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69-TIEJI METAI

Dienos prieš taikos 
ar ginklų kalbąAnglijos vyriausybė, ko

vodama su energijos nepri-: 
teklium. sutrumpino darbo ! 
savaitę. Fabrikai dirbs po 3 i
dienas, o piekvbos Įstaigos! Kissingeris. apkeliavęs arabų sostines ir aplankęs

■ 5 dienas. Nedai bo dienomis i jzraej^ jar vįjįįhai neprarado optimizmo, bet aplinkos 
• uždi austa patalpas apš\ iesti *
ir šildyti. nuotaika pavojingai karinga.

Gruodžio 7 d. Bostone lei- tos šešios “Lietuvių katalikų! .
džiamas The Christian bažnyčios chronikos“, kurių’ A CIT 1 Ol'ke mile
Science Monitor“ dienraštis šeštojoje informuojama a-j n- Knrirkirnė

pie lietuvių “nacionalistų” Į DirUtC O<.'lCKl€Jl€
veiklą inteligentijos tarpe ir j Gruodžio 14 d. mirė advo- 
ryšius su kitu respublikų Į katė Birutė Grigaitvtė-No- 
tautiniais sąjūdžiais. jvickienė, gimusi 1898 m.

j gruodžio 7 d. Pakruojo vai., rcn
_ . , . ... ru'į Šiaulių apskr Velionė buvo. Konkursui buvo atsiųsta!

t Pėsčio ir dvi peticijos su- . mQteris teisininkė. 18 novelių. Vertintojų komi-'.

išspausdino savo bendrarar- 
b:'o Paul Wohl ilgą straips
ni, kuriame plačiai nušvie
čiama okupuotos Lietuvos 
padėtis Suslovo lankymosi 
proga. Kremliui keliančios

Tas pok. arkis neliečia 
maisto krau vių ir kito būti
no visuomeninio aptarnavi
mo. Restoranai, teatrai ar

. , sporto ištaigos gali veikti iš-passeibta novelių J ’ u 7 i i., , ; • T‘ » i tisą savaite, bet elektra ap-konkursa laime io Los Ange-:, . .• , .. .1,. * .. * . , . i?. sddvmui tegali naudotis tikles gyvenanti rašytoja Pet- - *

Petronėlė Orint aite 
laimėjo premiją

Dir.os paskelbta novelių

ėle Orintaite - Janutienė. • ° dienas.

Valstybės sekretorius H. ji konferencija nukelta j 
Kissingeris, apskridęs arabų gruodžio 21 d., todėl Kissin- 
kraštus ir apsilankęs Izraely, gėris antradienį nuskrido į 
šį antradienį jau turėjo at- Portugaliją, trečiadienį bus 
vykti į Ženevą, kur buvo nu- Paryžiuje, kur tarsis su pre- 
matyta arabų-Izraelio tai- zidentu Pompidou ir Šiaurės 
kos derybų pradžia. Bet to-. Vietnamo derybų vadu Le 

•Doc Tho. Tiktai iš ten skris 
į Ženevą dalyvauti taikos

potvarkis padi 
skaičių, suma 
pramonės

taujama ir

Laikraštis atkreipia Ji palaidota Cypress Hills1

laikraščiams tie suvaržy
mai netaikomi. Rengiasi raeionuoti 

benziną
i
konferencijoje.

Nors Kissingeris spaudos 
' atstovams prasitaria opti
mistiškai. reikšdamas viltį. 

Energijos ’ caras“ Wil- baJ numatytoji žydų-arabų 
liam Simon pareiškė, kad jis konferencija Ženevoje įvyks 

trūkumo, nes nesu-’ ^ią savaitę apsispręs, ar ra- jr JUOs gerų rezultatų, bet 
į spės jo pakankamai paruoš-. cionuoti benziną, ir savo ' tikrovė yra gerokai skirtin-

gu
dei

persekiojimą 
romą ateistinę propagandą.

Paul Wohl pabrėžia, kad 
dabar Lietuvą lankęs Mi
chailas Suslovas, antrasis sa
vo rangu po Brežnevo Cent- 
ralinio Komiteto narys, ku
ris Lietuvos priespaudai di
rigavo 1944-1946 metais. 
Dabar, po 30 metų. jis vėl 
atvykęs “įpiršti“ lietuviams 
Maskvos politikos ir komu
nizmo, kuriam įsišaknyti, M. 
Suslovo žodžiais, “esančios 
palankios sąlygos“. Iš tiesų 
Suslovo rūpestis yra atimti 
lietuviams paskutinę viltį 
sulaukti bet kokios pagalbos 
iš Vakarų.

Turint galvoj priešiškas 
lietuvių nuotaikas ir kitas 
nepalankias aplinkybes, tai 
esąs labai svarbus Maskvos 
bandymas.

mesį ir jau į mūsų anksčiau;, • - 
minėtus sovietinių saugumo j 1
organų tardymus ir kaltini-- Liko liūdintys duktė Ži
mus dėl mezgamų ryšių su vjjg Ralienė ir sūnus Sigitas ____
Gruzijos, Armėnijos,, Latvi- gu šeimomis. Jiems reiškiam 1 $3, ir “Lietuva — 
jos ir kitų respublikų nacio- gilįą užuojautą. vyne“ (vaikams),JO
nalistais“, dėl žvakių 
nimo ant piliakalnių, 
vengimo dainuoti

degi-
. dėl į Apie velionę vėliau para-

. . s. šysime daugiau,
dainas ir šokti našų sokius. . 
dėl antisovietinių partizanų 
dainų dainavimo. .’ Sausio 6 d. pasuksim

Lietuviai, esą, bijo ir ven- laikrodžius pirmiJU 

gia rusų pareigunu. bet pa- r
laiko nuoširdžius ryšius su • Kongresas priėmė ir pre- 
rusų išmokslintais intelektu- Į zidentas pasirašė įstatymą, 
alais. ’. pagal kurį sausio 6 d. 2 vai.

.ryto laikrodžiai pasukami 1
Su tokiom daugumos ne-Įvai. pirmyn. Tai daroma, no- 

komunistinių lietuviu nuo-irint sumažinti alvvos nau- 
taikom susidūrė Suslovas.— jdojimą.
rašo minėtas laikraštis.

| Skaičiuojama, kad tuo bū- 
! du kasdien bus sutaupoma 
150,060 statiniu alvvos.

Mums ta padėt;s vra se- 
Laikraščio koresponden- njai žinoma, bet “The Chris- 

tas pastebi, kad šiuo metu tian Science Monitor“ visa į 
Lietuvoje jaučiamas didelis tai dabar atskleidžia savoj
politinis ir ekonominis ne- gausiems skaitytojams. j Išpirko SIMU UZ 

saugumas. Sklinda gandai, !
kad galįs būti nuvertintas Detroite mirė 
rublis, nes auga infliacija.

1 ž 1 • t •. • efanija Pilkienėcija. kai kurie fabrikai su
stoja dėl medžiagų trūkumo. Lapkričio 25 d. Detroite Į Italijoje prieš pusmetį pa- 
o administracijos potvarkiai mirė 83-sius metus baigianti | gi obė banditai ir dabar pa- 
nuolat kaiteliojami. Stefanija Pilkienė. ilgametė ‘leido, kai už jį buvo suniokė-

socialistų sambūrio narė, uo-’ta $3.4 miliono.
Per pastaiuosius dvejus Ii Keleivio , Naujienų skai-

metus pogrindy buvo išleis- tytoja.

! SoJ mPiono
Bilionus 

Į Gettv sūnų.
turinčios Jean 
17 m. amžiaus.

Bet grobiai gavo išper
kamąjį mokkestį tik tada, 
kai įkaitui nu niovė dešinę 
ausį ir su kuokštu jo galvos

{žymiai Valstiečiu liaudininku veikėjai

adv. BIRUTEI NOVICKIENEI

mirus, jos dukteriai Živilei Ratienei. sūnui

Sigitui su šeimomis ir vienminčiams gilią užuojautą 
reiškia
Lietuvos Socialdemokratų Partijos Užsienin Delegatūra 

ir
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 

Centro Komitetas

j plaukų pasiuntė ’ją vietiniam : 
1 laikraščiui, o šis tai pranešė j
* šeimai.

Kadangi pagrobimai vis 
dažnėja, tai dabar madoje 

j sargai, kurie moka Karate 
I ir turi ginklui leidimą. To- 
• kiems už diena mokama po 
? $23-40.

New Yorko gubernatorius 

Rockefelleris atsistatydino 

ir ruošiasi kandidatuoti į 

JAV prezidentus.

$500 į įremi ją
Sveikiname!
P. Orintaitės yra parašyta į

iu Ke’eivy^r , Suimtą pilietį galima
“Ka laumės lėmė“, kaina!

graži tė-i
kaina $4. j Aukščiausias teisinas 6; 15 galionų, 

i balsais prieš 3 nutarė, kad į 
j policija turi teisę sulaikytą 
'asmenį iškratyti 
! leidimo.
Ii
| Floridoje ir Washingtone

JAV Lietuvių Bendruo-j policija, sulaikiusi piliečius į galioną, 
menės taryba valdybos pir-’dėl eismo taisyklių neboji- 
mininku išrinko 43 m. am-Įmo ir įtardama, kad iie turi 
žiaus chemijos inžinierių i narkotikų, juos iškrėtė, ne- 
Juozą Gailą ir patvirtino jo'turėdama teismo leidimo, ir 
sudarytą šitokios sudėties, automobiliuos rado narkoti- 
valdybą: vicepirm. organi-Įku. Bylos atsidūrė aukščiau- 
zaciniams reikalams Balys šiame teisme. Tas nutarimas 
Raugas. 59 m., vykd. vice- palengvins kovą su krimina- 
pirm. visuomeniniams rei-1 listais.
kalams Algimantas Gečys, j e # 4
40 m. amž., vicepirm. An-' Bombininką pateidO Kama tik $5.18. 
thony Novositis, 45 m., vice-t
pirm. Aušra Mačiulaitytė-i po 17 metu {Nigerija. Čia už statinę naf-
Zerr. 34 m., vicepirm. Rimas! T. ... . . .. . . ; Varžytynes paskelbė ir
Česonis, 36 m., vicepirm.' P-ehiatnnes ligonines,tos įvarė $16.80. 
jaunimo reikalams Vytautas i l?le,(1° J.' me.tV lsb“™s’ i Aukšta naftos kaina ska- 
Maciūnas, 21 m., iždininkas George Meteskj Jis delioda-i

vo namu darbo bombas New tina ieškoti kitų energijos 
Yorke ir kitur, bet dėl jų Į šaltinių. Be abejo, ‘jie bus 
nė vienas žmogus nežuvo, j surasti, bet aišku, kad dar 
Kai jį suėmė, jis prisipažino! ne šiandien.

-tai daręs keršydamas bend-«
Į rovei, kuri jį paleido iš dar- j
bo. ^Kongresas prieš

NAUJA JAV-BIŲ LB 

VALDYBA

Petras Mitalas, 65 m., sekr. 
Antanas Gailiušis. 66 m.

Švietimo tarybos pirmi
ninkas via Stasys Rudvs. 67! 
m. amžiaus.

Dabartinis JAV-biu 
Bendruomenės valdybos 
ninkas inž. Juozas Gaila.

Nuotrauka K. fikoto

ir iškratyti

nuomonę pareikš preziden-iga nuo j0 žodžių, 
tui. Prezidentas savo spren-1 
dimą padarys iki N. Metų. Izraelis nesutiko dalvvau- 
Jeigu jis nutars benziną ra- ti konferencijoje tol, kol Si- 
cionuoti. tai automobilių sa- vjja nepateiks turimų Izrae- 
vininkai gaus savaitei po 10- jjo belaisvių sąrašo. Bet Siri

ja kol kas tokio sąrašo ne- 
! rodo. Dabar, regis, Izraelis 

Kadangi benzino kainos sutiks ir be tos beleisvių
be teismo j nuolat kyla, tai bus nustaty 

ta ir benzino kaina, bet Si
problemos išsprendimo kon
ferencijoje dalyvauti, nes,

mon atsisakė patvirtinti kal-,matyt, buvo prez. Nixono 
bas. kad ji bus 90 centų už specialiu raštu atitinkamai 

pastūmėtas. Nors Goldą pa
reiškė. kad pasikalbėjimas 
su Kissingeriu buvęs labai 
draugiškas ir šiltas, bet ae
rodrome apie 250 žydų šū
kavo prieš Ameriką ir Kis- 
singeri, ir karingąjį rabiną 
Meir Khane teko Izraelio 
policijai net primušti.

Gerai pelnosi 
iš naftos

Iranas (Persija) savo naf
tą nutarė parduoti iš varžy
tynių. Jose naftos statinės 
kaina buvo pakelta net iki 

($17.40, o prieš tai buvo mo- Lebanono sostinėje Bei
rute Kissingeri teko saugoti 
nuo 10,000 Palestinos arabų 
demonstrantų ir pasitari
mams slaptai pervežti į Ra- 
jak aviacijos bazę 40 mylių 
nuo sostinės, kur jis buvo 
nepaprastai saugomas.

Palestinos arabai yra nu
sistatė prieš taikos konfe
renciją. nes bijo, kad tenai 
nebūtų parduoti ju interesai.

Atrodo, kad kiek geriau 
Kissingeriui sekėsi .Jordano 
karaliaus Husseino viešna
gėje, bet manoma, kad visiš
ko pažiūrų vienodumo ir te
nai nebuvo.

i Meteskis buvo pripažin- lengvatas sovietams 
tas psichiškai nesveiku, to-į

j dėl nebuvo teisiamas, o pa-Į Atstovų rūmai nutarė ne
siųstas į psichinių ligų ligo- taikyti Sovietų Sąjungai pre 
ninę. Dabar jis pripažintas Į ^'boje didžiausio palanku-

!kitiems nepavojingu ir išleis-Įmo pnncjpo (tada imami R f .. . d-j -
| ta? giįžti namo į VVaterbu-1mažiausi muitai), kol ji var-, ?_onjeiuncijąis.dėlto aite
in-

Abi kariavusios šalvs i

Jis vra lietuviu kilmės.

' Venecuela išrinko 
socialdemokrato

, zvs emigraciją, 
i Už tą nutarimą 
1319 . o prieš 80 atstovų.
‘■u;.: ' »■■■

»ja, nors ir atbulos. Mat. yra 
balsavo; ^Dorna’ ^ud. nepradėjus tar

tis. gali tuoj pat atsinaujinti 
karo veiksmai. Izraelitai gi- 

i • ,.jasj, kad dabar naujam 
puolimui jau yra gerai pasi
ruošę, o arabai taip pat yra 
vėl kie’ai apsiginklavę iš so-

1 New Yorke suimti du po
licijos tarnautojai, kurie įta- 
; riami pasisavinę iš policijos
sulaikytų ir sandėly saugo- .vietų gautomis naujų ginklų 

\ enecueloj prezidentu is 1 mų narkotikų apie $70 mil. atsargomis.
12 kandidatų išrinktas soči- vertės kiekį.
aldemokratas Uarlos Andrės, • * • Taigi. Vidurinieji Rytai
Perez. Jis gavo 48 visų Alyvos bendrovė Exxon dar vis kaista, o Vakarų pa- 

Lietuvių balsų, 0 jo stipriausias var- sutiko sumokėti $10 milionų Į saulis. daugiau ar mažiau 
s pirmi- žovas demokratinės akcijos už Argentinoje pagrobto sa-; palaikydamas Izraelio pusę, 

kandida'as Femandez gavo vo aukšto pareigūno Samu-! skaudžiai -^ula ir net prade- 
38'/ balsų. elsono išlaisvinimą. da skursti be arabų naftos.
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Teateinie ramybė blogos 
valios žmonėms

patį Sniečkų priimti į parti
ją. Sniečkus keliais atvejais 
Maskvoje turėjo progos ar- 

į čiau pažinti Angarietį ir jo 
(skelbiamomis idėjomis susi

Prezidentas ir rinkimai

Artėjant Kalėdų ir Naujųjų Metų šventėms, Įpras
ta linkėti vienas kitam daug laimės, nors tikrai ir nežino
me. kas toji laimė yra, ar visų troškimų įsikūnijimo, nors 
tas mūsų bičiulis gal tiktai blogio tetrokšta. Bet tai jau 
tokia nekenksminga ir žmogų paguodžianti tradicija.

Ypač gražiai skambantis ir teigiamo turinio yra anas 
dangiškasis linkėjimas: "Ramybė geros valios žmonėms!" 
Nors iš tikrųjų geros valios žmonės visada yra ramūs, tai
kūs, dorovingi ir teisingi, o pasaulyje nenurimdami siau
tėja visokie geros valios žmonių išnaudotojai, karų kurs
tytojai, svetimų žemių okupantai, laisvų tautų pavergėjai, 
galvažudžiai ir vagys.

Dėl to mes šį kaitą drįstume palinkėti kuo didesnės 
ramybės blogos valios žmonėms, kurie dar ir šią dieną 
griauna pasaulio taiką, braižo slaptus planus kapan už
kasti žmonijos laisvei ir demokratinei santvarkai, kurių 
ilgi ir kieti pirštai be jokios švenčių pertraukos smaugia 
ir mūsų senąją tėvynę.

Mes linkime bent kiek didesnės ramybės ir tiems čio
nykščiams mūsų blogos valios tautiečiams, kurie per išti
sus metus nenurimdami sėjo mūsų tarpe vienas kitu nepa
sitikėjimą, kurie be pagrindo juodino ar raudonino savo 
baltą artimą, save keldami aukštybėn, visus kitus stūmė 
į dumBlą. tik save laikydami išmintingais ir neklaidingais, 
visiems kitiems savo atsišerpetojusiu liežuviu viešai pri- 
piešdavo asilo ausis.

Teateinie ramybė tiems, kurie spaustuvės dažų baloje 
valkiojo ant popierio lapo garbingų žmonių pavardes, iš- 
kraipinėdami jų žodžius, pridėdami jiems savo piktas 
mintis, išgalvotus kreivus tikslus ir sąmoningai nutylėda
mi jų pasakytą nemalonią tiesą.

Mes linkime ramybės Bendruomenės rinkimuose pra 
radusiems valdžią, o taip pat ir ją gudriai Įsigijusiems ir

MIELI LIETUVIAI IR LIETUVES,
l Kiekvienais metais ateina Kalėdos. Laukiamos ir

Daba, labai daug kalbama ir rašoma apie prezidento 2mo"“ «veikin. užgimusį Išganytoj,,
žavėti. Sniečkus 'iš Suslovo, nušalinimą arba savanorišką atsistatydinimą, nepagalvo- , '>■*. vtena, k.tam geno, taiko., ramybe, .r la.mmgą Nau-
išsiderėjo leidimą pastatyti j jant, kokios svai bios būtų to žygio pasėkos krašto viduje :e 
Amrariečiui oaminkla. Bet * ... o Voeom tincinirinioi vien kraėtn o-vvontnin 1Angariečiui paminklą. BetŲr užsienyje. Nesant tiesioginiai visų krašto gyventojų' 

rankas 
netiesioginiu

balsavimu. Nors toks prezidentas galėtų būti tikrai puikus 
žmogus, be: kritišku kraštui momentu, karo ar vidaus ne
laimimų atveju, jis neturėtų tokio autoriteto, kaip visų 
gyventojų baisais rinktas.

Suslovas gerai žino, kad irinkto viceprezidento, krašto valdžia patektų į
didysis brolis , lygiausias! m kuris būtų išrinktas kongreso, t. y. nelies 

iš lygiųjų" Zigmą Angarietį > *
nuteisė ir sušaudė. Kokia 
prasmė patekti į rusiškus ko
munistų partijos metraščius 
jeigu pirma reikia gauti ko
munisto kulką į pakaušį? 
Kiekvieną Sporto salėj (ter 
Suslovas kalbėjo. K. red.) 
buvusį lietuvį komunistą tu
rėjo nukrėsti šiurpulys. Jei- 
:u "didysis brolis“, prieš į- 
ašydamas į metraštį, palel
io kulką Angariečiui, tai 
;am ranka nesudrebės pa- 
’eisti kulką bet kuriam pasi
žymėjusiam komunistui.

"Kuriam galui Suslovui 
eikėjo šį reikalą priminti? 

Toks elgesys būtų pateisina
mas tik tuo atveju, jeigu 
Maskva nepasitikėtų dabar
tiniais Lietuvos komunistų 
partijos vadais, kaip tuo lai
ku nepasitikėjo Angariečiu. 
Sniečkus ir /visi jo bendra
darbiai, rodos, stengiasi 
Maskvai įtikti“.

ČIA IR TENAI

* * #

Kartais krašte sukeltas triukšmas dėl vieno ar kito 
prezidento žygio, praėjus tam tikram laikotarpiui, atrodo 
iesiog nerimtas ir vaikiškas. Paimkime prezidento Tru

mano atveji, kada, netikėtai Rooseveltui mirus, jis užėmė 
jo vietą, bet kai kurie mandragalviai buvo daugiau negu 
tikri, kad jis nesugebės tinkamai eiti tų pareigų. Apie tai 
rašo Margareta Trumanaitė knygoje "Harry S. Truman“ 
(psl. 322), kaip 1946 m. senatorius J. William Fulbrightas 
padarė "puikų“ pasiūlymą H. S. Trumanui paskirti sena
torių Arthurą Vandenbergą) valstybės sekretorium ir pa
čiam atsistatydinti. Tada Vandenbergas taptų preziden
tu... Istorija parodė, kad Trumanas buvo vienas iš geriau
sių prezidentų, o tuo tarpu šen. Fulbrightas tapo labai 
abejotinos vertės tarptautinės politikos "žinovu“.

Kalėdos ateina visiems, tik ne visi vienodai jų laukia, 
ne visi jas vienodai pasitinka, vienodai išgyvena. Mums, 
po pasaulį pasklidusiems išeivijos lietuviams, kartu su 
džiaugsmu Kalėdos atneša rūpestį, neramumą ir gilų 
skausmą, nes mūsų tauta dar vis tebėra pavergta, jos vai
kai neša sunkią priespaudą krašte ir kenčia Sibiro nyku
mose. Kalėdų džiaugsmai jiems ne džiaugsmai, bet dau-

Į giau širdį plėšantis liūdesys ir ilgėjimasis laisvės bei švie
sesnių dienų ateityje.

Sveikindami su Kalėdų šventėmis ir linkėdami gra
žiausių Naujųjų Metų, mes kviečiame Jus nepamiršti mū
sų seserų ir brolių tėvynėje bei Sibiro tremtyje ir dar kie
čiau bei ištvermingiau dirbti jų laisvei ir gerovei. Prasmin
gi mūsų veiklos rezultatai tautai bus brangiausia švenčių 
dovana.

Vieningumas ir darna telydi mūsų darbus ir juos te
laimina Naujagimio ranka!

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRU0 
VALDYBA

oMENĖS

• » *

Svarbiausiu prezidentui priekaištu yra Watergate į 
triukšmas, bet to provokatoriško nusikaltimo šaknys glūdi j 

neteisingame rinkimų finansavime ir nešvarioje rinkimų i 
tradicijoje, su įvairiausiais išgalvotais kaltinimais kandi- • 
datams i prezidentus apjuodinti, pradedant nelegaliais!

Garbus sukaktuvininkas
Šių dienų sudėtingame galiau kilusi revoliucija su-

! vaikais ir baigiant apkaltinimu žmogžudystėmis ar mirų- • žmonių gyvenime ne visi griovė caro armiją.
! siu žmonių balsu panaudojimu. Reikia tik stebėtis, kad 1 vers]a* tojo matomi ar gii-1 v 
•, , , j,- --i -i i -• • j v -i-* dimi ne visi rampų sviesų i Grįžęs tėviškėn jau geraiŠtai keli JAV ir Sovietu Wateigate skandalai neįskilo anksčiau, ir dabar reiketu • • • - -f ™»iai Keu J-iv n oovieiųi s - i* .* x ą . išryškinti. Patsnedekmgiau-:uzgrudintas karys. 1918 m.

Sąjungos gyvenimo palygi-1 džiaugtis, kad bus proga pasalinti tuos senus negalavimus. _ Rai .Q fes?ona. | lapkričio 23 d. Įsijungė į
nimai: • . -r -v,—lo verslas. Jo darbo sąlygos! slaptą Joniškėlio partizanų 

i Paskutinių linkimų metu paaiškėjo, kad kai kuriose yra pačios sunkiausios: visi organizaciją ir netrukus ė- 
Čia kas antras žmogus tu- vietose buvę panaudoti užsienio pinigai vietos triukšmą- metu laikai visoki orai: miš- ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ‘

i i automobilį, o ten tik kas dariams prieš Nixoną finansuoti. Tai tikrai įimtas atvejis, kai ir laukai, sausuma ir
simtasis. j jjet jjšbuvo diplomatiškai nutylėtas, nors faktas galėjo su- klampynė — jo veiklos erd- vingą batalioną, išėjo viešu-

■ kin stvti Watergate lvgio žvsi. Taip pat tvlomis buvo orą- vė. I mon ir sudavė ne vieną

mė jai vadovauti. Šis slaptas 
vienetas greitai išaugo Į ko-

................. , , , , kurstvti Watergate lvgio žygi. Taip pat tylomis buvo pra
dar neatvėsusiems Balfo kritikams, nes gal dar ir Jiems I Čia kas antras smogus tu-, |eista8 gen Me Govemo bandymas papirkti balsuotojus, 
kada prireiks jo dosnios rankos paramos, sene iu pne- n e eviziją, o enai i as, pa^a(Įanj 2,O(iO dolerių grąžinamų mokesčių. Tai jau ne
glaudoje švenčiant paskutinį gimtadieni...

Teateinie gilaus miego ramybė ir visiems nenuilsta
miems raganų medžiotojams, nes tasai sportas yra Dievo 
skirtas velniui, o ne žmogui.

I
penktas.

Čia kiekvienam žmogui 
tenka du radijai, o ten tik 
kas ketvirtas teturi vieną.

Hooverio viščiukas šeimos katile ir ne alaus bokalas kai
myniniame bare...

• •

George F. Kennan knygoje psl. 221, ra-

skaudu smūgi priešui, kol jis 
Jis — reikalingas negan- ' buvo išguitas už Lietuvos 

d o metu, bet — našta palai- {ldbų.
mos dienomis. Užtat greitai! 
užmirštamas. I Pasibaigus kovom dėl 

; Lietuvos nepriklausomybės, 
Ir Bostono lietuviu kolo-! Antanas Stapulionis pasili-"Memoirs“, t , __ ______ _____ _____ (

. v. ' šo: "Aš buvau nustebintas, sužinojęs apie FDR pasiųstą nija ar tik nebus užmiršusi į ko karių eilėse ir iškilo iki
Gaila, bet mes jau negalime palinkėti ramybės visai skalWam2a mašTn'aTten asmenišk« pageidavimą Stalinui panaudoti savo įtaką turinti savo tarpe ryškesni i pulkininko laipsnio, bet ne- 

eilei senųjų lietuviškų organizacijų, kurios jau pačios ra- kas šeštas. *" i ^meI’^os komunistų partijai ir neleisti jai palaikyti jo.
miai ir negirdimai numirė, o ju pinigus pasidalino dar ke- , ' FDR. kandidatūros i prezidentus, nes toks palaikymas su-
li gyvi belikę veikėjai. j Čia kas šeštas žmogus turi darytų jam nepatogumų“. Tokia buvo prezidento Roose-

! siuvamąją mašiną, o ten kas velto rinkimų politika, aiškiai pavojinga kraštui. Bet tai
Tikrai būtų didelė palaima, jeigu bent per ateinan- septintas. , dar ne viskas.

čius vienerius metus visi piktos valios žmonės patūnotu; ... .r, . ~ _ . . . „. TT. . , ~ _ priklausomybės pradžioje •'N.-. . , . • ,v • ‘ > Čia tik 4% visų gyventojų Georg von Rauch knygoje A History of Soviet Rus- 1 \ p J j dž ai. plačiaramus, o musų visuomeniniame, kultūriniame ir politmia- į dii.Ko -Vv‘ f/ vicn hl į? Cburchillis sutiko atllku5 .dldehus žygius, ku- 1

senesnės kartos karį profe-į Pakilo puikybėn, 
sionalą, savanorį kūrėją.
Vyčio kryžiaus kavalierių
pulk. Antaną Stapulionį, šio

Ir išeivijoje jis yra vis 
toks pat:giedras, nuoširdus,

a a „„„z • on paslaugus ir labai labai kuk-gruodzio b d. peržengusi 80 { .. „ ,
* cio„v,č; t lūs. Dideli ar maža sutinkametu slenksti. Lietuvos ne- . , . , .‘palydi vienodai nuosir- 

šypsena.• Čia tik 4% visų gyventojų
„ j v i x r + 1 dirba žemės ūky ir visų jų sja“ rašo, kad "jau 1942 m. kovo mėn
me darbe gyviau suklustų geros valios tautiečiai, netu-j = knr naapti n , • r • n-- i k k x *• x- •• -• j • x- - • - n - i gaminių neia kui parieti, o perleisti Stalinui Baltijos valstybes, bet tam pnesmosi. i™,.^imtieji savo širdyje gyvatines pagiežos, alkano suns pa-; a;,-ha ‘4v; ir ripnacrami- i. , - i x • « ,x 1 Burnojo pasaulinio KaroJ i s ’ i , ten diioa 31 , n nepagami- jAy vaistybes sekretorius Cordell Hull. Rooseveltas pa

galiau sutiko su Churchilliu. j'eiįgu norintiems Baltijos metu mobilizuotas caro ar- i 
valstybių gyventojams bus leista'laisvai emigruoti. Vė- mijon, turėjo sunkumų pa-' bruožiu

trint galvoje sekančius linkimus, buvo atsisakyta ' tekti karo mokyklon, nors ir postono iie’tuviu koioniia 
paskutinio reikalavimo“. į buvo pareiškęs norą. Nore- ipl ira]ėtu surengįį jam vie.

. . . .damas issiaiskmti priežastį. -as pagėrbtuveX nes to
kodėl jo kandidatūra atole- Į ka nusi ,

Charles Bohlenas knygoje ”Witness to Histoiy“ 1511tam?. sekmadienio
čių iš vienos ar kitos karia- j(s| taj„ ra^0 apje Teberano konferencija: į užėjęs .pas batalio-
vusiųjų pusių. Mat, arabai ‘ no rastinmką. jį pavaišinęs,

"Tą popieti, per priešpaskutinį konferencijos posėdį, 0 *as ištraukęs is stalčiaus

vydo ir ant gaidžio skiauturės povo plunksnų karūnos. • na tiek. kiek reikalinga.

Gaila. savaitraščio skiltys 
neleidžia plačiau užsimoti 
ir aiškiau išryškinti garbin
go sukaktuvininko gyveni-

Ką kiti rašo? J
TAIKOS SĄLYGOS

SUSLOVAS TYČIOJASI IŠ LIETUVOS KOMUNISTŲ

I Ruošiantis žvdu arabu 
taikos konferencijai Žene
voje, iškyla vis naujų kliū-

liau. tur 
ir nuo

PS

Tokia antrašte Naujienos "Atvažiuoti i Vilnių.“ ra- 
giuodžio 10 d. išspausdino šo Naujienos, "ir tvirtinti, 
vedamąjį, kuri skyrė Sovie-, kad Zimgas Angarietis bu-

nori atgauti visas savo že
mes, prarastas per 1967 m

Mes iš savo pusės sveiki
name miela sukaktuvininką

tų S-gos komunistų partijos. vo vienas didžiausių komu- vadinamąjį šešių dienų karą, 
centro komiteto nario, par- į nistų partijos kovotojų, kad 
tijos ideologo Michailo Sus-; jis įrašytas į "revoliucijos 
lovo viešnagei Lietuvoje. • metraščius“, yra didžiausias 
Jame tarp kitko rašoma: pasityčiojimas iš lietuvių

j komunistų ir iš buvusių va- 
"Papasakojęs lietuviams! du. Jeigu Angarietis buvo 

komunistams apie visoje Į jau toks geras, tai kuriam 
Lietuvoje atsiektus didelius galui rusai komunistai jį 
komunistų partijos "laimė- Maskvoje sušaudė? Jeigu 
jimus“, Suslovas pradėjo tv-» Angarietis buvo toks veik-
čiotis iš "lvgiųjų lietuvių“.!'us-.t.?i kuriam tikslui Mic-
Pasidžiaugęs dideliu lietu-' ke^ius-K^ukas sovietų 

. . „ ... . „ ... I čekistams keliais ateviaisvių įnašu ne tik i socialinęi • - A • «-« v x • -x- - ! pnes Anganetj rase biau-revoliuciją . bet ir į tėvynės 1 » *
gynimą nuo grobikų, Suslo
vas šitaip kalbėjo:

"Didelį indėlį i pažangią 
išsivadavimo kovą įnešė Lie
tuvos darbo žmonės. Visiems

rius skundus? Jeigu Karolis 
Požėla buvo toks ištikimas, 
kad ir jis įtrauktas į "revo
liucinės kovos už socializmą 
metraščius“, tai kuriam ga
lui Minske komunistai su-

laikams iėjo i revoliucinės ^aud^ Kaiolio Požėlos mylė-

o Izraelis bent didelę jų da
lį norėtų pasilaikyti. Izrae
lio atstovai mano. kad tos 
derybos gali tęstis nuo 6 mė
nesių iki metų, kol bus pa
siekta pastovios taikos, ara
bams ir žydams priimtinom 
sąlygoms.

Neseniai vienas diploma
tas paklausė Izraelio prem
jerę Goldą Meir, kokios gi 
yra tos Izraeliui priimtinos 
taikos sąlygos, kokia gi ta 
"tikroji taika“ turėtų būti?

Goldą atsakė:

— Mums priimtina tikra 
taika bus tada, kai aš galė
siu laisvai nuvykti į Kairą 
apsipirkti.

Rooseveltas mane vėl apvylė. Privačiame pasikalbėjime 
su Stalinu jis pareiškė Kremliaus viešpačiui, kad jis nori 
trumpai ir atvirai kalbėti apie Amerikos vidaus politiką. 
Rooseveltas nurodė, kad 1944 m. bus prezidento rinkimai 
ir, nors jis asmeniškai nenorėtų kandidatuoti, gali būti 
priverstas, jeigu karas nebus baigtas. Jis toliau nurodė, 
kad yra šeši ar septyni milionai lenkų kilmės amerikiečių, 
ir jis nenorėtų netekti jų balsų. Todėl, nors jis asmeniškai 
sutinka su Stalinu, kad Lenkijos sienos turi būti perkeltos 
į vakarus, bet tikisi, jog Stalinas supras, kodėl preziden
tas negali nei Teherane, nei bet kuriame kitame susitiki
me* ateinančią žiemą dalyvauti tokiame sprendime. Tai 
buvo pirmas kartas, kada aš. ar kuris kitas amerikietis, 
kiek žinau, išgirdo, jog Rooseveltas galvoja kandidatuo
ti ketvirtą kartą“.

♦ Avė*
(Bus daugiau)

. . ir nuoširdžiai linkime ilgų
voką... ir paskaito policijos jĮgU metu, stiprios sveikatos 
atsuktą atestaciia : syn me-j,- visokeriopos palaimos, 
teznika (sukilėlio sūnus). Į
Žinoma, tokių tėvų vaikai ■ Ilgiausių metu pik. Anta- 
negali patekti karo mokyk-/ niIj gĮaj)UĮjonjuj į 
lon visagalio caro Viešpati-;
ioje (lygiai ir dabar ten to-!
kia tvarka). Bet gerokai pri- i
sivaišinęs, bataliono rasti-'
ninkas sunaikino policijos
pranešimą ir tuo pašalino!
pagrindinę kliūti kopti kari- i
nės karjeros laiptais aukš-; valdyba už svarų Įnašą lie-
tyn. : tuvių spaudai į garbės na-

_ -'rius pakėlė buvusi ilgameti191o m. gruodžio menesi 1 , , ,. , - ,, . ti XI i Shenandoah kleboną kun.baigęs Irkutsko karo mokyk- , Karalių
lą, netrukus atsidūrė apka-; - ________
suose prie Daugpilio, beveik -------- -  ’
savo tėviškės palangėje. Vė- LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
liau kovojo Rumunijos ir! Turime Lietuvos žemėla- 
Austrijos frontuose, kol pa- uų — už »<; centų už

S. Grigūnas

NAUJAS ŽURNALISTŲ 

GARBĖS NARYS

Lietuvių Žurnalistų S-gos

kor\os už socializmą mūsų
šalies metraštį šlovingi did
vyriškų Lietuvos kovotojų— 
Zigmo Angariečio, Vinco 
Kapsuko, Karolio Požėlos ir 
daugelio kitų vardai“.

tą žmoną Katrę Matulaity
tę-Požėlienę? .. , , . .

Lietuviai ir žemaičiai, ai| 
Suslovas Sniečkų labai Išvijai esame? Argi tėvii-f

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA. Į

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR ‘

gerai pažįsta. Jis žino, kad ko» kalbos niekad nebmokė»( NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. 
Angarietis buvo Sniečkaus «ime? j
mokytojas, rekomendavęs D. Polka «----------------------------- - ---------j—r=

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE-
Į
j TAI TIKĮ. KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS
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KAI SKAITO

KAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

IO NIEKAS NETEIKIA.

KANADOS NAUJIENOS

Mirė S. Taurinskas jdavo ii' žinai.
išėjęs Į jk n siją.

, NEW HAVEN. CONN.
Kariuomene* atkūrimo 

minėjimą*
LB Nevv Haven apylinkės 

velionis valdyba, kaip ir kiekvienais
Lapkričio 27 d. O. Indre- gyveno rup Stingai savo metais, suruošė birželio tre-; 

lienė iš Toronto man prane- dukters Birutes prižiūrimas. mjnni minėjimą, tik šiais;
šė, kad mirė Woodslee gy 
vengs SLA narvs Stasvs

Ilsėkis. kaimyne Stasy,
. . kad ir svetimoj, bet mums

Taurinskas ir kad lapkričio draugiškoje zemėie.

metais jis skyrėsi nuo anks-Į 
čiau buvusią, kad programą 

{;;ij atliko jaunos merginos: kai-

Kaino Jurgio užrašai
LIETUVIU FONDAS IR RAŠYTOJAS 

MARIUS KATILIŠKIS

[griovio durpyne tebuvo tik gyvas ir vis nebaigtas reika* 
rankovių pasiraitymas... to- las. Tarytum kokia atvira 
kios smulkmenos, matyt, su- žaizda. Ir as pats geriausiai 
formavo netikusi būdą. Ir žinau, kas man neleidžia to 
iš viso. kodėl aš nepasilikau atlikti. \ isiskai nusibanali- 
tokiu, kokiu turėjau būti? nūs. galiu pasakyti, kad nė-

30 d. bus paskutinis su juo užuojauta Tavo d’i ub Bir i- ‘ Diana Merkevičiūtė ir
atsisveikinimas.

Į
Velioniui buvau pažade-i 

jęs tarti žodi jam mirus, bet! 
dėl svarbių priežasčių nega-.

tei ir kitiems g. m; nė nis.
J. Šarapnickas

IR JIS KANDIDATAS

Vaiva Vėbraitė, poeziją pa
skaitė Daina Žemliauskaitė >Kainw Jurgis blūdija? 

Prie* vasarą paskutinių- j
me posėdyje valdyba nuta-į 
iė. kad reikia remti Vasario!

ra laiko. Tai šlykščiausią 
tiesa... Savo kraštui, savo 
žemei pavaizduoti ir pergy
venti aš turiu ne saujas, ne 
maišus, o aruodus. Ir tai ne 
poetine, o tiesiogine prasme.

Kokia velniava mane nu
stūmė nuo ano tako? šian- 

Ei. lietuviai, juk mes pokalbiuose stovėję, tam su- dien man būtų daug geriau, 
milionieriai.’ manymui, tai idėjai pritar-. Ir, be jokios abejonės, leng-

dami, visomis progomis rin-l viau būtų susigyventi su šios 
čia ko. siuntė, nešė. aukojo. Ir .šalies aplinka, geriau susi- yįpgf0?,.įne fjz£kai var- 

taip žodis stojosi kūnu: šian-• prasti su visais darbo drau- ginančįo skau^mo. Jaučiuosi 
dien lietuviai turi beveik mi-.gaiš. Su hilbiliais ir negrais, p-niūžtas po tuo krūviu. Ir 
lionini kapitalą, kurio var-! port ori kiečiais ir meksikie- -uo nian blogiau, kad kas

dien aiškėja nea

Iš kur, kaip ir ką 
o Jurgis blūdija? 

O vis dėlto taip yra.
! ėiais

faktas. j( to visko nebus 
galima atskleisti...“

šita-n kalbėjo iškiliausias 
ir gabiausuH ra f o jas, esąs 
tremtvie. Tada. kai dar mes

uaukota. Ji, kaip ker-tdos. nei ligos, nei muskulu 
akmuo tautiniame pa-> braškėjimas po vakar die- 

banke ir kasmet j nos „džobo“. Netraukia nei

auk lamas

m. kovo 4 d. Geidučiu kai-!
C »

me, Šačių par. Nenorėda-i 
mas tarnauti caro kariuome- į 
nėję, 1904 m. jis atvvko i A- 
meriką ir apsigyveno New<

METI’UEN, MA. 

Mirs J. Mikalauskas

ta cm suruošti metuvos Ka-; pelną 
riuomenės minėjimą lapkri- Tai 
čio 25 d. j mei

; Minėjimas pradėtas pa-j 
maldomis už žuvusius. Po; Visi kiti. kad

ną - nuuMinčiiis skiistys' P j k,el5tą desir?.čiM {dešine, nei skaisčios gelton- neturėjome Lietuvių Fondo.
i lietuviški piligrimai A- t.Vki'Jl.nciŲ eJ.lų. . nu°bl7?P ku.tu,a;.1h' kai mes (J:n‘ nebuvome mi
mikoje ,cių. Tie nuošimčiai n yia di-1 nas. tik literatūra, tik... Te- ]}en;eriai ir dar negalėjome
‘ J • !dieji lietuviškosios kultūros gu velnią*, kokie mes pasi- sk;rstvti dešimtie tūkstančiu

v x v. , . , Lapkričio 8 d. < t' ilgus pietų 3 vai. parapijos salėje»
metus skaitęs Relei, i Juo- minėjimas buvo tęsiamas! 
m s Mik

„ . ramsčiai. Jie paskirstomi, at-HUObUlldU • * i • . • *iisrzvel.mant i reikalu svarbu-
darėm kultūringi. šaunūs ir sk,ki.,nėin to mi|iono 
iškilmingi. Tegu taip ir bū- cenĮU pro-

ti ii patenkinančio darbo ir 
todėl 1907 m. išvyko i Kana-, . . - žiaus. Amerikoje
da ir apsigyveno Montrealio nietrH t? 
mieste.

1 niotu vai naianiins «a Ipip , - », į
ma ir būtinumą lietuviškai J na. toks jau fasonas, o ką gi
kultūrai ne tik išlaikyti, bet kita veiksi? Į D šiandien tuos tūksfan-

Pa-1 garkaulio sužeidimai nepa- ją ir plėsti, didinti, skatinti. ‘ t,,; T z. - ! čius jau skirstome. Ir tie bei
........-r~ - ciai; gvdomi. ir kuo toliau, tuo Tt- ± x • • -v • i Kai Lemonte žiema ima kiti mūsų tūkstančiai dole-

paliko liūdin- paruoštos paskaitos visi atv- bi j u šiuo metu iis ken- Uztat- lietuviai miliome- pūsti ledinis siaurvs iš Lab- Į r;n nwn^ eieda

lauskas, 8<! m. am- pulk. dr. Juozo Vėbros pa 
isg',vengs skaita. Daktaro kruopščiai;

cius žmona Elena. sūnų Ed- džiai klausėsi, nors ir nešil-
soka. žai-

čia tuoj Įstojo i veikusias' 
draugijas. Nuo 1910 metų! • 
priklausė SLA. ‘ j ta.

Velionis buvo laisvu pa
žiūrų žmogus, gerai suprato 
komunistu tikslus, todėl bu-; 
vo neatlaidus jų priešas. Jis i Spalio 10 d. mirė senas 
J.) >ai sielojosi, kad yra lie-1Keleivio skaitvtojas IVillia- 
tuv,". kuriuos komunistai mas Aleksynas. 78 m am- 
St,k!a!'i,no- žiaus. Veli,ėus paliko inidin-

,. . .'čius dvi duk'erif ----velionis mėp-o

vardą ir brolį Lietuvoje. .domoj salėj (tą dieną page-
T- m do apšildymas). Po paskai-Jiem.s gin musu uzuoįau- + t? + v - r ••

! t O." 1> r aUStO Kilios noezijo. o iJS SUI1Klal suirelscas , , , .• . ........ . ................r H«!f«iiir. i [AtiJi visu LU
! paskaitė studentė Vėbraitė Tai tauri besąlyginė meilė ^ziuok.ltes: ne viena tauty- tam laikausi, lyg mano nraė- dideliu ivvkiu net atsimini-TA pę I*__ 1- A  •_ 7 » o i hn no air, rlOV K,,. * 1_ I ' _

WOLCOT, ccnn.
Mirė W. Aleksynas

, ir D. Žemliauskaitė. Žmonių Tėvynei!
’ susirinko per trisdešimt. A-
,pie tiek visuomet čia susi- Vasario 16-sios minėjimas 
renka. Po progi-amos buvo ivyks 1974 m. vasali0 94 j. 
užkandžiai. E

Gaila, kad tik po progra- Albina Lipčienė
mos sužinota, kad savanoris__  .
kūrėias Pranas Naiduškevi- TRUMPAS SKAITYTOJO
čius jau ketvirta savaitė gu- LAIŠKELIS
Ji ligoninėje. Pranas Naiduš-

j hė tokio pavyzdžio dar nėra jusi diena būtu buvusi auk-[ mai ial) iki pusės nub’uke. 
parodžiusi! Lietuviai pir- smė. nedaranti gė*o« nė Ka-j O knvga turi pad negęs- 

įlifotnijos klimatui...“ Įtančia atminti. Reto kartais
' Ši'aip talentingasis lietu-'ir neribota amžių. Net už vi- 
v’s rašytojas Marius Ratilis-!cn fondu ninimis gali ilgiau 
kis guodėsi taio pat rašrto-1 R^venti ir didesnės garbės 
ini ir Lietuviu ŽumaKrtu Sa.; nusipe’nyti...
itingos gai bės nariui Broniui; Ret Kaimo Jurgio balsas, 
Railai 1959 metais... . ]<ajp jr ;.1Jns lojimas i mėnu-

Nuo to laiko Mariaus Ka-pi. vargu nue1'^ i milionais 
džiausią atkaklumą, valia, tiliškio padėtis ir pragyveni- dolerių žėrinčius fondus. 
rvžla ir sugebėjimą. Dar ir mo sąlygos ne tik nepagerė-, Kam dar kalbėti! Tegul 
šiandien lietuviško kaimo jo, bet dar pablogėjo... < Marius Katiliškis taip ir bai-

mieji ir vieninteliai!
» 9 *

I tą džiaugsmo ir pasidi
džiavimo gausumą Kaimo 
Jurgis norėtu Įsijungti su 
s»vo kaimietiška gaida. Nes 
I ietuvos kaimietis sunkiau
siomis lietuvybei išlaikyti' i'Panda ir nūs su Semionus

■ I’VO senas Keleivio skaitv-i Jiems reišikame iižuojau-' keviėius buvo sužeistas Ne- Skaitydamas juodžio 4 di<“nomis .vra parodęs di- 
priklausomybės kovose. Nu-tojas. o seniau jam parašv

d. Keleivio ižandni ”Tėvų 
nameliai brangūs“, manau, 
kiekvienas lietuvis (nenatai- 
kuu.ias okupantui) sutiks su 
Jūsų išvada, kad kova dėl

neužslopinta siela tebespin- 
duluoja okupuotos Lietuvos

m a ę?io gyvenimo rudens 
Ten pat ir tuo pačiu lai- dienas, kaip buvo pradėjęs.

žadina nervingumą. Brt tė-{ Tokios lietuviško kaimo 
šaknų inteligentijos atstovųvai ir mokvtoiai jaudinasi - Tas „miškais atėjęs“ ir „nu- Kaimo Jurgis

ne dėl to. kad ”tėvu name
liuose“ laukai ariami trakto- 
įia1’^. bot dėl to. kad tais

ir kūrėjų, sugebančių meniš
ku žodžiu atkurti lietuviško 
kaimo buitį ir Lietuvos gam-

ThęĮnflhttout

ne murderous happenings sboart 

nęnjĮĮaMrUtanįMriRo 

neRussftHUnerican

Mrtttfsnnaard.

'raktonai5* suartu bnVu der-J tos groži, turime ir čia. toli, 
Jius išvežamas "didžioipn j toli nuo gimtojo krašto, 
fpvvimn“ okupantui maitin-:
ti nnčipn, derli"-, lanku a. . Vienas tokių yra rašyto- 

jas Marius Katiliškis, para
šęs ir išleisdinęs ne vieną 
knygą. Žymiausioji iš jų yra 
romanas „Miškais ateina ru
duo“. Deja, toji tema nėra 
baigta. Turėjo būti dar ir 
antroji dalis. Iki šio laiko ’ji 
nėra išleis1 a. nors pirmoji 
dalis viešumai pasirodė 1957 
metais ir yra skaitytojų iš-

rėiui pab'^kaut tik bado nor
! mos ruo-in eaiib ir kastuvui 
, prprqnc*pme sklypelyje už- 
Į augintą bulvę...

[ Gia Amerikoje, mes turi- 
i me teise nrotertuoti dėl mi 
į’-uL-iuin lnidnPmo kabba1’5* 
jPnt pa^el .Jūsų okupantui 
; tain mie’a ironiin, nedera
Į musu vaikam5* sabdi. kad į graibstyta.
; r.kunnofoie *ėwnėiej/ra už- į Tad kodėl iki šio laiko 
■ ariamos cov.r.5 lietuvių isisa-jdar neturime to žymiausiojo 
i vintos tradicijos. j ir Lietuvių Enciklopedijos;
! premija apdovanoto veika-j

lo antrosios — baigminės

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglu ka lba parašyta knyga apie Simo Kudirkos 
tragediją. Tai jokiu rūdžių nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz
mui ir jj išdavusių JAV admirolų, kapi tonų ir kitu biurokratų gėdai įamžinti. 
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina Ss.!,5. bet Keleivio administracijoje ją 
galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy \enlojai dar primoka 21 et. mokesčio.

1 Jfic turite talentinc-ai ašt 
Į » ia pliink«pfi. Praminkite ia 
Į už jokia kaina neprisileis- 
I kbe su o talentingos rdunk5*- 
! nes ra'alų užlieti lietuvio 
t skausmą.

; Praveskite gera akciia 
j Keleiviui ekonomiškai su- 
ie+ir)rinti ir tuomi a*=*ikratv- 
, Pite pnorunrlns earfi skait.v- 
; toiu iš „vilnininku“ ir ”lais- sparčiai klostosi, kaip ki-i 
į vininku“ tarno, arba .net.į tiems gerai mankštintų me-! 
ipneauo-ok Praamžiau, subsi- todų vyrams... Kas kita bu-^ 
diju iš okupanto. I vo mano- iškiliausioje zima-;

• goro gadynėje. Tuomet nu- 
1 Su geriausiais linkėjimais j leisti žemėn tris egles, su- 
Žiemos Švenčiu proga. i mušti du erdmėteriu malkų 

Jfnu senas Keleivio j arba išvalyti dešimt metrų 
skaitytojas Į ėjęs“ ruduo man, gal būt.

A. Balsy* labiau, negu kam kitam, yra ,

dalies?
Į tą klausimą leiskime at 

sakyti pačiam autoriui:
...„Nuolat turiu bėdų, su 

atkakliausiu pasiryžimu į 

vaikomų ir niekad nesu-' 
tvarkomų. Matai, man. su-' 
žiedėjusiam mužikui iš kai-i 
nėnų žemės, ne viskas taip!

Kiekvieno lietuvio namuose turėtų būti

BANAIČIO OPERA

“JŪRATĖ IR KASTYTIS“

3-se plokštelėse
Tai geriausia dovana bet kokia proga! 

Plokštelių kaina tik $15.00 

Paštu, kartu siunčiant ir čekį, užsakoma šiuo adresu:

Lithuanian Opera 

6905 So. Artesian Avė.

Chicago, Illinois 60629
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| IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,

IŠ oktlDuotos Lietuvos III1 ATS1MINKITE KELEIVI. JO METINĖ prenumera- |/ 1 TU J TABUSGERiAUSIADOVANA.

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Leidžia "Lietuviškąją 

tarybinę enciklopediją“

i kišo jiems "kūrybos visuo
meniškumo, pilietiškumo (t. 
y. partinės linfįos.—red.) 

"Tiesa“ gruodžio 5 d -š-'ignoravimą . Dali kaltės už 
pausdino pasikalbėjimą su!^aun^. nuodėmes“ Balta- 
"Lietuviškosios tarybinės!*1S Pns^vrė užsienių propa- 
enciklopedijos vyr. redak
tor 
Jonu

Jganda: "Tokią nuomonę in 
riaus pavaduotoju docJ?^!.av? *s gairių šaltinių, 
mu Zinkum. Iš jo sužino- ^,ana aiJ Pustanti

me. kad ruošiama išleisti mi- socialistinio realizmo kriti 
ka. pastangos reviduoti pa
grindinius mūsų literatūros 
principus“ (Literatūra ir 
Menas. 1973.X.27).

(E)

Bolševikiškai kiauliška 

kiaulidė

, . , . _A AAn, "Valstiečių laikraštis“ lap-spaudos lanku apie <0,000 < kfičio 24 d Urp kitko šitaip 
strainsnių, 15,000 įliustiaci-^apraįo Šalčininkų "Gegužės 
jų. Vien pirmojo tomo įen- j k0ichozo kiaulide: 
gimė dalyvauja apie 750 au-j
torių. Jos bus išleista 60.000 „Išlankstyti metaliniai 
egzempliorių. (Pažymėtina,l rdaj jr jovjai atrodo lyg! 
kad "Didžiosios tarvbinės * i.zl
enciklopedijos“ trečiosios 
laidos dabar yra spausdi
nama 600,000 egzemplio
rių).

neto vardo enciklopedija. 
Prieš kelerius metus buvo iš
leista 3 tomu "Mažoji tary
binė lietuviškoji enciklope
dija“ 30,000 tiražu. Du pir
mieji tomai jau išpirkti.

Naujoji enciklopedija bū
sianti daug didesnė. Jos ap
imtis — 480 didelio formato

Knyga apie mūsų išeivijos 
dailininkus
ALFONSAS NAKAS

LIETI VIS DAILININKAS IŠEIVIJOJE

Išleido “Mūsų Žinios“, Lietuviu jėzuitų
ir Jaunimo centro Chicagoje biuletenis
Redagavo Algimantas Kezys, S.J.
Spaudė Al. Morkūno spaustuvė, Chicagoj
Išspausdinta 1,500 egzempliorių
Kainu 3 dol.

Iki šiol apie lietuvius dailininkus pasiskaitydavome 
savuose laikraščiuose bei žurnaluose, kai jie rengdavo pa
rodas arba numirdavo. Žymesniųjų biografijas, žinoma, 
užtikdavome Lietuvių Enciklopedijoje, o pačių didžių 
didžiausių matysime ir Enciclopedia Lituanica tomuose. 
Tik, atrodo, niekam nebuvo kilusi mintis visus dailininkus 
susemti i vieną specialų leidinį. Niekam iki šių metų. Al
gimantas Kezys, S.J. padarė piimą žingsni. Jis suregist
ravo 245 lietuvių dailininkų, gyvenančių ir kuriančių. Pie
tų bei Šiaurės Amerikoje. Europoje ir Australijoje, pavar-

Į klausimą, kokios yra pa 
grindinės naujosios enciklo
pedijos kiyptys, kokie už
mojai. doc.
kė:

lis. Atsimenu, kaip sunku būdavo susikalbėti su eile iški- LAIŠKAI REDAKCIJAI 
lių tautiečių, kai rinkau biografijėles Lietuvių Enciklope
dijai. Vieni griežtai užsidarydavo iš kuklumo, o kiti todėl.' Švenčių proga savo ir šei- 
kad bijojo į menkųjų draugystę patekti.. Vis dėlto yra mos vardu linkiu Keleivio 
žmonių, kuriuos reikia kad ir supančiojus atvesti. Iš čia, stabui ir skaitytojams malo
nioje knygoje nepaminėtųjų, labiausiai pasigendu Van-’a“Į Kalėdų n sėkmingų 
dos Pasukaitės, vienos iš pačių didžiųjų Kanados lietuvių 1 me lL
dailininkų tarpo

Knygą nusinešiau į darbovietę ir daviau pavartyti 
t vienam savo kolegai, kuris yra tolokai pažengęs skulpto- 
j rius-mėgėjas. vis tebelankąs meno mokyklas, dalyvavęs 
į parodose. Jis nepaprastai susidomėjo, ypač tais pusla- 
‘ piais, kur yra skulptūros darbų. Ir baisiai nusivylė. Ne
pavydžiu, sako, jums jūsų lietuvių kalbos. Bet kodėl pa
gailėjote tekstų ir angliškai. Pažadėjau rašydamas jo 
klausimą pakartoti.

Algimantas Kezys. S.J., padarė giažią pradžią. Są- 
• išą papildžius dar praleistais dailininkais, sekantį lei
dinį reikėtų ruošti jau su biografijėlėm ir trumpa kūrybos 
apžvalga. Didžiųjų ir didžiausiųjų, kaip minėjau, biogra
fijos yra LE ir EL. Su kai kuriais, į enciklopedijas nepa
tekusiais ar nenorėjusiais patekti, reikėtų pakariauti. Bet 
joks darbas nėra visai neįmanomas, kai užtenka entuziaz
mo. O Algimantui Keziui. atrodo, entuziazmo netrūks
ta.

LENGVAI PAŽADA, BET| 
PAŽADO NEVYKDO

LIETUVIU JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS

Praeitame numeryPaskutiniuoju metu JAV 
vis daugiau pakalbama apie trumpai pranešta, kad 
tautines mažumas, apie pa-Glžin 23-21 dienomis f

Aš jau nebebūsiu darbi
ninkas — man užginta eiti 
prieš kalną, lipti laiptais. 
Jei sūnus kur nuveža, pabū
nu.

Laikraščiui paremti įdedu 
mažą dovanėlę.

Juozas Krasinskas
ą 4= *

Mielam ir uoliam mūsų 
bendradarbiui Juozui Kra- 
sinskui likime, kad Naujieji 
metai atneštų jam naujos 
sveikatos, ir tikime, kad jis 
ir toliau galės informuoti 
Keleivi apie VVorcesterio į- 
vv kius.

Redakcija

II.

Gerbiamieji,
Įdedu kelis grūdus Kelei

viui iš aruodo, kuriuos sutau
piau. Bostone gyvendamas 

buvo j 71 metus. Sveikinu visus ir
gruo-j visas draugus ir drauges, gi- 

džio 28-31 dienomis Cleve-1 minės ir pažįstamus. linkė- 
ramą jų kultūriniams reika- landė Lietuviu namuose yra j damas geros sveikatos. Vi- 

Šiaurės Ameri- ’ siems atskirai parašytilams. Bet tik pakalbama, o šaukiamas r.e-

J. Zinkus atsa- i nc.i«
gardu nesulaikomos, šmiži-; dilektorė Vanda Balukienė. Lietuvių Foto arehyte turint mmu biliX“Svw Z r ~T»°" O™“11-kiaulės iuodos kain: . . . • Dabar senatas patvirtino įamų onietus. ivaKivvnę pa- tieji lietuviai atsilieptu,

nemažai vaizdines met ziagos. Musų Žinioms suukus : oVGjkatos _ švietimo - gero- rūpins clevelandiečiai iš
J. Kasmauskas

’Enciklopedijo'je atsispin
dės naujausia mūsų turima 
įvairių mokslo šakų infor
macija. ji supažindins skai
tytojus su Tarybų šalies 
liaudies ūkiu, Lietuvos TSR 
ir broliškųjų respublikų gy
venimu, akivaizdžiai nu
švies didžiulį progresą kiek
vienoje ūkio šakoje, moksli
nės - techninės pažangos 
priežastis. Čia bus papasa
kota apie svarbiausius Ko
munistų partijos veiklos mo. 
mentus, atskleisti Lietuvos 
revoliucinio judėjimo rvšiai ( 
su tarybinių tautų darbo 
žmonių revoliucine kova, 
šių tautų vienybė Didžiaja
me Tėvvnės kare. Daug vie- j 
tos skiriama svarbiems isto-. 
riniams įvykiams, mūsų kui-. 
tūriniams saitam« su brolis-, 
kosiomi

velniai, baltai garuojančiom. Z“. , - ,..... . “7, -a • • “i • r r v • i i sveikatos - švietimo - gi nugarom ! uutl leldeJU< buvS pasiryžta leidinį išleisti. Pradžiai buvęjvės departamento 1974 m.
į panaudota dail. Povilo Kaupo turimieji sąrašai. Į biudžetą, kuriame mažumų Ryšių centre (2423 W. Mai

anksto užsiregistravusiems

Buvo susidurta su klausimu, kas yra tikras dailinin- reikalams įtraukta 5 mil. do- ouette Rd., Chicago. III.
'60629. Tel. 312-737-3300.

Taigi įmeskite tenai di-:
džiausią nusikaltėlį — ga- kas? Apsispręsta į sąrašus įtraukti tuos, kurie priklauso lenų. Bet ir ta suma yra ne
rantuoju, ilgai neišlaikys4

Išleis K. Binkio raštus

: vienam ar kitam dailininkų sambūriui. Kuo leidinį laiko ‘ aiškioje padėtyje.
. pats redaktorius? Cituoju jo žodžius: ! JAV Lietuvių Bendruo-

”Ar šis bandymas sudaryti po visą laisvąjį pasaulį menės informacijos^ biuras 
! išsisklaidžiusiu lietuvių dailininku sąrašą via bent dalimi, aP*e tai šitaip praneša.

■ Tebūnie čia pasakyta! "Atstovų rūmams balsuoR.^inm su rašytojo Kazio tesplendžia ska;tytĄa
Binkio gimimo 80 metų su- r * 
kaktimi Vagos leidykla iš- J 
leis

J5 A M yRengimo komitetui vado
vauja d r. Kastytis Jučas. į

Tautvilą, romanas, parašė 
Suvažiavimo tikslas—nu- Juozas Kralikauskas, 205 

statyti konkrečius vieningos psl., kaina 84.00. 
jant už Sveikatos - švietimo j vęiklos uždavinius ir ją vyk
Iv nrornvpa dpnjjrtampnto dymo būdus.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas. 206 psl., 
kaina $4.5C.

Sunkiausiu keliu, roma
nas, parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kiek’ viršeliai, kai-

Būdamas labai lėtas skaitytojas, su kitomis knygomis ' perspektyvoje“, dr. Algis laida, parašė J. Gliaudą. 406
Norvilas — "Šiaurės Ameri- na $5.00. 
kos lietuviu iaunimo atei

iiskiai: "Lietuvis dailininkas išeivijoje44 yra niekas kitas,

ki Leidinį paruošė dr. V. Gali-1 knyga tebūna šauklys, kuris ruoštų kelią kitam, brandes- finansuoti. Tokiai padėčiai °ls .Zapaieckas skaitys pa- 
s ’ nis. niam darbui...“ 1 esant, senato patvirtinta 5 (skaitą "Šiaurės Amerikos

milionu suma turės būti per- lietuvių jaunimas 10 metų
, f . . - ’ ri v A lo’lC... j , „i . , • j - i :........... .. svarstvta atstovu rumu-sena-I sugaištu daug laiko. Lietuvi dailininką išeivijoje per- konfe.

i midau per pusantros valandos. Ne šiaip sau. prabėgomis, ■ ,.enįijoje - S|)ėjamį kart.
I o alei žodi perskaitydamas ir prie Kai kurių portretų ge- 5andant surasti kompromi 
1 rokai su '

. .. . . x niški. Daužurnalistas, rašytojas A-, taj_ ,je daj]ininko

INFORMUOJA APIE 
LIETUVIUS

is Puteris — ”Šiau-

biurą0(\vorld-l įninkąs tik kukliai pakrašty stovi. Nė žodelio iš biografi- damas sumažinti federalinį
*■ It T.” .. 1 • 1 •     i.__ 1    —.1 j  _x.....-2 . ~ Tv 71 ■» ri z-\ 4-

Nixonas. siek-.^^aio oiganizaciju
me44 ir svarstvbos: "Lietuviu

resnublikomis. už-l ^ten^tai??' tūros vaizdą. Kitur kūrinys užima pagrindinę vietą, o dai- prezidentą
sienio šalimis, žvroių žmo
nių biografijoms“.

Brolio My..-olo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
liai. kaina $6.00.

Agonija, romanas, antra 
psl.. kaina 85.00.

; steigęs žinių
Wide Nevv Bureau). Jis at-

Pirmasis tomas iau sure-: s,iuntė S.vdnejuje leidžiamo 
datuotas, ir "mokslinė jr lj. i News Digest International“ 
teratūrinė kontrolė ji per-' me!M nr- o- kuriame yra 
skaitvs iki sausio mėnesio“, j J0 Jaunina Amencan Sce- 
bet i spaustuve tikimasi ati-, ne
duoti tik kitais metais. Mat. j
visa medžiaga turi pereiti - r , t7-i - ’ vra ir pora lietuvišku, vienaper Maskvos cenzūros ran-,' .k j apie tai. kad v ladas Požėla
as' i Tartu universitete studija-
Enciklopedija bus ?naus. A slėpdamasis kita pavar-

Čia, be įvairių kitų žinių.

dinama ofsetu kauniškėje de, nes už 1905 m. revoliu-
K. Požėlos spaustuvėje (ne- veikla. bu\ o policijos 
nriklausomvbė? laikais taj. ie—■'Omas. Jis sa\ o atsimini- 
buvo Spindulio spaustuvė). | muose "Jaunystės atsimini-

! mai44 rašąs, kad Tartu uni- 
Zinoma. tame pasikalbę- versitetąs buvęs pirmasis 

jime nėra nė žodžio apie kuris Įsileido studijuoti mo
tai, kad Bostone J.. Kapo-į f^j-is. Mat. jis klaidingai iš- 
čius jau prieš kelerius me- ?iai<kinęs taisykles, kas ga- 
tus.baigė leisti 36 tomų Lie-jj būti priimtas i universite- 
tuvių Enciklopediją ir kad j įa> Jose buvo pasakyta: "As- 
dabar ji leidžiama anglų menys, baigę viduriniąja
kalba.

Vėl bara jaunuosius 

rašytojus

. mokyklą, priimami studijuo-
; ti universitetuose44. Tartu u-
! niversiteto vadovybė maniu-
’ si. kad ir moteris vra asmuo. *
todėl ir ji lygiai su vyru gali 
būti priimama studijuoti.Jaunieji lietuviai rašyto

jai vėl buvo kritikuojami 
spalio mėnesį Vilniuje įvy
kus
komuni
sirinkime. Ooganizacijos apie 
Sekretorius A Baltakis pri- rn^- Autorius sako, kad ka

jos. Kas po kiekviena nuotrauka pasakyta, iliustracijai biudžetą, vetuos kongreso. Be.n^,uom^ne išeivijos
J 1 i . , j , patvirtintą sveikatos, švieti- ’ įpintus movens“. Siaurės A- nas, paraše Antanas Alustei-

! *" įstatymo biu- i mei*ikos lietuvių jaunimo kis, 259 psl.. kaina $4.50.
džeta. kuri, teigiama, jis lai-; 01 ganizacijos, Antrosios n, Vytautas AJantas, SVEN- 

roma- 
kaina

nurašau keletą pirmųjų:
"Telesforas Valius, Toronte, Kanadoje, 1973 merais“.! ’P0 ir geroves :
'Viktoras Petravičius, Čikagoje. JAV-se. 1972 m.*

"Viktoras Vizgirda, Bostone. JAV-se, 1971 metais.“ į 

"Anastazija Tamošaitienė.
1972 metais.“
Šitaip per visą knygą. Yra nuotraukų, kurių, taip sa

ko infliaciniu. Reikėtu d vie-1 D'^čio^ios kaitos lietuv ių į TARAGIS, istorinis
j nas. L dalis. *0o psl.,... .. . . 'ju trečdaliu kongreso nariu: jaunimo dilema.

Kingstone. Kanadoje,! Įstatymui įgyvendinti,! suvažiavimo nutari-; minkštais virbeliais $5.00.
■jei prezidentas nutartu ji* . Kralikauskas, VAIŠ-
vetuoti. Galutinė kliūtis, net 1mai, tlk VILKAS, premijuotas ro

. !

kant, už jokius pinigus nenupirksi. Mane labai sujaudino 1 prezidentui pasirašius biu-į^' ^us ^ark>° posėdžiai, ku- manas, 231 p-L. kaina $4.50
portretas jaunystės draugo, esančio paliegėlių institucijo-1 džetini įstatymą, gali būti i! ^us svaisLomo> >ito- Pranas Naujokaitis, PA-
je. ir kilo giminaičio, žuvusio automobilio katastrofoje.; biudžeto ištaiga, kuri admi-{ * azo>io> 11 c i- SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,

1 dziosios kolonuos — konk- 232 psl., karna S4.0O.Kaip dauguma, taip ir šios abi nuotraukos nepaprastai * nistraciįai nepatinkamas, .. . . . .
geros. Yra keletas nelabai vykusių. Pavyzdžiui, Utah kai- j programas gali atsisakyti j1 ecl - xel 05 uz vinilš le- 
nuošė sėdi žmogus. Tik kepurė, marškiniai, kelnės ii' ba- i vvkdyti. Tai įvyko pereitais i acg
tai, o veido nėra. Galiu tikėti, kas parašyta, kad tai Povilas * Tpe-ai;i su kongreso patvir-1 ' rjkaj šiaurės 
Kaupas. Bet jei būtu parašyta, kad čia Richardas 15 m,l,cnV doIer»J ’
nas, tai tikėtum ir tuo. Neatpažįstama, išmušta kaire a-! dTAWTr> tz u v
kun Jadvyga Paukštiene. Kur ant laiptų, laba. ton nuo, ?iekdama ?auti finansine 
oojektyvo. stovi Vytautas \ irkau, galėtų būti parašas:; pararna lituanistinėms mo- 
"Argi ji tikrai nebegrįš?..“ Labai neaiškus prieš savo tykioms ir mūsų kultūrinėm 
milžinišką paveikslą Juozas Bagdonas, o Juozas Pivoriū-; institucijoms bei organiza- 
nas čia paverstas gal septynių dešimčių metų magiku,! ciįoms, yra artimame kon- 
net su grandim dešinėje ausyje. Tai beveik ir visos, kurias .takte su tautiniu-etninių gru- 
laikau nevykusiomis. Yra dar dvi ar trys ant neaiškumo i piu praeičiai tirti įstatymo į 
ribos, bet tiek to. ' autoriumi šen. Richardu S.

Sunku man pasakyti, kiek dailininkais apsireiškusių
knygoje neįrašyta. Neabejoju, kad jų būtų nemažas būre-

kojimas. Pasaulio Lietuvių 
struktūra Šiaurės A- 

Amei-ikos 
lietuvių jaunimo s-gos už
mojai vieneriems metams.

JuUZcia
xlAi PLA
š knygneš 
avKiaii.- 
aiGM sg ."f
Aitvorai

ŽlOB-
romanas 

*nn. i.... Si‘..a-
233 psl.»

.ŪKIA,

runi

ir giria, o argi o
, Gliaudės romanas iš partiza- 

Gruodžio 29 d. rengiama-! nų veiklos. 251 psl., kaina 
(me vakare dalyvaus rašyto-f 54.5h.
jas Antanas .Gustaitis, kuris Į Vėjas lekia lyguma, romą. 
skaitys savo satyrinę kūry-į nas, parašė Aloyzas Baro- 
bą. | įas. kair.a S4.C0.

' Andrius Valuckat NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš

Kita žinia apie išėjusią da nors gal bus parašyta 
Year of Shame“, 

kaip 
motei-ų ir 

vaikų buvo išduota raudo

tusiame Rašytojų sąjungos Algio Rukšėno knygą Day knyga A "\ear of S 
tomunistų organizacijos su- of Shame“, kurioje rašoma kurioje bus apiasyta 
virinkime Ooaranizaeiins apie Simo Kudirkos išdavi- tūkstančiai vyių. mc

Schiveikeriu. Jam atstovau-j 
iant Pennsvlvanijos valsty- 

, bei ir LB Krašto valdybos 
—=-•=-=- j būstinei esant Pennsylvani-į 

į ioje. rvšiai yra ypač artimi I 
mesiems, kai JAV kariuo-iir nuoširdūs. Krašto valdv-' 
menei Europoje vadovavo bos įgalioti kun. K. Pugevi- 
Eisenhoweris. Tą reikalą lie-į čius ir A. Barzdukas taip 
čią dokumentai tebėra laiko-, pat šiuo reikalu artimai 
mi slaptai, , bendradarbiauja si, kitu

Iš pasiučiausio kumeliuko! 
išauga geriausias arklys.

Temistoklis į
(505-406 p. Kr.) ■

tautu organizacijomis. K liū
tys didelės, tačiau ryžto ne
stokojamo“

suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., T tomas, 2S0 

j psl.. kaina $3.00.
Andrius Valuckas, NE- 

MUf O SŪNŪS. II tomas, 
j428 psl. kaina S 1.00.

Rezistencija, romanas, 
parašė
kietais 
$6 00.

R. Spaks, 429 psl., 
viršeliais, kaina —
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Pasikalbėjimas > 
Maikio su Tėvu

jų sąjunga, sako. sumokėjo 
pusantro miliono, kad jiems 
leistų pieno kainas pakelti; 
rusams buvo labai daug 
kviečių parduota labai pigia 

! kaina ir dar skolon, o dabar

DOVANA JAUNIMUI

Parka* anapus gatvės,—

premijuota apysaka jauni-

Bostonas
Vyra* demokratas seimo- Į 

je sudaro palankia* sąlyga* 
moters diktatūrai. į

mui, parašė Danutė Brazytė-
i pensininkams reikia dau-j Bindokienė, 156 psl., kaina 
1 giau mokėti ir už pieną, ir j — $3.00.
J už duoną.

Saulės šermenys virto puikiu

MMMM********** ******

i)lE\ O KARALYSTĖS ŽINIOS
Tęsiny s / 22. 

Skyrius 5.
Kas yra dangus?

“Tebūnie naš'nvin as Dievu 
r mūsų \ iešpaiies Jėzaus Kris 
aus tėvas, kurs pūgai dideli sa 
.o gailestingumą atgimdė mu. 
ryva.iai vikiai Jėzaus Kristau 
>. isikėlimu iš numirusiųjų. ne 

gendančiai, nesutepiai ir nevys 
ančiai tevonyslei. la’.Kon.’.ii dan 
guje jums“. — 1 Petro 1:3.1.

Jei norime gauti šventi.išči( 
ttsakymą i klausimą, kas u.uo: 
u nusidėjėliais ir si s\cntin 
iais anapus kapu, turime ap 

svarstyti \isa, ku> šventajam. 
Rašte pasakyta apie dangę 
šventasis rastas griežtai sak< 
kad Dievas sutverė zniogęi ją 
venti ant žemės ir kad žemė bu 

t vo sut\erta kaip žmogaus na 
į mai. Nors z.ogu - prarado sav 
žemišką viešpatavimą ir už n. 

tvti, kiek kokiam politišenui si\iV-,in:3 buto ; z iaei. i. s m
ir kiek kokiam valdininkui i Atpirkėjo, mirtimi i> pritikėk 
reikia duoti. j mu buvo užtikrintas jam s.igr »

•žiiiimas gyvenimo ant žemės
_  N^e tėve kyšius neikia visuotinojo prisikėlimo, ku

.2; _ ’i_ •__  i.:i:_ - »iuo visa žmoni„u bus sugrąžin
tobulą žmogini gyvenimą 

į tobuloje ir puikioje žemėje, yri 
išskiriami tik išrinktieji Vieš

j — Maiki, čia tu esi rait. 
į Politišenų nagai visada Į sa- 
Į ve linkę. Jie be kyšių, kaip; 
žuvis be vandens, negali gy
venti. Bet kyšiai turėtų būti 
su razumu. Reikia nustatyti 
taksą, kiek kokiam valdinin
kui reikia duoti, kaip kad 
būdavo Rusijoj prie caro: 
stražnikui reikėdavo rubli i 
rankas Įsprausti, uriądnikui 
— tris rublius, spravnikui— 
penkis, o didesniems valdi
ninkams daugiau: kam 25. 
kam šimtinę, o kam net ir 
tūkstanti rublių. Viskas pa
gal rangą ir titulą, ir visi tai 
žinojo. Kai viską žinai, tada 
ir tavoro kaštus gali apro- 
kuoti. Kai valdininkai labai 
pinigų ištroškę, tai jokios 
tvarkos nėra. Reikia nusta-

kultūriniu renginiu

Gruodžio 15 d. Santaros- 
1 šviesos Federacijos Bostono; 
skyriaus surengtas Antano 
Gustaičio knygos "Saulės 
šermenų“ pristatymas ne 
.ik sutraukė pilnutėlę So. 
Bostono Lietuvių Pil. drau
gijos salę kultūringos publi
kos, bet ir programos požiū
riu buvo vienas iš retų tokių 
lukdo lygio renginių. Žodi- 
lė programa, kurioje daly- 
ravo Skirma Kondratienė. 
Įžymusis aktorius Henrikas 
Kačinskas, dail. Viktoras 
Vizgirda ir knvgos autorius 
Antanas Gustaitis, truko a- 
pie pusantros valandos, bet 
buvo tokios linksmos nuo
taikos. kad būtų galėjus tęs
tis ir žymiai ilgiau.

Kitą kartą apie tai para- 
’ vsime plačiau.

V.

Lituanistinės mokyklos 

Kalėdų eglutė

Tuščia galva — didelis 
sunkumas.

Kovoje su priešlaikiniu 
senėjimu didelės reikšmės

V r o 4 M? C v 4 i'twi *akota veikla, linksma, 1 1 A Ji ts 1 Al džiaugsminga nuotaika.

įsigykite teisininko P. šulo
GALIMA GAUTI

parengtą leidiių "Kaip *u-
daromi tertameotai“. Tai ia-: Krivio administracijoj* 
bai naudinga informacijų galima gauti Leono Saba- 

knygelė norintiems suuary- liūno "Sočiai Democracy in 

ti testamentą. Ten yra ir tęs- Tsarist L»thuania, 1893—
I

tamentų pavyzdžių. Jos kai- 1904“.
_ an 1 Kaina $1 00.

na — $3.00.

išnaikinti, o kainų 
reikia sukontroliuoti.

kilimą ...
*- t ct

Maiki, pasakyk man^visi marketai užversti tavo-' - Maiki. kaip sukontro-
•la. kaip pa-į Luoši, kad tie. kurie kontro- gaus dangiška at lyginimą.kodėl taip viskas pabrango? į ru, o praisai kyla 

Pensininkui pasidaro visai' siutę. 
šlėktai gyventi. Nieko nega

I liuoja, gauna kyšius iš tų

li Įpirkti. Atrodo, kad reikės j — Tėve, prekių yra daug, Į
{kurie nori kainas kelti?

kepurę ant vagio pakabinti, i bet daug jų ir išperka. Tie-{
pypkę ant lentvnos padėti? sa> Yra aP^e ' bedarbių.!

..... • •• * - i bot <)«<•; Hirbanėiniii orerail

Tėve geriausia

biblijoje, ypač 
Tes.umente, yra dau 
:ų.ie dangišką vilti. I 
yra pasakęs: “.Mano

Kainų muose daug buveinių. Jei
Į kontrolė būtų. jei Ameriko- nebūtu, bučiau jums

Šiemet Bostono Lituanis
tinė Mokykla Kalėdų eglutę 
ruošia gruodžio 23 d. 2 vai. 
popiet šv. Petro lietuvių pa
rapijos salėje So. Bostone.

Įdomi programa, Kalėdų 
v., .j.- senelio atsilankymas beiaNcIu {dJUint į . *
g pasakyt a vaišės sudarys gerą nuotai

ką ne tik vaikučiams, bet ir 
jų tėveliams ir svečiams. Tai 

visus kuo gau-

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
(žymaus advokato. Seimo nario, mi' 
nistro Vlado Požėlos lami 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose (domių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

OTIIMBMaM'K'mKKi.M

ai s Jėzus 
Tėvo na-

taip , . _.
pasakęs | kviečiame

nes aš einu jums vietos prirtmg-j siausiai atsilankyti.o pačiam atsigulti Į grabą ir į«« * ' dirbančiųjų gerai Ue išsiplėstų vartotojų koo ,. nu *
mirti. Negi valdžia norėtu i uždirba ir daug perka, o. peratyvai. Praeito simtme- re„gęs jums vi,„. ,,j v-., „į 
visus pensininkus išmarinti?’! pensininkai ii iri turi nensi-;cio pradžioje Anglijoj dar- siu ir pasiimsiu jus pas save. 

•jas
— Ne, tėve, dabar visi į tus perka. Žinoma, privati- 

pensininkai ilgiau gyvena ir; nis biznis yra paremtas pei

o ua ir uaug peiA«. o t py““'-’rengęs jums vietą, aš vėl atei 
sininkai irgi turi pensi-jčio pradžioje Anglijoj dar- siu ir pasiimsiu jus pas save
ir reikalingiausius daik- bininkai negalėjo Įpirkti kad. kur aš esu, ten ir jūs būtu 

. T.,; mete . — -tono 14:2.3.prekių del aukštų kainų. Tai 
jie Ročdelio miestuke Įkūrė

yra geriau aprūpinti. Tėvas*nu, ir biznieriai nori dau-? sav<t> koopeiatyvinę kiautu-
gerai atsimeni, kad seniau į giau pelno gauti. Kartai? jie 
jokių pensijų nebuvo. Tik į susitaria kainas aukštai lai- 
Roosevelto laikais buvo Į-į kyti ir vienas su kitu nesi
vesta Sočiai securitv. pagal j varžyti.
kurią ir tėvas gauni pensiją. I
O prezidento Johnsono lai
kais buvo Įvesta Medicare, 
pagal kurią senus žmones 
iki tam tikro laiko veltui gy
do.

— Maiki. sakai, taip, kaip 
perkupčiai Lietuvoje kaitai? 
susitardavo nesivaržyti tarp 
savęs ir ūkininkams ant tur
gaus mažai siūlyti.

vę. Pagal jų principą vėliau 
daugelyje kraštu išaugo ko- 
operatyvinis judėjimas. Da
bar Anglijoje tas judėjimas 
turi 10 milionu narių, dešim
tis tūkstančių krautuvių, 
šimtus fabrikų, banku ir far- 
mų. Jie parduoda rinkos kai
nomis, bet pelną išmoka at
gal vartotojams pagal i pir
kimą. Kai kainos

( Tėveliai pasirūpina savo 
<,vė ! vaikučių dovanomis, kad nė 

tvienas neliktų Senelio pa-
i mirštąs. |

Čia turime labai tikra pažade- T-.—, i .jimą. reiškianti visiška perkei-j _ . . TeVU *««*«*•» .
t imą nuo žemiškos i dvasinę pa-i Sektinas prenumeratorius i 
dėti. liet prie visų Viešpatie,!
žodžiu buvo pridėta daug nesu ; F. Kazlauskas iš Hartfor- 
sipratimu. Daug kas vra nareiš-i —
kės vilti’ laimėti viena išunu.J0*, .Conn- atnaujindamas 
“daug buveinių“ arba “gyveni i Keleivio prenumeratą 1974 
mu". bet Jėzaus aiškiai pasaky-, metams. ne tik pridėjo auką 

kad tos “buveinės“ nebuvo i Maikio tėvui, bet dar užpl ota, 
skirtos

tos
jo pasekėjams, nes jis

nurėjo nueiti ir “prirengti jiems j 0 Keleivi savo pa-

— Maiki, "iki tam tikro; — Panašiai, tėve. Toksa’ 
laiko“ you are right, o po 
to laiko žmogus gali mirti, 
jei neturi iš ko mokėti. Be 
to, gydymas nėra visai vel
tui, o reikia vis daugiau ii 
daugiau pensininkui primo
kėti. Tiesa, biškĮ pensijos
pridėjo, bet tas yra menk
niekis. kai praisai taip smar
kiai kyla. Kiek tau per me
tus pensijos pridėjo, tiek pei 
mėnesi kainos pašoka. Iš kc 
žmogus turi gyventi? Kode- 
kainos taip kyla?

— Teve. o kai gyvenai 
Lietuvoje, kada kainos tur
guje pakildavo ir kada kris
davo?

— Maiki. kai bobos daug 
vištų ir daug kiaušinių j tur
gų prinešdavo ir kada vyra*' 
daug veršių ir avinų privež-

Tu žodžiu prasmė yratžistamai A. Rutkauskienei.
New Britaine, Conn. !

Ažiū F. Kazlauskui už 
gražu mostą.

vietą*
tokia, kad danguje jau buvo 
ctiug “buveinių” tada. kai Jėz.u.- 
kalbėjo, bet dar turėjo būti pa

pradeda ruo^ta j° pasekėjams nauja vie
_________ ; - • i , ta arba buveinė.. J ekuliac.miai kilti, tai koo- žodžiai “daug buveinių“

peniu, uei nei 
tarnavimo

Keleivio administracija 

Susirūpino Maikio tėvu

džiamas. Bet tokio susitari 
mo buvimą reikia teisme i- 
’odyti. ir tai ne visada yr: 
lengva. Be to, kai kaino-

vaiioiojų ap- kokiose buvo n ašu pirmutinia 
I gimdytojai, be abejonės buv< 

. . -viena iš minėtųjų ’’buveinių“
Maiki. čia Amerikoje šitą buveinę žmogus prarado dė

mo. ne streikuoja, gauna ni-Įnyko. 
dėsni atlyginimą, ber kaino 
irgi vėl pakyla.

— Maiki. tai iš tavo paša 
kojimo atrodo, kad Ivg šu< 
savo nedegą ratu sukdama 
gaudvtu ’

— Panašiai, tove.

— O ar negalima būti

— O kodėl jie išnyko?
— Maiki. daugiausia dėl 

to, kari kooperatyvų vedėjai 
savo krautuves Įsisteigė. 

[Pelnas suviliojo. O kai kas Į 
j ir kitų sudėtus ir jam palikė- ’ 
i tus pinigus pavogė. Žiną 
’ kožno nagai Į save linkę.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

PasinaudoRite paskutine gera proga isigj ti visas 4

M. Trainauskas iš Cleve-,' 
lando, Ohio. atnaujindamas
Keleivio prenumeratą 1974: .. . , ... . T
metam, ne tik užsisakė kny- j kurias jiarase Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
gą "Nužmogintieji“, bet dar Bielinio sūnus Kipras Bielini

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yia atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių, ir moka sklandžia: papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laiuvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje I\. Bielinis labai vaizdžiai paša 
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių dar oo stovyk. 
las ir kt

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

pridėjo 8 dolerius mūrinin
kui. kad išmūrintų Maikio 
tėvui pečių, nes, sako. užė
jus šalčiams, senis ko gero 
rali peršalti ar pagauti ko
kią kitą kvarabą. Tada ir 
Vaikutis, likęs sirata, ne- 
turėsiąs su kuo pasišnekėti.

Ačiū M. Trainauskui už 
up’atimą seno generolo rū

pesčių.

Vetavo mirties bausmės 

Įstatymą

Seimelis priėmė Įstatymą, 
kuris už tam tikrus sunkius 
lusikaltimus numato mirties 
bausmę. Gubernatorius tą 
Įstatymą vetavo.

Čia primintina, kad šiais 
metai* Bostone kriminalis
tai jau nužudė 128 žmones. 
Tai daug daugiau negu per
nai.

j do, Kad angelų laipsnyje tai 
Į pat yra daug buveinių, ir šit: 
{buveines galima prideranti: 
priskailyti prie -nūsų Vie'gstit 

' paminėtųjų ”dang buveinių* 
\'iek laipsnų a:’»a kokias pare' 
•ras turi visi sievėrimai dvasi 
karalystėje, mis nežinome; t; 
iau matydiimi tokią didelę iv.> 

renyfcę tarp žen.i-kų gyventoj 
nuterialiniame pasaulyje, m* 

D { sprendžiame, kad ir dvasiniam 
• ra daug. Pet turėjo būti d; 
•ienas “naujas sutvėrimas“, i 
iėl to turi bū*i parengta d: 
dta buveinė. Ki'ame gyvenim 
aipsnyje. dėl 1 ižr.yčios, kad

— Tėve, kooperatyviniam 
ir visuomeniniam turtui 
tvarkyti reikia prisiaugini1’ 
teisingų specialistų ir reikia į 
turėti aiškiai nustatytą kont-| 
rolę, tada darbas būtų Įma-(

konfliktu1 n.0Tbe'. jietu-|
viai imigrantai neturėjo nei!
patyrimo, nei moksio Įvestii sekėju buveinė arba gyvenimą 
kontrolę, bet Lietuvoje koo-’ >us toks pat. i kokį Jėzų buve 

jperatyvai turėjo žvmiosi -Aukštintas. Al ie Jėzaus iš 
I Akim p- * aukštinimą Apaštalas sako

nusistatę prieš kontrolę, nes {ieiK-m J “Todėl Dievas išaukštino j? i;
tai sumažina ju pelnus. Kai į — Maiki. visa tai tau ge-'fl9vanoJ° Įam y .rda. viršesni ir, J - 1 ’ - - -- - Iv įsus vardus, kad Jėzaus vardu

<uns už uodegos ir už galvos 
pagauti?

— Tai būtų kainų ir algr 
Kare

> n. kur j: i>u\ 
. kai buvo pi

davo, tai kainos rait away kontrolės Įvedimas, 
nukrisdavo, o kada tų daly- nietu tokia kontrolė buvo i-

uitu su Jėzumi 
šaiik.štintas t: 

keltas iš numir šiųjų.
Bažnyčios bū--moji padėtis
Jėzus pasakė: “kad. kuras e 

su. ir jūs būtumėte“, šitie žo 
Ižiai parodo, ka Viešpaties pa

ku mažai prinešdavo ir pri- 
veždavo. tai kainos pašok
davo.

— Tai matai, tėve. kai 
prekių siūlo, tai vadinasi 
pasiūla, o kai prekių kas
klausia — vadinasi paklau-J,'" y ” - [fai šn.ekėtj, 0 man iš nensi-1 ok“ ,švyko ’ Arizon*
sa Kai nasiiila mažė'Ia r, {kuiIOS Amerikos korporaci- F - • /vi • . -• ; priklauptų \i.-ok> kelias dangų-,K ’li r\--a , °! ios daro milžiniškus pelnus ireikia tal)aką, man-tą, S!- ,e n- žemėje ir pu žeme“. Pil. Sandariečių moterų vei-
paklausa didėja, tai ir šioki toki apsirengi-’2:9.10. kėja PeldžiUvienė išvyko
kyla. Be to, kainos pilniau-^ - npĮnjlų nudidėin' nus^Pir^^- 0 V1?ani tam Kas domitės Tiesa, mes pri-ij Arizona savo sesers a plan- j 
so nuo gamybos kastų. PyIna> pa(lK..10 pensijos neužtenka. Kas '>>im veltui spaudos. Kreipk?

'80 ,. bet karnos nemažėja. rio,.,-t,*9 t,, tė< šiuo adresu

vesta. Korėjos 
prasidėjus, prezidentas Tru- 
manas tuoiau Įvedė kontro
lę — užšaldė kainas ir algas. 
Bet biznieriai visada yra

pensijos
. ir- . - u . - - » - man daryli? Tu gerai pa-- Malki, man atrodo, kartais bendroves visokiais mMvk man pa?akvk 1 0 

kad čia tavo mandrūs žo- budais paperka valdininkus. tuo *tarpu .rut bai' 
džiai, bet dūmas figiuravi- kainu kilimą turi pn- 5kurie
mas. Pasiūlvmu vra d.-.ue žiūrėti. Ana, pieno gaminto- Sudie tėve!• • ♦ —

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd Street. 

Spring Vaiky. III. 61362.

(Skelbimas)

kyu.
Aukojo Balfui

Jurgis Jurėnas Balfui pa
aukojo $30.

KELEIVIO&
prenumerata-gera

dovana
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w SKYRIUS
rankos ankstyvesnio sužei
dimo, Tamsta galėtum rei
kalauti Workmen’s kompen
sacijos. Jei ružeistas darbi
ninkas nepasirašo vadina
mojo ”release“, paprastai: 
po vadinamos ’Tump sum“, 
sutarties. — jis nėra atlei-J 
dęs savo darbdavio draudi
mo kompanijos nuo tolimes
nės atsakomybės.

t

! žinoma, jei darbininkas 
vėliau pasidaro nedarbingas 

•arba dalinai nedarbingas,
! jis privalo įrodyti ir tada 
kad jo nedarbingumo prie- 

••žastis vra tas ankstyvesni?
j susižeidimas, dėl kurio kom- 
; panija yra atsakinga.

Be to. dauguma valstijr 
turi dai' vieną papildoma1* 
numatytą vienkartinį aplygi
nimą, kuris vadinamas ”spe 
cific compensation for loss 

'of funetion and disfigure 
i ment". Jį gali gauti tik toki 
sužeistas darbininkas, ku 
riam buvo pripažinta teisė

Jobas Aisti*

KOČIOS

O kaip kalta dabar jinai, tėvynė,
Po sniego apklotu užmigusi pati,
Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais, 
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis...

Kai kur išbėgus stypteli eglutė 
Iki mėnulio veido, šypsančio nakčia: 
Sniegu lig žemė* nulenktos šakutės, 
Dangun viena viršūne šauna vilyčia...

Gui'ksoja miškas. Kur-ne-kur trobelė, 
Atakusi nykiai švitėjenčiai* langais, 
Šerkšnoj liepsnoja deimantu ugnelės,

Tarytum plazdančio* ant stalo žvakės,
Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys, 
Sustojusios Kūčių džiaugsmingai įžangai...

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Po šiaurės Afrikos saule
(Ištraukos iš dienoraščio)

Monastir. Skanes Palace. 1972 m. gruodžio 10-ta diena

Šįryt norėjau pamatyti, kaip užteka saulė. Bet ji 
pralenkė mane. Pakilo ne iš jūros, kaip Andalūzijoje, bet 
išlindo iš datulių palmių miškelio. Dar neprinokę datulių 
vaisiai geltonuoja, kaip gintariniai karoliukai. Šįryt iš
vykstame į kupranugarių turgų Sousse mieste, kuris via, 
po Tuniso, antras didžiausias krašto uostas. Kol atvyksta 
autobusai ir gidai, mes laukiame vaikščiodami palei vieš
butį. Aikštėje stovi tik vienas vienintelis automobilis su 
olandišku numeriu. Prie viešbučio durų Volksivagenas su 
arabiškomis raidėmis. Tik skaičiai nėra svetimi.

Aplink žaliuoja eukaliptų medeliai. Žydi pelargoni
jos. Kalėdų rožės čia auga kaip dideli krūmai. Tiesiog 
Kaip gaisras liepsnoja ant kiekvienos šakos raudonų lapų 
vainikas. Pakelėse prie lūšnelių lauke žmonės kuria ugnia
kurą. Šildo rankas prie laužo ir verda pusryčius. Nuska
rę vaikai dreba nuo šalčio. Neturtas turi daug niuansų: 
vargšas europietis yra turtuolis, palyginus su afrikiečiu. 

i:v" r;-—“ ne maži, keturkampiai barakai, kuriuos matome prava-
reikalata. «. UuKiaui turi būti bendre i , ‘ žiuodami. neturi nei lango, nei kamino. Tik duris ir plokš-
mfor-einto pobūdžio. Kiuri... ir U-1 kuril n7X Avo ktoo^no ** Tai kai|> didelėdėžė’ k,u*?0> visa “ima> >,atie-

ki io nors .avo Kūno organo sus maisus ant grindų, miega naktį. Vasarą, kai karšta, 
miega ant stogo platformos. Prie tokios lūšnelės dar yra 
daržas. Vaikšto kelios vištos. Mekena ožka ar avis. Kar
tais stovi asilas, arba kupranugaris.

į vys nėra pranešęs atitinka-;
j mai Įstaigai, kad Tamsta e-( Pravažiuojame beduinų stovyklą. Jų palapinėssuply- 
si buvęs darbe sužeistas, var-1 šusios. Vietomis sulopytos, lyg iš plastmasės padarytų 
gu ar būsi automatiškai pa-i audeklų. Mūsų Mohamet pasakoja, kad tų klajoklių jokia 
sauktas į daktarų komisiją 1 jėga neįstengia padaryti sėsliais. Reginys liūdnas, 
arba teismą. Pasikalbėti su,

valo būti "nedarbingas“ t Vletiniu advokatu šiuo rei-Į Kupranugarių turgus jau buvo prasidėjęs. Ankstyvo 
y darbininkas negali dirbti nePa-<enktų. į ryto saulė dar švietė šaltai, ir viskas atrodė savotiškai gel-

Jau 1G metų nuolatiniai! Jėl su darbu surišto susižei- ! tona. Turgavietė didelė. Čia pardavinėja viską. Pradedant
dirbu vienoje privatinėje Ii- dimo. Darbininkas gali būti DRUSKA PADĖS (skudurais ir baigiant kupianugariais. Kiekvienas savo
goninėje. Dirbu virtuvėje, visiškai nedarbingas, arba ................................’ prekes išdėlioja tiesiog ant žemės. Kartais dar pakloja
Ligoninėje turiu kambarį ir tik dalinai nedarbingas (to- . * Baltiniai tiesiog švytės, gabalą audeklo po apačia, čia viską randi. Džiovimų žir- 

... . . , , ... . čia gyvenu. Pernai, t. y. 1972 tally or partially disabled). įei'1 krakmolą pridėsite kiek ni ir pUpU maišai. Morkos. Svogūnai. Paprika. Apelsinai.
ka'1’. >'aia'' ' • . Nlv e’-otA-kcua parupmau du bilietu, mety spalio mėn. 14 dieną, Kadangi Tamstą buvai dar- druskos, žiemą jie nesušals tekstjlfe ,uktai vilnoniu siūl . Kupranu-
septmia. vaamia.. Vietos numeruotos, vargo neturėsit... po darbo, apie 10 valandą, ;bą nutraukęs tik šešioms sa- d21udaml- gąriy vilna yra kbai brangj. B dralono siūlu numegztos

Į oe.'.i.nau. \ narna po usu, as vaitėnįs, o paskui grįžai į • Druska e-erai išvalo dė- skaros. Dirbtinio šilko staltieses. Vilnoniai burnusai. Ke-
-iojo šono ant marmurinių S’ natXdu mes nu0 krKto!,nėg ir ramlKa !r .vai.‘,° lsdll'b>nĮa1.- Odlnlal dalktaL. S/dabrmia,
grindų, nusilauždama kai- ,„k‘ai ifSs “ Ta linfee vazose Įmerktų gėlių, papuošalai. Kilimai. Arabai yra geri pirkliai ir bando pu
riąją ranką aukščiau riešo, pateikiamas šiuometu. ' ..................................... - Kėją suvilioti visokiais būdais. Mus jau pirmą dieną vieš-
Tą patį vakarą ligoninės bu-
lintis daktaras pasiuntė ma
te į miesto ligoninę; ten lū
žusią ranką pei švietė ir iš 
yto man ją sugipsavo.

abiausiai tč.ui labai nepatinka, kat

Savo

MMVMCASM

JUOZAS ŠVAISTAS

šventės
(Tęsinys)

Saulė lai ai meili ir linksma atrodė. Kaip kačiukas j 
glaus.čsi prie m tinos. švelniai murkavo.

— Aš jum . i : . t. virai netikėtą ir savotišką dovaną 
parnešiau i , iii; '.a i neatspėsi...

— Kas ei lai aūlą? — patenkinta šypsojosi motina.
— Ainiai ’ a'p yra... Nuo Pashko užgriūsim su Paul 

ir Jinny susini . \ r. tik jaunimas...
— Ar daug jų bus?
— Gal ; . . i. .' ar daugiau...

iau man nieko nesakei? 
ra a tas dalykas: čia mes pas juos

»wa ,s ,e,a»n^,a .^a 71

— Kodėl
— ••

Teisės patarimai
Advokate* M.iheikauskienėsulikoau,. Wo'rkmenVConiTOn'.

apsilankėm, < i. / pis mus...
- Bet..
- Kas bet?
— Vis dėitu pasiruošti reikia...
— Apie lai .. i negalvok. Visai užteks, ką mes turim, 

šeimininkėmis paimsim aš ir Jinny. Taigi jūs visai ramiai 
ir laisvai galėsit nuriti i kiną..,

- šlami n n i kiną?' Niekad, kaip mane gyvą matai, 
nesu dar i am.si kam per didžiąsias šventes!

— Bet m pagalvok, mama. Jaunimas norės laisvesni.- 
pasijusti... Gan. • u paūžti, palaidžiau atsikvėpti. Jumr 
tokia di a ūgy su i..Jp ir svetima. Pasijusit atliekami, tar
tum aisti nik. K; gi jus veiksit? Bus tuščia ir nuobodu... 
O riklias vi .-.a-.jas ir labai įdomus — HAWAII. Gar
siausi j-o, . u, io žvaigždės, nuotraukos natūroj. Žavu

— Tai čia ir yra lavo kalėdinė dovana?
— Tai;,!

— Yi -tiek man nepatinka...
. aiandėiės motina tartum nusileidoLr■ l iejo. I o

— Tik?dūrekit, S
nio nė ūtų.

— > iaii pasi: iketi

— Dnr vienas d
visi liū U. Man ir k
jūs su.KLinkę vien lik

— ži a ’. mama, k
lietuvis .. IĮ Ž< i i: šių. G rei
1 iš kai.

Su moli ua. beioJ
rodė- U va.-. J , ■ pyko. i
nimą v< 1įnicji u< ti.

t nesusigaudai. Daug lengviau ang
'iu

nesunkiai pasibaigė. Kitoks pasi 
iiaskėsi. Bu v o benorįs visą tą jau 

:ais negalais sutaikė motina.Var

IV

Prieš 
žinos. Pa 
vestuvių 
kaviniai: ' 
Aliki. Ki:.

K i J ’ 11 i

sep* 
■ hn.

gmos \a;.
gan.ua
GU.
si.'nai

Vi. a
V ! rti

sulėkė. sutrimitavo bent penkios ma 
ai, patikėjo, kad čia triukšmingiausi. 

.ompanija. Nuolat buvo girdimi šū 
: A Helen. Krank, Mag, Bei, Steve, Anr 

\ rastiniai, populiarūs.
jaunimas tikrai laisvai pasijuto. Mei 

likeriais, šokoladu, riešutais, pyra
■ Yii'i prie stipresnių gėlimų ir užkar 

; auziai. Svarbiausia kojoms ir kitiem 
.uoti. šokiai ekstra judrūs: twist, wa

tusi, in • Kalt žino muzika plėšriausia. O daržine
nių Ki .. .arai. Siūbavo ne tik grindys, bet vi 
sas namas. ' ui ..g u stiklai džarškėjo.

P;,t;.s u. i;: iai pavaizdavo viską, kai jau švies- 
pasidaič. u • ;u uosc tartum uraganui praūžus. Sujauk 
ti, su .a: t.V ■ iižmii, baldai. Ant grindų tikras šiukšlynas 

m - . vaisių luobos, cigarečių nuorūkos, pele 
ii; štai.
ai '< :a valyti, plačiai išplėtė burbuoline' 
ai klaipė juodą, riebalais žvilgančią galvą 

i būta švenčių!

bonkos. 
nai. i ii su'n

Negrė, 
savo aki - k

— Jai
(Pabaiga)

« • *

(Iš J ■(//.(> s\ ai<to Nidos Knygų Klubo išleisto nove 
lių rinkini'; ’ Ka navalo aikštėje“. Jame yra 11 įdomių no
velių. Kai A, o. kietais viršeliais — 75 centai daugiau. 
Rinklių gaiiimam. ii Keleivio administracijoje).

Klausimas

sakymus spausdinsime tiame skyriuje pilnos funkcijos.
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio ,
skaitytojas. i Jei Tamsta nesi pateikęs
Klausimos pratome siųsti tiesios ki,'<> 
adreso:
Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai l^tw. 
Itsston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. 02132

ieškinio ir Tamstos darbda-

X_- v * * * V V * » * * k * V.% V.* WA1„, V'*..J J * * - * A ’ *•
• Jei ant krosnies išbėgo buty įspėjo, kad tik valstybinėse krautuvėse yra tikros 

Bpie WorkmenN Com- v^r(^antis vanduo, reikia tas kajnos Visur kitur užprašo daugiau ir reikia lygtis. Vie-
pensaU^n ieškinys ne visuo- kvapas" nas mažas berniukas siūlo man pirkti savo šuniuką. Jo
met yra toks paprastas ir sa- p 1 akutes pilnos ašarų. Ar nuo šalčio: Ar jam gaila parduoti
vaime suprantamas reikalas. g * gyvuliuką? Visi jie čia kalba prancūziškai. Jei tik porą

1Ue C’rSS tyS01™8 ir tokiomis aolin- • Po sunkaus darbo 
Blue Shield. Daktaro palie- J lybėmis, kad jis yra aiškiai drėgmės suskirdusias ijimn eoA’oitoc ° e

surištas su dirbamu darbu vargusias rankas (plaštakas, mo aikštėj stovi visas būrys autobusu, ir angliškai kalban- 
(ansmg out of and in the delnus) reikia lynoti j sil-; t turistai isi ina į n,area pavietės judėjimą, 
course of emplovment). Tai to vandens su dideliu drus-i J - - - i ‘
dažnai vra ednčiiamas rei- kos kiekiu kompresą ir pa-j Ai ,, k j;kalas. Pavyzdžiui. Tamstos laikyti ji per niktj - lytą1 .. .. Po gel0S, 'aIandos> aP21uleJ? >r da5 ""P11??' 

z.a- man pasakė, ad j ^veju draudimo kompani-i lankos bus gerai pailsėju- *a21uoJame i lažai ą. lai siauios, uždengtos gat\eies, 
etų nuo rankos sušilau- , . , m ' o;^c, " ir kiekvienos durys vis kita krautuvė. Prekės išstatytos

lauke. Pirklys stovi tarpdury ir kviečia pirkti. Netrukus

nmu sesias savaites aš ne- 
lirbau. bet iš darbovietės 
ravau 'pilną atlyginimą, 
;aip ir dirbantis.

io metų 
vmo turėsiu stoti į daktarų 

komisiją ir į teismą kom
pensacijai gauti.

ir bės. kol nepirksi. Į šitą sekmadienio turgų suvažiuoja par- 
ir nu- Javėjai ir pilkėjai iš toli. Netrukus automobilių sustoji-

ia, kuri draudžia Tamstos S1OS- 
darbdavį, be abeio
mentuotų. kad Tamsta duš? j * Jei riebalai, ypač mar-’ musų ekskursijos dalyviai via ratuoti kaip bitės. Ir ką tik
paėmei ne ryšium su dirba-’9’ar,nas- sproginėja, tvška iri jie nenupirko? Paukščių naivėliai. Varinės lėkštės. Bur 
mu darbu, o savo patogumui i ’^piaudosi“ keptuvėje, pa-lnusai. Skaros. Žaislai. Keramikos vazos. Ir nors įspėji 

Metai suėjo š m spalio'arba malonumui. Tamstos j’<anka pabarstyti druska,! mus Mohamet laikytis krūvoje ir nepasimesti, nežinau
4 d., bet jokio kvietimo iš advokatas amimentuotii Į kad nurimtų. • kaip. bet aš su vyru atsiduriu kažkur, visai vieni pasilikę.

kad nusimaudvti po darbo j J Negi paklydome? Kame autobusai? Sutinkame kitą klai-
f vra itin su darbu susfie^ rei-j GALITE PIRKTI MIESTĄ į džiojančią porą, kuri buvo pasimetusi kupranugarių tur-

atsakyti. ar *a1as. Tai ypatingai būtu; XT 4 . _ . . .gavietėje. Taksi juos čia atvežė. Kartu atrandame auto-•'* l . • • _ I niilzo/ii A • • -. * e1 . .busus. Maži ba ų valytojai, kaip varnalėšos. priKimba prie 
mūsų. Būtinai nori valyti mano mėlvnus batukus su juodu 
batų tepalu. Tenka man sprukti į autobusą. Turizmas yra 
s-vaibus pajamų šaltinis. Mūsų gidai turi geras instrukci
jas. Išleidome daug dinarų, o nusipirkome niekus.

Aplankome Sousse mieste iškasenų muziejų. Dar 
smenini ir parduodamas ūži labai gerai išsilaikiusios romiečių mozaikos. Miesto cent- 

*750,0C0. | re pastatai aukšti ir modernūs. Pajūry stovi visa eilė puoš-
i nių viešbučiu ir laukia vasarotoju. O kainos, palyginus,

Geri žodynai zemos’ tun<ų r,’jUS-
Grįžtant pravažiuojame pro Monastir miesto centrą. 

Anglu - lietuviu kalbų žo.’Jame labai daug gražių pastatų ir rūmų. Čia yra gimęs 
lynas. V. Baravyko. 590 psl.' prezidentas Burgiba. Čia jis jau yra sau pastatęs mauzo- 
’pie Ju 000 žodžių kaina $6 • įiejų. čia, kiek atokiau, stovi jo vila, aptverta aukštu mū- 

1 ietuvių-anglų kalbų žo- ru‘ Prie vaitų sargybinis, o mūro sienos apaugusios labai

Ne'oli aukščiausio Alias 
kalno McKinley yra Į 
rell miestelis. Jo plo-

dvekatu, o gal dar lauk i? Iveni pačioie ligoninėje irgi tas 242 akenai. Jame gyve- 
! turėtų reikšmės. na aP’e 200 žmonių. Visas

miestelis, išskyrus geležin- 
Jrodžius, kad Tamstos su- kelio stoti, paštą ir kelis na- 

sižeidimas yra susijęs sut mus. juiklauso privačiam 
dirbamu darbu ir įvyko to
darbo pasėkoje. — klausi
mas būtų išspręstas Tamstos 

Prilleidžiu. kad Tamsta. naudai. Todėl, jei ateityje 
albi apie Workmen’s Com-1 Tamsta pasidalytum visiš- 

uensation. Tokiai ”pašal-|kai nedarbingas arba bent 
:ai“ gauti darbininkas pri- dalinai nedarbingas dėl tos

įeRur negaunu.

Malonėkite o

Skaitytoji

*e\v Yorko valstija.

Atsakymas

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA PASVEI
KINKITE PER KELEIVI SAVO ARTIMUOSIUS. TUO^ lynas, redagavo Karsavi- gražiais, raudonai žydinčiais, vijokliais. \ įla atrodo kuk- 
BŪDU JUOS PRADŽIUGINSITE IR PAREMSITE! 11 net ,toeo nematyti. Monastiro pakrantė yra labai ąraži.

LAIKRAŠTĮ.

l 27.000 žodžių. 511 pat, kai
na — $5.00. (Nukelta į 7 psl.)

i

gan.ua
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Vietinės žinios
I

* ***##**#*#*******

Petras Viščinis seniau, kai Laisvės Varpo prog
rama būdavo perduodama iš kitos, negu dabar, 
stoties. Dabar ji perduodama iš VVWEL (AM 
1,430 KC).

Kai Laisvės Varpas 
skambėtų

viską apskaičiuoti, kad nu- -—"""e"*"""”""**"—*-""——~~~ TRADICINIS NAUJŲJŲ J
matvta diena galėtu būti 
perduota. Keikia žiūrėti, 
kad medžiaga nebūtų pase
nusi. kad būtų aktuali, kad 
ta pati muzika nuolat nesi- 
kartotų. kad kiekviena to- i kia transliacija būtų nauja 

! ir Įdomi.
į Visa tai reikia paruošti iš Į 
' anksto. Perduodant reikia 
i daboti sekundės tikslumo 
laiką. Tam būtinas didelis 
Įgudimas. Pats stebėjau, 
kaip Petras Viščinis ne tik 
kalbėjo, bet ir abiem ran
kom dirbo. Įjunginėdamas 
ir išjunginėdamas patefoną, 
mikrofoną ar magnetofono 
juostas.

Aišku, šis kultūrinis dar
bas būtų lengviau Įveikia
mas, jeigu tik jis vienas te- 
rūpė ų. Bet Petras Viščinis 
dar turi užsidirbti ir save 
kasdieninę duoną Įmonėje 
o Laisvės Varpui paa likot' 
savo poilsio laika. O čia ant 
jo galvos krinta ne tikta; 
transliacijoms medžiagos su' 
linkima
mas, bet dar ir lėšų sutelki-1 
mo problema. Kiekvienai 
programa atsieina apie 2001 
dolerių. Per metus tokių 
programų yra 52. taigi rei
kia sutelkti d augau negu 
$10,000. Kiekvienas gali su-Į 
prasti, kad tai vra sunkusi 
uždavinys, kad tam reikia!* I
ne tik sugaišti daug laiko,! 
bet gerokai ir galvą palau-’ 
žyti. ’

1 Pajamų šaltiniai — skel-> 
jbimai. aukos, klausytojų mo-! 
kestis ir renginiai. laisvės 

norėtu išsiversti vi-•

1

Kalėdų ir Naująją Metą proga sveikiname visus 

savo draugus ir pažįstamus.

Felicija ir Vytautas lzbickai

Lietuvių Tautinė* s-gos 
skyrius savo naujai išpuoš
tuose namuose ir šiemet ren
gia Naujųjų Metų sutikimą. 
Bus įdomi programa, ska- j 
nūs valgiai ir gera šokių mu- i

I laika.

BALTIC REALTY & 

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-6030

Po Afrikos saule
(Atkelta iš 6-to pusi.)

Kadangi svetimas kapitalas neįleidžiamas, fabrikų beveik 
nėra. Niekas neteršia nei oro. nei vandens. Pravažiuojame 
□altas druskos krūvas.

Po pietų sode prie maudymosi baseino grupė aitistų 
-oka tautinius šokius. Ta pati monotoniškai ritminga mil
uką, prie kurios mano ausys jau priprato, ir ji skamba 
nan daug gražiau, negu pirmą kartą. Ji nėra tokia mo
notoniška. kaip iš pradžių atrodo. Geriau Įsiklausius, ji 
darosi vis gražesnė.

f Draudžia namus ir autnmobi
j Norintieji dalyvauti yra bus nuo \><>ki»i nelaimiu.
, prašomi užsiregistruoti iki
j gruodžio 25 d. pas Juozą 
j Bakšį, tel. 269-1601.

Išlaidoms sumokėti ima
ma auka iš poros $23, o iš 
viengungio — $12.50.

Naujas auio draudimu įstaty
mas yra komplikuotas. Draus
dami mūsų agentūroje, gausite 
\ isas informacijas bei patarimą, 
kaip geriausiai apdrausti.

Jokiu problemų neturime ir 
<U malonumu draudžiame stu
dentą ar studenčių automobi
liu

Paragink savo pažįstamus! laip pat atliekame namu pir- 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina *kimo “ Pardavimo patarnavi-
metams $7.00. j mus‘

Todėl, jeigu norėtumėte par-
----------------------------------r _ į di.<u» ar pirkti nekilnojamąjį

į turtą, pr; šunie paskanmbinti
IšN LOMOJ A MAS BITAS

t telefonu 268-6030

Mano vienas šonas, atsuktas Į saulę, kaista, o antras! 6 saulėtu kambariu 3-jame 
šešėlyje šąla. Taip reikia visą laiką sukinėtis, o apie ket-* aukšte, apšildomas aliejumi, 
virtą valandą popiet oras jau ima smarkiai atvėsti. Tas j Kreipkitės į savininkę l-jame 

ir jos suredagavi-1 temperatūros skirtumas man neina Į sveikatą. Skauda iaukžte 69 (),d Harbor St., So. 
gerklė, ir balsas yra užkimęs. Kiti turistai, matau, irgiI B<>st<‘ne, Mass.

(49)geria aspiriną ir šneka dusliai. Vakaievėl šokiai viešbu-t 
čio bare. Po vakarienės mūsų ekskursantai skuba, ir barą 
užpiūsta belgiška publika. j

(Tęsinys kitame numery) ;

Niekados niekas nesiskun
dė, kad buvo perdaug myli
mas.

L. Tolstojus

Brangiam broliui

a. a. dr. ALBINUI IJAURAI

Dažau ir Taisau
Namus iš lauke Ir viduje 
Lipdau popierius ir taisau 

laką lu» pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžias*
JON \S STARINSKA3 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mas*.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairiu rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

EROMS KONTRIM
598 Broad way r

Boston. Mass. 02127 |
Tei. A N 8-1 “61 I

Ateinančių metų kovo 7 (Nebereikia keliauti Į stoti, 
d. sukaks 20 metų, kai Bos- kaip praeityje kartais labai Varpa
tono padangėje Laisvės Var-1 sunkiomis sąlygomis. jsiškai be skelbimu ir skirti'
po radijas kas sekmadieni | Neseniai buvau Viščinių programą tiktai kultūriniam: 
prabyla ^Lietuviais esame svečias, kartu su Draugo ko-1 jp visuomeniniam reikalam, 
mes gimę. lietuviais norime respondentu Povilu Žičkum | jeigu būtu pakankamai kitu 
ir būt“ giesmės garsais. Per ir Dirvos — Jonu Vizbaru, pajamų. Bet. jų nesant, rei-; 
tą laiką radijas keitė stotis Pamačiau, kaip ta Laisvės kia duoti ir skelbimu 
(dabar girdimas iš stoties Varpo studija Įrengta ir ste- nėra brangiai
WWEL), bet programos ve- bėjau, kaip perduodama žinoma, gaunama aukų. bet 
dejas tebėra tas pats Petras programa. — jų nepakanka.
Viščinis. Klausytojai tikrai nejsi-; Pats tikriausias pajamų;

o jų!i 
apmokamu.1

V a I e rmirus, mielajai klasės draugei
V T • V • • • • • — •aicjurgienei 

širdžiausią užuojautą ir kartu liūdi

Aleksandra Moriartv ir šeima

J a i

ir visai jos šeimai1 reiškia nuo-

Įima žymiai patobulinti. De- Bostono apygardos atstovai 
ja, kaip P. Viščinis sako. da- 

’bar po $10 mokančių tėraIlgus metus jis kas sek- vaizduoja tikrosios padėties. | šaLinis būtu klausytoju mo-j 
madienio rytą turėjo tolokai Atrodo, kad tokią programą i kesčiai. Juk radiias girdi-j 
važiuoti Į stoti programos paruošti ir ją perduoti yra | mas plačioje apylinkėje 
perduoti. Tai darė be per- patys niekai. O iš tikrųjų
traukos, nekreipdamas dė- nėra taip. 
mesio nei Į šalti, nei Į lietų. Valandos programai rei- 
Tik bene prieš porą metų jis kia nemaža medžiagos: žo- 
savo namuose Įrengė tam džio, dainų ir muzikos. Vi- 
reikalui tinkamą patalpą, sa tai reikia suieškoti, reikia.
Įsigijo reikalingus brangius kad ji būtų Įvairi, išbalan-
aparatus. ir dabar programa '-uotą, nebūtų perdaug žo-j visos išlaidos būtu sumokė-j kainuoja, o. be to, atima ir, 

š ten. džio ar tik muzikos. Reikia1 tos, visą prograi

jaunimo suvažiavime

tik apie 200. Lietuviu jaunimo suvažia-
Paskutihis Įpajamų šalti- vime gruodžio 28-31 d. Cle-

jas uz vieną programą su-i visada auKsto lygio,
mokėtų 20 centu, arba per• renginiai su visais prie jų Jonas Bielkeyičius is Brock-1 
metus $10. tai visa progra-; prikergtais priedais Laisvės tono ir Aurelija Palubeckai-Į 
ma būtu galima skirti ži-Į Varpui yra nemaža parama, tė su Povilu Norkevičium iš i 
nioms. dainai ir muzikai, ir; Bet ir jų surengimas daug Worcesteno. ;

perduodama tiesiai

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus aolr pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda d;tuj; ir įdomiu nenfratilui ir atvirai pasisakė 
apie visus mūsų visuomeninius be» l ai!oriniu-: klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitvtojų laiškų kuriame Inukia-
ftie abipusių pasisakymų ir nuomonių ku '-vieno visiems 
svarbia problema
’NFWKIKLAUSOMA LIETUVA“ vr i dinamiška mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idė.iu. vi
suomet atviras kiektieno euomo/iei. koris kovoja ir t'iroa už 
nepriklausoma Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se JS.flO 

Adresas:
7722 George Street. I^SalIe-Montreal. 690. <)uehec. UANADA

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MĖNESĮ

ĮRENG

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS! 

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmokėjimo * Išsimokėti per 60 mėnesių * Jokių p-

WHITE FUEL
CORPORATION. 900 East First St., Boston, Mass. Td. 268-4500

IAMAS VISIŠKAI

amą būtu ga-J nemaža laiko.
IŠNUOMOJAMAS BI TAS

Šiandien visi pasakys, kad '
Laisvės Varpas yra mums So. Bostone prie jūros Išnuo-* 
reikalingas, visais požiūriais mojamas 1 kambariu butas su-‘ 
naudingas ir jo balso kas augusiems ir be gy vulių. Skam- t 
sekmadienį nekantriai lau-įbinti tek: AN $-0514. j
kiama. Jo vedėjui Petrui1 l
Viščiniui reikia linkėti, kad'
jam nepritrūktų ryžto dar j 
ilgus metus mums skambin-i
ti ir lietuviškosios kultūros! .
bei laisvės kovos žodį skleis- Į . radijo programa trans- Į 
ti. Bet rūpinkimės ir patys, IIU°Jam* penktadieniais ii 
kad tas žodis nenutiltų, kad į WB JR 90.9 FM
tas Varpas dar garsiau ir 
plačiau skambėtų.

J. Vanagas

Brocktono lietuvių choras 
televizijoje

’GARSO BANGŲ4 
PROGRAMA

banga nuo8:00 iki 8:30 vai. 
vakaro.

* •
Gruodžio 21 d. — kalėdi- 

• nė programa.
| Gruodžio 28 d. — Naujų-, 
j jų Metų programa.

f

RADIJO PROGRAMA I

Julius“ Gaidelis?*“kalėdines | Seniausia Lietuvių Radijc
mirias eiedos kalėdų diena Naujoj Anglijojmisiąs gieaosKaieaų nieną,i V/LYN, 1360 ki-
gruodzio 2o d., 9-10 vai., ir į 7 . .T _? / JT, -
jas transliuos televizijos sto- !r įs etoties FM, į
tvs WNAC (kanalas 7) ir! 101-7 mc., veikia sekmadie-j 
WMTM (kanalas 8). Mi- nla“™o Į* >1=3 °™Į- į* į 
šias laikys kardinolas Ma-^* Vehaudų
fip;rn pasaulinių žinių santrauka

1 r komentarai, muzika, dai- 
Garbė chorui, kad jis yra 108 Magdutės pasuka, 

pakviestas tokia iškilminga Biznio reikalais kreiptis |‘ 
proga giedoti. JĮ išgirsti ir Baltic Florists gėlių ir dova- i 
ir pamatyti galės kiekvie- nų krautuvę, 502 E. Broad-; 
nas. kas turi televizijos apa- way, So. Bostone. Telefo- 
ratą. __ nas AN 8-0489. Ten gsuna-

piM| te KęMlM.

Brocktono šv. Kazimiero■ 
lietuvių parapijos choras.; 
kuriam vadovauja komp.

SLA
UVfli iiMi ■ i H 'Hm,

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MII JONUS dolerių 
nariama

SLA—didžiausia Fetuvių fiaternalinė organizacija — 
duoda gyvybes apdraudę ir ligeje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIM AS orteško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbus pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, ka:p tris su puse m i o, n o dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauri įvairių klasių reikabngiausiaa 
apdraudas nuo $100.99 ik, $iu.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė — Fa. 
domsent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokfcio studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią IERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klabu ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. K.eipkitės 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Geusite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianre of America
$07 West 30th Street, Nem York. N.Y. 10001



Nr. 49,1973 m. gruodžio 18 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis aštuntas

*“■»«,••••**#****###**** s###*#*##***-********###**##**#***#****##***** z Didžiausia draugija išrinko
3 i

savo vadovybę
* I

i Giuodžio 16 d. So. Bosto-Vietines žinios
«••*••*#*•••*•*•*•*»•*•***♦***<#***♦♦*»***#*♦****«

J! no Lietuvių Piliečių dr-ja 
1' rinko savo vadovybę. Rinki-

Grižo namo, bet d&r 
nepasveikę

.. . . _ _ _ _. i muose dalyvavo 508 nariai.
Nelaimes užpuolė Daugėlų j^j jnktj; pirmininku Stasys

seimų I Drevinskis. vicepirmininku 
i Longinas Švelnis. sekreto-

Grižo namo iš ligoninės J Sunegala vo inž. Kazys • rium Antanas Matjoška, fin. <L0 
Napoleonas Jonuška. Stepo- Daugėla, gyv. Bedforde, N. Į sekretorium Adomas Druz-I^s 

T ... . T . į H. Jo sūnui Brigham ligoni-i dis. iždininku Algis Makai-
nas Janeliūnas n Jonas : u-;nėje Bostone padaryta ope-j tis. maršalka Vytautas Ivaš- 
dickas. bet dar nepasveiko.. J aJja ‘ Ra. (,irektoriai/; §tasys Gri.

Linkime jiems greičiau li-Į • Linkime abiem greičiau j ganavičiu^ Antanas And- 
»pasveikti. ; imlioms, Ona Ivaškienė. Al-

te J i fonsas Baika jr., adv. Jonas
P. Žičkus ligoninėje i Paskul!n£ ekskursija j Grigalius, Edmundas Ket-

~ ... _ j virtis ir Romas Bričkus. (Su-
Žurnalistas Povilas Žič- 1T . ’!U',( i?0 į1/1 ^t' opą-; rašyti pagal balgų ska^.ių)<

kus guli Carney ligoninėje,'/!.e u'r l kontrolės komisiją iš-)
kur tikrinama jo sveikata, j ^is paskutine didele B^to-• rinkti Vytautas Stelmokas,1

Linkime sveikam grįžti!™* .ian5,".z *■ a“dC .iave Andrius Keturakis ir Aiber

Kalėdų švenčiu ir Naujųjų Metų proga sveikina savo

mieluosius klientus

Trans-Atlantic Travel Service,
393 VV. Brvadway, So. Boston, Mass. 02127

Aldona ir Jonas Adomoniai 
ir

tarnautojai

, sėjęs
Sveikiname visus savo klientus, draugus ir pažįsta

mus ir linkime malonių Kalėdų švenčių ir laimingų

Naujųjų Metu.

Scholastika ir Vytautas Stelmokai

zr

namo. •Seivice ištaigos organizuota tas Jarytis.

Iš mūsų šachmatininkų 

veiklos

Sunday Herald ir Globė

iek>rtUisija, kini gi iš sausio Kitą kartą šiuos rinkimus 
4 dieną. i panagrinėsime nlaeiau.į panagrinėsime plačiau.1

Šachmatų rungtynės ! Auko, Va|lrio

Bostono tari,klubinėse So.
Bostono LPD-jos šachmati-; gimnazijai

SOI T.’I BOS'i ONO LIETI VIŲ PILIEČIŲ KLU BE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TKL’V GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

I
H

t
K-t

Gana

nereikalingai eikvoti kurni alyvą
Alyva kūrenamo*

šiko oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės 
l'ruduktin^uDuis 

tiražai 
Ekonomija Namams. Šildyti 

geriausias pirkinys

Abu Bostono dienraščiai ninkai gruodžio 1 S d. rungė- i LB Bostono apylinkės val- 
gruodžio 12 d. minėjo Leo- si prieš South Shore koman-i dyba ir A. Grigaliūnas auko-| 
ną Navicką iš Neu ton High da. Mūsų vyrui laimėjo 2 ie no ?25. J. Vembrė—$15,
School. laimėjusi 
Boston Novice“ 
rungtynes puikia 
4-0.

"Groater taškus (A. Leonavičius 1 ir, J. Leščinskienė — $10. 
šachmatų I eonas Navickas 1). o 3: Aukas priima S. Griežė- 
pasekme sunkios partijos liko neuž-. Jurgelevičius Keleivio admi

nistracijoje.

LIETUVIŠKI PIETŪS
liai, Rugelis dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai n.istebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

(I iaiit;

baigtos. £ i

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, putėj?, oro filtru, 
termoktat?, kontrolę ir da'rb? su
jungti rūsy su vamzdžiais- 

10 mėty garantija.

«9R
Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena f-iTGO CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. HEATING OILS
Alvva šildvmo soeeialistai070 Adams Street, Ouiaey, Mase.

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisa., 21 vai. per diena

Skambinti — Boston: 436 1204 773-4949

COSMOS PARCELS

ENPRESS CORP. 
144 Milbury Si. 

YVORCESTER, MASS. 
Tcl. SVV 8-2858

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydos.

***##♦#*#♦♦#**♦#**♦♦*
vedžioja. PLOKŠTELĖ

yra vienintele oficiali 
ga VV orcestery, meri siunčia Į 
siuntinius tiesiog iš VVorcea- i
terio j Lietuvą ir kitas Rusi , 
jos valdomai sritis- Čia kai-

AVoorf Sųuare 
H ordinare Ce.

bar-aiakae S. i. ALEKNA
S4S EAST CP.OAh'VA? 
Sul.rr« MASS.
TELEFONAS AK 8-4148 hetjarni’i Ah'ore Dažei 

Fop?ei\» Sienon ■»Stiklai
Visokie reik ratais narnamu 

Reikm-ovs piinoberiaKis
k*»*

Peter Maksvytis
Carpenter i Bsildei
49 Church Street 

k. Milton, Masu.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus i* lau
ko ir viduje, ttyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pajral Jn«j» reika
lavimu. Jaukite visados iki S va
landų vakaro

Telefonas: 698-8675

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

Paštu nesiunčiame.

bam. lietuviškai, pal.rn.u-j .feiei(>„sf. AS 8.2g56 ,
greito.., „žin.nga.. [Jr. j.*.

3iuntin tai aueir.a greitai u į I TEL. AN 8-2124

U)r. Amelia E. Rodd<
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST! 
Valandos:

nuo 10 ry*c iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždare.

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

tvarkingai.
Čia galina* gauti įvairiau Į t

Dr, J. Pasakarnw

siu importuotų ir vietinėj, 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklieni

IF 1 N US
C 0PT0ME7RISTAS 
j Valandos:

un-p> 9 vsh rvto iki 5 vai. vak Į. 
š Trečiadieniais nporiimama i

, 1 447 BROaDWAY 
South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
g

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai veistus, išpildome gydytoją re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vairių — eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pnarm.

182 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6626

Nuo 9 rai. ryto iki 8 vai. v„ išskyrus šventadienius lr sek*.

f

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

r .ūsaa-B
□ Krosniesaptarna vimas
□ Automatinis ^įpilimas
□ Patogios mokėjimo "sąlygos |
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

A ?'
fi j 268 • 4662;

iJ. .Ii. Mt

A. J. NAMAKSY
Rssl Estate & Insurance 

i 321 Country Club Rd. 

>Newtun Centre. Mass. 02159 
| Tel. 332-2645

Laisves Varpas
, LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vai. 
AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Vvorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai
IS BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

gara ntuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai* rak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

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

South Boston Savings Bank
ALFRED VV. ARCHIBALD PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Masa. 02127
Skambinkite 263-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
po pietų, „ i

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Maaa. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vai. 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

j

; Trans-Atlantic Travel Service

DABA
už nemažesnių.; kaip S],000 dvieju 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš (ikruj:; tos rūšies indėliui duoda 
6.27% pelno)

už visus -kitus indėlius moka

6%

51%

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš $274,000,000

2.t

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar Į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pmleisti atosto
gas 1-loritloje, sauietese salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t u v y 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pr^ 
kės tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

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

Trans-Atlantic T rading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — —- — 9—5
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta J

393 We«t Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis




