
bė, kad per paskutiniuosius 
12 mėnesių bedarbių 
dėjo 39%.

Blogiausia padėtis Airijo
je, kur bedarbių yra 9%.

skiepytis, ypač senesnio 
žiaus žmonėms.

KAS YRA BETURTIS?

Ką laikyti beturčiu—nėra 
tuščias klausimas. Mat. be

: tik iš sidabrinių indų. Jeigu 
kuri "aristokratiška“

ir Nerimai, Vaiž-
55 psl. kaina $2.00. 

KREGŽDUTĖ, I dalis (va
dovėlis). parašė A. Šin
kūnas. 119 psl., kaina 
$2.75.

1 Rimai
padp o-anio.

ARGENTINA

K.
na

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ,
Žuko, 476 ps!., kai-Inž. J. Gintilos trofėjai

Inž. Juozas Gintila yra,
medžiotojas. Į LiETUViAjS ESAME MES

turčiams netaikomi atlygini, ruošdama pas save pobūvį.! Apie ją rašo Argentinos
mų komisijos suvaržymai. 
Jiems be leidimo galima pa
kelti atlyginimus.

Minėta komisija nutarė.

privalo tokius indus bent iš- j Lietuvių Balsas lapkričio 4} 
sinuomoti. i d. Seni išeiviai Pranas ir Elz-'

į ’oieta Krapovickai išaugino 
Žinoma, sidabriniai indai1 ir išmokslino 3 sūnus. Vy=

$5

nav.’mui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ne, 224 pusi., kaina S3.

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

Nardžio pulkas, Balėsi j -j- u •• i ’ niūsu "aristokratų“ menkam, riausias Pranas vra inžinie- *• i i • ’ oo kad uzdnbantiej, per vMa”. protui aepakjnks ir ne-1 rius. vedęs Janina Gasevi-jValvorykstes’ ka,na S2'
betuS SGkib ti'ol atok7b samo «enia!umo nesunai-, ėiūtę, turi savo metalo dirbi-!Versmės ir verpetai aki- 
oeturciais. (IKI šiol tojais kins. Bet mes vis dėlto esam nių fabriką. Antras sūnus; mirkų-straipsnių rinkinys 

ikijos ir; Antanas yra įžymus moksli.! praeities ir artimų dienų ak-susirūpinę. Po Graikijo 
Romos aristokratijos žlugi- ninkas — botanikas, geneti 
mo istorijai paliko bent me-' kas. Mokslininkas — antro- 
no kūriniai, Akropolio ar pologas. archeologas — yra 
Kolizėjaus griuvėsiai, o po ir trečiasis sūnus Petras.

Abu jie mokslų dakta- 
parašę neviena mokslo

$3.25, nes toks uždarbis lai-; gali nelikti nė to puodelio, veikalą. Visi trys yra gimę 
1957 m. Hong Konge štai- komas būtinu 4 narių šeimai, kuris būdavo dedamas po Buenos Aires ir visi geri lie- 

ga pradėjo siausti baisi grb išlaikyti. į ponų lova... tuviai.

tuaiiais klausimais, paraše 
Bronys Raila, 351 psl.. kai
na $5.00.

BALADES, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina...............$6.00

S



Nr. 4, 1972 m. sausio 25 d.

Kultūros klube kalbėta apie 

išsigimimą filme ir kt.

Praeitą šeštadieni filmi- 
ninkas Romas Šležas Bosto

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septiniai

kartą mūsų komandoje ne-; ruošia skaučių Židinys ir sk. 
žaidė Algis Makaitis. į Grandis.

Mūsų vyrai sužaidė tokio-1 Vasario 20 d. 2 vai. popiet 
je eilėje: Aleksis Klinovas, | So. Bostono Lietuvių Pilie i 
Algirdas Leonavičius 1 (lai-i čių d-jos III-jo aukšto salėje

K*********#***#*#**#***###*#***##**##*#**#*##*###***#***##**#********

Dviejų savaičių
!; ninkas Komas Šležas Kosto , ® , T. • *? , • ž -
I, no kultuos klube kalbėjo i S‘adą> Kazys Altos skyriaus ruošiamas | Fl, 1. J | • .... „
' apie išsigimimą filme ir apJ M«*“. ’ j £“*lde "epliUausomybes i , , EkfikllI'CIlfiS 1 LietUV8

hLi™™ .niorin Z su latviu A. Raugalu), Jatstatymo paskelbimo su- t AJUOltUi BIJVU Į UiVIUltĮ
MCSŲ PADĖKA

Mano mylimam vyrui ir mūšų brangiam tėvui

KAZIUI MOCKUI mirus, nuoširdžią padėką reiškiame

visiems dalyvavusiems jo šermenyse ir laidotuvėse, mus 
gūodusiems žodžiu ir laiškais.

Žmona Marija, sūnus Valentinas ir duktė 
Živilė su šeimomis ir sūnus Algis

1 pade-; - Ą. Kauga.su), Jum
' * j • i gis Zoza ir Bronius Skrabu-monstruodamas vieną savo!®."

polėkių j 1Sį .
1 j Sausio 28 d. pas mus rung- 

I sis Harwieh komanda, o va_ 
Romas Šležas jau seniau! sario 4 d.- lietuviai Har-

režisuotų pozityvių 
filmu.

Bostono Universitete via įsi
gijęs filmų meno magistro

vardo klube. 
Harwich yra nauja ko-

laipsnį ir už savo darbus iki' manda. sudaryta iš Boylston 
šiol pelnęs ištisą eilę premi- klubo žaidėjų. Buvusiose
jų, suteiktų įvairiuose filmų

Lietuviai krepšininkai jų entuziastiškos publikos, 
miesto varžybose . kai 'a' l’u »*»«» >,Ubli ros bangavimus, pabrėžė po

i koje buvo vos saujelė.
Jau keleri metai, kai ITe-į Sekančios rungtynės įvyks 

tuviai jaunuoliai rungiasi į su Mission Hill 
su kitom Bostono koman- i penktadienį.

rungtynėse su Harvardo
konkursuose ir festivaliuose.* klubu gruodžio 10 d. lietu- 

Prelegentas, apžvelgda-'viai buvo stipriai laimėje
mas įvairių istorinių laiko- į santykiu 4 OM/ii- 
tarpių civilizacijos ir kultu
, , „ . . .?! Nauja ramovėnų valdyba
karų dažniausiai pasireis=(
kianti žmogaus nusivylimą,; Bostono ramovėnai praei 
juodą nihilizmą ir pesimiz-j^ sekmadienį išsirinko nau- 

Adomas 
Vladas 

anas Mar-

komanda

dom miesto krepšinio var=> 
žybose. Šiemet mūsiškiai,

7:30 vai. vak. 
Visos run

lygą.
Komandai priklauso net 

15 vyrų. kurių bene 10 žai
džia pastoviai.

i Visi besidomintys sportu^ „eapribotu savo negaty-j Susirinkimas dar paskyrė 
lietuviai kviečiami piiMdeti vinės vaizduotės elementu np g sav0 kukiių iėšų 2į0 d*le. 

. prie tolimesnes musu klepsi- tun ka^ anksčiau visnomp- . ■» . • ,Komandosu pinky sžkmfe atsil’nkyda- X bu™ Paikoma nu .vairioms aukom
blogiu.treneris Gediminas ^-jmi rungtynėse, tuo pareikš- visa tai randa savo išraišką! _ . _ . v ..

beikis, 0 rungtynių stauStl-j dami jiems moraHnę para. iiteratūr01-e fjjme ir kjtose Talentų popiete ir gražuoles
kos vedėjas — Algis šmid-; . ...

J & i m3- meno rusvse, kur imama f balius
viešai vaizduoti seksualiniai
aktai, homoseksualizmas ir; Seniausios Naujojoj .Ang-

tas. S. K.
Dar sezonui neprasidėjus, 

So. Bostono Lietuvių Pilie= 
cių d-jos valdyba paskelbė, 
kad draugija priimsianti šią;

Skaučių Židinio naujienos panašios „dorybės“. Tai y-į li joj lietuvių radijo progra- 
pač ryšku šių laikų filmuo- mos 38 m. sukakties proga

1971 m. gruodžio mėn. se. kovo 12 d. So. Bostono Lie-
krepšininkų komandą savo j kalėdinė eglutė buvo sėk- Bet visa ta ”seksualinė tuvių Piliečių dr-jos salėje 
globon taip. kaip iki šiol glo-' minga. Ta proga, kaip ir nuogybė“ jau pradedanti bus talentų popietė ir gla
bojo šachmatininkus, ir rem- prieš tai, židinietės Šv. Petro nusibosti, ir esama polinkio žuolės ”Miss Lithuania of 
sianti komandos veiklą. Jau ’lietuvių parapijai paaukojo nukreipti žmogaus akis į kiL N.E“ balius, kurio pradžia 
ir anksčiau ši draugija buvo $50.00. nesnius idealus. Tai daugiau 4 vai. popiet.
aprūpinusi komandą unifor-! Vasario 5 d., šeštadienį, pastebima mažose tautose ar Kviečiame jaustus talen- 
momis. Nutarimas globoti 7:30 vai. vak. Bostono ir a- jų tautinėse grupėse. Tam tus registruotis pas Yalenti- 
pagiitinas tuo labiau, kad pylinkių lietuviai yra kvie- pavaizduoti R. Šležas naro-: ną Minkienę, pranešant savo 
visi žaidėjai lietuviai: vieni čiami atsilankyti į kun. Alg. dė filmą, kurioje išryškina-į vardą, pavardę, adresą, am- 
jų su tėvais į šį kraštą atvy- Kezio, S.J., foto parodą ir mos Amerikos negrų pastan-! žiu ir kokį turi talentą. Už- 
kę po karo, o kiti net trečio- rodomą filmą „Dvylika“ So. gos siekti kultūros, mokslo siregistruokite iš anksto, kad 
sios kartos vietiniai !ietu= Bostono Lietuvių Piliečių d= ir savo rankomis ir talentais jūsų pavardę būtų galima į_ 
viai. Tai gražus pavyzdys, jos antro aukšto salėje. pakelti savos visuomenės ge- traukti į programos knygą, 
kaip piliečių draugijos rė- Kovo 5 d. ten pat bus Ka- rovę ir dvasinį lygį. į Rašykite arba patys ateiki-
muose darniai gali veikti ziuko mugė, kuriai židinie- Paskaita ir filmas pažadi- te adresu: Baltic Florist, 502 
tiek senosios emigracijos pa- tės jau smarkiai ruošiasi, no daug klubo lankytojų tar- 'E. Broadway (arti G Street 
likuonys, tiek ir po karo at- Šiais metais yra pradėta pusavio pokalbių paliesta kampo), So. Boston. Mass. 
vykusieji. , daug naujų darbų. Bus net tema. ’ 02127. Galite pranešti ir te-

Pirmas rungtynes teko savo gamybos gintaro išdir- ! lefonu 268=0489.
žaisti sausio 8 d. su Parker binių. : Su Harvardo universitetu į
Hill komanda, kurią mūsiš- Iš tų šiaudų bus grūdų! . ’
kiai įveikė 71-42 rezultatu, Kaip žinome, jau treti metai Praeitą penktadienį So., 
nors pirmam kėliny teįmetė židinietės puošia Kalėdų eg- Bostono LI D jos šachmatai 
tik 6 taškus, o Parker Hill lutę City Hali. Per ją kasmet nil]kai jungėsi su Harvaidoį 
14. Sekančiame kėliny šau- atsirasdavo naujų pažinčių ^versitetu, ku.ris ^auge su 
niai atsigriebę, jau vyravo ir rūpesčių. Židinietės buvo M.I.T. komanda pirmauja 
visose rungtynėse. 1 kviestos keliose bibliotekose. Bostono šachmatų lygoje. .

Taškus laimėjo sekantie= suruošti parodėles ir kt. Šiais . Rungtynes laimėjo, 
ji žaidėjai: Jonas Ambrose metais jas kontaktavo TV2(ir £aIima buvo laukti,

Valentina ir Steponas
Minkai

” ■«»< -

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Vasario 5 d. So. Bostono 
Rungtynes laimėjo, kaip! Lietuvių Piliečių d-jos salė- 

Alg. Kezio SJ fotoHar- je kun.
12. Alfonsas Baika 11, Linas ir sausio 14 d. filmavo mūsų!vardo komanda 3'/2-l '/2. šį par6da ir filmas "Dvylika“ 
Gineitis ir Martvnas Šcherą skautukes, dirbančias šiau-i : . _ .L/ z-. j- i ir-. - -t 1. )d**#****##*#*#***####*###*##**##e####W**e#e***#ee**ee*e#W*»**#*####*lis po 10, Gediminas Kuodis dmukus. Musų vaikau UųsJ -e 77 <. 
ir Romualdas Baika po 9, matomi ateinančioje vaikų!
Ramūnas Kondratas 6 ir ZOOM prokramoje, vyks- 
Antanas Analauskas 4. j tančioje sekmadieniais 7 va=

Antra pergalė — sausio landą vakaro. Tiksli data 
5 d. — mūsų vyrams teko'bus pranešta vėliau. Ši vai- 
veltui. varžovam Snovrbirds kams skirta serijinė prcgra- 
dėl susidėjusių aplinkybių, ™a yra spalvota ir transliuo. 
pasitraukus iš rungtynių, —! jama visai Amerikai. Filma- 
taigi rezultatas 2-0 mūsų' vime dalyvavo Danguolė 
naudai. I Špakevičiūtė, Anita Hodges,

Labai įdomios rungtynės^ L*na Veingortin, Dalius 
buvo praėjusį šeštadienį, ka=į Kleinas, Rimas Nenortas, 
da lietuviai laimėjo prieš į
juodųjų komandą LRBAN: Nepriklausomybės šventė 
WHEELS 78:74. taigi tiktai' D , 4 , t __ ,
keturių tašku perevara. Nors'Brocktone bu’ v#*an<> 27 d‘ 
per puslaikį lietuviai vedė; Lietuvos neprikIausomy. 
net ll taškų persvara (36:: bės paskelbim‘o sukaktiįs 
25), bet gerai susizaidę var. minė imas Brocktone ren. 
zovai nuolat spaude neduo-^alnJas vasarjo 27 d šia 
darni mūsiškiams atsikvėpti ®varka-
iki galo ir po truputį prisi-; j0 yį, pamaldos Sv
vydami. _ Kazimiero bažnyčioj. 3 vai.

Is musų puses ypatingai

KAS RAŠOMA KELEIVIO KALENDORIUJE?

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

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 
Dievo; Aukso kasykla gerklėje (Kaip Sodeika iškilo į daL

pasizvmejo Linas Gineitis, 
įmesdamas net 21 tašką. Ge
diminas Kuodis lietuviams 
pridėjo 15 taškų. Alfonsas 
Baika 11, kiti po mažiau.

Pažymėtina, kad prie var
žovų nenuilstamo spaudimo 
daug prisidėjo didelis būrys

popiet — iškilmingas susi
rinkimas salėje po bažnyčia.

Meninę programą atliks 
parapijos choras, kuriam va
dovauja komp. Julius Gai-' 
delis. į

Visi kviečiami dalyvauti.
P.J. !

atstatymo paskelbimo su-1 
kakties minėjimas.

Kovo 5 d. Baltijos ir Žal
girio tuntų Kaziuko mugė 
3o. Bostono Lietuviu Pilie-£ e t
•ių d-jos III-jo aukšto salėj. 

Kovo 12 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos salė-, | 
je St. ir V. Minkų radijo * 
•engiama 38 m. sukaktuvinė; | 
alentų popietė ir "Alis? Li- | 
huania of N.E.“ gražuolės * 
balius. j!

Kovo 26 d. Jordan Hali 
alėje Izidoriaus ir Vytenio , 
Vasyliūnų smuiko ir fortepi-i j 
Tono koncertas. J?

Balandžio 9 d. So. Bosto- jį 
io Lietuviu Piliečių 
reeiojo aukšto salėje Lietu

viu radijo valandos Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
nas.

KAS GALI PRALENKTI 

DR. B. MATULIONĮ?

Vyksta: BIRŽELIO 8, LIEPOS 13, RUGPIŪČIO 17 

$ ir GRUODŽIO 21.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

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

Ekskursijos išvyksta iš

BOSTONO, NEVV YORKO ir MONTREALIO. 

Grupėse dalyvių skaičius ribotas- NESIVĖLUOKITE! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service

* i h

(>'/EJ v Olii?. »ui • .
sioid o[9b ti įJCJ93<4Wėst Broadvvay

X << Boston. Mass. 02127
uni;;; i>« .'••Edi'

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus.

Dr. Balys Matulionis jau 
antrus metus, mokėdamas i 
Keleivio prenumeratą, su-i 
moka ja ir už 7 kitus asme- kurie keičia adresą, prane-
ms. įant naująjį adresą neui-

Būtu malonu, kad atsiras- e ...
tų tokiu, kurie pralenktu ir «***’ parM’tl v #enBn 
dr. B. Matulionį ir užsakytų Nepamirškite parašyti 
Keleivį dar didesniam savo. pašto numerio — -ip codet 
bičiulių skaičiui.

NAUJA PLOKŠTELĖ 
VAIKAMS

Prieš Kalėdas rinkoje pa. 
sirodė nauja plokštelė, skir 
ta vaikams. Ji pavadinta'
SEK PASAKĄ... Plokštelė-i 
je pasakoja ir dainuoja akt.'
Laima Rastenytė, muziką 
parašė ir dirigavo komp. į 
Darius Lapinskas. įgrojo —;
Stuttgarto simfoninis orkest’ 
ras.

Tuririyje — Vytės Nemu
nėlio "’Meškiukas Rudnosiu- 
kas“. liaudies pasakos "Ka
ralaitė ir oželis“ ir ”l)evyn_! 
brolė“ ir Stasės Vanagaitės- 
Petersonierės ”Laumė Lau
mė“. į

Tai puiki kalėdinė dova-> 
na mūsų vaikams.

Plokštelę galima gauti 
pas Lapinskus So. Bostone.'
169 Bowen Street. Telefo
nas 268-3006.

TINKA DOVANOTI

EVVAKENING LITHUA

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

oAVAITRAšT I S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir Įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kuSiūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška.-, mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

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

RADIJO PROGRAMA
■ ' ’ j-■ 

h
ulen Jiobėd ib) ^icilo id

SUSIVIENIJIMAS
^uetuvię . 1

i

AMERIKOJE

Seniausia Lietuvių Radij* 
-Tograma Naujoj Anglijo 
š stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
I01.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ią. Perduodama: Vėliausn 
tasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da' 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dovs

nos aukštybes); Ką parodė 1970 m. cenzas; Gaivinantieji nų krautuvę, 502 E. Broar 
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 
ir gražių Putino. K. Jakubėno. Vaidilos Ainio ir kitų eilė-

way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivi*;

rascių.

Kalendoriaus kaina — tik $1.50.* 

Tuojau užsisakykite, nes gali pritrūkti!

KELEIVIS

636 E. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

NENUSIMINKI! E!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumato, ranku ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau- 

f gumai pagelbsti. Užtikrinam pa- 
1 sėkmes, arba grąžiname piniirus. 
| Siųskite $5, gausite vaistus 
Į su nurodymais.

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

Netvark, NJ. 07105

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0€.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pig^s TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ST.A—AKCIDENTALfi 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 plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

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

Kauga.su
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••♦e*#********#**##*########*#*#**#*#**##*#******************''*****-
Vietines žinios

J Adomoniai vyksta į Aliaską K. Mockus ir A. Novickis

H Aldona ir Jonas Adomo- įra®>ti j Lietuvių Fondą

niai sausio 29 d. išvyksta į Velionio Kazio Mockaus 
;; Aliaską ir gris tik po 8 die- germenų metu vietoj gėlių

Bendruomenės susirinkimas i

I****#*#**###**###**#*##********-  •»»####*+**» f**#**************-*'

tai padės draugijos

Lietuvių Bendruomenės1 
Bostono apylinkės susirinki
mas Įvyks šį penktadienį, i

f nų. Ten aplankys Sitką, An Fondui buvo slidė" s.ausi° 28 d- 8 val- vak- Tau“!
chorage, Nome. Kotzebue. t i no doleriu Į tinės S-gos namuose, 484 E. j

’ PaskutiniejĮ^du miestai yra Po 10 dol aukojo: B. Pa.l 4th St-> So- Bostone.
jau tolimoje šiaurėje. Kotze- jjuijs g Galinis, T. ir Č. A- Susirinkimas šaukiamas
bue yra net toli uz musų ze* iekson;a; p ;,l žičkai K ^usinnkimas saukiamasįeksomai. i. n r.. zithai, n. rySIUm su busimu Jaunimo 

ir J. Barūnai. J. Giedi aitis Kongresu ir vietinės veiklos
r j i -t, -- ‘gairėms aptarti.Po 5 dol.: M. V aitkevieie.

P. Janeauskas, K. Mer-.' Visi lietuviai maloniai

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. MJINCY

(just beyond the Holiow)

Prisiekė nauja vaidyba tai paneš
1 dar labiau plėstis.

. SeUS n 20 d‘ biU-V? men p- i Iš buvusiu vadovybėje ne-' mčs 65-sios platumos para 
nis So. Bostono Lietūv m Pi^ bėra sekr. A. Čapliko, dir. pelės, jau Arktikoje, kur pu. ir E. Manomaiti 
liečiu d-jos susu inkimas,AU. į A Haikos j Caspero jr advj sė metų yra diena ir pusė
name buvo prisaikdinta siu Gri<rali’ j metų naktis,
metų valdyba ir kontrolės ^dlldUS- ' 4 • ne,

k
CITGO

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNER 

1/3 Regular 
.Space

up to
1/2 

iFuel Cost

komisija.

Dabar valdyba yra tokia: 
pirm. St. Drevinskas, vice
pirm. L. Švelnis, sekr. A. 
Matjoška, ižd. E. Ketvirtis, 
fin. sekr. A. Druzdis ir marš. 
J. Markelionis.

Direktoriai: A. Andriulio-; 
nis, R. Bričkos. St. Grigana
vičius. O. Ivaškienė, J. Lu 
binas, A. Makaitis ir V 
mokas.

Kontrolės komisija : 
Baika, ‘jr., B. Kontrimas 
Pr. M u činskas.

šitame susirinkime priim-1, 7““"'“,.Kls- P. įr O. Ausiejai, A. prašomi dalyvauti.
ti 4 nauji nariai (mirė po ea°?es' aug jspu< z.ų n Griauzdė, AL Lapsys. į Antanas Matjoška.
paskutinio susitink mo 3)i sveikiems sugrįžt, j Bostoną ' Inž. Antana Novickj į Lie- , „ „ .... . ..,
paskuti.uo susuinKimo o;. kuns Jlems tures atrodyti la- tuvil| Fonda i,ašį ALIAS L B B’ aPlinkes pirmininkas

| Bostono skyriaus inžinieriai; PRANEŠIMAS 
į ir jo vardu sudėjo 140 dole-
, riy- ' Pranešame, kad patarnau-

LF Bostono Vajaus Ko- jame atsiskaitant su mokes-
! mitetas našlėm Marijai Moc- čių Įstaiga (Income Tax 
1 kienei ir Biiutei Novickienei Service), 
ir velionių artimiesiems reiš-: Mūsų Įstaiga A.B.U. Real-( 

Stel i L. švelnis nranešė, kad N. į skautininko laipsnį - j ' k4 nu?^irdžią užuojautą, o ty yra 507 E. Broadvvay, So. 
•Ste'lMetu sutikimas davė per įtašaitį. i paskauUninkioį "įį*™ 1,ž aukas Lietu- BoStone Mmtaj gehy

$500 pelno. j.(-ės) — B. Banaitį ir N.
Ginčų sukėlė valdybos su. Baškytę.

A. Druzdis pranešė gruo- bai šiltas, 
džio mėnesio apyskaitą. Pa-1 
jamų buvo gana daug —!
$15,331. bet išlaidų dardam' 
giau, nes reikėjo sumokėti, 
stambią sumą mokesčių. Dėl
to mėnuo baigtas su $966 ryba į vyr. skautininkės 
nuostolio. laipsnį pakėlė S. Subatienę, i

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

A.
ir

jai išrinkti yra R. 
Bričkus, A. Baika, jr., St. 
Griganavičius, A. Makaitis, 
A. Matjoška ir V. Stelmo
kas. Taigi, Į draugijos vado
vybę Įėjo beveik pusė naujų 
žmonių. Reikia laukti, kad

manymas imti nuomos už II 
aukšto salę $115 ir už III 
aukšto — $125. Ir tai už 5 
valandas. Jei salėmis bus 
naudojamasi ilgiau. — turė
tų būti dar atitinkamai pri
mokama. Pavesta naujajai 
valdybai ta klausima per- 
svarstyti.

Pakelti Bostono skautų 

veikėjai

Lietuvių Skautų s gos ta-

Dėkoju

Nuoširdžiai dėkoju vb! 
siems. kurie mane lankė Ii-; 
goninėje. atnešė gėlių ir ki-: 
tokių dovanų ir laiškais lin-' 
kėjo sveikatos.

Vanda Mačiulienė

nuoširdų parduotuvę). Ji atidaryta 
*" į nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.

vių Fondui taria 
ačiū.

Vajaus Komitetas ! Mūsų Įstaigoje yra užsire- 
! gistravusių daug pajėgių 

V. Vizgirdos paroda ! namų pirkėjų. Norintieji na- 
į mus pirkti ar parduoti pra- 
j šomi kreiptis Į mus telefonu 

; Dail. Viktoro Vizgirdos' ar ^meniškai
• kūrinių paroda atidaroma —Algis ir Bronius Uteniai— 
: birželio 18 d. Los Angeles, j A.B.U. Realty
»Kalifornijoje j Telefonas: 269-6198

Dail.

Los Angeles mieste
I

Vizgirdos

V
I

Goldas Platter 
Parts Protectioal 
Plaa

Over 40 years experience...Easy budget payment plan s

ail 773-4949 or 436-1204

Complete forced bot uater 
baseboard Systems steam 
and hot water cast iron *et 
base boilers.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

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

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Miibury St.

WOR CESTER, MASS.

Tel. SVV 8-2868

yra vienintele oficiali jsta«- 
ga Worcestery, kuri siunčia ’ 
siuntinius tiesiog įs VVcrces- ’ 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai u 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

CJ.J- JI W
, Tėtei ona^: AN 8-2805
Z/r. Jos. J. bonovav

{Dr. J. Pasakarniot
|PF KINIS 

| OPTOMETRISTAS
> Valandos:
e nuo y vai rvto iki 5 vai. vali 

Trečiadieniais nenriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

ii

Ketvirtis & Co.
—JEWELEKS— 

Laikrodžiai- Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
ftūpsHttRgai taisomo laikrodžio* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOl'TH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v» išskyrus šventadienius ir seka. 

tooseooooaoeeeeosooososoooscososeooccosoco&soososo!

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

□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo .sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662;

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

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

Telefonas: 698-8675

«»#***#****###****#**/+**+##+*****;
TEL. AN 8-2124

: Dr. Amelia E. Rodd i
(RTJDOKIUTĖ) 

OPTOMETRIST®
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečia dieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

* A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
Newton Ct.itre, Mass. 02159* 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

a
H:h:

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, an. , 
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 
į VAIKI ALSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas
Prekės parduodamos nuže-

momis kainomis. Be to, siunčia- ’ mintomis kainomis.

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

#<*<*#***#*#**#**####♦*#*****##*«*<*♦#*♦####■**##*#**>»****##**#*####**#*#♦#♦#*#♦♦##♦♦*#♦*#•*##*<#*#*♦♦#

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500
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me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51®

51
4%

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. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

Dažau ir Taisau J 
<

► Namus iš lauko ir viduje. * 
I Lipdau popierius ir taisau 2 
'viską, ką pataisyti reikia. *

Naudoju tik geriausią 
medžiagą

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Flood Square 
Hardicare Co.

Sanninkas N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADVVAY 
SOL'TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

ftonįamin Moore Dažui 
Popieroo Storoms

Stiklas Lang-ams 
Viaokia reikmenys namam 

Reikmenys plnmberiama 
Visokie reležiea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA ’ 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

Trans-Atlantie TraveI 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-Atlantie TraveI Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant —- be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel icejnc.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9— 5

8—12

393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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