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69-TIEJI METAI

Rusas kalinys 
giria lietuvius

Arabų ir žydų balsai 
optimistiški

Arabai ir žydai pirmą kartą spaudo vieni kitiems 

rankas ir betarpiškai kalbasi. Reiškiamos viltys, kad būsią
Prieš du mėnesiu iš Leningrado išvykęs ir lapkričio į 

Jis trisdešimt ketverių metų teisininkas. Rusijos demok-j 
Jis trisdešime ketverių metų teisininkas. Iiusijoss demok-: 
ratinio sąjūdžio (gen. Grigorenko, Pavel Litvinov, laku i 
ir kt.) dalyvis, trejus metus atkalė jęs koncentracijos sto-j 
vykioje.

Radio Liberty centras jam nurodė \ lika ir Eltos re-J Bostono savanoriai kūrėjai prie atskiro stalo Bostono ramovėnų suruoštame Lietuvos kariuo- 
dakciją, kur jis, iŠ anksto susitaręs, atvyko gruodžio 1 d. •. menės atkūrimo sukakties minėjime lapkričio 25 d. Iš kairės i dešinę: Silvestras Kontautas. Stasys 
čia jis daugiau kaip tris valandas pasakojo apie kon-'Griežė Jurgelevičius. Antanas Stapulionis. Kazys Merkis, (iprionas Mališauskas, pašalietis. Juozas 
centracijos stovyklą ir, svarbiausia, apie ten buvusius lie- j Liutkonis, Antanas Bertašiūnas ir Juozas Valic kas. Trūksta Stasio Santvaro.
tuvius, jų didvyriškumą ir savo su jais draugystę. 1964 * 
m., atkalėjęs trejus metus, jis buvęs paleistas, bet visą ■ 
laiką susiiašinėjęs su stovykloje likusiu savo artimiausiu I 
draugu Vytautu. Antano s., Basčiu. Fapasakojo labai • 
susijaudinęs maždaug taip: j

”Aš pasakoju savo įspūdžius nai kiek jų neperdėjęs!

Nuotrauka J. Kentelio

ar padailinęs. Mano santykiai su lietuviais padarė man

LIETUVOS ATSTOVO JUOZO KAJECKO 

SVEIKINIMO ŽODIS

Giliai nuoširdžiai sveikinu visus geros valios lietu-

■ Lietuvoje žuvo 
prof. P, Baublys

pasiekta susitarimo, nors iki jo kelias dar ilgas.

Mirė generolas 
P. Plechavičius

. Po pirmųjų dienų pasita- 
’rimų Izraelio, Egipto ir Jor- 
jdano Ženevos konferencijos 
i delegatai, laikraštininkų ap
klausinėjami, prasitaria, kad 

Po sunkios ligos gruodžio pradžia esanti patenkinama
19 d. Chicagoje mirė gen. ir konferencija galinti duo- 
Povilas Plechavičius, gimęs ti teigiamu rezultatų. Nors 
1890 m. Tai buvo vienas pla- pirmame viešame posėdyje 

Į čiausiai žinomas ir daug į- ir buvo žodžiais piktokai ap- 
‘ vairiu ginčų ir sensacingų į- sikapota. bet tai esą tiktai 
vvkiu sukėlęs karys. ‘ reklaminiais sumetimais, o 

‘ Labiausiai jis ‘pagarsėjo po to vykę uždari posėdžiai 
kaip 1926 metų perversmo jau buvę produktingi. ir 
vykdytojas, kuriuo Jį pasky- priešininkai mandagiai svei-. . , Giuodžio 16 d. iš Vilniaus

neišdildomo gilaus įspūdžio. Tai yra nepaprastai tvirto ; vius Kalėdų ir Naujųjų 1974 Metų proga. j Maskva skridusi‘lėktuvą
būdo, kieti, užsispyrę, giliai religingi žmonės. Net tokie | Reikšdamas visiems gilią padėką už kilnią veiklą bei ištiko nelaimė. Tarp žuvusių Vnln#»č»in nknnjipiins m<»tii i o ,

didžiarusiai nacionalistai, nedalomos Rusijos šalininkai,' aukas Lietuvos bylai, kartu labai nuoširdžiai visiems dė- keleivių yra ir prof. d r. Pet- suorganizavo Vietinę • o f ^k^H
pripažino lietuvių garbingą elgesį ir jų būdo orumą, kuris kojų už man pareikštus sveikinimus bei linkėjimus Šv. ras Baublys, 69 m. amžiaus. ,' rinktinę bet atsisakė vykdy- tįjnčiu^fakt^^kurie^ ^urėtų 
sudaro aureolę šiai mažai tautai. . Kalėdų ir Naujųjų 1974 Metų proga. Linkiu visiems ma- Vilniaus universiteto vaikų * ti vokiečių reikalavimus, to- ' jemtj ‘ konferencijos pasise-

Svarbiausia noriu kalbėti apie savo artimą drauga' Ionhi Ka’ėdų Švenčių ir laimingų'.Naujųjų 1974 Metų bei jr infekciniu ligų katedros (dėl buvo jų suimtas ir kalin- kima ir taikos Viduriniuose 
Vytautą Bastį, arba. kaip jį vadinau. Vytą. Gražuolis, sikm«s tiek asmeniniame gyvenime, tiek veikloje Lietu- vedėjas, nepriklausomybės tas.. , . A ., ! Rytuose įgyvendinimą
puikūs veido bruožai, pilkos akys. Tvirto, kieto būdo. Jis,vos ^akui-

J. Rajeckas,

rė perversmo sumanytojai. į kinasi ir rimtai kalbasi.

buvo draugas, su kuriuo, stovyklos terminologija kalbant,: 
dvejus metus gėriaji kartu arbatą. Arbatą stiprią, kokios
čia niekas negertų, nes nuo stovyklos maisto visų kalinių Washingtonas, 1973. XII. 18 d. 
viduriai buvo nuolat sugedę, ir tokia karšta, stipri arbata
buvo vienintelis išganymas, vaistai. : ;r-y; ... „ . r„ :

Vytauto tragedija buvusi ta. kad. kai lietuviai parti- Mieli ir Brangūs Lietuviai!

metais skautų ir Fraternitas 
Lituanica narvs.

Atvykęs į Ameriką, jau Atseit, pirmą kaitą Sovie- 
jokio visuomeninio vaid-*tu s-gos ir JAV užsienio

Lietuvos atstovas

s:

■ mens nebevaidino.
i Velionis paliko žmoną, j
sūnų, dukterį ir du brolius į yeron‘s/flj pasidavė 
Lietuvoje ir po vieną brolį! 

b Anglijoje, Vokietijoje ir nužudę 32 Žmones
, JAV-se.

'reikalų ministeriai. siekda- 
*mi to paties tikslo, dalyvau
ja konferencijoje. Daroma 
I išvada, kad šios didžiosios 
valstybės galinčios savo pa-

„ -n, A. . . , rašais garantuoti ir būsimąPenki Palestinos terons- žvdu_arabu taikos sutal ti. 
t-ji r»aorr»hė Pan American • ■ 1 .zanai, miško broliai, buvo stiprūs, jis buvęs dar maža

berniukas. Kai 1949-1950 m. buvęs duotas partizanams ši diena meilės, geros valios ir vilties šventė, 
įsakymas, kas gali įsijungti į civilinį gyvenimą, Vytautas Šia proga mūsų mintyj pirmiausia skrenda į tolimą !> 
pajuto norą prisidėti prie partizanų judėjimo. Kaip tik Sibirą, nešdamos jums. ten ištremtiesiems, nuoširdžius .
tuo metu prie jo prisistatė kažkoks žmogus ir pradėjo kai- mūsų linkėjimus sveikatos ir ištvermės. ! L krainiečių laikraštis Svo-
binti įsijungti į partizanus. Kad ir labai jaunas būdamas.; Jūs. broliai ir sesės Lietuvoje, galite tikrai didžiuotis bodą rašo. kad \ arsuyoje 
Vytautas buvo atsargus. Jis patikrino jam prieinamais savo nepaliaunama ir sėkminga kova su rusu okupantu. sušaudyti Juozas Miakišius, 
šaltiniais, kas tai per žmogus, ir sužinojo, kad tai esąs‘ Jūs puikiai žinote, kaip Tr mes
provokatorius, jau ne vieną įklampinęs. Užsidegęs šventu ; Kalėdų švęsti ne vien dėl to, kad
pykčiu, Vytautas išsikasė savo kadaise užkastą vokišką! rai, bet svarbiausia dėl to, kad Kalėdų apeigos, papročiai k;Pčni dahnv nrie^Vilniaus' 19■ ;irnJ-rbU i Gi-iiH^tinius ryšius ar bent pokal- 
Walter revilverį ir septyniais šūviais nudėjo provokatorių, i ir tradicijos yra nuo seno artimai susiję su lietuvių tau- ‘sušaudę daug žmonių „„.--j- • ’ bius.
Jam visi siūlė pasakyti, kad jis jį nušovęs apiplėšimo tiks-; tosaka, lietuvių tautine sąmone, pačia Lietuvių Tauta. 1 tininka dar nuskrido i Ku- Pu mą kartą žvdų atstovai
lais. tada bausmė būtų buvusi keleri metai. Bet jis atsisa- Linkime jums ateityje laisvai šias šventes švęsti, jo- ?{ongr(>sfjiaflttfll rupi\^Tn'^a ir ten pasidavė. prasitaria, kad Izraelis lin
kė ir gavo 25 metus, kaip politinis. Jis tada buvo 17 m. ir’ mis džiaugtis ir stiprinti savo dvasines jėgas. Laisvojo ; i Kadangi ir natvs arabai j Pasį^au.AJmo
6 mėnesių. Jo tragedija buvusi, kad jis norėjęs įsijungti, pasaulio lietuvius kviečiame ryžtingiau jungtis į Lietuvos Simas Kudirka j nasipiktino tokiu žygiu, tai užimtų ai abu sričių klau-
į partizanus, kai tas judėjimas jau buvo besibaigiąs. Nors! laisvinimo darbą. į . . . _ ... I Kuwaitas teroristus atidavė Į
yra tikru žinių, kad mažos partizanų grupės laikėsi miš-; Nors praeitieji metai neatnešė didesnių laimėjimų, , 1>1 'a. Morokui. o šis žada nerduo-į Tuo taijau nusitarta
i -U ir'* * i -4. • T j 4.-1 -i -4. H • -i , , - ... kongresmanai kreipėsi i Ki-..- p„iQS.4:r.AC ^oksn-aitn rsudarvti kariškiu komisija,kuose iki 19o6 m. Vytautas karstai sakydavo: netikekite į bet tai nereiškia, kad nustojome vilties ateičiai ir turime i \-.Jfi U1 PaIes inos pabėgėlių ;
jei rusai sako. kad patys lietuviai kovojo su partizanais., nustoti savo tikslo siekę bei uždavinius vykdę. Apvaizda > būtu paleistas Simą rr ” mu '
Tik reguliarios raudonosios armijos ir NKVD daliniai Į padeda tik tiems, kas kovoja už savo teises ir laisvę. To- 
tegalėjo su jais susidoroti. Į dėl ateitis mūsų neapvils.

Taigi, tas jaunas 17 m. gražuolis vyras visą savo į Žengdami į Naujuosius Metus pasirinktu keliu, drau- 
jaunystę praleido stovyklose. Kartais dalindavomės savo ’ge žen§‘arne ! tautos laisvę ir nepriklausomybę, 
gyvenimo įspūdžiais. Aš sakydavau, kad tokiais ir tokiais:
metais lankiau aukštesnę mokyklą, o Vytautas atsakyda-

Sveiki sulaukė Šventu Kalėdų! Tebūnie Jūsų širdyse r i •• • * >-
i iena meilės, .eros valios ir vikies šventė benklJOje SUSŪUdC , tai pagrobė Pan Amencan j pi,ma kartą nuo 1949 me- 

j bendrovės lėktina ir įeika- izraelio ir arabų atstovai 
tlayo paleisti Giaikijo.,e nu- prje vjeno stalo ir rim- 
teistus uz lėktuvo pagiobi- taj diskutuoja taikos klausi
ma du iu organizacijos na
rius. Negavę teigiamo atsa
kymo. iie Pomoie ta lėktų-f

ma.
Pirma karta nuo 1967 m.

s Kudir- '■■'pan Amm>an bendrovfs j vjkdyti arabų ir Izraelio ka-
a lėktuvu nelaimes tyrinėiat,Inp JpynJV atitiaukimą is 

jo paleisti, tai kad bent būtųjf^m veikalui specialus aukš- dabartinių^ pozicijų, kad ne
ką. Jei šiuo metu negalima lėktuvu

vo. kad tada buvęs Karagandoj; kai aš sakiau, kad lan
kiau universitetą, jis sakydavo, kad tuo metu buvo tokioj 
ir tokioj stovykloj, ir t.t. Jis buvo asketas, pripratino save! 
visai mažai valgyti. Turėjo prisijaukinęs katę, kuriai sa-Į 
vo skurdaus žuvies davinio visuomet atskirdavo gabalėli. Į 
Ji jo laukė pakeliui į darbovietę. !

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas

New Yorkas. 1973 metų gruodis.

kiltų susirėmimų.
Izraelis tikisi, kad, giąži- 

nant arabams okupuotas že
mes. turės būti sudalyta Iz
raelio ir JAV karinė savitar
pės pagalbos sutartis. Vadi
nasi. Ameiika turės garan-

LINKIME BENDRAMŪSŲ SKAITYTOJAMS,

Vytautas ilgai sėdėjo Vladimiro kalėjime, mėgino DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI 
pabėgti ir už tai gavo dar trejus metus priedo. Kalėjime
atsisakė vaikščioti į komunistinius subatvakarius. mark
sizmo pamokas.

Nuo 1944 iki 1954 metų kriminalinius ir politinius 
nusikaltėlius laikė kartu, ko nei caro laikais nebuvo daro-Į 
ma. Kriminalistai buvo lyg ''administracijos prailginta' 
ranka“. Jie buvo didžiausia stovyklų rykštė: užpuldinėjo,i 
plėšė, užmusinėjo. Sykį užpuolė, nužudė ir apiplėšė vieną 
lietuvį. Lietuviai, kurie gyveno susispietusią bendru me-

MINGU NAUJŲJV METŲ!

“KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI, REDAKCIJA IR 

ADMINISTRACIJA

Keleivio Leidėjai, Redakcija ir Administracija

išaiškinta, ar saugioje vieto-j*o< pprpi^fmas lietuvis Sau- 
i je yra jo seimą. 11:”< a vnr»as. ^h,o metu iis

jA?» Ro’.-r'rpp aiškina Romoje, 
į Rašte pabrėžiama, kad j
Valstybės departamentas tu-! -------------- ------------------
ri padaryti viską, ką jis ga-; šešios naštos turinčios a- 
li. nes Simo Kudirkos, io šei-, rabu valstvbės, kurios eks- 
mos ir kitų asmenų likimas!nortuoia i nekomunistinius|(U0{j lzraeIio saugumą. Bet 
yra svarbus veiksnys nusta- kraštus beveik pusę ten rei- tai- #a nėra ja5ai pOpUHa- 

kabn-es a’vvos. ios kainą biznis f}. Amerikoje ga
li atsirasti labai daug tokio 
karinio įsipareigojimo prie
šu. Žinoma, sovietai tada 
panašiai garantuotų Egipto

tyti, kokia turi būti Ameri-
“įkos pozicija santykiuose su! n?’kė!ė beveik dvioubai. Tas 
-; Sov ietu Sąjunga. ;’”bkn’«;ai palies EEuropą ir

‘ Janoniia.
Naftos kaina nakėlėirVe- (

nemiela, ir. reikia manyti, Į jr kjĮU araiblJ kraštu saugu- 
pakels ir kiti kra-tai. j ma o (oks faktas gali kada 

Airijos teroristai Anglijo-; nors supirdvti abu milžinu 
, T t , - -- je pradėjo dėlioti bombas, j viena prieš kitą.
dr Juozas Jurkūnas. jzymus,per aejta savai, , „ndo.; Konferenciios silnnvbė—
antininku ir Lritii m>ryoni’7Q- 1 . ii i • ji • n* ••ne sprogo 16 bombų ir buvo kad įoje nedalyvauja Sirija, 

‘cijų veikėjas. Velionis buvo sužeisti 74 žmonės. Į kuri dar ir dabar mosykuo'ia
Ti*vs bombos sprogo teat-i kardu prie? Geldos Meir

bos Angeles mirė 
dr. J. Jurkūnas

I
Gruodžio 18 d. čia mirė 
. Juozas Jurkūnas. įžymus 

tautininkų ir kitų organiza-

ne. susiorganizavo ir nakti užpuolė kriminalistų barakų, yybę ir gyvybę nuo kriminalistų Gynėsi ir vlasoveai. va-S’dkt re.'vi'enanrt'poii'cijoVbOrti-kalva. Bet reikia manyti. 
Buvęs tai klaikus kruvinas mūšis su peiliais ir kitais ran- karų UKiaimeciai ir kiti. \ eliau kriminalistus atskyrė nuo tan) diplomą yuo 1938 m nėje. Blogiausia, kad nuo to- kad du didieii.jei susitars, 
kų ginklais. Buvę daug aukų. Bet nuo to laiko lietuvių p elitinių kalinių. i jjs tarnavo užsienio reikalu kiu bombininku beveik nėra atvarys ir Siriją prie deiybų
nebeužkabinėjo. Taip lietuviai gynė savo skurdžią nuosa- (Pabaiga kitame numery) ........ ministerijoje. jiriemonių apsisaugoti. stalo.
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uždavinį atlieka, kiek jėgos, 
išmintis ir lėšos leidžia. Ga
limas dalykas, kad yra žmo- 

1 nių, kurie tų uždavinį geriau 
Ak. kokių gerovių ir laimiu paskiri tautiečiai vienas atliktų, bet to savo gerumo» 

kitam, o visuomenės vadai net ištisai tautai Kalėdų ir Nau-! ^°-je sr^.'je (*ar nėla Pai0_j 
jųjų Metų proga neprilinki! lr dar vis su pagražinamai- r™ x ..

Jeigu linkėjimai įsikūnytų... Prezidentas ir rinkimai Vliko seimo nutarimai
J

(Tęsinys, I Vliko seimas, susirinkęs 1973 metais savo 39-ties
' metų jubiliejinei sesijai Toronte. Kanadoje, sveikina Tė- 

ou T .. . Mes matėme, kad Baltijos valstybės, kaip ir Lenkija,' vynėje kovojančius ir kenčiančius brolius ir seses ir vi-
siais priedais: „nuoširdžiausiai“, „karštai sveikindami“.^, ^au -^2 jn. Kooseveito buvo pažadėtos Stalinui, bet tai, sus laisvajame pasaulyje esančius geros valios lietu; ius.
"giliai tikėdami“, net "melsdamiesi, kad tai įvyktų“. ("K^kv.Vn.'^didesmės nma nebuvo skeibiama d41 rinkiminil< sumetimų. Rinkimams 

praėjus, tas argumentas atkrito, ir Rooseveltas surado 
.įaują argumentų savo nusikaltimui pateisinti. Jaltos kon
ferencijoje. pagal tų patį autorių, buvo taip pasakyta:

'Kiekvienos didesnės para 
pijos biudžetas vra didesnis 
už VLIKo“.

Iš tikrųjų, Vilkas šiemet 
iki gruodžio 1 d. turėjo 
$36.125 ir išleido $34.769. 
Administracijos reikalams 

Nepaprastai gausūs ir net nuoširdūs Lietuvos laisvės I (patalpų nuoma, raštinės iš- 
linksniuotojai, kurie savo patriotizmui įrodyti taip garsiai J laidos, algos, kelionės)—tik 
daužosi kumščiom į krūtinę, kad net anoj pusėj Atlanto $8,409.
dunda, Vlikui per metus drebančiais pirštais sumeta vos Eltos biuleteniams lietu- 
30,000 dolerių... Ko verta yra ta suma prieš ta didžiulį italų, vokiečių ir

Mes irgi sutiktume atsiklaupę per visas Švenčių die
nas melstis ir net gulėti kryžium žemę, jeigu tie linkėtojų 
žodžiai atitiktų ir jų veiksmus, jeigu tie linkėjimai tikrai 
būtų nors iki pusės įgyvendinti. Bet — deja.

uždavinį, kurio siekiama? Kaip teisingai "Tėviškės Žibu
riai“ pastebi, tai tik vienos parapijėlės biudžetas. Iš tiesų, 
tai tik viena medinė ir sena tautiečio lūšna, tai tik dešimt 
menkos markės automobilių, tai vieno paprasto fabriko 
darbininko santaupos banke. Ir tais kišenpinigiais per 
metus vaduojame Lietuvų, norime sukrėsti viso pasaulio 
politinę sųžinę! Ir tada, kada tik vienas Los Angeles poli
tinis „tremtinys“ šiandien yra vertas pusantro miliono do
lerių. Atleiskite, — ne jo patriotiniai žodžiai, o jo turtas!

Šiandien dešimtis kalbių ir lietuvybe bei mūsų kultū
ra "besisielojančių" tautiečių galėtų užbaigti įpilti milioni- > 
nio Lietuvių Fondo aruodų su kaupu, jeigu jų žodžiai bū
tų paversti jų pačių veiksmu.

O. tas visų mūsų linkėjimų, troškimų ir pranašavimų 
amžinasis priedas — jeigu!.. jI

i

ankstesniais metais, neįsikūnys. Kad tik nebūtų dar blo- j 
pasaulyje gyvenančius lietuvius...

!
Jeigu mendrinės organizacijos tikrai bent kartų nors • 

savo vadų barzdomis bendroje meilėje susiglaustų bend-, 
ram kultūriniam ar politiniam tikslui pasiekti...

Jeigu spaudoje besiruošiantieji be rimto pagrindo 
sukiaulinti savo šviesų aitimų prieš tai nors persižegtotų 
ir tuo metu leistų atvėsti savo perkaitintiems tulžies ak-j 
menims...

I
Jeigu visi dūsautojai dėl jaunimo nutautėjimo ir nuo • 

lietuviškosios visuomenės nuspurimo patys išaugintų nors ’ 
po viena savo pačių lietuviškos dvasios vaikų...

4i
Jeigu narsuoliai, kapojantieji liežuvio kardu kairėn • 

ir dešinėn, vis dėlto sugebėtų atskirti Lietuvos lietuvi nuo ' 
komunistinio ruso okupanto...

»l
Taip. tada tai tikrai ateitų ne tik Naujieji Metai, bet ‘ 

ir Naujieji Dešimtmečiai!

Betgi — be reikalo mes ir 1974 metų išvakarėse taip Į 
pasiguodžiančiai svajojame. Jokie linkėjimai, kaip ir Į

prancūzų kalbomis ir kitiem 
leidiniam — $13.220.

Radijo transliacijom (Va
tikano, Madrido. Manilos) 
'šleista $8,985.

Aišku, jei būtų daugiau 
’ėšų. galima būtų ir Vliko 
darbų labiau išplėsti.

„šitame posėdy Rooseveltas ir Stalinas taip pat ap
darė Baltijos valstybes. Prezidentas nurodė, kad Ameriko
je yra baltų, todėl jų nepriklausomybė yra moralinis klau
simas amerikiečiams, ir jis jaučia, kad viešoji nuomonė 
.eikalaus tų kraš.ų gyventojų kokio nors atsiklausimo 
prieš galutinį sprendimų. Vienu metu Rooseveltas juokda
masis pastebėjo, kad tada, kai sovietų kariuomenės užė
mė Pabaltijo valstybes, jie negalvojo kariauti su Sovietų 
Sąjunga.“

Tuo pačiu argumentu jisai aiškinosi ir savo žmonai 
Eleonorai, kaip rašo Joseph P. Lash knygoje „Eleonor 
and Franklin“ psl. 718 išnašoje:

Išklausęs Vliko valdybos, Vliko tarybos ir kitų refe
rentų pranešimus bei diskusijas dėl jų ir turėdamas gal
voje, kad Lietuvos valstybingumo pozicijoms ginti ir Lie
tuvai iš Sovietų Rusijos okupacijos išvaduoti vienas iŠ 
svarbiausiųjų veiksnių — tarptautinės politikos raida — 
šiuo metu Lietuvos bylai nėra palanki, kad Lietuvos vals
tybinio suverenumo vykdymo atstatymas gali dar ilgai 
užtrukti, Vliko seimas todėl prašo ir skatina laisvojo pa
saulio lietuvius dar veiksmingiau jungtis į Lietu, os vada
vimo pastangas savo darbu, žiniomis ir pinigine auka. 
Taip pat kreipia Vliko tarybos ir valdybos dėmesį į reika
lingumų mūsų išeivijai turėti vieningas orientacines gai
res, o visiems Lietuvos laisvinimo veiksniams ir veikėjams 
— vieningų veiklos programų ir vieninga Lietuvos laisvi
nimo darbų vykdymų bei finansavimų.

Seimas pabrėžia, kad, siekiant vieningo Lietuvos iš
laisvinimo darbo, Vlikui tenka sunki pareiga burti visas 
mūsų jėgas, telkti išteklius, kad jų užtektų ilgai kovai. 
Vliko. kaip Lietuvos valstybingumo tęsėjo, vaidmuo yra 
labai svarbus ir dėl to būtinai išlaikvtinas.

Seimas pritaria minčiai, kad Lietuvos gyvenimo se
kimas ir jo objektyvus vertinimas yra vienas iš svarbesnių

„Kada Franklinas grįžo iš Jaltos, aš pasakiau jam. 
kaip esu nusivylusi ir pritrenkta, kad Estija, Lietuva ir 
Latvija yra paliktos Sovietų Sąjungai, pagal Stalino norų, 
o ne nepriklausomos ir laisvos. Jis paklausė mane: „Kiek _ 
žmonių Amerikoje gaivoja taip kaip tu ir norėtų kariauti j 
už laisvų Estiją. Latviją ir Lietuva?” Aš atsakiau, kad to
kių būtų nedaug. „Well“. jis atsakė, „jeigu aš būčiau rei
kalavęs tiems kraštams nepriklausomybės, tai aš turėjau , Vliko valdybos uždavinių laisvinimo kovos bai e. 
pagalvoti, kuo galėčiau paremti savo reikalavimų, kuris •
galėtų pareikalauti karo. Ir aš nusprendžiau, kad ameri- j Todėl seimas siūlo Vliko valdybai:
kiečiai nepakankamai susirūpinę tų kraštu laisve, kad. , _v. . ,u r -r 1. visomis galimomis priemonėmis kelti aikštėn oku-

! panto daromas Lietuvai skriaudas. Šiam tikslui atsiekti
v - i... „ : j_ _________ plėstina Vliko informacijos tarybos veikla. Svarstyti ivai-Korejos karo metu per prezidento rinkimus taip pat L . , . . _. J x -•i o iu;i r.,, • nūs budu ir rengtis Lietuvos bvlos iškėlimui taiptautineseiškilo užsienio politikos klausimas, bet jis neišėjo iš nor- “ua w“uu “ * engti 

malių vėžių. Chruščiovas gyrėsi, kad jo laikysena pade- ol8anizaciJose- 
jusi J. F. Kennedžiui laimėti rinkimus. Čia nesvarbu pats

Dabartinis Vliko pirmininkas prezidento linkimus.
laktas, bet sovietų galvosena, kad jie galį paveikti JAV 2. Toliau palaikyti įvairias radijo transliacijas, skir- 

. tas pavergtajai Lietuvai.
dr. J. K. Valiūnas. . vt , , i- „ - , - 3- Kreiptis į visas už žmogaus teisiu įgyvendinimų

ie namo ai o me u e somas oc e e eris pa ai e k0VQjančias organizacijas, mokslo žmones, visuomenės
sva.b.us užsienio politikos paregimus, H. Kissmgeno veikėjuS, religinius vadovus ir religines ornanizacijas, ieš- 
surasytus. bet jie taip pat neisejo is normalių vėžių. To, kant lbos laisvinim0 darbe. 
deja, negalima pasakyti apie Mc Governo pareiškimus,
užginančius visus Hanojaus tvirtinimus ir atmetančius 4 Prašyti Vatikaną, kad būtų periodiškai skelbiamos 
•vyriausybės nuomonę. Jis net bandė per emisarus užmegz- Maldos Dienos už komunizmo persekiojamus krikščionis.
ti tiesioginius ryšius su šiaurės vietnamiečiais derybų ir „ .

o. Padėkoti radijo valandėlių vedėjams, transliuo
jantiems programas pavergtai Lietuvai ir Sibiro lietu
viams ir prašyti sustiprinti informacijos teikimą.

belaisvių klausimais, pažadėdamas jiems viską, kas ap
sunkino ir užvilkino pradėtas derybas. Tokius ir panašius 
žygius naujas rinkimų įstatymas turėtų paskelbti jeigu ne 
krašto išdavimu, tai bent nusikaltimu. 6. Vliko seimas dėkoja visoms vyriausybėms, remian- 

! čioms Lietuvos laisvės byla. ir paveda Vliko valdybai šia 
i Bet panašiais nusikaltimais pasižymi ne vien demok- padėkų joms atitinkamu būdu perduoti ir prašyti tolimes- 
! ratai, kurių ypač minėtinas yra Henry Agard Wallace su nės paramos.
’ savo prosovietiška politika, bet ir respublikonai kurie, j

Jeigu bendrinės organizacijos tikrai bent karta nors ■ jj.abartinjs vliko vicepirminin- eidami į rinkimus prieš Rooseveltų, nusamdė visų pusią- 7. Vliko seimas nuoširdžiai dėkoja Vliko pirmininkui
+ miicii o L-iii f/lfoliniC \71cfo-VlC l • A •!_ 1 •  1 -Tuk*' MT\ •! KT 1 ZZ 11 EI.. T T 1 1 z-1 . T . u » • I T 1 4- IT* Z-V Z" Agiau. Kad tiktai neužguitų mūsų akių totalinis vištakis. 

kai jau nebeįžiūrėsime nei tos romantinės praeities, nei 
realios ateities ir nei savo raguotos galvos skaidriame 
veidrodyje.

Ką kiti rašo?

kas Juozas Audėnas, nuo pat pį Amerikos komunistų laikraštyje „Daily Worker“, kad dr. Kęstučiui Valiūnui, visai valdybai ir Tautos Fondo 
Vliko įkūrimo dalyvaująs jo va- to laikraščio skaitytojai balsuotų už respublikonus. Jeigu; vadovybei už ryžtingų ir sėkminga Lietuvos reikalų gyni- 
dovybėje. į toks elgesys nėra nusikaltimas, tai, mažiausia, padorumo Į mų.* I •

i stoka. J
AUKOS TAUTOS FONDUI) _ I 8. Seimas nuoširdžiai dėkoja Kanados Lietuvių Bend-

Bet visų blogiausia — apsileidimas balsuoti, kas lei- Į ruomenei. Seimo rengimo komisijai ir visiems Kanados 
džia knygos „The Idea of Fratemity in America“ auto- j lietuviams už vaišingų seimo priėmimų.
riui Wilson Carey Mc Williams padaryti tokių skandalin-, 
ga išvada (psl. 566):

LAISVĖS SEIMAS

Gruodžio 1-2 dienomis čios VLIKų, pasistengė į sa- 
Toronto mieste buvo susirin- vo delegacijas įjungti Ra
kęs Vyriausiojo Lietuvos Iš- nados lietuvius. Tai nebuvo 
laisvinimo Komiteto seimas, lengvas užmojis, nes Kana- 
Apie jį ten leidžiamas Tė- doje partinė veikla, tiesų 
viškės Žiburių savaitraštis sakant, yra jau nutilusi. Te- 
gruodžio 13 d. vedamajame ko rankioti pavienius asme- 
šitaip rašo: nis. pritariančius tos ar ki-

i tos grupės ideologijai. Bet
„Sukaktuvinis VLIKo sei- ^ip ten bebūtų, kanadle

mas, paminėjęs trisdešimt-. ciai pirmų kaitų taip.gausiai 
mečio sukaktį, buvo istori-, dalyvavo seime ir taip iš ai
nis dar ir ta prasme, kad į- stebėjo jo veikėjus. Rd- 
vyko Kanadoje. Tai kraštas, kia pasakyti, kad nė vienas 
kurio lietuviai pavergtos'jų VLIKu nenusivylė. Jie 
Lietuvos laisvinimo reika- , pamatė, jog VLIKas nėra 
lams yra sutelkę, imant pro- ■ senukų saujelė, o pajėgių 
porcingai. gana daug lėšų, žmonių kolektyvas, kurio 
bet VLIKo seimų priėmė pir- P,*i^ak.v.ie stovi žvalus, pa- 
ma kartų. Dėl to ir susido- tyręs ekonomistas ir politi- 
mėiimas jo darbais buvo ne- kasdr. J. K. Valiūnas. Žino- 
eilinis. Iš 41 atstovo 24 bu- ma. tai nėra kolektyvas savo 
vo Kanados lietuviai, o pus-' visumoje pačiu geriausiųjų 
antro šimto svečiu ir viešnių, mūsų pajėgu, bet tokių ge-

Š. m. lapkričio mėn. per 
Tautos Fondų, kuris telkia 

[lėšas Vlikui, Lietuvos laisvi
nimo reikalams aukojo' dr. 
L. Kriaučeliūnas (Palos Pk.. 
III.) —$50, S. Stelmokas 
(Landsdovvne, Pa.) — $50. 
dr. A. Razma (Jolliet, III.) 
— $50, Ed. W. Barauskas
(Scbennectady, N.Y.) -- $30, 
S. Mackevičius (Jamaica, N. 
Y.) — $25. Z. Dautartas 
(Chesterland, Ohio)—$25. 
dr. V. Mašalaitis (AVavne, 
Pa.) — $25.

(E)

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji.

Siunčiu prenumeratų už 
1974 m. ir liekanų, kaip au
kų Jūsų nuožiūra.

Linkiu Jums visiems, dir
bantiems lietuviškų kultūri
ni darbų, linksmu šv. Kalė
dų ir Naujųjų Metų.

Jūsų užimtoji spaudos Ii

„Bet aktyvių JAV-bių piliečių procentas yra vos kiek 
didesnis už komunistų partijos narių skaičių Sovietų Są
jungoje“.

Gaila, kad tame tvirtinime yra daug tiesos, nors laisvų 
ir diktatūrinių kraštų rinkimai yra visiškai skirtingi.

Bet labiausia reikėtų rūpintis, kad demokratiniai 
kraštai nusikratytų moralinio supuvimo vėžiu, į politiką 
pažiūrėtų kaip į padorų sportą, kur laimėjimas turi būti 
pagristas tam tikromis taisyklėmis, ir kad dauguma pilie
čių pervertintų šių laikų politinį „stock markete“, nuver
tintų jėgos, demagogijos ir melo vertybes ir iškeltų įsta
tymų, žmoniškumo, sąžiningumo ir padorumo reikšmę, — 
tuomet ir politikai bus priversti derintis prie naujo aukšto 
standarto.

Avės

9. Ypatinga seimo padėka priklauso Krašto valdybos 
pirmininkui Eugenijui Čuplinskui ir jo valdybos nariams 
už pavyzdingų Lietuvos reikalų gynima Kanados vyriau
sybės sferose.

10. Seimas dėkoja Amerikos Lietuvių Tarybai už ar
timų bendradarbiavimų ir efektinga finansinę parama.

11. Seimas sveikina Lietuvos Diplomatinio Korpuso 
narius. Amerikos ir kitu kraštu Lietuviu Bendruomenes, 
visas kitas už Lietuvos laisvę kovojančias organizacijas 
ir plačiųjų lietuvių visuomenę ir dėkoja už parodyta bend
radarbiavimų ir parama.

(ELTA)

T

sekusių seimo darbus, pripil- ros .valios žmonių, kuriems' mūsų spaudos bare. į *^1 Y?K|, KAD MOSV KOVA BUS LAIMĖTA,
dė erdvių Toronto Lietuvių Lietuvos laisvinimas dau-<
Namų salę. Politinės ir re- giau rūpi. negu kitiems. E-| e*'
zistencinės grupės, sudaran- samomis sąlygomis jie savo Balys Klovas

Žmonijos Išganytojo gimimo šventėje ir Naujųjų Me
tų aušroje gražiausio sveikinimo bei nuoširdžiausio linkė
jimo žodį betariant, norisi išreikšti viltį, kad Amerikos 
lietuviai su didesniu pareigingumu įsijungs į pagrindinius 
Lietuvių Bendruomenės uždavinius: Lietuvos laisvės sie
kimų ir tautinės gyvybės išlaikymą.

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE- j Tikėkime gimusio Kristaus Kūdikėlio palaima mūsų 
; darbams Naujuose Metuose.

JUNGTINIU AMERIKOS VALSTYBIŲ 

LIETUVIU BENDRUOMENĖS 

KRAŠTO VALDYBASTEPONAS KAIRYS

t



Ni. 30. 1973 m. giuudžii HEIJUV1S. SO. BOSTON a ūSiapiS u evx«bJ

KAS SKAITO BAIK

KAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVDKlAe 

TO NIEKAS NKPUK1A.

Bostono didžiausios draugijos 
rinkimai

į aštuntos ir į direktorius ne- keitė. Visiškai naujas tėra CLEVELAND, OHIO Dėl benzino stokos apri- Landsbergis. 126 psl., kaina
tik vienas A. Baika. Naujas bojo automobiliams greiti.! $5.00.

J pakliuvo. yra ir E. Ketvirtis, priešine- Ii SLA 14-to» kp. gyvenimo Tai labai sumažino susisie-į Laiškai Andromachai,-—
Devintoj vietoj atsidūrė ir tus A. Makaičio išstumtas . kimo nelaimių skaičių. ! Juozo J ininio originali kū-

' buvęs kontrolės komisijos iš iždininko kėdės. Į Gruodžio 2 d. Lietuvių į ryba ir poezijos vertimai,
narys Aleksandras Čaplikas, i į namuose buvo SLA 14 kuo-1 Belgai taupo benziną ir į 98 psl.. kaina $4.00.

Praeitame numei\ tium- ka, nei iž liniuką^ Algis Ala- p^Į^orių pralaimėjo ir Hen-

palikęs tik antruoju direkto-i Išrinktajai vadovybei lin- pos susirinkimas. Tai jau frankus kišenėje. Sekma d ie- LietuvisvargonininkatU- 
riu kandidatu. Iš buvusiu di-i kime sėkmingos veiklos, vi- trečias pastovioje vietoje, niais uždraudus automobi- eivijoje. parašė Juozas Žile-' « . ....... , • • , • i • i u..:™ .... i.____ ___ m..™*

pai pranešėme So. Bostono kailis, nei maršalka Vytau-. £epas.
Lietuvių Piliečių d-jos va- tas Ivaška, nei finansų sek- ,
dovybės rinkimų duomenis, retorius Adomas Druzdis : Nominaciniuose rinkimuo 
Ta draugija yra didžiausia jokių savo varžovų n atarėjo, se blogai sekėsi Romui Brič 
ir turtingiausia Bostono lie- Žymi dauguma balsuotojų ; kui. bet gruodžio 16 d. jam 
tuvių oiganizacija. Ji tuii savo balsus atidavė už juos.
per 1,000 narių, jos turtas Vadinasi, buvo pate kinti 
vertas kelių šimtų tūkstan- jų lig<jonne veikla draugi- tJneJ vletoJ 
čių dolerių, todėl verta ir jos vadovybėje. i
plačiau panagrinėti, kaip ' ' Labai gerai sekėsi Anta
jos rinkimai vyko ir kas lai-J jau kelinti metai vicepir-' Andriulioniui — jis pa-j 
mejo ar pralaimėjo. į mininkas Longinas švelnis Į kll° hgl antrosios vietos.

5 ra stumiama? tų pareigų, j
bet vis nesėkmingai. Nepa-j

i buvo laimingesnė — jis įėjo 
i direktorius, nors ir pasku-

sada atsiminti, kad jų drau- Sudegus seniesiems Lietuvių' liais važinėtis, pasilikę na- vičius. knyga gausiai iliust- 
gija'nėra vien biznio įstai- namams, tekdavo rinktis tai' niuose žmonės daugiau skai- mota, 304 psl., kaina $5.00. 
ga ir kad ji vi a lietuvių vieno, tai kito nario bute. O j to knygų. Taigi, nėra to bio- Pasakėčios, pagal Krylo- 

io-Į draugija, nes draugijos įsta-;tai sudarydavo nemaža keb-1 go, kuris neišeitų į gera.“
ič- tų 2 str. sako: Draugijos ^umV-

tikslas — rūpintis kultūros! „ .... ...
sporto reikalais, skleisti į Tam ^lajumskam

vą-
PsL

n laiko-

Šiandien į draugijų vado
vybes nelengva kandidatų 
surasti, ši draugija čia yra
vienintelė, kurioje dėl vado-1 a(^v- Nijolei Šležienei. Bet 
vybės dar yra šiokios tokios pi pralaimėjo tik 31 batsu. 
varžybos, prieš rinkimus žo-

Ona Ivaškienė jau eilė 
metu vis yra viena iš pirmu- 

siseke ir šiemet jo varžovei ; ju. Ir šiemet jai teko trečio- 
i ,i vieta.

Vytautas Petraitis, 217 
kaina $3.00. 

Napoleonas. Baltija. Ame
rika, parašė Vincas Ti umpa, 
2"1 ps!.. irišfa. kaina $6.00.

NuzmogintieJi, Vilniaus ir 
Seinų krašto lietuvių išgyve
nimai lenku okupacijos me
tus: parašė Petras česnulis, 
256 psl.. kaina $5.00. 

Užkandis. pasakojimai, 
16

• r* j • ‘

švietimą lietuviu tarpe, rū-i tJarpiu.i .u^.aigti ™«>i08o 5 j 
- - - ‘ į d. susirinkime pirm. Alton-j

! so Braziulio namuose turėjo- j
įme net tikrą pokylį. Nariai‘Juozas Kralikauskas, 205 
,* sudėjo dolerių produktams. J psl., kaina $4.00.
[juos parūpino kuopos iždi-j
i ninkas Povilas Šukys, o na- Į Vėjas gluosniuose, gluos-
I mų šeimininkė Nora Braziu- į n*a> vėjuje, du stebukliniai parašė Jurgis Jankus, 2 

susi. i vaidinimai, parašė Algirdas psl., kain a$4.59.

• pintis labdarybe ir t.t.
J. V-gas

Ka tik 23vcme

Tautvilą, romanas, parašė

YVORCESTER, MASS.

Lankėme Matulaičio namus Į b’enė, nors ką tik buvo
žeidusi koją, juos gražiai pa
tiekė.Ona Ti-kienė paprašė ma

no sūnų ją nuvežti į Matu
laičio seneliu namus Putna-

i
GAUSIEMS MŪSŲ KLIENTAMS LINKIME 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ ME f Ų 

ir dėkojame už mums rodytą dėmėsi!

Ta proga norėtume pranešti, kad dabar turime 
didesnį automobiliu modeliu pasirinkimą, i -kai
tant :

MOSKVICH STATION YVAGON 426 ir 427, 
plačiai žinomus MOSKVICH 412 ir 408, 
ZHIGULI 2101. 2103, STATION YVAGON 2102 
ir pigiau įkainuotus ZAPOROZHETS 968, o taip 
pat MOTOCIKLUS. ŠALDYTUVUS. TELEVI
ZIJOS IMTUVUS ir kiekvieno ga.ėjo ypatingai 
pageidaujamus

PREFERENC1NIUS RUBLIŲ DOVANINIUS 
CERTIFIKATUS.

Iliustruotas (spalvotas) visų AUTOMOBILIŲ 
MODELIŲ brošiūras ar kitas informacijas išsiun
čiame paštu pagal pareikalavimu.

PODAROGIFTS, INC
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės) 

NEYV YORK, N. Y. 10CC1 

Tel. (212) — 685-4537

Tada kuopos narių niekas, Gana toli atsiliko ir be-.
džiu ir raštu vedama aura-i, varžybos | veik visada buvęs pirmoj arlrne Elzbietos ir Domininko j nesirgo ir nebuvo mirusiyjų,
vija už tuos ar kitus kandi b,1!v0 tar>’ lli'<'ktorili- K“n<li-! vienoj iš piimuju vietų adv.! Mažeikų aplankyti. Su jais> vėliau trijų susirinkimų lai- 

atus. O muodžio ifi d „„t e'atu ! u™ 19. o iši ink'i te- Jchn Grigalus ši kartą jis važiavau ir aš. | kotarpyje mirė 4 nariai:
vra penktojoj vietoj. ! c‘aik Antanas Vaiksnoras,»

? Ta diena ten buvo atvy-. savanoris kūrėjas Juozas} 
labai gerai sekėsi iauno-' k°s’*š ^ov^^nce kleb. kun. į K?-ūba. EUė Sufrienė ir A- 

sios kartos atstovui Alfonsui-V?o1°va* Martin kus su baž-jgota Genienė. Per tą laiką 
Paikai, ‘ir. Jis buvo nesėk- nvčms choru. Namu salė bu-}? kuopą įstojo 5 asmenys.

i mingai kandidatavęs vie- vo Pilnuf/Iė kairaus pajėgu- 
ir gavęs mažiau balsu, kan-' . ... mo se«ehu. Visi su dideliu Kuopa turi dail. A. Vaikš-

Dar didesnės

datus. O gruodžio 16 d. net 
per abu radijus agituota, ka J'tereikia rinkti. : kfctun

Draugija, kaip minėta, tu
ri per 1,000 narių, bet ir 
vesta agitacija teišjudino 
ateiti balsuoti tik 508 narius.

Per paskutinį dešimtmeti 
mažiausia balsavo . (359) 
renkant 1969 m. valdybą ir 
dar' '
metais, 
nar
kas draugijai vadovauja.

re’k ė io
mu.

Cia buvo ir lieti

Stasys Griganavičius no- 
m i n aci n iuose r i n k i muose 
kandidatavęs i m'rmininkus

didatavo i direktorius ir lai-
mėjo pirmąją vietą.

ais metais j Kontroles Ko- domesiu klausėsi kalėdinių noro dovanota vertingą oa- 
nsiją, antrais i direktorius. {dešiniu. Nevieno akvse ži-! veikslą. Nutarta ta paveiks- 

... ;-J kaitą jis užėmė ketvirtą bėjo kaip perlai ašaros. jlą parduoti ir dailininko var-
Fcmundas Ketvirtis, no-! Vlet4- . da įamžinti Lietuviu Fonde.

s- „„„, • i • . ! ^ar blogiau atsitiko Juo- tis.
CH™ , nK™UOšne,?i™: zui Lubinui- Nominaciniuos:

nei rinkimuos jis buvo antroje Kaip matome, vadovybės 
mažai tepasi-

• Aplankėm giminaitį kun.
I kontrolės komisiją buvo Prana Geisčiūna. Jis yra 

6 kandidatai. Išrinkti: Vy- varginamas sunkios ligos, 
į tautas Stelmokas, Andrius dažnai turi vvkti į New Yor 
.Keturakis ir Albertas Jari- ko liginine pagalbos, ’ 

pagerėjimo nematyti.

Kas domėtųsi tuo paveikslu, 
prašome skambinti pirm. A. 
Braziuliui: 321-2443.

colė.-ofAv.’n™ a „ė ji." Minu aniroie mato. A etonu.s Amanas Matjos- vietoje, o dabar nukrito iki sudėtis labai

bet f Susirinkime išrinkta 1974 
metams kuopos valdyba. Da
bar joje yra senieji ir dvieju 
atsisakiusių vietoje nauji : 

liždo globėja Janina Jan- 
Gavau kalėdinį sveikini- |kauskaitė ir vicepirmininkas 

mą iš Floridoje gyvenančių Alfonsas Mikulskis. Kuopa 
didžiavosi savo narių tarpe 
turėdama Čiurlionio sambū
rio vadova. o dabar dar la
biau didžiuojasi, nes jis su

šunku plunksną valdyti. įtiko įeiti ir į valdybą.

Burmistras antram terminui

Mirė J. Neviackas

Leono ir Onos Stasiulių. Le
onas nemažai rašinėdavo 
Keleiviui, dabar neberašo. 
Iš io laiškelio matvti. kad

Iš jo sužinoiau. kad lap
kričio 25 d. mirė Juozas Ne-} 
viackas - Nevi«. Žinau. kad. 
gyvendamas Bostone, i’s 
buvo vikius žmogus. Toks

Burmistras Ralph Park 
perrinktas antram terminui. 
Tam varžovus nugalėki pade-

TtelnrtĮiaĮMĮt 
ne murderous naiipertnssgĮioara 
ttieCutterVlgllantduriRg

pat veiklus buvo ir atsikėlęs io ir mažumos, nes jis sukū- 
gvventi i YVorcesteri. Čia Į »-ė stiprų Tautybių sąjūdi, 
priklausė CT A 57 kuopai, j kuriam dabar vadovauja 
Spnriprpą ifi kuodai. T ’etu- mūsų tautietis inž. Raimun- 

las Kudukis..v‘n klubui jr kt. Jis uriklan-
' sė ir masonu organizacijai. 
I
! Velionis vertėsi auksiniu 
}a.,;pfn paėmimu, kol. savo 
Įt’vpnbiva likvidavęs, išsike
pė i Florida.

i T*- V I’V-O Pomnnto-
Jr'ų ka:mo. Alytaus valse.

A. Plavičius

RETA ŠVIESI KOMETA ;I
Didelis knygų mėgėjas 

Mbertas Ubavičius iš Lon
dono. Ontario, prieš Kalė- 1 
’as užsisakė Keleivio admi
nistracijoje knygų net už •

Lebcn^ jr io prieš norą Į 73 5^ joj 7aj jVg refa švie-!
.rrP U žmona buvoja kometa šių dienų tamsio
’^ri Ke’^vin «Va»tytojai ir»:«
{ ’p^pūs 
’ams.

.. . , . °-ia’ n i ie lietuviškų knvgų aplinko-
Iietuviskiems reika- į je

i

Mieli Bičiuliai, tebūnie į Ačiū Albertui Ubavičiui
i už tokią didelę paramą lietu
viškai knygai.

Jei tokių skaitytojų atsi
rastų šimtai. bū‘ų didelis. 
paskatinimas ir rašytojams, 1 
ir knvgu leidėjams. Mūsų 1 

įjams. ,baubams ir paga/ba Aibertui Ubavič™! •

Imiems linkiu laimingų 1974 J

j ums ramu ilsėtis Dėdės Sa- 
(mo šalies kapelyje.

Sveikinu

I Visai Keleivio vadovybei. 
: bendradarbiams, skaityto-

by Algis Rukšėnas
"lai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglų ka Iba parašyta knyga apie Simo Kudirkos 
tragediją. Tai jokių rūdžių nesugraužia ma.s paminklas Simo Kudirkos herois. 
m u i ir jį išdavusių JAV admirolų, kapi fonų ir kitų biurokratų gėdai įamžinti. 
(Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina ?<.!).". bet Keleivio administracijoje ją 
galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 24 et. mokesčio.

t metų!
1 J. Krasinskas I

Diktatoriaus Franco vai- > d.

BENZINO TRŪKUMAS 
IR BELGAI

Iš Belgijos gruodžio 4 
mums rašo :

i

domoje Ispanijoje vienas < 
žurnalas buvo uždarytas dėl ’ r
to. kad jame buvo svarsto- daug snieko. Šiandien jau 
mas skyrybų klausimas. • baigia tirpti.

'Turėjome visą savaitę

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

*



ftaalapis ketvirtai

J

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Ponui galima, tarnui — ne rodiklius ir aktyvų dalyvavi
mą visuomeniniame gyveni- 

Pats iš Maskvos atsiųstas mc“ garbės raštais apdova- 
partijos sekretorius V. Cha-j noti šie Vilniaus elektros 
razovas pripažino, kad net i skaitiklių gamybos darbuo- 
komunistų tarpe nėra lygy-j tojai: Klavdija Afanasjeva,
bės:

„Nemažą žalą kadrų ir vi
sų komunistų auklėjimui da- 
do kai kuriuose partiniuose 
komitetuose Įsigalėjusi dvie
jų drausmių praktika: viena 
— eiliniams komunistams, 
kita—komunistams vadams.
Iš eilinio komunisto reika-i Į tai atsakė iš Maskvos at- 
laujama, kad jis besąlygiš-j siųstas komunistų vadui An- 
kai laikytųsi partijos Įstatų'tanui Sniečkui prižiūrėti 
reikalavimų, visuomeninio; partijos sekretorius V. Cha- 
gyvenimo normų, o nedera- razovas:
mas vadovų elgesys kartais 
nėra reikiamai įvertinamas 
iš partijos pozicijų.“

Zinaida Buto. Maja Kasina, 
Nina Makarova, Fetinija 
Orlovą, Nadežda Šestakova 
ir... vienintelis lietuvis Jonas 
Kripaitis.

Kam turi būti paklusnūs 
Lietuvos komunistai

„Leiskite pareikšti Įsitiki
nimą, kad partinės organi
zacijos, visi respublikos ko- 

Tai buvo seniai žinoma, ( -munistai dar glaudžiau su-

».

žinti nenorėtų. Bet jos visos tanui Gustaičiui dėl visokių 
vertos mano aukojamo iš W. Blėdžių ir kitokių mums li- 
Shakespeare pavogto eilė- teratūroje primetamų krimi- 
raščio: ( nalų išsiteisinti buvo visiškai!

Į neįmanoma. Mes negalime f 
Bijau ‘.iš apie meilę prasitarti. •• prjle$sti* kad mūsų protėviai i 

‘ maudėsi iš drovumo Merky j 
- - ‘ su ilgais marškiniai, o mes į 

nesigėdindami mirštame gir-i 
ti, kad seife su pinigais ne
tyčia užrakinome ir savo sie
lą ir kad, bekovojant už Lie-

Nors vis labiau kasdien

Tasai gėdingai smukdo menes 
vertę.

Kas ją lyg prekę neša Į gatves 
Aš daug sukūriau tau dainų 

visokių
Tada, kai meilę buvo mums

, , . tuvos laisvę, išbluko iš akiuLakštingala, nakties dievaite.
suokia

Tik vasaros džiaugsmintros pra
džioje...“* * *

Nr. 50, 1973 m. gruodžio 24

Kairėje Bronius Balčiūnas skaito paskai tą itostono ramovėnų suruoštame Li;; a 
kariuomenės atkūrimo sukakties minėj ime lapkričio 25 d. De-irėje — L 
Ivaškaitė Įteikia gėles meninės programos atlikėjams Motetai Balčiūniene' ir • 
4ui Liepui.

vos
vtė

a-

Iš visur prigūžėjusioje pil
noje salėje Saulytės šerme
nų mišparus Įprastu lietuviš
ku punktualumu pradėjo ne 
kunigas, bet moteriškos gi
minės ir jaunosios generaci
jos atstovė Skirmantė Kond- 
ratienė, eilės tvarka ir ne
paprastai tiksliai atsvertu 
žodžiu aptardama tris Sau-

net Pilviškių vaizdas... Dar 
baisiau, kad jis paskelbė vi
siškai priešingą dr. Antano 
Ramūno optimistiškajai fi
losofijai tezę, kad mūsų išei- 
viškosios tautos misija tėra 
tiktai verkti... Ne. Nė vel
nio! Jis pasiliko, kaip ir bu
vęs, vyriausiuoju mūsų ide
alų šermenų kaltininku, kaip 
prez. Nixonas dėl Water- 
gate aferos.

Nuotraukos Ker. c.io

.j. :S3SB2n

Ekonominio Vakarų smukimo
• (Štai žmogus) mintimis, kur 
Įrašė: „...Mūsų europinė kul- 
įtūra žlunga, ji pati save nai- 
i kiną.“

•vįsvaRarese J. V. S ū d u v a s

Gerai. kad ir Charazovas tai; telks savo gretas apie TSSR, lytės „graborius“: dail- Vik- 
Centro Komitetą, dar atkak-! torą Vizgirdą, iškilųjį Lietu- 
liau vykdys Tarybų Sąjun-(vos ir išeivijos aktorių Hen- 
gos komunistų partijos riką Kačinską ir pati Sauly- 

j XXIV suvažiavimo nutari- i tės žudiką — Antaną Gus- 
„Už aukštus gamybinius mus“. Jtaiti, pakviesdama juos pa

sisakyt! ir pasiaiškinti.

patvirtina.

Apdovanoti

Dėl io jis ir buvo nubaus-i Tuoj po Pirmojo pasauli- kmi 558 bilionai statinių. Me-. 
tas: kada po sakytinės ir • nj0 karo vokiečių kultūros ! tinis pasaulio alyvos sunau- 
skaitytinės šermenų apeigų fnosofijos profesorius Os-! dojimas yra 18.5 biliono s:a-i

valdas Spengleris (1880-j tinių ir kasmet kyla. Jeigu' Tautvilą, romanas, parašė 
1936) parašė jo vardą iš-! nauji energijos šaltiniai ne- Juozas 
garsinusią knygą: „Der Un-, bus greitai surasti, tai po 30 pg}., kaina $4.00. 
tergang dės Abendlandes“ į metu alyvos ištekliai bus su- ( Abraomas ir sūi 

už-j mijuotas ro?
jis vaizaziai pranašavo arte- į «uto-į Aloyzas P

j Dail. V. Vizgirda prisipa-'į ko nei užkasti, nei užgerti įantj Vakaru kultūros ir i mobiliai pavirs geležies lau- kaina 
! žino. kad „Saulės šermenų“ . sausą užkandžio kąsnį. civilizacijos neišvengiamą žu. Jungt. Amerikos* Vals- 
;iliustravimas esąs jo pirmas'- žluoima Anot Snenglerio" tvbės, turėdamos didžiau-

dalies gausi minia artinosi 
prie Saulės „pomirtinio“ sta- 
]o. Antanas Gustaitis priva
lėjo prakaituoti, pasirašinė
damas savo „Saulės šerme- (Vakaru žlugimas) kurioje i naudoti, fabrikų krosnys U2 

į nų autografus. Nebuvo lai- jjg vaizdžiai pranašavo artė-l&e^’ laivai, lėktuvai ir aute

ė “T AI 
i A

>ai
Kralikauskas, 205

nūs, pre- 
nas, parašė

as iva. nas, 206 psl.,
Ky “X •

Sunkiausiu kediu, romą-Kaimo Jurgio užrašai
ŠERMENYS BE AŠARŲ

Net per kelis numerius besitaršantieji patriotiniai pjrma kartą susigundo. Beginkite padorios bendruo- sunvk?ta ir miršta užleisda-'Įskaitant ir atominius gene-Į manas, parašė Eduardas 
Keleivis kvietė tautiečius at-; veikėjai ir mūsų šaunaus gy- šermenys jam esanti ir. menės, kviesdami ją Į šer- ma vįeįa naujoms kultūros i Latorius reikalingi alyvos. ( Cinzai, 303 kieti yirše- 
silankyti i Saulės šerme- venimo gale nušiuiusia apękritai artima tema.. Ki- menis! Argi ten buvo kas Arklys. paėdęs žolės. gali! bai, kaina $6.00

į uodega Į kapines beskubau- tur labai daug tapytojų ė- nors
i tis velnių laukiamas kuilys.... mėsj kllytrlJ iliustravimo me_

nas.

nis
is. Algi ten buvo kas fo,.moms< Kaip pavvzflžius 
panašaus? Nė is tolo! jig duoda E • t0

10 ti Lr>»tnii hmm vNovimo * . . . . _ x. . , .. ... ...... ......................... ....... -Ees 18 tltr«u buvo Pal'uos- senovinės Graikiios, Romos
Ir-visa tai šermenų saleje 1 n0> bet mus tai dar nau.,tos ne šermenys, ne pakasy- h. kit k ,t(Ml kilj ; ž] 
gi tai leistina? j jiena. Leidėjams toks liuk- -------------

susas per brangus. .Jis visai
Otų

Santai 
jos Bo 
niu lai 
tuviu
džio 10 u. < :au vai. vanare s naspaivemis sukniomis pa- 
atvykti i So. Bostono Lietu- j sidabinusios mergaitės, pa- 
viu Piliečių Draugijos III-jo Į neles ir ponios. i
aukšto salę ir atiduoti pa-į
garbą mirusiai Saulytei. ; Ir nei viename veide šer-f Jose i* paniekintos mo-Į

meninės nuotaikos, nei vie-^erys. Bet dail. V. Vizgirda į cvAiynAi a c?
„Sakyk tu man, Saulytė'noje akyje ašaros, nei vie-lsako- kad, atvirkščiai, norė- jAR SKANDALAS.

mirė... Gaila. Gal mano ar-'name balse gailaus atsidusę-Parodyti. kad net mirų-į 
tima kaimynė bus buvusi?..: jimo. Tarvtum visi rtnktusi ^si°s moterys geriau atrodan-'

' čios,

Petras Viščinis, 
skambindamas, oro
mis tą kvietimą pakartojo, i

Varpu: 
bango- Argi tai leistina? nos. ne budynės, bet didele, 

nuotaikinga, graži ir meniš- gi ma.

Arklys, paėdęs žolės, gali 
traukti vežimą, bet nesisuks 
jo ratai be tepalų.

Apskaičiuojama, kad de
vyniasdešimt procentų viso

liai, tpv
Agonija, romanas, antra

OSi.. - 1.;
Kiauros rieškučios, roma

nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

Esą dar priekaištų.
t 'Saulės šermenų“ iliustraci- j

rybės skaityti šiuos užrašus 
kad;— laimingų Naujųjų Metų!

Kaimo Jurgis

nės Amerikos smukimo prie- netos
žastis. Jo išvedžiojimų min- - ięjcriAH

menantiems naudojamų pasaulio turtų: SiSE-AJ 
(Prezidentas Nixonas vieno- 
j je savo kalboje pažymėjo, 
kad JAV. turėdamos tiktai 
septvnis procentus viso pa
saulio gyventojų, sunaudo-

ko tik iš dešimties procentų i Pranas Naujokaitis, PA-
tvs mums, gvv 
šiame km-te. tikiu, bus Įdo
mios pažinti.

Gal nabagėlė neturėjo nei i i kadaise Bostone buvusio 
giminių nei pažįstamų, kad (Dramos sambūrio scenini 
organizacijos .pastangomis į parengimą. Štai tau ir šer- 
laidojama... A ienisa... Rei- ■ menys!..
kia nueiti...“

_ . . ; Net Kaimo Jurgio širdi
Tokių minčių vedinas. - užtvino lvg iš praeities atgi-

Kaimo Jurgis i tas šermenis ;Jusi tikra vestuvinė nuotai- 
nukulmavo anksti, — užsi- > ka. Ir kaip gi liūdėsi, vėl iš
imti nuošalią klaupką ir nie- vvdes seniai pražiūrėtas gra- 
kam nesimaisyti po kojomis.! žuoles? Juk anava:

Nagi — nei grabo, nei ja- j Adelytė Kontautaitė — 
me pašarvotos Saulytės!., jlndranų motinėlė.

. Tik iš abiejų pusių pasie- ’ Videlė Mališauskaitė — 
niuose sustatyti ”parava- vinco Kudirkos nepamaino-
nai“. panašūs i išskėstus ar- į 
monikos glasus. O tų iš- į 
lankstymų tai puošė prikabi-1 Aleksandra, dabar Mori- 
nėta spalvotų paveikslu. Ir; arty. — „Vinco Kudirkos“ 
dar kokių! (baliaus aristokratė.

I
Ach. tas dailininkas Vik-; O dar Onutė Ivaškienė — 

toras Vizgirda vis dėlto štu-(mūsų tautinių šokių vadovė 
korius! Gražu tai gražu, bet ir nepavargstanti mokytoja, 
negaliu apsispręsti, ar tik čia
nebus kartais mirtinas grie-. Garbios teisininkės ad vo
kas Į tokius kūrinius žiūrėti? katės Z. Šalnienė ir M. Švei- 
Va: riestauodegė kiaulė ; kauskienė.
naktį knisa tėvynės rūteles;!
Įtartinos „karšto jausmo pri-! Nuolatinės lietuviškų pa
sirinkusios“ bei „paskutinį lankyt0!055 iš Ai-
patarnavimą“ atšviečiančios; lingtono Elytė, Genutė ir 
scenos; sau kapo duobę be-i^ili11^.
kasantis laureatas: ant at-; „ .
bulos šluotos i mūsų idealus1. ^*a- ,° aPIe jMąs nedustu 
skrendanti ragana: su paga- ir Pritarti. Gal dabar pias- 
Jiais ir kuokomis sau galvas Kaimo Jurgio jau ii pa

ma slaugė.

ŽALIĄ RŪTĄ,
232 psl., kaina $4.00.

~ ;a. ' C*
KiAI PL.kUX.lA, romanas 
•ė koygiešio t. o. ,0. Sida- 
avjciaus vetnrao, 233 psL« 

Aitvarai ir giria, Jurgio

Mūsų krašto ekonominis 
kelias eina žemyn, ir prašauSen. Proxmire iškėlė vie

šumon skandalingą faktą.
O vėliau man i ausi pakuž- ^-a<^ ^V?.en^01/? našu, bet realistu“, rašo Jim | sau^° aLvv°s
dėjo. kad net šiose šermeny- ba“8 . <.Abasko.ie) „Niekas neJ,a)j $u •

viršininko butui is valst.vbi-' "

negu gyvas graborius. nelaikyti manęs blogu pra- Ja Pe! metus 30 G viso pa-
Į

nagrindines aritme-i m. via
i Gliaudos ronu nas is įiartiza- 

ap.vtikriai j nų veiklos. 254 psl., kainase dalyvaujančios kelios po
nios 
kad ne 
pakvietęs 
kutini 
dangi
sas tam 

miui

Didysis aktorius Henrikas 
Kačinskas, kuris dabartinė
je Lietuvoje stengiamasis 
nesėkmingai nutylėti ir be 
kurio, Skirmantės Kondra-

$55-8265. valgomasis s_ial?; j Įjavų šaltinius, kiek kur .yra
?Pin.to Porce‘ianui!alyvos, natūraliu desramuiu 

— 886 /. specialus baromet- 
ras-termometras —3169 ir
t. t.

duiu vario, cinko. 
di<

ilgo susirašinėjimo

nai alyvos. Ir tik vienos JAV 
etus sunaudoja 6.205,

., r ., , . M "A 000.000 statiniu alyvos, kasnikelio, sidabro ir auk^o. Po
Jungti- sudaro 262 bil. galionu per

Generolai ir taip gauna
tienės žodžiais, Yra neJs^ Į didžiules algas, o dar reika 
vaizduojamas nepi įklauso- j ]auja< ^ad piliečiu sudėtu i aiV 
mos Lietuvos dramos teat-, mokesčiu įiems n-M ivirsimms

. m , . , i - i , i metus. Gi Amerika ir Kana-n.ų Tautu nona. atsake, kad d d,.a Bįral!kia j5 ; . r^g
ne apie ta, neturi zinių. Jie, n,etl|s 176 b;]_ 4W ■ ,,,o 

ts» ■» -

Andrius V&luclcas, NE- 

MUItO SŪNŪS. II tomas, 
428 psl . kabia $4.00.

Rezistencta, romanas,
H 511 i

kietais
Iv. 4

kaina
4 29 psl.,

ras. pateikė klausytoju au-s
ditonjai pluoštą Sa"Įes j prabangos butai.
šermenų“ himninių ištraukų:_____ jj_____
ir feljetoninį Antano Gus-j
taičio pasisakymą apie rea-Į 
listinio ir modernistinio me-,

• , • 1 ? a 1 PVI X ( V * ' * «— « • ■ • - ' i■tam nat nezmoio. kad pats!1 ,
, , virsutims musu žemes mod-butu iren-K yra mi!

nereikalingos i . uo ’ maz an- ; Amerika dar turi įsivežti 86 į nu.’UoLis romanas, paraše 
' ia=tuon„, cenUmetrų stora-.y, eaIionu aIvv0S iš kituĮ Vytautu. Volertas, 273 psl.,

______________ t™0' 8ms uzau«na . v’Aa' kraštu. Imant visa statistini! S5.00.
„c.,„ -e ;,kU0. ZmOT mi"‘a' Ir Z"k oaveiksla dėmesin oreiėin Aic.z.j, d.,.,-..,,
SAULES ŠERMENYS kuria minta avvs. raguočiai

jh-i-nc Produkci ja į 
ra milžiniška, tačiau. "Kna '

:6 00.
prragaro vyresnysis, pre-

no interpretatorių bei jo * Tai visai neseniai išleistas 
puoselėtojų atsitiktinį nuo- Antano Gustaičio satyrinės 
smuki, kuriame ipinta visai 11 'humoristinės poezijos rin-!,

ir daug kitu gyvuliu, kasmet 
plonėja arba dėl cheminės 
taršos tampa nevaisingas. Ir 
nuostabu, kad šias taip gv- 

įdomiai ir gausiai Ivvbines problemas pradėti 
tas dailininko Vik-:giliau studiiuoti paskatino

gyvenimiško „meno“ atsto-’ kinvs. 
vė moteriškė. Už savo akto-)^lurtruota^ 
rišką žodi Henrikas Kačins-Įtoro Vizgirdos.

šia didelio formato puoš- salas

paveiksią dėmesin 
mažinimas keliuose, 
prigesinimas ir 
nusukimas keliais laipsniais i 
žemvn yra niekis prieš šios j 
problemos visuma. Ir ieigu. ( 
pagal O. Snenglerį, mūsų '

sviesu •
termostato

i. ... « j ė 1C . ... , r, . (generacija jau bus liuvyto-
t toro Vizgirdos. , Saudi A’ abnos karalius Fai- v-ik-nn Lupome

kas nusipelnė ne tik išriši- s,3 dldelio formato puoš- salas, uždarydamas savo mo tai -}ą neabpin.ir.p- 
ma. bet ir triukšmingus bei' ™ą knygą išleido Algimanto naftos šaltinių vamzdžius. ,mė • • devvniolik^oio —
ištrunkančius aplodis-i Mackaus Knygų Leidimo .................... 'žiaus vokyčiu rašinio ir

: Fondas. Ji dar gaunama ir Dabar turimomis zimo- fpns:nf.. p /Joj-
» » i „Keleivio“ administraciioie. mis, pagrindiniai žemės alv- k-nn.< "mentus.

0 Saulytės marintojui An.
„Keleivio“ administracijoje. niJS- pagrindiniai žemės aly- 
Kaina $700„ vos rezervu vi i skanduoja-

TA? LR BEPrC” LS
LIER-

279 r
pre-

=1.ui :uotas romą ’-j 
<ainq §3 •<i.

Rerm Ra'.e, TRI-
KJMPY. ']■, psl kuiną $3.- 

3.50.
N iskandirtas žiedas, 15 

nove iu. parašė ' ižas Tini- 
r.is. 200 psl. kai • mkštais 

i viršeliais 83.00. kietais —
Daibninko žmor.a. • oma- 

į nas parašė Juozas Thnslą, 
kaina $5.00.
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Diplomatijos vaizdeliai
Edgar Snovv knygoje „Journey to the L'eginning*

Gubernatorius paliko pajuokos objektu ir turėjo iš-
važiuoti.

Ta scena primena ir kai kurių amerikiečių bandymus

i gautus 
todų.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Pajuokos bijo net tas, ku- Vyras demokratas seimo-; Tuščia galva — dideli® 
ris jau nieko nebijo pasauly, je sudaro palankias sąlygas sunkumas.

Gogolis j moters diktatūrai. į • * •
Jei maža, bijotų didesnio, i ! Kovoje ,u priešlaikiniu

me, nepažintume nar»umo. “----------------------------------- senėjimu didelė, reikime,
TESTĄ IU E V T 4 / L" 1 ve.klalink.nuu « ia i iri u li t. -ii džiaugsminga nuotaika.i

DIENO KARALYSTES ŽINIOS
i

la
šo apie Oiandų diplomatą Baii saloje:

Kartą Olandija pasiuntė čia naują gybernatorių.“
pasakojo man Kaison, „kuris klausė savo žmonos. Ji bu
vo labai pasipiktinusi vietinių moterų nuogomis krūtimis 
ir pareikalavo, kad burmistias tokį paprotį tuoj pat už- 

, diaustų. Jai patenkinti jis Įsakė moterims pridengti kib
tis. Sekanti sekmadieni, kai gubernatorius su žmona va
žiavo sa vo karieta bažnyčion, šimtai Bali motei ų jų laukt 

i palei kelią. Kiekviename kaime, kai tik karieta privažiuo- 
į davo. moterys pakeldavo savo sijonėlius ki utims ir net

T e s i n v s 23.
Mūsų Viešpats buvo Dangis 

•ojo 'iėvo išaukštintas žiliai 
:A:kštai. ' Dievo sosto dešinėje“. 
(Ebr. 2:2?. lr ta pati išaukšti 

j įinio \teta ana padėtis yra 
| 'prirengta“ dėl bažnyčios, t'a- 
xicbėki.!ie, kok; t>ažadą Jėzus 
leve sa\<> Apreiškimo 3:21 
’i ‘.s i:agi:k iain aš duosiu sė 
tėti . ii ma”:!.i ra; no soste. kaij 
r aš nagaieini! ir sėdausi su sa
ro 'levu jo soste“.

Dėi to nesistebėkime, kad Pet
ro pasakyta, kad Kristau* pri- 
■ikeiinio dėka krikščionys yra 
itginvĄta gyvijai vilčiai ii "ne- 
rendaneiid. nesuteptai ir nevys-

• galvai prisidengti, bet taip visiškai apnuogindavo savo anJuu l‘\Oilp,ste!: \ & 1 4 & zu.je jums“. Bet įsidėmėkite A-
Į užpakalius... ‘ paštalo žodžius sekančioje eilu-

ėie: “Dievo galybe sergantiem, 
tikėjimu išganymui, kurs yra 
>:irer.g'as, kad būtų apreikš •is 

paskutiaiuoju laiku“. — 1 Pet. 
,,U5 J 1:1.5.

'[sukultūrinti Kremliaus bolševikus, ir šie dabar civiliniais J “Paskutinis laikas“ arba “pa-
rūbais prisidengia čekistu unifoi mas ir už čekistu veiklai''?V1 il:c? dienos" apie kurias reis-

fsigykite teisininko P. Šulo i 

parengtą leidinį "Kaip su-;

daromi testamentai**. Tai la- į 
bai naudinga informacijų galima gauti Leono Saba-

knvgelė norintiems sudary- liūno Sočiai C'emooracy m 

ti testamentą. Ten yra ir tęs ,

GALIMA GAUT! 

Keleivio administracijoje

Tsarist L; thuania, 1893—

tamentų pavyzdžių. Jos Kai-; 19C4 *.
' Kaina $1.00.

na — $3.00.

ki!

prisidengia čekistu u;iifoi mas ir už čekistu ' eikla i 7'utli:vj }Įlenos“' *’... . j , . .. , - . *.dažnai kalbama Biblijoje,medalius, neatsisakydami savo senų tikslų n me-|i,la yųkotarpĮ. kuris 'seka Kris

Kadaise,Prancūzijos gydytojas Joseph Ignace Guillo-1 rengtoji 
į tin (1738-1814) išrado puikiausią vaistą nuo galvos skau- 
į dėjimo, o kartu ir nuo visos eilės kitų ligų. Tai gal oms

---------------------------------------------------------------------- į kapoti mašina, kuri oficialiai Prancūzijoje 1792 m. pakei-
i tė mirties bausmės vykdymo būdą, — senovinį pakoiimą 

-— Merry Christmas, Mai- ’ seniems žmonėms geriau gy-i ar sudeginimą ant laužo. — tuo būdu "sukultūrinant“ nu
žudymą. Ta mašina buvo labai susižavėjęs ir Leonas Troc-

I taus antiąjį atėjimą. Todėl rei- 
J kia suprasti, kad bažnyčiai pri-

Kad ne vargai ir bėdos 
Tai būtų vis Kalėdos!

venti. negu senoveje.
T. o į kis, kuris Kronštato jūrininkams taip pareiškė— Kodėl. Maiki, geriau': , ...... • ♦ • . t - remrti ir ku: i As sakau jums: galvos turi ristis, kraujas turi teke- h r1.'

į _  Tėve seniau nebuvo fi... Prancūzijos revoliucijos stiprybė buvo mašinoje kuri
jokiu pensijų, o dabar visi liaudies priešus sutrumpindavo per galvos ilgį. Tai puiku.- 
yra geriau aprūpinti. Nerei- išradimas. Alės ji privalome turėti kiekviename mieste.“

Deja, tai buvo ne visiškai įvykdytas pageidavimas,

— Tėve, dabar gi Kalė
dos, o ar nedingo tavo bė
dos? , kia pasitikėti tik vaikų glo-:

ba ir būti visuomenei našta.
— Maiki. mano smutnu- O susirgus suteikiamas gy

dymas. ko seniau visai ne-,' 
buvo.

dangiškoj i tėvonvstė 
į nebuvo suteikta krikščioniui 
mirties valandoje, kaip buvo te
ologu pasakojama. šitas‘atlygi-; 
miras Ims duotas šventiesiems į 
amžiaus pabaigoje, po Kristaus 
sugrįžimo ir mirusiųjų prisikė
limo. Tas apreiškimas sutinka ' 
su Viešpaties pažadėjimu ‘apie 
parengimą “vietos“ jo pasekė
jams: "Aš einu jums vietos pri- |

kada aš būsiu nuėjęs... t 
iu ir imsiu jus pas ! 

save. kad kur aš esu. ten ir jūs! 
būtumėte.“ šit»e žodžiai aiškiai 
parodo, Ptd nė vienas krikščio
nis negali turėti vilties būti su j 
Viešpačiu, iki jis”vėl ateis ir pa- 1

nes ir kalbėtojas, ir jo klausytojai vėliau buvo likviduoti nn* pasI,savj’J . j Apaštalas Povilas
be giljotinos...

Galvoms kapoti mašina nesusižavėjo net kiniečiai.

pateikia j 
panašų liudijimą, sakydamas: , 
“Aš kovojau gerą kovą..., išlai- į 
kiau tikėjimą. Gale man atidė- '

mo nežino niekas, buvau.
kaip ąžuols. likau, kaip slie- ----- -- ----------------------- . ...... ...
kas Markatnumas mane1 . Kaip rašo jau minėtoje knygoje Edgar Snow: Chang vie- tas teisybes vainikas, kurj duos
slegia? Dabar svietas ne ' — Na. Maiki, o jei neuž- šai sušaudė penkiasdešims tris kontrrevoliucionierius“. ^^SjasT ne\ikSman. be^ir
toks, ir žmonės kitokie.;tenka pensijos pragyventi? Chang pakvietė Ameiikos ir kitus konsulus pasižiūrėti... tiems, kurie myli jo 
Nėra tos linksmybės ir nėra 1
tos ukvatos. Kalėdos pasi-- . Tai reikia kreiptis, 
darė kitokios. Ot. būdavo I valdybą, kuri lokiu

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato. Seimo nario, mi* 
nistro Vlado Požėlos laini 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas rai 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj* įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

atėjima 
4:7,8)? 

jo;
uigiskas atlyginimas bendram : 

paveldėjime su Kristumi Tūks-,
Lietuvoje grįžti iš berneliulatveju dar prideda sa\o pa- 

, . 'šalpa. O jei senas žmotrus
mišių, mergičką dešine ran-' 
ka apkabinęs, o kaire ap
glostai. Tai ji ir šalin veržia
si, ir prie tavęs glaudžiasi.
Pasaulis būdavo malonus ir

Buvęs Amerikos konsulas protestavo prieš senovišką gal- (pasirodymą)“. (2 'hm. 4:7,1 
c ; i • x- , • , , X i z-i • -- Aoastalas gerai žinojo, kad,s. h vų nukirtimo paprotį, kaip barbarišką, tad Chiang norėjo dangiškas atlyginimas bendri

parodyti, kad jau vartojami moderniški, civilizuoti ir „hu
maniški“ nužudymo metodai.. ŠĮ kartą jo valdžia nepa- uiku^jaTtik1 šio anižia^T SU’‘JKl
tenkinti buvo likviduoti šūviu i pakauši. Tas metodas bu- hai«roje, tada. kai Jėzus bus su-jjau visai negali savęs prižiū- . .. .. . . . , . , i • .nižes paimti visus savo šven-i• vo paimtasis kultunngu Rusijos čekistu, kurie pilieti- ; • . paimu \isus su\o s\en ; . , . 1 1 , , ... .. X - - -11 tuosius Jias save.i nio karo ir kolektyt izacijos metu savo pnesus užkasdavo Povi’o išsiilgimas ir troškimas i 

— Maiki, tos prieglaudos'gyvus žemėn, bet vėliau pei ėjo prie šūvio i pakaušį, kai , 1)61 neteisingo išvertimo l'ovi-'
atima visus pinigus, o pas-: reikėjo likviduoti savo senus pažistadus. Dar vėliau, di

rėti. tai yra prieglaudos.

šviesus. Buvo smagu ir la- kui tik ko greitesnio žmo- 
šinių su kopūstais užkirsti, 
ir burną užgerti, o dabar 
jau ne tas.

— Tėve, Lietuvos pasiil
gai. Ten Kalėdos buvo links
mesnės.

— Šiur. Maiki. kad ten 
buvo linksmeesnės. Bet ii 
čia, Amerikoje, jos būdavo 
linksmesnės. Armonika už- 
graindavom. sutartinę vaka
rais užtraukdavome, kad 
net airišiai išbėgiodavo. G 
per vakaruškas kad sutrenk- 
davom pasiutpolkę, tai net
aitvarai kuduliais ore vartė
si. Dzūkai, žemaičiai, biržė- 
nai ir kupiškėnai, hemai i- 
visu Lietuvos ealu nėr vien* X
maišėsi .Amerikoje, štuka

oraus smerčio laukia. Ii- neži
nia. kaip čia pasilaikyti bent 
kelis dorelius, kad būtų prie. 
reikalo ant gyvatinės ii ant'

b-vt-

žodžių. Piiipiečiams 1:23, kai 
kurie Įsitikino, kad Apaštalas ( 

džio jo Kanibalizmo metu. pasmerktiesiems prikimsdavo tikėjosi būti su Jėzumi danguje
burnas, kad šūvis i pakauši neaptaškvtu smegenimis sienų ,po ’n!.rtie?:- Mes tlĮu<?jam. , - 1 1 - ‘ - sį tekstą, kaip jis paprastai yra

| išverstas: “Aš esu spaudžiamas 
Jis abiejų pusių: trokštu iške-j 

Kristumi.

ir grindų.
xApie vieną toki iš daugelio čekistą-diplomatą Andi t iliillt 1 tai

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
___  ir buti ru

ahaKo. Kol kas aš dar drū- JLJ Y. Višinskį prisimena Dean G. Acheson knygoje ”Ske-!yra .‘la'įg geriau“, žodis į’iške-į
as, bet. pagalvojus apie į ^-ties Erom Lile Of Men I Have knovvn", psl. 8c kai už-jį^ ž^y^ulusai.^r Įkn^as’ kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus JurgioI -žve. v vr ... . .. Į tas is graiKŲ zouzio aruiusai. ir

nrieglauda, mare markatnu-į sienio reikalų ministerių konferencijos metu i949 m. Pa-j turėjo būti išverstas “sugrįžti“.
š norė-> ryžiuje jie pietavo kartu JAV ambasadoriaus Bruce na-,-!r V,.T -a,,r> Isver;:ta* prof. Hils°- d 1 no Emphatic Diaglott.
Visiems muose: I Pirmesnėse eilutėse Apaštalas

mas apima. Taigi a 
mau. Maiki. kad
frontams, prieglaudose e-J „Višinskis užsiminė, kada jis pirmą kartą sutikt
autiems, giminės, frontai m? Charles Bohlen JAV ambasadoje Maskvoje. Bohlen atsi-į ' 
Teri paži' ami i -.kehu gera-' mjnė tą susitikimą, bet pridūrė, kad jis matė poną Višins-
, aie- rad nems muzika už-( k: (jaUg anksčiau. Višinskis bandė nesėkmingai spėliot, 
gratv+u jr damas uzdamun-Į ‘ °
tu ir kad ne t’k seni. bet i- i 
iauni juos aplankytu. Juk i

visą eilę diplomatinių priėmimų.
”Ne“, atsakė Bohlen. „tai buvo Bucharino teisme“.

muna veidą pamačius, netg? Bucharinas buvo Višinskio draugas, ir Višinskis j\ 
seniui linksmiau pasidaro' Į pasmerkė mirti. Vienu metu teisme Višinskis parodė Bu 

i c-harino talismaną, kuri Bucharino žmona buvo Įsiuvusi .— Teve. tai labai gera5-
vi- i dabar teisiamojo palto pamušalą, kad jam suteiktų laimę.

vojo ir vienas kitą pei 
traukdavo, viens kito tarnu 
pajuokdavo. Atsimenu, bu- 
vo toks mano frontas žemai 
tis. tai tas sakydavo:

-umanvmas. Prašysime . . , . . .. t , . . , . , -c sus skaitvtojus. kad al)!an.! Višinskis tada juokėsi įs tos laimes, kuri atvedė Buchannt. 
. - . • . - -- -jį teisiamųjų suolą.• danti- prieglaudose ir ligoni

' nese esančius j Bohlen pasakius tą pavardę. Višinskis miltinai išba- 
f Io. "O, tai nebuvo diplomatinis darbas“, jis atsakė ir greit 

aš su' atsistojęs pareiškė, kad jau esąs vėlus laikas ir turis eiti
tavim soglasnas. Reikia juos - namo. Iš jo išvaizdos galima buvę spręsti, kad Bucharino 
visus aplankyti ir paLnks-- vaiduoklis išėjo kartu su juo.

Tep liūdna grain armonika 
Er garsas gauste gaud, 
Rekės nueit nas Moniką. 
Er anai šerdi skaud...

minti. Taigi. Maiki. Marrvi

Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 p*I.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 3C9 psl.

Pirmosios trys knygos yra 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 1903 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro kato’gos, 
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laivvę ir teisingumą ir Lt. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis iabai vaizdžiai paša 
ko’ja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių daruo stovyk. 
las ir kt

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

Apaštalu 
aiškina, kad jis tikrai nežinojo, 
kaip greit jis bus nužudytas ar- 

romė/iiškųjų valdžios atsto- 
.•ų paleistas ir galės dar kurį 
ai.' a ’arnauti. Jis nebežinojo, 

kuri iš tų dviejų dalykų pasl
inkti: "Aš esu spaudžiamas iš 

ihieju pusių“. Bet buvo dar tre- 
ias dalykas, kurio jis labiaus/.ti 
rei. ė. ir tai laivo analusai: jis 
>asirinko ir norėjo būti su Kris
tumi.

Povilas žinojo. Kad jis negalė- 
o būti su Kristumi, iki ko. 
viešpats nebuvo “sugrįžęs“, to 
lėl iis pareiškė savo išsiilgimą 
-niaukti šito garbingo kiekvienc 
ikro krikščionio vilties išsipil 
iymo. Prof. VVilson savo Em- 
i’.i-ic Diaglott išnašoje paduo

ki šitokį komentarą:
“Žodį analusai randame Lil

io 12:36, ir čia jis yra išverstas 
'sugrįžtančio“. “Būkite panašūs 

žmones, laukiančius savo val- 
iovo sugrįžtančio“ ir t.t. Jėzus 
ra pasakęs savo mokytiniams, j 
ad jis vėl ateis arba sugrįš.... j 

Povilas tikėjo tiems pažadams 
ir skelbė tą patį kitiems, ir ilgė

Bet tuo nepasibaigė Višinskio nemalonumai Paiyžiu- 
Jis sutiko atsisakyti nuo reparacijų Austrijai taikos 

Tėve, linksmų Kalėdų'sutartyje ir apie tai pranešė Maskvai. Atvira telefono li- 
I švenčių ir laimingų Naujų (nija iš Maskvos jis buvo žemesnio tarnautojo Andrejau?. |a6kė ,Slfanvtoj() „„^i

Dabar Ma’ki nėra nc-i. • * LaU 11 vlsienis. Gromykos piktai išburnotas, ir švelniausias to pokalbiofžimo iš dangaus, nees po to jis!
, . i * • x i • ! viams, bet kuitokio liūdnumo, nei tokioj

Christmas visiems!
:je-

esantiems! -žodis buv0 ”Jurak“. Prancūzai turėjo malonios progos!}ra'? būt 1 su ' iešpačiu amži- 
J nai !

KELEIVIO
linksmumo. 0 naujas svie-į 
tas ne toks, kaip senovėje. >J

— Tėve. atrodo, kad tave į 
senatvė slegia. Seni žmonės 
vis praeities ilgisi, nes jie 
tada jauni buvo, ir todėl vis- 
kaš geriau atrodė. O dab.-n

Malaizijos sostinėje kir
pėjai nutarė už paprasto il
gio plaukus imti 87 centus, o 
už ilgų ir nešvariu plaukų 
nukirpimą — $2.15

’ pasiklausyti to ''kultūringo“ plūdimosi. Matyt, Gromyka 
tada buvo užsienio rikalų ministerijoje ypatingas Stalino 
politrukas. jeigu galėjo taip plūsti seną čekistini prokuro
rą ir sovietinės „teisės profesorių...

(Bus daiigif.ii)

Avės

t
i Kas domitės Tiesa, mes pri 
siusim veltui sjraudos. Kreipk? 
lės šiuo adresu-

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd Street. 

Spring VaII?y. III. 61362.

(Skelbimas)

prenumerata-gera
dovana
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RŲ SKYRIUS
Pirate Novickienė

( 89S.XII.7 — 1973.XII.14)

A'(

P? t

mūsų uolieji visuomenininke Biru- 
\ orke mirė, tik prieš kelias dienas 

:,m kais. Ji gimė Rygoje, ten mokėsi j 
gimnazijoje. Pirmajam pasauli-

, Raitu su tėvais atsidūrė Rusijos 
ūk.rau’/ė į lietuvių visuomeninį są- 

i. ių seime 1917 m. Petrapilyje.

lr

Ai- t

niams sustojus, Birutė pasiryžo pa
ra tai buvo, bet ji visas kliūtis

Teises patarimai
i

Advokatė dr. M. ikveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytoju klausimus teisė- 
reikalais. Iie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdi io. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje- 
Laiške reikia pai«mėti, kad esate Keleivio 
skaityto jis.
Klausimus prašomu siusti tiesiog l***®

Klausimas

kJa Dr. M. Šveikauskas. Attoraey ai La*. 
IbKsion Five Building 
1895 Centre Street 
W. Km būry, Mass. 02132

mąjį pas. karą. Ištekėjusi už 
Dermaičio, su juo turėjo sū-1 
nų Vytautą. Vytautas Der-j 
maitis, gerai išmokslintas, 
gabus muzikas, dirigavęs ir 
lietuvių chorams, pačioje 
jaunytėje žuvo — psasken- 
do besimaudydamas ežere, 
jaunystėje žuvo — pasken- 
luese, vaidinusi dramų vei
kaluose bei operečių pasta
tymuose. po sūnaus mirties 

I Stefanija nuo visuomeninio 
j gyvenimo lyg ir atitrūko.
Į Tiesa, vėliau, ištekėjusi už 
(didelio visuomenininko, so
cialdemokratų veikėjo Justi- 
■įno Pilkos, ji kartu su vyru

ti dūktoj už vaikų išvežimą j irgi visur dalyvaudavo, c 
be teismo leidimo? Jtai> Pat priklausė ir LSS

Tėvai D 6 kuopai ir gal dar viena’’

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Daug 
tė Novi 
baigusi 
pradžio;
i»iam karui 
žemėje ir d., 
jUtli. .Jį (•;:

Vos tik 
siekti \ iu..
nugalėjo ir atvy

Jau 191 s j 
bos raštini c. 
rašė masių 
prancūzų,

Susirenka .
lų viršininke k 
teris, baigų i 
vėliau gilino ik

Birutė b v 
dalyvė ii' ui u 
tiniuose su a k 
na ster ėjų. j a 
kur tik ji i

T ’ ’» t, i J J l»

11
kuris ll
tik siu naa

a ...■ -Alivjd 
bangai. <?a 
likti Liet.-'.
mas kilo i

Bū u 
demok: 
laisve . 
jau ir 
nių j 
vežė rū
go nia.F * ; 
atimti ?G 
kų akim. 
vergu sto

Todėl ' 
ti Vž k: < 
pėsčie mi 
lėlius, ku

Sustok, 
džia ra 
ni nkauja u 
ti įo motei ■

;o-e

\ (>

A e v. ū o. 
iatės dva 
šerta, rvas 
ti ai tvviai

Mūsų duktė išsiskyrė su 
savo vyru 1968 metais. Jie 
turėjo tris vaikus: 11. 9 ir Massachusetts. 
7 metų —vienų mergaitę ir, Atsakymas 
du berniuku. Teismas pritei-*

kitai draugijai. Tik nei į sce 
nas ji beėjo, nei į valdybas 
leidosi būti renkama. Gra
žiausia ji ir jos ivvras Justi- 

Jei Tamstos būtumėt pasi-' nas kartu pasireiškė po II!niu. kur veikė Lietuvos Taryba.

' savaite, o v 
jam yra le

Po šiaurės Afrikos saule
(Ištraukos iš dienoraščio)

Belgija. Antwerpen. 1972 m. gruodžio 11-ta diena

Šiandien nebuvo programos. Kiekvienas laisvas. Ga
lėjo ilgai miegoti, ar autobusu važiuoti pasidairyti po Mo- 
nastirą. Mane užpuolė leringitas. Balso neturiu, todėl mie
gojau iki pietų. Tie temperatūros svyravimai nepratu- 
siems žalingi. Ypač, kai vakar vakare Skanes Palaee ba
ras buvo labai atšaldytas. O vakarais Tunise kaip tik rei
kalingas šildymas.

Oras visų laikų buvo gražus. Po pietų autobusai mus 
nuvežė į netoliese esantį aerodromą. Tie. kurie savo dina- 
.ų nebuvo išleidę, turėjo pirkti aerodromo krautuvėje bet 
ką. Atgal išmainė tik mažų dalį pinigų ir tai dar davė 
dolerius.

Sabena Boing 707 nešė mus namo. Po dviejų su puse 
valandos skridimo, kurį ekskursijos dalyviai gausiai ap
laistė šampanu, praplėšęs pi.kus debesis, lėktuvas gražino 
mus į kasdieninę ramybę. Be pelargonijų. Be Kalėdų ro
žių. Be tambūrų ir šokėjų. Be Afrikos saulės. Turistai, 
linkdami po sunkia suvenyrų našta, praslinko muitinę. 
Mūsų kelionės organizatorius ir šeimininkas Guy gavo iš 
ekskursijos dalyvių padėkai dovaną — kilimų iš Tuniso. 
Briusely jį muitininkai sustabdė: ”Kur pirkai? Kiek mo- 

Guy ir jo žmona liko

v;i<ar4. .Įsi norėtų, ;^ve^j | Vokietiją. Teismas. - atvažiuoti. Pavyzdžiui, vie
šimasis Seimas. Birutė — jo.protoko-jJ""‘ f“ ieista turetl valkus.be abejo, būtų tokį leidimą na geriausių tautinių šokių
šluoja teis?. Ji buvo pirmoji mo- paS “Ve- 1 ikVkokčti "čku vy™ Hk Kl’ *nuse,y « mu.tmmRai sustabdė: ",
< universitete teisės mokslus, kuriuos 19C9 mta is mūsų buvęs k„ b„vo ; atkvj™; Mjai? Kame sąskaita?“ Visi nuėjo.

žentas \ei I apMvede. Ta jo vaikams išlaikyti. Jis, t y. M čia buvo ir globoiami, I stovėti ir laukti... 
žmona n gi via peisis yrusi vaikų tėvas, žinoma, būtų lkl susiiado darba. įsikūrė. Į 

rroloino nocn nvtnoi’nfi v, cil/n Gobi onp Pllkflc Irifain i*. «« ‘

r..

mi valstiečių liaudininkų sąjūdžio su vytu, irt savo vaikų ne- “utų ®.»ure.i (Pabaiga)
iui via nekartą atstovavusi tarptau- turi.

Ji skautams remti draugijos vie- mūsu duktėpriežiūra (custodv)
draugijų vadovybės nare. O, ; ». ‘ ’ v 'yra pavesta motinai, teis-.ni voniai. Į Velionė buvo pašarvota

vi ir HpV r-ulrano-avp iiP mas, jei, teismo nuomone, . . Jolandos Bauzienes kaply-
Jvprti Vaikai ia. • vaikų išvežimas į Vokietijų Prieš 14 metų Justinui čioje. Laidotuvės ivvko lap- 

nebūtų jiems kenksmingas. Pilkai mirus, velionė kurį kričio 29 d. Buvo laidojama j 
su bažnytinėmis apeigomis.
Woodmere kapinėse kūnas Belgijos nederlandų kul- 

us- buvo paguldytas šalia sū- tūros taiyba, kurių sudaro 
4. . kietiją. Be to, kadangi vai- ji namus pardavė ir išsikėlė naus Vytauto Dermaičio pa-' parlamento nariai flamai.

dabartinis vyras, buvo savo kaj jau nebe mažiukai, teis- gyventi i saugioje miesto da- ]ajkų. joks buvo jos pačios ^avo gruodžio 4-tos dienos
1 __ ________________ — 1 -J mmi minu_____ _ _______ v* i

moterų 
kur neveikė!

k inių ir kitos spaudos bendradarbė.

jes didžioji nelaimė — reumatas, 
ruimo į kėdę, iš kurios ją išlaisvino

.o 14 d. amžinasis užmigimas.

ū tuvos antrajai rusiškojo bolševizmo 
. i apsispręsti: pasiduoti likimui ir 

•■ai iš jos pasitraukti. Tas klausi-
ūū.iaiRS.

abu buvo nuoši įdūs

galėjęs pasipriešinti vaikų Gebienė Pilkas kitaip ir ne
išvežimui. Tačiau, kadangi y’afJ\n(?avo* ka’P "teta“ ir1 

Tokių buvo ne vie-< 
teis- ni Gobiai. Į

e apsiv(

komnaniįos perkeltas dirbti 
i Vokiet’ja. Jam buvo pasa
kyta, kad ten teks būti tar-. 
nvbos reikalais 2 arba 3 me-( 
tus.

mas ir jų nuomones 
siklausęs.

NEDERLANDŲ, O NE 
FLAMŲ KALBA 

BELGIJOJE

būtu pa- lyje esantį, bet pigų, mūrų noras. Gedulingu pusryčiu; posėdy vieni 
butelį Navv gatvėje. Jų lan- metu kalbėjo I SS 116 kp^ kad Belgijoskalbėjo
kart neretai tekdavo stebė- pinu. Mikas Balčiūnas. 

Faktas, .kad Tamstų dūk- tis. kaip ji ten gali metai iš

vienbalsiai nutarė, 
kp.. kad Belgijos nederlandiško- 

i sios kultūros grupės gyven- 
• to’ių oficialiosios kalbos ter- 
Itė nesikreipė i teismų ir iš- metu laikytis, bet ji laikėsi, Velionė paliko testamen- j| minas yra ”nederlandų kal- 

vežė vaikus prieš tėvo norą, res buvo nepaprastai kieta fa, tad ios ir jos vyro uždirb-i ba“, arba ”nederlands“..'i- inžinierius — auu uuvu iiuusm.us M,b||res žentas anū. _-—jį- -.y- —- - 
. veikėjai ir kovotojai dėl Lietuvos k„ tSvas. |asiltt0, Sako, až (kaj kuri““; ' ‘ ’

gi bolševizmo priešai. Tiesa, Birute neleisiu savo vaikų išvežti, valstijose tam tikri statutai Būdama laisvų 
ra prie kėdės, bet bolševikiniai zmo ” ” - ■ -
.am jokio pasigailėjimo netui
-oruose i Sibiro vergų stovyklas 

net vaikus, kurie vėliau buvo nuo
Birutė jų pasigailėjimo. Bolševi- ra labai patenki n4 i. Jų tėvas rantuotų vaiku sugrąžinimų -ya'inka, parašydavau, . tai amžinas poilsis.

Alfonsas Nakas

ti pinigai nenueis vėjais. A- Terminai ”Vlaams“ arba
v._ merikoie liko tik vienas gi- 

paziūrų, minaitis S4asvs Kiškis su šei-

ji buvo jau tikrai nusipelniusi Sibiro Jabar nė cento jiems nemo- j teismo jurisdikcijų).
ka ir, be to.žada, jiems su-’

i • - - i- i • x • ' iuos D motino® šiu metuai npsisprende leistis i nežinoma atei- , . i ihclu
i - iz • i -i -• x duktė no'-eio su vaikais :<-m buvo sunki. Kai kur reikėjo net , x «... ..... x x- - nas mir atvažiuoti atostogų, lautų. JNeirodzius,' i s-.-ias ėjo Novickis ir kartu stūmė ra- j (

; įo jo invalidė žmona. 1

;OU

ir

kartais gaudavau ir barti. Ji 
šių laikraščių nepalikdavo

"Vlaamse taal“ (flamu kal
ba) palieka tik ten. kur tai 
furi istorinius, geografinius 
’r folklorinius pagrindus.

Taip norima užbaigti is
toriniai kilusį terminą ”fla-
mu kalba“. Bet lieka nekei- *.
čiami tokie- pavadinimai.

grižus .Amerikon,

1 Teatras4kad mo- o TV aparatas. Tur būt. te- 
kad buvęs vv- tina yra netinkamas asmuo b vizijos išradėjai jai dau- Indijoje Kalkutos mieste(

i je. Bet ir čia ligonė Birutė nenulei- 
i; vi lietuvių -veiklos dalyvė, ji pirmi- 
ūaudininku skyriams, iena i Pabal
ki.

giau pabūti Vokietijoj, dūk-j kai. kurie jau dabar yra vy-: ■v?’ lcr°^ra kraujo smegeny-G* 
ė ir vėl pabijos mus aplan--resni nei 12 metų, yra pa-iee išsdiejima. ir neatrodė li-(l

-G te’’«ma. Teismas pripažino, 
kad ir dievu pajamos apmo-

nederlandiškai4

lijo ..:o,erų tre 
pii mininkė. Kad 
tė fašo s 
i oi mačiui r. .■'■(>'

ui j asiekia JAV-bes ir apsigyvena 
iiga dar labiau kamuoja, bet Bi

lu palaužti. Ji ir čia ne tik atvdžiai 
ų gyvenime ir už jo ribų, bet ir pa-

; ,. \ Ruja. Ji kurį laikų buvo net Pabal- 
•Ininkė. PMT Lietuvių delegacijos 

kiai plunksnų suvaldydama, Biru-
. iaūkus, atsakydama prašantiems in- 

s tuo ar kitu visuomeniniu klausimi;.

Skaudi ne laimė ištiko Birutę, kai mirė jos vyras, ku- 
psakemu pasišventimu. Tada pasun

ki vilės našta.
ris iU siau•J

kėjo ir dūkte i

Dabai ju 
lutės Nū !' ki
št Sėjos Žu

ko jo kū o 
sis brau d - 
jausi ■ :
nybė yra ir j.

rr* i ’J ORUI
iškeliu.-, o i 
tvermii ••• 
kurie tai;-

paųos mus aplan--resni nei 12 metų, yra pa 
vvti. Ji vra vienintelė mūsų; tenkinti esama padėtim, 
luktė, kitu vaiku neturime į
r mes esame labai jos ir sa-i Prieš dukteriai grįžtant 

ūi'ilgę.
pasitarti su vietiniu ad

vo anūku.

gota. bet tik taip vaidenosi,, kėsinamo?. Savo nutarime Praktikoje tas jau seniai 
ne® nesiskundė. ja an-j aukščiausias teismas sako: j ggzistavo. Belgijos mokyk- 
’ankisu lapkričio 23 d. vi-Į Bose vaikai mokosi neder-

! Amerikon, pa-arčiau Tams-Bbid’’eni ir išbuvau nuo 1:30 j „Teismas mano, kad, jei j andu kalbos. Belgijos fia
loms pasitarti su vietiniu ad-!'ki 2*15 vai. r»o pietų. Išei-'Hindu dievas ar deivė galimai turi daug dialektų, ku-

vertajai rizikuoti at-; vokatu dėl to, kas darvtina rGmas dar inešiau jai naš4a Gurėti nuosavvbę ir gauti į-ie kartais sunkiai supran-

Kai iau lapkričio
d. vidudieni, nebegirdė-

oaiamn neapdėt? mokesčiu“, i lands“, „limburgs“ arba 
Tokiu šventvklu krašte y- „fries“ yra tik tų sričių (pro-

va tūkstančiai, iu turtas ver-{ vincijų) dialektai. 
fas daug milionų Dabar jisi

darni io® žingsniu, kaimvnai 
-u pnlicrt’os nnga’ba surado 
’o iri^nici”. ?eš*adien;o naš-

vcuonis žurnalistas Henrikas Blazas Bi- f ėman pasakojo, kad dė-
, metų sukakties proga teisingai ra-Į Kai jos karstų lydėjome į šarų nebeturi. Jų ašaros iš-) ^io brvp N»ujienn® ir 

i 964 metais: {kapines, mano galvoje su- verktos jau senokai. Per-Į buvo likeg ne’šim-
: kosi liūdno? liūdnos mintys, daug dažnai jie seka paskui

Palaidojom Stefaniją Pillienę bus apdedamas mokesčiu

JAV-se religinės organi
zacijos turi daug daugiau

Dabartiniuose nederlandų 
literatūros vadovėliuose se
niai jau nebėra skirtumo 
tarp flamu ir olandu rasvto-

ū nė yra sveikas branduolys žmogiš- Lydėjome i VVoodmere ka- savo amžininko karsta, 
etai neturi reikšmės. Kol žmogiška-Į pines moterį, kuri nieko po i
a-i. kaip sveikos minties ir kilnių -avęs nebepalieka. Išskyrus Velionė Stefanija V aitku- 

: uiti į visuomenės visumų, tol asme-

Man ab-odo. kad ii gal 
bn mirė šeštadieni. X1.24. į 
Teimt taip. tai aš būsiu ja 
matas maždaug vieną parą

turto, bet jos mokesčių ne-yįu. jje rūšiuojami tik į pietų 
m°ka. J arba šiaurės nederlandų au-

ū dinamiška, ir kūrybiška“.

<• iki šių metų gruodžio 14 d., kai ji 
■ ųu.. Nedaug tėra tokių darbščių, iš
eigų visuomenininkų, vyrų ar moterų, 

1 palūžę iki karsto lentos.
J. Vilkaitis

viena tolima giminaiti—nie- tė-Dermaitienė-Pilkienė bu- mirti. O buvome abu:
- • ----- ’---- -• — -----00 c-n.sitare. kad aš vėl atva-’ko daugiau. Ak. tiesa, su ja v« gimusi 1891 m. sausio 23 7.’?I .e', as vel s 

atsisveikinti atėįo šimtinė ir d., o mirė 1973 m. lapkričio: žiuosiu Kalėdų atostogų

torius. Panašiai, kaip Lietu- 
{ voje aukštaičiai, žemaižiai
ir dzūkai rašo ir kalba lietu- 

> n 1 viškai.. Flamus būtu galima
-žnd>»« ,na,-^ntl su zerna,c.a,S, o- 

; landus su aukstaiciajs. o 
• Frieslando gyventojus, ku- 

, .rie savo dialektu labai skir- 
; tingi nuo kitų.— su dzūkais.
1 Z. Tenisonaitė

Geri žodynai
An^lu - lietuviu kalbų ro

me. j di na*. V. Ba

«e melancholija, bet jie a-?ik^ atvažiavusi prieš pir- bf>čiau žinojęs! na -- $5.00.

valkus.be
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Bostono lituanistinei mo
kyklai persikėlus i So. Bos
ton High School (Thomas 
Park), jos biblioteka liko 
senose parapinės mokyklos} 

(patalpose, kurios turėjo bū 
Įti nugriautos. Tai sudarė mo“

So. Bostone.Lietuvi, Pil. i

nebuvo vie-
20 d. fin. sekretorius Ado-I« sveikinimus ir S25 auk,!n-jokio saugumo.

Tautinės

Vietinės žinios
I

4ftMfM«MMWMMMMM***M«*'"<**«****M**M****M**MMMM‘

Ir gruodu sėkmingas Padėka J. Kasmauskui
r, 1

■—. ♦ A fe w I -J

Keleivio patikėtiniui

t-vJ
’GARSO BANGŲ 

PROGRAMA

«<

NAPOLEONUI JONUŠKAI

mirus, jo žmoną S t e I 1 ą ir šeimą giliai užjaučia

Keleivio patikėtiniai, redakcija ir administracija

Ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki o:30 vai. 
vakaro. * * •

Gruodžio 28 d. — Naujų
jų Metų programa.

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas
597 East Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-6030
Draudžia namus ir automobi. 

liūs nuo \ Pūkiu nelaimiu.

mas Druzdis pranešė, kad j tautinės s-gos^ namams įs- 
gruodžio mėnesi pajamų bu-^aiLyti. Tai gražus pavyzdys 
vo $17,062 ir pelno liko —I jaunajai kartai, kuri dažnai 
$3.284. i nepakankamai supranta sa-

’vo pareigą lietuviškoms or
is prot. sekretoriaus A. Jganizacijoms.

Matjoškos sužinota, kad po
paskutinio susirinkimo mirė Lietuvių Tautinės s-gos 
tik viena narė. Šiame susi- bostono skyriaus valdyba, 
rinkime priimti 5 nauji na- sav0 mecenatui ir garbės na- 
rjap i riui Jonui Kasmauskui reiš-

i kia didelę padėką ir linki!

Tą mokyklos problemą 
gerai suprasdamas, poetas 
Petras Pilka, gyvenantis 

i Thomas Park. priėmė i sa- 
• /o namus visą lituanistinės 
mokyklos biblioteką ir suda
rė palankiausias sąlygis ja 
mokiniams naudotis.

Už tai Petrui Pilkai nuo
širdžiai dėkoja

ViieLtm Bičiuliui RADIJO PROGRAMA

NAPOl.EONI l JONUšKAl

mirus, jo žmonai 
reiškia

S t e 11 a i ir šeimai gilią užuojautą

Pranas ir Marija Šveikauskai

Draugijos vadovybės rin-, linksmų Kalėdų ir laimingu i Mokyklos tėvu komitetas
kimų komisijos protokolą ,• Naujųjų Metų.
perskaitė komisijos pirm. !

Lit. mokyklos vadovybė

PARENGIMŲ 
K A L E N 3 O R i U S

M. Subatis, N. Metų sutiki
mo komisijos pirm. A. Ma-, 
kaitis painformavo apie tą j
pokylį (mokestis $12, stalų! _ t
rezervacijos iki giuodzio 26, Lietuvių Pil. d-jos salėje Al- 
dienos, bilietai gaunami iš gio Rukšėno knygos ”Dayi 
valdybos narių ir reikalų i of Shame“ pristatymas, 
vedėjo). E. Ketvirtis apie}
krepšinio, o K. Merkis —a-i Vasario 17 d. 2 vai. popiet 
pie šachmatų komandos lai-! So. Bostono Lietuvių Pilie- 
mėjimus. i čių d-jos salėje Altos ren

giamas Lietuvos nepriklau-

Sausio 13 d. So. Bostono

omybės atstatymo paskel-
j nimo minėjimas.

AUKOS KELEIVIUI

J. Citavičius. Thunder Bay, 
Ont..— $13; M. Knvstautas, 
Danburv, Conn.. — $10. M. 
Trainauskas, Cleveland. 0- 
hio, — $8. P. Pilka. So. Bos
ton, Mass., — $7, A. Kul bis. 
Brockton, Mass. — $6.

Ilgamečiam nariui

NAPOLEONU JONUŠKAI

mirus, ju žmonai S t e 1 1 a i gilią užuojautą reiškia 

Socialdemokratu Sąjungos GO-ji kuopa

i Seniausia Lietuvių Radijc
€ Tograma Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 U 
(ociklų ir iš stoties FM 

! 101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 

j ią. Perduodama: Vėliausi 
i įasaulinių žinių santrauka 

r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

į Biznio reikalais kreiptis t
• taltic Florists gėlių ir dova 
’nų krautuvę, 502 E. Broar 
j way, So. Bostone. Telefo
• nas AN 8-0489. Ten gauna 
t -nas ir Koleivia

Naujas aulo draudimų įstaty
mas v ra komplikuotas. Draus- 
darni mūsų agentūroje, gausite 
visas informaci jas bei patarimą, 

i kaip geriausiai apdrausti.
I

Jokių problemų neturime ir 
su malonumu draudžiame stu- 

j dentų ar studenčių automobi
lius.

Į
' Taip pat atliekame namų pir
kinio ir par<lavia.o patarnavi
mus.

į Todėl, jeigu norėtumėte par
duoti ar pirkti nekilnojamąjį 

‘turtą, prašome paskanmbinti

I telefonu 268-6030

Niekados niekas nesiskun
dė, kad buvo perdaug myli
mas.

L. Tolstojus

DOVANA JAUNIMUI
Parkas anapus gatvės,—; Kovo 24 d. So. Bostono 

premijuota apysaka jauni-!lietuvių Pil. dr-jos salėjo D 
mui, parašė Danutė Brazyte- Minkų radijo Talentu po-|, ?epo*LC?nn- 
Bindokienė, 156 psl., kaina pietė ir ”Miss Lithuania of’į,aVska!\ W; X a’’ 
— $3.00. N.E.“ pagerbti banketas.

; "******••*****•**•*****•*•••■*******#*»***##*#♦##*<. e#*#########*##**

Keleivio redaktoriui, Kaimo Jurgiui už puikius 
straipsnius, Tėvo-Maik:o autoriui ir visiems, kurie pe
tys j petį remia Keleivi, linkiu ir ateityje stiprybės.

VVindsor, Conn.
John Bartash

**** **********♦***♦♦*♦♦**♦♦#♦* -- -------------------------

Švenčių proga Keleivio štabą, jo bendradarbius ir 
visus skaitytojus sveikina:

J. Kulbokas iš Ruihven, Ontan'o,

J. Brajus iš Toronto. Ontario,

Helen Mikalonis iš Leuistone. Maino.

Po $5.00: J. Krasinskas. 
Worcester. Mass.. J. Svikla, 
Worcester. Mass.. J. Kairvs.

J. Al- 
N. ir A. 

Griauzdės, Avon. Mass.. J. 
Griauzdės, Avon. Mass.. 
-J. Kasmauskas. Omond 

■ Beach, Fla.. A. čiuprinskas, 
| Chicago, III.

STASIUI .MICHELSONl I

mirus, reiškiu užuojautą Keleivio štabui ir Lietuvių so- 
J cialistų sąjungai. Gėlių vietoje prie velionio kapo siunčiu

Keleiviui paramos, nes draugas Michelsonas labiausiai 
rūpinosi, kad Keleivis būtų stiprus ir galėtų drąsiai 
skelbti darbo žmonėms naudingas idėjas.

A. Plavičius

Dažau ir Taisau
Samus iš lauke ur viduje 
Lipdau popierius ir taisau 
ūkų k# pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausių 
medžiaga

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava 
Dcrchester, Maaa

TeL CO 5-5S.M

J

di

Hartford, Conn.. J. Rimavi- Tau, sesute, Prano Lem-i 
čius, Baltimore. Md., J. Vi- berto gyvenimas, kūryba,1 
dugiris, Weston, Mass., G. prisiminimai, 269 psl., iliust- j 
Kilotaitis, Egonville. Ohio. ruota, kaina kietais virše-! 
J. Narkevičius. Cambridge, liais $4.00. i

A. Banylis, Irvine, Callif., Mass.. H. York, Waterbury,
.— $3.50. ;Conn., P. Beiner, Chicago,

J. Balčiūnas. YVaterburv 
- $4.00.Conn..

*♦*♦**♦**•*♦****»•*♦*♦##♦♦♦♦#♦»<#»,

UŽ VIENA DOLERIIR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MĖNESI 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽLNS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS! 

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmokėjimo * Išsimok ėti per 60 mėnesių * Jokiu p

WHITE FUEL
CORPORATION. 900 East First St„ Boston, Mass. Tel. 26S-4300

Nemarioji žemė, Lietuva ‘
i III V Domeika Hamilton Pasaulinės poezijos posmuo-•
1 P„ ęonn -r n^t, n; zl 7 \ H.0™1 V namnton. se sudaiė Aifonsas Tiruo;jS> Po $3.00: E. Dietnch. Eh- Ont., L. Merkelis, Toronto, ’ , ,. nn
'zabeth. NJ.. A. Ubavičius. n . „ , , , , KO psl., kaina $o.OO. ,
London, Ont.. J. Tanvdis, "" į *an.kus’,
Hamilton. Ont. A. Audick. ?n‘" F' Kazlauskas Hart-, LIETUVOS ISTORIJA,, 
Dorchester, Mass., A. And- lOrd’ Conn- A- šlmkus l VI-p laida, parašė dr. V«n-į 
riulionis, So. Boston. Mass..' Knox, Ind., A. Bugaiiiškis, da Daugirdaitė-Sruogienė,; 
W. F. Kazlauskas, Water- Hantfton, Ont.. J. Bitr.eris, 414 ps!., daug paveikslų, ke-į 
būry. Conn., E. Austras. Mel- La Seile, Que. iJl žemėlapiai, tvirtai jrišta.Ė
rose. Mass.. S. Kowal, iš{ . j Kama ............ .............. $6. j
Brockton, Mass., M. Karlyn, Į Visiems nuoširdžiausias!

__ _______________________ jačiū? ! LIETUVIŲ LITERATO-!
Keleivio administracija RA SVETUR, 697 psl. Joje' 

rašo A. Vaičiulaitis apie po- 
' eziją. K. Keblys apie romą-1 
ną. R .Šilbajoris apie novelę,! 
S. Santvaras apie dramatur- į 
giją, V. Kulbokas apie kriti-1 
ką, J- Girnius meta žvilgs-- 
nj j visą tą literatūrą apla- Į 
mai ir šio kūrybos laikotar. 
pio problemas, Č. Gricevi- 

j čius paruošė išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10. |

AR SKAITĖTE

į Benedikto Rutkūno eilė- 
į raščių knygą ”ŽirgeIiai 
' žvengia“? Ją galite gauti
Keleivy už $3.00.

IMKITE
IR

SKAITYKITE

Žemės ūkio gamybinė ko- 
’ operaci ja Nepriklausomoje > 
: Lietuvoje 1920.1940 (rašo' 
[ dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
! kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
i P. Rudinskas. L. Dargis, K.
! šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi- 
i riūnas, A. Reventas), 257,

Kad Ji būtų gyva, Emili- Psl;» kai?a minkštais virše-į 
jos čekienės straipsnių rin- ^lais $9.50. kietais $10.00. I 

i kinys, 216 psl., kaina $5.00
j POEZIJOS PILNATIS,! Vardai ir veidai mūsų kul- 
; Bernardo Brazdžionio poe- tūros istorijoje (Nuo Mažvy- 
! zijos rinktinė, kurioje šutei- do iki Skvirecko), parašė 

pinti geriausieji visų jo iš- Stasys Yla, 345 psl., kaina 
; leistų knygų kūriniai. Puoš-

nus leidinys, 592 psl., kai-. Veterinarinė medicinane- 
na $10.00. priklausomoje Lietuvoje,,

Palikimas, poeto Fausto parašė dr. Stasys Jankaus- 
Kiršos iki šiol niekur ne- kas, 338 psl., kaina $6.00. 
spausdinti eilėraščiai, jo už- Nuo krivūlės iki raketos. ‘ 
rašai Įvairiais klausimais ir Lietuvos paštininkų atsimi-i 
kt., 318 puslapių knyga, ku- nimai, redagavo Antanas > 
rią spaudai paruošė Stasys,Gintneris, 538 psl., kaina —' 
Santvaras. Kaina $6.00. l$5.00.

I - ---------

DR.M BL«O AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūsių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Bmadway 

S«. Rostnn. Mass. 02127
Tet. AN 8-17S1

bAVAIl RASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus ;»nlf pasaulinius ir liet mišk uosius 
įvykius, deda daug ir įdomių ncoim.iki; ir nt' ir.”i pasisakė 
apie visus mūsų visuomeninius }.pj luominius knio-imus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku sk*. i iu. ku, i::nie laukia
me abipusių pasisakymų ir o»<>moniu kit?-% »eno visiems 
svarbia problema.
’NF°RI KLAUSOM A LIE TUVA“ yra mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs miijo bendri darbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno momonei. kuris kovoja ir e’iroa už 
nepriklausoma Lietuva.

Metine prenumenta JAV-se • $8.90 

Adresas:
7722 George Street. laSalIe-Monf real. 690. Quebec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
MSERIKOSE

SLA—jau 80 .metų tarnauji lietuvių visuomenei ir i£n?olc8- 
jo daugiau kaip SSPTjMS illJJONUS dolerių 
nariama.

SLA—didžiausia lietuvių fiatemsii;? organizacija — 
duoda gyvybes apdnuda ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes,SUSIVIE'NIJIMAS oriešks pelnu, e teikia 
patarnavimus savitirpn»ė3 pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, ka:p tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir savgi Kiekvienas 
lietuvis čia gali gaun įvairių klasių reikab^giausias 
apdraudas nuo fiOO.SO ik. v.OOB.K

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdre.uda — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mok&io studijoms ir gyvcn’mo pradžiai.

8LA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams i^bai pigių ^ERM 
apdraudą: ui S 1,000.00 a^oraudos tik $3.90 mokes
čio metams.

STA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
emžiaus asmenims, rekonier.duojama lietuviftką 
klubų ir draugijų nariams. Už $2.009.00 akcidenta- 
Ms apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipėtės 
\ kuopų veikėjus, ir ’je plačiau paaiJkins apie 
Susivienijimo darbus.

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

* f
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Vietines žinios
Ar prisiminsime?

MIRĖ N. JONUŠKA Apiplėšė S. Drevinską

Sausio 5 d. sukanka 5 me
tai, kai mirė Bostone ilgai 
gyvenęs ir veikęs poetas 
Faustas Kirša. New Yorko >t| 
lietuvių Vaižganto vardo i JJ 
kirbas rengiasi šitą sukakti!5

!gražiai paminėti, o Bostone;
Po ilgos ir sunkios ligos Gruodžio 20 d. apie 1 vai.; ar kas nors apie tai galvoja? ! M 

gruodžio 20 d. mirė Napole- popiet i Stasio Drevinsko! Pirmiausia tuo ture* ų su-j g
onas Jonuška, gimęs 1886 maisto krautuvę E ir 6-sios;sirūpinti Kultūros klubas, .___-»i
m. Vabalninko valse. 'gatvių kampe So. Bostone Į-i kurio pirmininku velionis F.

;ėjo veidą kauke paslėpęs vy-} Kirša yra buvęs. Bet jeigu'
Palaidotas gruodžio 22 d. ras j,, ginklu grasindamas ■ jis nepajėgtų, tai bent sau-1 

. į savininkui, pareikalavo pi-, šio mėnesio Kultūrinį subat-
Vehoms ilgus metus gyye- nj,,Lj ,juos paėmęs, plėšikas į vakarį reikėtų skirti Faustui 

no Bostone ir veikė ivairio- , j gatvę ir sėdo į auto-j Kiršai prisiminti.

Ateinančiu Naujųjų 1971 metu proga sveikiname

Bostono skyriaus ramovėnus ir jų šeimas ir linkime

sveikatos ir vi-okeriopo pasisekimo.

L. V. S-gos Ramovės Bostono skyriaus valdyba

Linksniu Kalėdą ir laimingu 1971 metu Sandaros

kuopos nariams ir ju šeimoms linki

kuopos valdyba

L±J

se organizacijose. Apie tai mo!,įįi/ i;.sjvįjęs Dre-i 
narašvitimp vėliau. i •__ i » t i. ... * - -Iparašysime vėliau.

Mano nuoširdi padėka

vinskas kelis kaltus šovė į 
automobilio

Aukos Balfui
i plėšiką. ŠIS iŠ auiuinuunni . e • ti
•taip pat ėmė šaudyti į Dre-: J- Jurėnai aukojo

x. .. ..... . . jvinska, bet nė vienas r.epą- • J. ir A. Starinskai—$22, i
Nuoširdžiai dėkoju visiem p.s.;v.lk5 „„Jn,, St. Augonis — $20.

Po $10 — A. Girnius ir V. j 
ir B. Kubiliai.

Po $5 — A. Puskepalai- 
Gruodžio 9 d. Epping ka- tis, A. škudzinskas ir J. Viz-

.epa-
o a t - a - t»-t taikė. Plėšikas automobiliu So. Bostono Lietuvių I die- 
čių d-jos nariams, kurie už!: ‘
rrane atidavė savo balsą' Mirė Šarkio žmona 
gruodžio 16 d. rinkdami į
ciaugijo;, dnektorius. pinėse pa’aidota buvusio pa- baras.

saulinio bokso čempiono Balfo valdyba visiems 
Linksmų Kalėdų ir laimin- Juozo Žukausko (.Jack nuoširdžiai dėkoja ir laukia

gų 1974 metų! .Sharkey) žmona, palikusi aukų iš tų, kurie dar nesu-
Antanas Andriulionis ENeterv. N.H.. gyvenantį spėjo švenčių proga jų ati-

vyrą, dvi dukteris ir šėmu
! ‘ • Visiems rėmėjams — lin

kime linksmu Kalėdų ir lai-Paragink savo pažįstamus

duoti.
i Visiems rėmėjams

Bostore,šiemet piktadarių
iisirašęti Keleivį. Jo kaine buvo nužudyti 128 žmonės, mingU NaU«« MehJ! 
metams $7.00. o Detroite — net 700. Balfo skyriaus valdyba

SOUTH BOSTONO LIETI VIŲ PlLiEČlŲ KLLBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
M O 3 VAL FOPIET IKI 1(1 VAL VAKARO

— SK.vNj LIETI YišKA PICA
— VOKIŠKAS ALIS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETE VIŠKAS MALONI S PATARNAVIMAS
— TR.'JV GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS
( l tet liUll t i. i ia.. kugelis dešros, kopūstai ir kt.)

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

I
i

"H : Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą 

1973
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Sav y b ė s : 
Prod ilki ing urnas 

Grožis 
L konumija Namams, šildyti 

geriausias pirkinys

Pilnas įrengimai), įskaitant air. 
vos burnerį. putėj*, oro filtru, 
termostal*. kontrole ir darb* su- 
jungti rūsy su vamzdžiais- 

10 mėly garantija.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
I

yra vienintelė oficiali ist»i-l 
ga VV □rcesiery, Kuri siunčia Į 
siuntinius tiesiog ii VVorces-Į

terio į Lietuvą ir kitas Rusi , 
jos valdomas sritis- Čia kai- i

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena gjqq CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. HEATINC OILS
Aivva Šildvmo specialistai

Adauu Street, Qumey, Maas.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vat. per diena

tas. vedžioja. žmogaus — be ydos.

Elood Sųuare 
3 ordinare Ce.

Sav-aoban j>. J. ALEK.NA
6ZS EAST RROAh'VA'5 
Sė»iiT« ?.;;c , «.»>. MASS 
TELEFONAS AK 8-4148 

E«c,aniiij fcivtre
Fop'eron Sierorm

St Jt ia • La/vfatr: a 
V'.nokle reiMfutnys nevirsiu 

Rpifcmenvs pit:>GL«eiaKis 
Vie- (ri- ir«e’«žV.» "sii-aM

Peter Maksvytis
Carpcnter čh Bsildei
43 Church Street 

►k Millon, Maus.
Atlieku Tisus pataisymo, remon
to ir projektavimo aarous iš lau
ko ir viduje, gyvenami) namų fa 
biznio pastatę, p»"al Jnsę reika
lavimą. «aukite visados iki I va
landų vaicam.

Telefonas: 698-8675

PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worce*ter, Mass. 01604 

Tet 798-3347
galima Lietuvos ope- j Tiesiai įį VYorcesterio siun-
ro. Kintą Flzb.oto. Karde-. iiain įvairius sjunlinios į Lirtir 
neneš įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.

buu lietuviškai, patarnau-1 “/į A P -****'’ r ? Te-erosas: A N b-280o
jama greitai ir s^žin>rgai. ( 
Siuntiniai aueina greitai » 
tvarkingai.

ftr. J . /. Dofiovan\
Dr. J. Pasukami#

Ct> ęalima gauti įvairiau^ f f ĮPĖDINIS
•iv. importuotų ir vietinės^ OPTOMETRISTAS 
gamybos medžiagų ir kitų ! t Valandos .-

1 •• . s ; • - - į T'llrv M V2 v jti 5 V» I vak 1daiktų, tinnamų Lietuvoje, H - 
labai žemomis kt. .nomis.

Vedėja B. Sviklienė
i e

Trečiadieniais npvrihnama
447 BROADWAY 

Sę»uth B-?ston. Mass

! TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
f (RUDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTt

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LlETlA ltikA TIKRA VAISTINE

Parduodame liktai vrwtu«, išpDdome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vairių — eikit i betvvtfiks vaivlinf.
Sav. Emanuel L. Roseogard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadtvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6G2fi

Nuo 9 ml. ryto iki 8 vaL v_ Ifekvru.v šventadienius tr seksi.

-g .1.: *77? ■? y 57

M & T OIL' C0„ Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

--•šia
□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinisipilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

jĮ 268-4662 I

A. J. NAMAKSV
Real F.ssate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newtcn Ctatri. Mass. 02159

Tei. 332-2648

r-vvrrr rrrrr r rr r r r r r -—..................

Laisves Varpas
> LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

1$ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže- 

momis kainomis. Be to, siunčia-1 niintomis kainomis.
maistą, pinigus ir galite už-l Galima užsisakyti rublių 

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

vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės garny'uos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že

<.

Valandos:
nuo 10 ry* o ik: 6 vakaro 

Trečiad.eniais—uždam 
445 BROADWAY 

j SOUTH BOSTON, MASS.
♦♦♦♦♦♦***♦♦**♦♦*♦***♦♦******♦****♦ ♦*****v***'*v**************#****###v####*##werv*»<e***w##eee»»P*e*#**

me
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje gaiės 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-

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127
Kinsite. Vedėjas A. Schyrinski Tel. 268-0068

South Boston Savings Bank I Trans-Atlantic Travel Service
ALFRED W. ARCUIBALD. PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

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

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

Skambinkite S25-9C90
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo V vai. ryto iki 12 vai. dienos.

DABA
už nemažesnius kaip SI,000 dviejų 
melu įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

už visus kitus indėlius moka

6%

51%
Nuo įdėjimo dienus —- 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

DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 
ĮSTAIGA

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, /Yustraliją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE. Čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcelę Ine.
Rubliu certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic Tr ading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

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

393 VVest Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis




