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Ir Pulgis Andriušis iškeliavo 
amžinybėn

1970 m. gruodžio 19 d. iš po lietuvių kolonijas, skelb- 
tolimosios Australijos at- damas savo literatūrinį žodį. 
skrido liūdnos žinios tele- Po to — dar viena kelionė 
gruma, kad tik prieš valan- Australijon pastoviam apsi 
das po sunkios ligos Adelai- gyvenimui, prieš porą metų 
dėje mirė rašytojas Pulgis lyg ir atsisveikinimo litera- 
Andriušis. Taigi iš mūsų tūrinis vizitas JAV ir Kana- 
tarpo amžinai išvyko ir įžy- jdoje ir štai — paskutinė iš
muš kūrėjas, ir spalvingas vyka ten, iš kur jau niekad 
asmuo, ir vienas pirmųjų' negrįžtama.
mūsų sėslios tautos keliau
jančių žurnalistų, ir daugy
bės mūsų tautiečių artimas 
bičiulis ar bent geras pažįs
tamas.

Atsigrįžus į tamson grims-

šiandien tesklaistome ti 
savo bičiulio palikimo mar
gus lapus. Tai Cerva: 
”Don Kichoto“ iš ispdn 
kalbos vertimas, lyrinių apy
sakų rinkinys "Anoj pusčj

|KaaadoH žvejų laivas žvejojo Erie ežero daly, ku ri priklausė JAV-bėsss. Jis buvo sulaikytas ir 

$3,270. I Amerikos teismą buvo atsi gabenti ačtuoni to laivo įgulos Bariai.

Naujųjų metų sveikinimai
Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 1971 Motų proga giliai 

nuoširdžiai sveikinu visus geros valios lietuvius.

Su pasigėrėjimu prisimenu visų JAV lietuvių—veiks
nių, organizacijų, kultūrininkų, laikraštininkų bei pavis* 
nių asmenų — ryžtingus žygius ir energingą veidą Lieto' 
vos klausimais 1970 metais. Tai patvirtina visą lietuvių 
prisirišimų, ištikimybę bei amalų savo Tavų žsmei. Tai

ir Nepriklausomybę ir tautiečių Tėvynėje likimui 
rintL

tančią praeitį, tiesibg sunku ežero“. 1947 m. apdovanc 
ir įsivaizduoti kone 40 metų! tas Raudonojo Kryžiaus pre 
laikotarpį be Pulgio Andriu- mija, apysaka "Sudiev,!
šio, vienur ar kitur ir vienaip 
ar kitaip įvairiausiuose įvy
kiuose tuo metu dalyvavu
sio. Maža pasakyti, kad jis 
gimęs 1907 m. kovo 18 d.

kietkeli“, 1951 m. atžymėt 
Rašytojų D-jos premijt 
1954 m. išleista humoristini 
apysaka "Tipelis“, 1960 
— "Rojaus vartai“, laimėje

Gaidžių kaime. Tauragnų Rašytojų D-jos premiją,
valsčiuje, 1926 m. baigęs 
Kauno gimnaziją,-studijavęs

ti smulkesni darbai ir di 
spėtas įrašyti jo gyvas bal-

Bražinskai nebus 
\išįuoti |

Turkijos aukščiausia teis
inas atmetė prokuroro slran-• 

ir patvirtino žemesniųjų Į 
prendimą Prano ir 
Brasinskų byloje. į

Tuo būdu Bražinskai pri-

LINKIME MŪSŲ SKAITYTOJAMS, BENDRA

DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI

MINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

"KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI, REDAKCIJA IR 

ADMINISTRACIJA

Giliai nuoširdžiai dėkoju visiems už taip Idlnaas 
kas Lietuvai. Taip pat nuoširdžia dėkoju 
pareikštus sveikinimus boa linkėjimus 
Naujųjų Metų proga. Iš savo pusės linkiu 
Sv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų 1971 
įsiutę tolydi ***^**0 tautiečius jų 
bei veikloje Lietuvos labui.

JUOZAS RAJECKAS,
LIETUVOS ATSTOVAS 

197a KIL21 d.

Vytauto Didž. universitete, j "Poezijos ir prozos*
mokėjęs daug svetimų kal
bų ar priskaičiuoti kitų sau
sų faktų.

Daug svarbiau, jei prisi
minsime, kad Pulgis dar 
"Aušros“ gimnazijoje jau 
buvo sukėlęs didelį triukšmą 
savo humoristine kūtfyba, 
nukreipta prieš mokytojus, 
kurie tokios šypsenos nega
lėjo pakelti. Universitete jis 
reikšminga figūra studentų 
teatrinėj veiklofj, ilgametis 
prof. Balio Sruogos teatro 
seminaro lankytojas, iš čia 
išaugęs jaunosios kartos te
atro recenzentas, vėliau — 
judrus ir šmaikščios plunks
nos žurnalistas, dar anais 
prieškario metais žemaitu
ku pervažiavęs Europą, bu
vojęs Ispanijoj, Moroke, va
sarą vis išplaukdavęs mūsų 
prekiniais laivais į Vakarų 
pasaulį. Tarp daugybės nuo
tykių Pulgis Andriušis yra 
ir tas, kuriam Anglijos ka
ralius Eduardas VIII spaudė 
ranką ir buvo atsiuntęs kvie
timą į savo karūnavimo iš
kilmes...

Nuo 1944 m. jis Vokieti
joje, o pasibaigus karui, su 
rašytojų grupe keliauja čia

keturių autorių plokštelę.] 
O nepamirškime, kad Pulj 
Andriušis paliko ir Liet. En-| 
ciklopedijos leidyklos išlei 
tą savo autobiografiją, k< 
kios joks kitas rašytojas 
ra taip atvirai ir spalvingai 
pasipasakojęs.

Jau šiandien galima saky
ti, seniai, labai seniai Pul
gis paliko tolyje nelaimii 
prislėgtą savo tėvynę, bet 
išsinešė savo širdyje į pa
saulį visą savo 
Aukštaitiją — visus pažii 
tus savojo Gaidžių ♦ kaime 
žmones, jų nepaprasto 
dingumo kalbą, savo ki 
kalnelius ir ežerų tyvuliavi
mą, su juo drauge augusii 
medžius ir net smulkiausius] 
gyvūnėlius ligi mažosios] 
skruzdėlės imtinai. Ir 
tai savo aukštaitiškoje šir-] 
dyje išlaikė ligi paskutinės] 
dienos, ligi paskutinio atdi 
šio. 0 kad mes visi tokie bi 
tume !..

Jo žmonai, dukterims, si 
nui ir šimtams jo drai 
reiškiame giliausią už 
jautą ir drauge su visais Iii 
dime.

Nubaudė dar vieną 
budelį

Vakarų Vokietijos teis
mas nubaudė kalėti iki gy
vos galvos buvusį Treblin- 
kos mirties stovyklos Lenki
joje 'komendantą Franzą 
Stenglį, 62 m. amžiaus. To
je stovykloje Hitlerio metu 
sunaikinta 900,000 žydų.

Stergl buvo austras, Hit
lerio apdovanotas Geležiniu 
kryžiumi, kaip "geriausias 
stovyklos komendantas“.

Jis buvo pabėgęs į Brazi
liją ir ilgai gyveno Sao Pau
lo mieste, dirbdamas mecha

niku automobilių fabrike. 
Pagaliau žydų pastangomis 
jis buvo susektas, suimtas ir 
išduotas Vokietijai. Teisme 
jis teisinęsis, jog vykdęs sa
vo viršininko įsakymą.

Rinkimuose galės

balsuoti 18-mečiai
Aukščiausias teismas 5 

balsais prieš 4 nutarė, kad
teisę balsuoti federaliniuose 
rinkimuose turi piliečiai, su
laukę 18 metų amžiaus, o 
savivaldybių rinkimuose ga
li būti nustatytas rinkikų 
amžius, kaip iki šiol buvo

Jiems suteikta teisė pasi-' 
likti Turkijoje. Tikimasi, • 
kad jie galės išvykti ir į ku
rį kitą Vakarų kraštą. 

Indijoje paskelbti
I

[rinkimai į
i

Indijos vyriausybė, kuriai 
[vadovauja 53 m. amžiaus' 
Indira Gandhi. nutarė ne-' 
laukti parlamento termino. 
pabaigos ir paskelbti rinki-; 
[mus.

Gandhi Kongreso partija 
1967 m. rinkimuose laimėjo 
1280 atstovų (iš viso yra par
lamente 520). Bet partija 
Įskilo, ir viena jos dalis (228 

tstovai) palaiko Gandhi, o 
antra yra jai priešinga. Iki 
iol Indira galėjo laikytis! 
iktai kairiosios opozicijos 

vų parama. Dabar ji ti- 
isi rinkimuose vėl laimėti 
augumą ir be kliūčių vyk-' 

Įdyti savo programą. 

lydai demonstruoja 

sovietus
Amerikos ir kitų laisvojo* 

pasaulio kraštų žydai sukru-1 
to smarkiai demonstruoti ir 
protestuoti prieš sovietų 
teismo sprendimą, kuriuo 2 
žydai nuteisti sušaudyti, o 

[kiti ilgus metus kalėti už 
mėginimą pabėgti į laisvę. 
Ypač gausios ir triukšmin
gos demonstracijos prieš so
vietus buvo New Yorke.

Baskai paleido jų pagrob
tą V. Vokietijos garbės kon
sulą, gal tuo norėdami pa
veikti teismą, koris teisia 15*

Simas Kudirka ryžos

laisvėn arba mirtin
Nelaimingojo Simo Ku

dirkos išdavimo sovietams 
dramą atitinkamos valdžios 
įstaigos jau stengiasi pasku
bom užskleisti, jos atminimą 
greičiau nustumti praeitin, 
tą reikalą baigiant šiokiu to
kiu aukštų pareigūnų spren
dimu. Kaip žinome, susisie
kimo sekretorius Volpe vie
niems kaltininkams pasiūlė 
atsistatydinti, kitus perkėlė 
panašiai tarnybai kitur, o 
už žmogaus pardavimą atsa- 
kingiausiojo asmens gal ir

nesužinosime. Bet iš Volpei 
įteikto Pakrančių sargybos 
tardymo raporto dabar pati
riame ir keletą naujų daly
kų, susijusių su Kudirkos iš
davimu.

Iš to tardymo aiškėja, kad 
Simas Kudirka iš anksto 
ruošęsis pabėgti, kad Įeit 
Lundbergui numetęs raštelį, 
kuriuo pranešė apie savo pa
siryžimą įšokti į Vigilant lai- 

įvą. tikėdamasis amerikiečių 
Į globos. Jis dar tikėjosi ir jau 
j atsiradęs pas amerikiečius,
, kad nebūsiąs išduotas.I »

Paaiškėjus, kad yra grąži
namas sovietams, jis prašęs 
amerikiečius peilio, norėjęs 
nusižudyti, bet ir tokio "pa
tarnavimo“ nesusilaukęs. Jis 
bandė šokti jūron, bet sulai
kytas. Raporte patvirtinami 
faktai, kaip buvę įsileisti so
vietų budeliai, kurie atsiga
benę virves ir kitas priemo
nes, kaip jie Kudirką mušę, 
kol pagaliau jį be sąmonės 
amerikiečių laivelių nusiga- 

’ benę, užsikėlę tinkle į savo 
laivą, kut jis ir dingęs pa
sauliui iš akių.

Pranešime dar sakoma, 
kad tarp Simo Kudirkos pa
liktų laikraščių iškarpų ar 
knygų rasta ir žinutė apie 
susideginusį čekų studentą 
Palach, kuris mirė protestuo
damas prieš sovietų okupa
ciją. Tai rodo, su kokiu ryž
tu šis mūsų tautietis žengė tą 
rizikingą žingsnį iš vergijos 
į laisvę.

Kolkas ši byla vistiek dar 
nėra baigta. S. Kudirkos iš
davimą dar tyrinėja kongre
so užsienio reikalų pakomi
tetis, kurio pirmininkas 
Hays gal neleis tikros teisy
bės politikam nuskandinti į 
vandenį.________

Viršuje buvęs Lenkijon komu-< Newsweek žurnalas rašo, 
nistų vadas Wladyslsw Gomul- kad Time bendrovė sumokė- 
ka, kuris dėl darbininkų riauSių į jugį Chruščiovo atsimini- 
buvo priverstas besitraukti. A- i mu> >000,000 ir kad dalis tų 
pačioje jo vietą užėmęs Edward | pinigų įdėta fvmcarijos ban- 
Gierek. irgi senas partietis. • • Į ke Chruščiovo šeimos vardu

Vyriausias ualuvas įsiaBsnamo Komiteto, 
kęs r 1B70 metų seimo sesiją Cbicagoje, sveikina vfcą 
lietuvių tautą artėjančių Kalėdų Švenčių kr Naujųjų

Prieš du paskelbtos tuksi kr

matinės Sovietų Rusijos
tikime, kad laisvės i r žmosuškumo idėjos sugriaut ir urnų 
tautos pavergėjų imperiją, kaip kad jos yri praeityje

v

Šiai
mumyse brolišką 
kad mūsų tauta 
Tegu tie į
kad greičiau išauštų

Tegu ateinantieji 
nių dienų ir

• • •
50 valstybių 

tartį kovai ta oro piratais.

meilę ir tegaiviln tikėjimą, 
ta daugiau negu vien kils. 
dvasią ir pasiryžimą kovai,

Lietuvos kelią į

tiek gyvi
puotoje Tėvynėje, tiek ir išeivijoje, dvasinės

Telaimina Aukščiausias

VYRIAUSIAS UETUVOS 

IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Šių metų tėkmė nužymėta tragedijos šešėliu bei vil
ties spinduliu. Auka ir vėl atskleidė pasauliui amų Tan
ios tragišką likimą. Auka uždegė ir vilties žiburį, kurto 
blaško mūsų kasdienybės pilkumą ir sužibs okupuotai 
Tėvynei tamsoje.

Linksmai skambės Švenčių varpai visame laisvajam 
pasaulyje, duslus jų virpesys girdėsis ir pavergtos Tėviš
kės padangėje. Jis okupuotoj Lietuvoj kenčiančioms Se» 

ir kovojantiems Broliam primina prarastą Kalėdų 
ir atimtą laisvę. Mum varpai turi prabilti nau

jo pasiryžimo ir išeivijos lietuvių jėgų suderinir..w aidais,

JAV Lietuvių Bendruomenė viltingai žengia į 1971- 
sius Metus ir linki visiems geros valios Lietuviams tyre 
Švenčių džiaugsmo.

J AV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 

TARYBA IR CENTRO VALDYBA
1970 Kalėdos
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Bangini ar nusikalti™ 
užglostimas?

Lenkijos žemėlapis. Jame virtoje 
miestai, kuriuose buvo kilusios

Atrodo, kad Simo Kudirkos išdavimo sovietams byla 
kaikurių vyriausybės sluoksnių bandoma nuvairuoti į to
kį diplomatiškai suraitytų koridoriaus galą, kad ji baig
tųsi tokioje tamsoje, kurioje negalima būtų įžiūrėti tikrojo 
kaltininko.

Kaip žinoma, praeitą savaitę baigėsi pačios Pakran
čių apsaugos įstaigos vertas tardymas, ir tos apsaugos vy
riausiam viršininkui susisiekimo sekretoriui John A. Vol
pei buvo pateikti tardymo daviniai ir bausmės pasiūlymai.

Pakrančių apsaugos viršininkas admirolas Bender, 
remdamasis viceadm. Thomas Sargent vadovautos komi
sijos tyrimo rezultatais, pasiūlė kapitoną Brown ir vicead- 
mirolą Ellis atiduoti karo teismui, vieną už apsileidimą 
tarnyboje, grąžinimą pabėgėlio, nesulaukus aukštesniųjų 
instancijų galutinio parėdymo, o kitą už perviršijimą val
džios jr savarankišką sprendimą, nesilaikant instrukcijų.
Vigilant laivo kapitonas Eustis kaltinamas, kad leidęs 
sovietų jūrininkams vartoti jėgą amerikiečių laive, sie
kiant tuo būdu susigrąžinti pabėgėlį. Tai rodą, kad laivo 
kapitonas neturįs Amerikos suverenumo supratimo ir ne
galįs vadovauti Vigilant laivui ir reikią jį perkelti su pa
peikimu kitoms pareigoms. Adm. Bender rekomendacijoj 
Volpei išvardinta daugiau ir smulkesnių motyvų, o tardy
mo medžiagoj — dar naujų aplinkybių.

Efeja, į adm. Bender pasiūlymus Volpe reagavo, gali
ma sakyti, tiktai paplojimu per petį. Jis nutarė nei vicead- 
mirolo Ellis, nei Pakrančių sargybos sektorių admi
nistravusio kap. Brown karo teisman neduoti, o pasiten
kinti tiktai papeikimais. Viceadm. pasiūlyta išeiti į pen
siją, į kurią ir šiaip būsų po 6 mėnesių išėjęs.

Kapitonui Eustis pasiųstas "nebaudžiamasis raštelis“ 
jo pareigoms priminti. Tuo tarpu jis nukeltas nuo Vigilant 
laivo, bet, žinoma, bus patupdytas kitame.

Kodėl sekretorius Volpe taip beveik glostomai pasi
elgė? Kodėl pasipriešino net pačios Pakrančių apsaugos 
kariškosios vadovybės siūlymams?

Aišku, Volpe yra politikas, aukštas administracijos 
šulas, turįs būti jautrus ir kitų savo kolegų spaudimui. O 
kaip amerikiečių spauda rašo, visi šie nusikaltę admirolai j 
ir kapitonai esą tik atpirkimo ožiai už daug aukštesnės; 
instancijos — valstybės departamento — nuodėmes. Tik- ’ 
rasas kaltininkas turįs būti tas. kuris iš departamento ne-, 
davė skubaus įsakymo Simui Kudirkai pagloboti, jo neari- : 
duoti sovietams, kol reikalas bus ištirtas. Bet tas valdinin-!
kas, kaip spauda mini, pataręs neraginti Kudirko bėgti ir' p»kranclM 2ar^yb<*1 viršininkas
.. , į • m" . . - ’ admė Ellis atiduoti karo teismui,

1S Įstaigos namo pamiegoti... ; transporto sekretorius Vil-
- • .iv i — • • • i pe, kuriam priklauso PakrančiųKongreso užsienio reikalų pakomitečio pirmininkas h

Wayne L. Hays, vedąs atskirą tardymą, taip pat sako, kad 
čia turįs būti kaltas valstybės departamento sovietų reika
lų skyriaus viršininkas ir Pakrančių apsaugos žvalgybos 
aukščiausias pareigūnas, į tą reikalą lengvai numojęs ran
ka. Visos tos tragedijos užkulisy taip ir stovi gerai mato
mas juodas politikų šešėlis. Tik dar kolkas neaišku, ar tai 
politinio biznieriais, ar svetimų interesų agento pavidalas.

parodyti

><>

m*

VOn Mtarimai
i VTR. LIETUVOS BLMSVIN1MO KOMITETO SEIMO.
• *B .
į įvykusio 1970 m. gruodžio 5-6 «L 

NUTARIMAI

šioje šalyje mūsų jauni
mui pasirinkti lituanistiką
kaip specialybę yra tikrai 
sunki*- nes tai yra labai ri
bota darbo dirva. Reikia, 
kad žmogus turėtų kalboty
rai ypatingų gabumų ir gilų 
susidomėjimą. Dažnai pa
mirštama, kad lituanistikos 

i dalykus, lietuvių kalbą, kaip 
mokslo sritį, galima jungti 
su slavistikos, germanisti
kos ar net kitų kalbų studi- 
jomis. Tuo atveju jaunas 
žmogus, linkęs į pedagogi
ką, neturėtų bijoti liksiąs be

Nr. 50,1970 m. gruodžio 29
GIMt ŽVAIGŽDE

Seimas, išklausęs Vliko Tarybos, Valdybos ir Tau
tos Fondo pranešimus bei seimo atstovų pareiškimus, 
nutarė:

1. Seimas paveda Vliko Valdybai padėkoti JAV pre
zidentui Nixonui už jo skubią reakciją, kuria buvo siekia
ma ištirti lietuvio jūrininko Simo Kudirkos, siekusio azilio 
teisės, gėdingą išdavimą sovetams ir už prezidento įsaky
mą JAV įstaigoms bei asmenims, kad panašūs įvykiai at
eityje nepasikartotų.

2. Seimas ragina visus lietuvius kiekviena proga kel
ti aikštėn Sovietų Sąjungos vykdytą ir tebevykdomą lie
tuvių tautos genocidą.

3. Seimas kaltina Sovietų Sąjungą ir jos jūrininkų 
nežmonišką elgesį su Simu Kudirka, norėjusiu išsiveržti iš 
bolševikinio tautų kalėjimo. Seimas įspėja Lietuvos oku
pantą, kad keršto priemonių ėmimasis prieš jūrininką Si
mą Kudirką, jo šeimą ar artimuosius bus visuotinai pa
smerktas ne tik visų lietuvių, bet ir kitų laisvės principus 
gerbiančių žmonių. Seimas kaltina ir JAV pareigūnus, iš
davusius Simą Kudirką sovietams.

/
4. Okupuotų Baltijos valstybių sėkmingai laisvės ko-

Žurnalas Time gruodžio 
7 d. išspausdino tokio pava
dinimo ilgoką straipsnį apie 
inž. dr. Algirdo Avižienio 
pagamintą Caltech spraus-
minių pavarų laboratorijoj 
naująjį kompiuterį - skaity
tuvą. Tas elektroninis Star 
(Self-Testing and Repai- 
ring) skaitytuvas turės di
delės reikšmės JAV erdvė
laivių kelionėse į Jupiterį, 
Neptūną bei kitas planetas, 
nes jis galės pats pastebėti 
ir pataisyti savo klaidas. To
kiose bilionų mylių kelionė
se erdvėlaivio kontrolė iš že-
mės yra neįmanoma, kadan
gi vien tik klaidos perdavi
mas žemėn užtruktų keletą 
valandų. Time žurnalas pa
brėžia, kad Avižienis supro
jektavo kelias atsargines sis
temas viena kitai pakeisti, 
kai įvyksta sutrikimas. Pa
keitimą automatiškai įvyk
do elektroninio skaitytuvo 
kontrolės "smegenys“. Pasi
naudodamas maU»matiko 
John von Neumann idėja,
A. Avižienis kontrolės "sme
genis“ padalino į tris sava
rankiškas dalis, kurios daro 
sprendimą dviejų trečdalių 
balsų dauguma, kaip demo-Baigiant išmirti se-i vai vesti būtina koordinuoti Lietuvos, Latvijos ir EstijosT* 1_ • ___ ___• 1 . -- — - - - - - _-- ,----- - —r- , darbo< --- ------- ---------- ---------------- ------------ y------ w— —----- uauguuio, ROIįl UCU1V

bėgęs iš sovietų žvejų laivo į j najai Vidurio Europos emi-Į organizacijų veiklą, keliant tų valstybių nepriklausomy- kratiniuose rinkimuose. Jei, 
JAV Pakrančių sargybos laivą grantų kartai, asmenų, mo- bės atstatymo klausimą tarptautinėje plotmėje. Seimas ' 

kančių svetimas . ypač rusų, sjQj0 vilko Valdybai imtis iniciatyvos, kad būtų sukvies-

Simas Kudirka, kuris buvo pa-

Vigilant ir buvo begėdiškai po
8 valandų išduotas sovietams, lenkų kalbas, JurgtinėseA- tas lietuvių, latvių ir estų vyriausių laisvinimo organiza-
Admirolas Ellis, kurio {sakymu 
išduotas rusams Simas Kudirka.

menkos
trūksta.

valstybėse tikrai cijų pasitarimas bendros akcijos klausimais.

pav., viena tų kontrolinių 
"smegenų“ dalis sutriktų ir 
imtų duoti klaidingus įsaky
mus skaitytuvo sistemai, ve
to teise pasinaudodamos, 
kitos dvi "smegenų“ dalys 
sustabdytų jos darbą.

Lietuviai kultūrininkai tu-' 5* Seimas pripažįsta, kad sėkmingas Vliko darbas 
retu SS 2? litua- ribotumo. Lėšų trūkumas ypačiai

i nistų paruošimu. Reikia ies- jaučiamas palaikant, plečiant ir tobulinant Vliko infor- 
koti lituanistinėms studijom nacijos organizaciją. Dėkodamas Tautos Fondui už su- 
tinkamų ka ndidatų, juos in- aktyvintą lėšų telkimą, seimas pritaria fondo planams žienio elektroninis STAR 
formuoti apie studijų gali- išplėsti savo atstovybių ir įgaliotinių tinklą, derinant savo skaitytuvas dabar užima .100 
mybe3 JAV. padrąsinti, o darbą su Amerikos Lietuvių Taryba ir Lietuvių Bendruo-. kubinių pėdų, bet lietuvis iš- 
svarbiausia, sudaryti stipsa mene. Seimas, žadėdamas savo ir jo atstovaujamų organi- radėjas tikisi jį sumažinti iki 
dija*, kad jaunuolis ar jau- žarijų talką Tautos Fondo pastangoms, kviečia lietuvių dviejų kubinių pėdų.. Tada 
nuolė, pasirinkę tą retą spe- visuomenę dosniai aukoti Lietuvos laisvinimo reikalams, skaitytuvui užteks 50 vatų 
cialybę, galėtų atsidėję skiriant tam reikahn bent vienos dienos uždarbį per metus, elektros srovės. Galimas da- 

™ tyka* Avižienio išrądi-
6. Seimas prašo Vliko Valdybą riekti, kad būtų iš- panaudoti ne

ieista studija apie lietuvių etnografines sienas. ' erdvėlaivių tolimom ke-

Time pranešimu, A. Ąvi-

skirti jai visą savo laiką, ne
varydamas atsitiktiniu už
darbiavimu ir pragyvenimo 
rūpesčiais.

Tuo tarpu tam tikslui sti- 
menys: pirm. V. Krausas, 
kas. Net SLA paskirta 500 . .
dolerių suma nėra pakanka-' kovotojų.

lionėm, bet ir už garsą grei- 
7. Seimas liūdi, netekęs ilgamečio Vliko pirmininko tesnių lėktuvų kontrolei bei 

prel. Mykolo Krupavičiaus. Su jo mirtimi lietuvių tauta navigacijai arčiau žemės pa- 
neteko vieno iš didžiausių Lietuvos valstybininkų ir Iais- viršiau*

o * or * .» i I Būdinga, kad šiame rari-
aaniznriia k«rT reSraS ' 8. Seimas dideliu pasitenkinimu išklausė pranešimuo- j nFjc Time redaktoriai Al-

lydinti ir iieiti i pen.ij,. Ji, taani,tinftns studijo™ M- į * įrėžtą nuoširdų bendradarbiavimų tarp Vliko ir kitų
tai ir padarė ___ - J*J- lietuviu veiksniu. Sėkmiruzesniam tamasavin hendradar*. Priw'—I'u taewvuje gi-

Taigi, karo teismas gali būti daug nemalonesnis tiem, 
kurie dar kaltinamųjų suole nesėdi, bet gali būti ištrauk
ti į šviesą ir ten pasodinti. Toks įvykis gali sutepti visą 
valstybės departamento iškabą, žadančią prieglobstį vi
siems pabėgėliams iš vergijos. Gafi paaiškėti, kad tas pa
žadas neliečia atvejų, kai tokia globa gali pakenkti žuvų 
ar kurių nors kitų produktų koegzistenciniams mainams.

šia proga amerikiečių spauda iškėlė ir "utopinį“ 
klausimą. Esą. JAV pripažįsta tik nepriklausomą Lietuvą, 
kurios atstovas yra Washingtone. Jis turįs teisę ginti visus 
Lietuvos piliečius, taigi galįs patraukti minėtus admirolus 
ir kapitonus į teismą už Lietuvos piliečio pardavimą į sve
timos valstybės vergiją. Žinoma, tai gražiai skamba, bet., 
ir dar kartą bet..

Palauksime, ką pasakys rytojus.

Unanstnižs stB&s CUcsgos 
universitete

Jm spaudoje buvo plačiai 
kad Chicagos uni-

nuo praeito rudens 
pradžios yra įvež

tiniai dalykai, 
fe F. Jonikas dėsto

sisteminį kursą, lietuvių kal
bos sandarą, o E. Bradūnai-
tė — pradinį lietuvių kalbos 
kursą. Paskaitos vyksta ang
lų kalba. Jas lanko būrys M-

apsaugos tarnyba, su tuo nesu
tiko ir pasiūlė adm. Ellis atsL

pendijų, padarydama dide- veikmių. Sėkmingesniam tarpusavio bendradar-,
' Įdavimui pasiekti Vliko Valdyba prašoma artimoje ateitu

je sukviesti laisvinimo organizacijų atstovų pasitarimą.
Ii paskatinimą studentams.' Mhvimui pasiekti Vliko Valdyba prašoma artimoje ateity- į navS*

•ima. dę, netgi su lietuviška "ž“197Ū m. lapkričio 15 d.
Jaunimo Centre buvo su
kviestas šiuo reikalu univer
sitetiniu dėstytojų susirinki
mas. Prof. dr. P. Jonikui 
pirmininkaujant ir LB Švie
timo Tarvbos pirmininkui 
J. Kavaliūnui dalyvaujant

į sudaryta Chicagos universi-
V.pbnt la,vo kapitone fote. teto lituanistj„ėn, Indijon, 
kun, savo la.ve te.do rusam, I konligijX „^dedanti
naunai mukt. Simą Kudirką it,g pirmininkas
suMgrąžinti , sov.etu laivą. Jn _ Gįm-]a_, _ E
gavo nebaudžiamą papeikimą, J Bradūnaitė. R. Rink., dr. T- 
atlemtM U V,plaut kapitono RemeikiSi dr v. grupėj
pareigų ir paskirtas kitoms pa- ir D. Velička.
misom, New Yorko Pakrančių jy,, btftmnooti
sargybos įstaigoje

rantų ir lietuvių studentų, 
rimtų lituanistų mokslinin
kų.

Tačiau tų mokslininkų li
tuanistų mums reikia dau
giau. Būtų natūralu, kad jie 
būtų paruošiami Lietuvoje, 
bet okupantui lietuvių kul-

visuomenę apie lftuuririhuu 
studijų reikalus, palaikyti 
ryšius so lietuvflks akade
miniu jaunimu ir padėti 
telkti lėšas stipendijoms.

Komisija dirba koMakte 
su LB švietimo Tarybos pir
mininku J. Kavaliūnu.

Visuomenė prašoma akty
viai ir nedelsiant remti litu
anistines studija* Aukas 
galima siųsti K. Gfcrvūo ad
resu: 2422 Marąaette RA, 
Chicago, III., Lietavią Fea>tūra nerūpi, jis ją net sąmo

ningai stelbia. Didelį neri-j*> »•*■»<* nurodant Chiea- 
mą kelia penkių lituanistų Savings and Loan Aas.

• Banko sąskaitos numerį 
mine' arba tiesiai į bankąmirtis paskutiniais 

riais. Profesoriaus Kazlaus
ko mirtis yra siaubingą jta-

tataučių kalbininkų dokto- rimą kelianti paslaptis.

6245 So. Westem Ave^ CM- 
cago, III. 60636.

Dr.V.

9. Seimas džiaugiasi lietuvių jaunimu, išreiškusiu 
vo gilų patriotizmą bei išvysčiusiu aktyvią veiklą ryšium 
su Simo Kudirkos išdavimu.

10. Seimas dėkoja Vliko Valdybai, Amerikos Lietu
vių Tarybai, Lietuvių Bendruomenei ir kitoms lietuvių 
organizacijomis už atliekamą darbą Lietuvos laisvinimo 
bei lietuvybės išlaikymo baruose. x

11. Seimas dėkoja nepriklausomos Lietuvos valsty
bės tęstinumo reiškėjams — mūsų diplomatams — už jų 
pastangas Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei atstatyti.

12. Didelė padėka reiškiama lietuvių spaudai ir radi
jo programų vedėjams už didelę paramą ir akciją Lietu
vos laisvės kovoje.

(ELTA)

KELEIVIO
pemunerata-gera

dovaaa

Dr. A. Avižienis yra netik 
įžymus mokslininką* bęt<ir 
uolus visuomenininką* Jis 
veiklus skautuose, yra jų ta
rybos nary* yra buvęs LB 
Los Angeles apyi. pirminin
ką* JAV LB IV-rios tarybos 
naiys ir ėjęs kitas visuome
nines pareiga*

Dr. A. Avižienis yra gi
męs Kaune 1962 metai*

Atominųf laivų bazėt 
Kuboje

Amerikiečių žvalgyba su
sakė. kad sovietų povande
niniai laivai, ginkluoti ate* 
minMs raketomi* vis dėl
to jra bevedi baigė susisuk
ti sau basę Kubos pakrantė- 
X Bon tas faktas buvo fi
gai paneigiamas net vaht 
depastauMUt* nenorint ašt- 
naa MBonnv n sovwcsm»

Atrodė, kad dėl tų bazių 
gaH kfltt dMMfe konfliktą* 
nea tat yna suritariao laa-

(tai* dar ChraiČfovui esant 
•valdžioj

i i



t
z

Nr. 50,1970 m. gruodžio 29 l£IVIS, SO. BOSTON PcsTtpa treČ^B

Amerikos Lietuvių Gyvenimas TABBOOHOB

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

J. Rainis

SAULT STE MAR1E, ONT.! 

Sudegi lietuvis

. darbui liko mažai tinkamas. < 
Todėl bijoma, kad panašiai

'neatsitiktų ir šios nelaimės 
i ištiktam tautiečiui.

V. Gavelis buvo pokarinis 
ateivis ir savo dosnumu bei 
šakota lietuviška veikla iš
siskyrė iš visų kitų naujųjų 
ateivių Sunkią darbo prie
volę atlikęs miškuose, jis
persikėlė gyventi į miestą, j & Kantautas, kaip ir dau- i 
bet ir jame gyvendamas po-: gelis pokarinių ateivių, gy-1 
ilsiui nerado laiko. į yenimui vietą surado šiame

... J krašte. Tolimame šiaurės
. Nors jį, kaip ir daugelį į mieste apsigyvenęs, ilgai ir 

kitų, slėgė sunkį darbo nas-, sunkiai dirbo, kol įsigijo 
ta, bet jis visuomet-surado nuosavą namą, nes be jo su 
laiko dalyvauti choruose ir geimą buvo labai sunku gy-
kitokioje lietuviškoje veik-' venti.
loję. Ypatingai jis pasižy-Į
mėjo dosnumu. Dažnai au- Bet neseniai žiauri ugnis 
komis rėmė ne tik visų sri- sunaikino ne tik sunkiu dar-' 
čių lietuvišką veiklą, bet ir bu įsigytą jo namą, bet ir ’jį 
pagalbos reikalingus tautie- patį prarijo. Dėl nežinomos 
čius. priežasties pačiame vidur-

raktyje kilo gaisras, žmona! 
Sukūręs šeimą, sulaukė ir gu vaikais spėjo išbėgti, o jis 

dviejų vaikučių. Daugeliui pats sutirpo liepsnose."
atrodė, kad jie pavyzdingai 
gyvena, bet iš tikrųjų buvo 
kitaip. Netrukus žmona su
sirado meilužį, dėl kurio 
pašlijo šeimyninis gyveni
mas. 0 žmonai su meilužiu 
pabėgus, jis pradėjo neri-

A. Poška

NASHUA, N. H. 

Įvairios naujienos

Balfo skyrius šiemet pa-mauti ir blattytfa, bet žmo- $J36 auku
nu siaignjz.nu nebejuto* stambiausia buvo ?i5 Ame-

rikos Lietuvių šv. Kazimie-
' _ .. ' ro klubo auka. ParapijosToluuvėl erveno vienas. Vedugi p k)ubas davž

?^h7Že~Ž^n*”2,e,‘ «0 fr inž. K. Daugėla su 
lūžia Bet pne žmonoe buvo žmona dainininke at.
w abu jo vattotuu. Vaiku- g. a „ w( N „ 
eras labai mylėdamas, nuo-
lat jiems siuntė pinigus ir *
įvairius gyvenimui reikalin- * * * .
gus daiktus. 0 dažnai, ne- Advokatų Velishkos ir 
žiūrėdamas į nuotolį ir ke- Raudonio iniciatyva susida- 
lionės išlaidas, ir pats juos rė būrelis, kuris pasiryžo 
lankė.. . sausio 23 d. parapijos salėje

’ suruošti sporto vakarą ir į jį 
Kalėdų šventėms artėjant, pakviesti buvusį sunkaus 

jis sumanė vėl juos aplan- svorio bokso čempioną Jack 
kyti. Prisipirkęs rūbų ir ki- Sharkev. Rėmėjai padengia 
tokių daiktų, sumanymą į- visas išlaidas. Pelnas (bilie- 
vykdė. Bet nuvažiavus tarp tų tebus parduota 300 po 
jo jr žmonos kilo aštrus gin- $3, nes tik tiek žmonių- pa
das, kuris-jį išvedė iš pu- rapijos salėje gali sutilpti) 
siausvyros, o negalėdamas eitu Šv. Kryžiaus parapijos 
žmonos elgesio pakęsti, re- kapinėms Hudson, N.H., 
veiverio šūviu nutraukė sa- kur jau ilsisi daugiau nei 
vo gyvybę. į 400 buvusių kolonijos lietu-

I Mikalamkaa I™!- Pr0£^am3 tvarkys adv.
Raudonis, lietuviškus val
gius ir bara — Stanley Ma-BURLINGTON, ONT.
karevich (Makarevičius).

B * 6

Vidurinių mokyklų atsi
žymėjusių mokinių sąrašuo
se jau yra įrašyti šie lietu-, 
viai: Richardas Grauslys, • 
Sheila ir Claudia Jasalevi-į 
čiūtės, Valerija Raudonytė, 
Diana Zapėnaitė, Paul Ma-' 
siulis, Paulius Bernotas ir! 
Jonas Savickas.

* * *
Iš Davis šermeninės Lie-i 

tuvių tautinėse kapinėse pa
laidotas Mykolas J. Žiede
lis, vienas siu kapinių stei-j 
gėjų ir jų prižiūrėtojas. Jis 
buvo Amerikos Lietuvių šv. 
Kazimiero dr-jos narys, pa
liko sūnų Danielių. Velionis 
buvo gimęs 1892 m. lapkri
čio 25 d. Merkinės apylin
kėje.

• * ♦
Kazlausko šermeninė pa- 

laidoio Andrių Trainevicių 
(Trairovech), 83 metų am
žiaus. kuris ilgus metus gy
veno Nashua mieste, bet pas
kutinius 15 metu gvveno pas Į 
dukterį Virginija Carpenter, Į 
Stanten Istond, N.Y. Ten ir j 
mirė. bet kūnas buvo atvež- ■ 
tas i Nashua palaidoti šv. j 
Krvžiaus kapinėse Hudsone. į

Velionis paliko žmoną O- Į 
ną ir dukterį. j

1 Kor. !

HOT SPRINGS, AR.

Minėsime nepriklausomybės 
sukaktį

1970 m. gruodžio 7 dį į-

F. Vizbaras staiga ir neti
kėtai įpuolė į didelę ir labai 
skaudžią nelaimę. Apie 20 
metų ramiai išdirbęs cinko 
perdisbimo įmonėje, cinko 
tirpiuimp krosniai sprogus, 
buvo taip žiauriai apdegin
tas* kad jo gyvybei grėsė 
rimtas pavojui. Kartu su juo 
buvo apdeginti ir kiti du 
darbininkai, iš kurių vienas 
jauadri.

Nashua Moterų klubos su
ruošė Kalėdinę arbatėlę ir 
muzikos programą metodis
tų bažnyčioje Main St. Pro
gramoje buvo smuiko, vio
lončelės. piarino muzikos ir 
soprano Stasės Daugėlienės 
dainų.

* • •

F. Vizbaras ir kitas apde
gintas dar guli ligoninėje ir 
kenčia didelius skausmus, 
bet jau po truputį taisosi. At
rodo, kad nuo mirties jis bus 
Rgeftėtas. o gal ir sveikatos 
netekimo išvengs, bet veidas 
ir Ūtos kūno dalys liks su
žalotas visam gyvenimui. 
Laimė, kad darbo akiniai 
•paaugėjo jo akis, kitaip bū
tų likęs aklas.

Simo Kudirkos išdavimas 
sovietams papiktino ir Na
shua lietuvius. Tarpe pirmų
jų, parašiusių laiškus prezi
dentui, senatoriams ir spau
dai, buvo Marė A. Talbotie- 
nė - Virbalaitė. kurios laiš
kus paskelbė vietos Nashua 
Telegraph ir Manchester U- 
nion dienraščiai. Jie paskel
bė ir Vytauto Sirvydo laiš
kus. A. Talbotienė ir Vikto
ras Kantaravičius dalyvavo 
ir Bostono lietuviu demonst
racijoje gruodžio 5 d.

• • •

Prieš keletą metų irgi to
je buvo aA- -s- -yošintu

je pačioje Įmonėje buvo ap
gintas lotas Hetuvis, kurio

Ona Valentienė pergyve
no netikėtą nuotykį: išėjus 
jai pagrėbti prikritusių ties 
nameliu lapų, slapukas įlin-

gydymu taip pat ilgai už-' do į butą ir išnešė du laikro- 
truko. Non jii ir pagijo, betyliu ir apie 50 dolerių.

Pionier viešbutis Tuacoae, Tex. čia žuvo 25 as 
Benys ir daugiau nei 40 yra sužeistą. Sakoma, kad tai 
viešbuty nebuvę aliarmo įrengimą

15 SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Nauja klubo valdyba

Sausas

Lietaus neturėjome per 
3 ar daugiau mėnesių, žmo
nės būkštauja, kad užėjus 
žiemai pritrūks vandens, 

ja — Lietuviu Piliečių klu- Net ir Everglades parkas

Didžiausiš ir turtingiau
sia Miamio lietuvių draugi

jų
bas — išsirinko naują val-

vyko LB apylinkės valdy- ^4^4, kūną sudaro šie ąs- 
bos posėdis, kuriam .pirmi- menys: V. Krausas,
ninkavo Juozas Bručas. Tar- vicepirm. J.Gužauskas, pro- 
pe kolonijos bėgamųjų rei- tokol. sekr. N. Zeesienė, fin. 
kalų buvo svarstomas ir Va- sekr. G. Dunkienė, ižd. K. 
sario 16 minėjimas. Tai bus Jaznienė. direktoriai — A. 
pirmas minėjimas mūsų ko- Alekna, F> Kulikauskas, J. 
loni joje. Iki šiol Hot Springs Ratkus ir F. Sobalow. 
lietuviai nebuvo susiorgani
zavę, ir mūsų tautos žymes
nės sukaktys neminėtos.

taip^ išdžiūvo, kad balose 
šliužams nebėra vandens.

Pernai dėl lietaus žuvo 
daug žvėrelių, o šiemet dėl 
sausros daug žuvų ir šliužų.

Sveikinu

Visiems Keleivio skaityto-
Tikėsime. kad nauja vai- j jams linkiu laimingų 1971 

dyba ir lietuvybės nepamirš, metų!
Senoji valdyba tuo nesisie- 

Minėjįmui salę pažadėjo ^°^°’
duoti Bronė ir Herbertas 
Martinai, kurie turi didelius 
užeigos namus Soutern Ho- Sandaros 52 kuopa išsi- 

Ap*3. 333 Ouachita Avė. rjnko šitokią valdybą: pir- 
Ta pačia proga Bražinskų mininkas F Radžius, prot

Sandaros vadovybė

L. J. Stasiulis

JAV LB TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

JAV Lietuvių Bendruome
nės taryba susirinks posė
džių sausio 16-17 dienomisbylai ginti po 5 dolerius au- J fin ~kr' M Aleknienė SČ? ZiV- - n -- 

kojo S. Andrašiūnai, S. 5? I' Fhiladelphijoje. Posėdžiai
kojo o. Anarasiunaų ižd. E. Virbelienė, iždo glo- vyks Sheraton viešbutvie Drargehai .r Saly Chamas. Į L Stasiulis ir j. Miėėi-! "TT’S’bėjai 

i kas.Apylinkės valdyba pa- į 
siuntė dėl Simo Kudirkps iS-i SLA „,d bi
davimo į komunistų rankas i
nrotesto laiškus MV preri-! j sudaro šie asmenys: 
deniui. valsL sekretoriui, E. jankierį, kepinu.

A. Alekna, prot. sekr. M. 
Aleksinienė, fin. sekr. O. 
Kaulakienė, iždo glob. L.

1725 J. F. Kennedy Blvd. 
Sausio 16 d.pradedama po
sėdžiauti 10:30 vai. ryto, o 
sausio 17 d. — 10 vai. ryto 
ir baigiama 2 vai. popiet

ROMANAI

RuGSEJO ŠEŠTADIENIS,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgis Giiauda, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI. premijuotas romanas, 
304 pust, kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 paL
kaina $3.50.

Jurgis Giiauda, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro 
manas, 234 pel., kaina $2.50

Albina* Baranauskas 
KARKLUPĖNUOSE, pre 
mijuotas romanas, 224 pel. 
kaina *2.50.

Aloyzas Barųnas, PAVA
SARIO LIETUS, 261
kaina minkštais viršel 
$2.59, kietais $3.75.

t MIG 
LOTAS RYTA*. I66pum. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

Vytautas Volastąs, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 peU kaina $3.50.

William Rogers ir susisieki
mo sekretoriui John Volpe.

Kaikurie mūsų kolonijos 
lietuviai protesto laiškus 
siuntė patys, niekieno nera
ginami.

K. Ūkana

Stasiulis ir M. Mišeikienė.

Alto* skyriaus valdyba

Visi vėsai imo, kad ne
reikia nieko kalbėti anie sa
vo žmoną, bet ne 
aiilra. io* dar labiau 
▼engti kalbėti apie patj 
ve.

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus valdyba suda
ryta šitokios sudėties: pirm. 
A. Kaulakis, vicepirm. P. 
Šilas ir D. Jązbutienė, ižd. 
E. Jankienė, prot sekr. M. 
Mišeikienė, Ižd. glob.' V. 
Semaška ir P. Steponavičius.

Darbotvarkėje svarbiausi 
klausimai — naujosios val
dybos veiklos planas ir są
mata ir įstatų pakeitimas. 
Juos norima taip pakeisti,
kad būtų galima padidinti 
šios tarybos narių skaičių 
proporcingai pagal rinki
muose dalyvavusių balsuoto
ju skaičių, padarant reika
lingus pataisymus ten, kur 
rinkiminės apygardos atsto- 

skaičius yra permažas,vų

Prisiminkime klubo 
steigėju*

GER1AUSIA 
DOVANAI 

Dovanokite ' savo 
gams ir bičiuliams 
Keleivio

Siūlau yaldybai pagalvoti, 
kaip pagerbti kįube steisteigė
jus ir tuos, kurie ypatingai 
klubui nusipelnė. Manau, 
kad pirmon galvon turėta
me prisiminti prieš kelioli
ką metų minuj Antaną Nor- 

atsieis tik $7, o tas, kukiam I risą, kuris labai sielojosi lie
ti boa M. tuvybės išlaikymu ir kuris

Beveiroia, per tvirtai parėmė klubą. Tebė-
Icas savaitė gaudamas Krioš- ra gyvas ir pirmasis klubo 
vj, jus tikrai atsimšns. pirmininkas A. Naujokaitis.

bet nemažinant išrinktųjų 
atstovų skaičiaus tose apy
gardose, kur toks skaičius 
iau vra perdidelis. Taip pa
keitus, išeitų New Yorko a- 
pygardai pridėti 3 atstovus, 
Hartfordo ir New Jersey po 
vieną. Tuo būdu tada tary
boje būtų 42 atstovai.

Žmogus, kuris netiki kitų 
protu, ir pats jo neturi.

• • •
Galiam 

tą ar kitą,bet negalima bū
ti gudresniu už visus.

MINDAUGO NU2UDV. 
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas,'246
psl.. kaina 83

D. NnuJri, AID AS TAR>
DANGORAIŽIŲ, romaną*
365 psl., kaina $5.

Jeronimas Ignatonis, LOįr
Ž1A1, 301 psl., kaina $3.00

aja, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 pst, 
kietąįs viršeliais, kaina — 
$«,00.

Poezijos knygos

Andrius Vąlucfcae, NE-, 
MUNO SpHOS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų syĮriH-Į 
mo 1935 m9 I tomas, 280 
pst, kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE-! 
MULO SONDA 0 tomas,; 
428 psl, kaina $4.00. J

Šalty Sabmaea, KATRY-!
NA, romanas, laimėjęs Šve- i 
dijos literatūros premiją,.
29’ pel., kaina $5.00.

t tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 paL, kaina 
minKŠtais viršeliai* 33-15.1 
kietais viršeliais $3.76,

POEZIJOS PILNATIS, 
Bernardo Brazdžionio poe- 
sijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš-” 
nūs leidinys, 592 psl., kai
na $10.00. .

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio eirčrašciai, 
Prano Gailiaus iliustruotų 
72 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kak 
na $5. »•

Tau, sesute, Prano Lem
berto gyvenimas, kūrybą, 
prisiminimai, 269 pst. iliust
ruota* kaina minkštais vir
šeliais $3. kietais — $4.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo’ 
se, sudarė Alfonsas TiruoLa, 
176 psl., kaina $5.00.

Fo Dievo 
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00. . ii

LlEF ‘
TAI IR BEDUGNES, pra ’ 
mijuotas romanas, 279 pat Į 
Kaina $3,00.

Vytaataa Alantas* TARF:
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 > 
pust, kaina $4.60. I

K«zya Alminas, UPE f 
RYTUS, UPE | ŠIAURĘ 
romanas I dalis. 325 pst, II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Ale Rūta. KELIAS | 
KAIRĘ, premijuotas romą 
nas iš JĄV senąsias karte* 
lietuvių gyvenimo, 248 pal 
kaina $3.00-

Vvtoutas Volertas, GY j 
VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran 
tų gyvenimo, 242 psl.. ka
na $2.60

Vytautas Volertas. UFl 
TEKA VINGIAU, rs—■-
<32 psl., kaina $3.50.

Vacy* Kavaliūnas. KAI
NU GIESME, premiiuoto 
romanas 201 nsl.. kain 
72,60.

Kszyą FlačenL, PULKIM 
ANT KELIV.~, romanas iš 
kun. Strazrjąlfo gyvenimo
I tomas 200 ps., kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozas Kvafikauskąs, TFI
NAGO UGN|$, premijuota 
romanas, $06 pust, kalni 
$6.60.

Juosės Sestafast ŽIOR 
RIAI PLAUKIA, romanu* 
iš kmrfMiip |ran. Sjdą 
ravičiaus gyvenimo. 233 psl. 
kaina $2.60.

CHAPEL B.,' Algimantas' 
Mackus, 64 psl., kaina $3.

TĖVIŠKĖLĘ As REGIU, 
Imsrys, 40 psl., kaina $1> 
•ilėraščiai, parašė Pranas 
VAKARE BANGA, lyri

ka, Gražina Tulauskaite, 
127 pri., kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI, 
lyrika, Pranas Naujokaitis,^ 
64 psl., kaina $2.00. '
EILERAŠCIŲ RINKINYS,’

Steponas Strazdas,’ 159* 
psh. kaina $2.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus, 86 psl., kaina.;
$1.50.
Poilsis ant laiptų, Vytauto 

Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4.00.

Diena prie ežero, Aloyzo 
Barono eilėrščiai mūsų ma
žiesiems, Nijolės Vedegytes- - 
Palubinskienės iliustracijos,- 
40 psl.. kaina $3.00. »
SIDABRINES KAMANOS,

Kazio Bradūno rilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
nsl. kaina $2.

METU VINGIAI. Alf. Tv-. 
molis. 176 nsl. kaina $3.

GELIU KALBE-TIM AS. Jo- 
nas Mekas. 32 psl., kai
na 71.00.

SIELOS BALSAT. 4. Smals- 
torins. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGES TR KAKTU
SAI- -TuHios švabaitės eb 
lėraščių rinkinys. 96 pat, 
kaina 12.00

RUDENS SAPNAI. Kotry 
apa Grigpitytėa eilėraščiai, 
nremiūmta knytra. 80 pa’, 
kaina 82.00
AUKOS TAURE, "tario 

Santvarų 6-jj ei’šraščių 
knvaa. 160 pustoniu, ma
riai įrišta, kšfns.. «2 *0.

PLAUK. MANO LATVEI I.‘ 
Pnton SavatU eilėraščiai. 
111 paL, kaina.... .$2.00 ,

I
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Kurni okupantai, ialin ii Lietuvos!

Kauno dramo* teatro 50 m.' na Aleksaitė parašė ilgoką 
straipsni, kuriame peržvel
giamas teatro 50 m. darbas.

Gruodžio 19 d. Kauno Straipsnis pailiustruotas pir-
valstybiniam dramos teau’?'ezls,e"« a. atZ “T 
rui sukako 50 metų. Per t, Į 4
laiką jis pastatė 316 veika
lų.

Gruodžio 19 d. teatre į- 
vyko iškilmingas vakaras, 
kurį atidarė kultūros minist
ras L. Šepetys, pasveikinęs 
teatro kolektyvą ir palinkė
jęs tolimesnės sėkmės.

. \
M. Šumauskas sveikino 

vyriausybės vardu ir įteikė

Sutkaus. B. Dauguviečio ir 
A. Olekos-Žilinsko.

Straipsnis yra pavadintas 
„Jaunas ir kūrybiškai žva-j 
lūs — Kauno dramos teatrui* 
50 metų“.

Kaip ten viskas paprasta...

Gruodžio 15 d. 10 vai. ry
to susirinko Lietuvos „par
lamentas — Lietuvos TSRapdovanojimus — teatrui | * t................ m , • •garbės raštą, o aktoriams Auksciaustoj, Ta,yba .r jau 

Reginai Varnaitei - Eidukai-
tienei, Aldonai Jodkaitei- 
Vrųbliauskienei, Rūtai Sta
liliūnaitei ir Antanui Tara

JAV karys Saigono prekyvietėj perka Kalėdų eglutę.

rė kalėjime. O vis dėlto atė
jęs po jo Pijus VII susitaikė 

i su Napoleonu ir nuvažiavęs 
į Paryžių, vainikavo jį im
peratorium. Bet netrukus 
susipyko, ir Napoleonas Pi
jų Septintąjį areštavo. Jei
gu galėjo taip būti 19-jame 

[šimtmety, tai galėtų panašiai 
i atsitikti ir 20-me.

Vis dėlto įdomu kun. M. 
Valadkos knyga paskaityti. 
Kalba gera ir lengva, turi
nys gyvas. Gana idomus 
skyrelis „Šliūpo Gadynė“.

S. Michelsonas

LIETUVIAI LAIKOSI 

TRADICIJŲ Prez. Niutonas aiškiai įspėjo š. 
Vietnamą, kad bus bombarduo
jami šiaurės Vietname karo ar 
kiti taikiniai, jei bus mėginama 
apšaudyti JAV žvalgybos lėktu
vus ir aplamai stengiamasi pa- 
sinautoti JAV karių atitrauki
mu iš Vietnamo.

10 knygų už $2

sevičiui nusipelniusio artis
to garbės vardo pažymėji
mus.

Pranešimą apie teatro kū
rybinį kelią padarė dabarti
nis jo direktorius R. Tumpa.

Vakaro metu buvo paro
dyta sceninė kompozicija 
kurią paruošė režisierius S.

gruodžio 16 d. baigė darbus 
ir išsiskirstė. O darbotvar
kėje buvo ir valstybinio liau
dies ūkio vystymo planas, ir 
valstybės 1971 m. biudžeto 
priėmimas, ir 1969 m. įvyk
dyto biudžeto tvirtinimas, ir 
Lietuvos žemės kodekso pro
jektas, ir tarybos prezidiu
mo įsakų tvirtinimas, — žo
džiu. buvo tokie svarbūs 
klausimai, kuriems demo-'

na jį geležiniais kabliais ir 
įmeta duobėn.

Lietuviai jaudinasi ir pik
tinasi, daro susirinkimus, 
skundžiasi ir protestuoja,
bef niekas jų neklauso. Vie-! Lygindamas Romos kata- 
name susirinkime moteris. likų parapijas Amerikoje su

kolchozai buvo įvesti prie
varta, o Amerikoje į vysku
pų „kolchozus“ lietuviai su
lindo patys, ir tik po laiko 
apsižiūrėjo,

t

Taip Katharine Van Et- 
ten Lyford pavadino savo 
ilgoką straipsnį, kurį iš
spausdino The Christian 
Science Monitor gruodžio 11 
dieną. Jame rašoma apie 
Kalėdų eglutę miesto rotu-! 
šėje, kurią pernai ir šiemet 
papuošė skautės, susibūru- 

, sios į Židinį. Straipsny pri- 
) minta, kad tiems papuoša

lams pagaminti skautės su
gaišo 1.600 valandų, kad N. 
Anglijoje gyvena apie 30, 
000 lietuvių, kad. Lietuvą 
komunistams užėmus, daug

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

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

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 

Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centu.

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

10 centų.

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

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

Socir'izmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct.

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

Atskirai sudėjus, jų kaina!

A. verkdama pasakojo: komunistiniais kolchozais

___________ ____ ___ Atsiminimus visuomet
intelektualų pasitraukė ir ra- domu skaityti, todėl siūlome •
do prieglobsti JAV-se, kad 8188 ,mŪ8M . zmomU j
jie ir'N. Anglijoje įneša ne- įmonių gyvai parašytas at-« 

i mažą įnašą įvairiose kultu- amimraU knygas:
' ros srityse, kad Bostone iš- i

I-
$3.05, bet visos kanu 
duodamos už $2.

par-

Geri žodynaikratinių valstybių parlamen-Į ”Daug šird«ėlos turėjau. Lietuvoje kun Valadkal........... ....................... ________
............................................. "^ta^kad gah būti ,eista ietuviu Enciklopedi-L, 5R12|MAS,.l LAISVĘ, |

ir blogiau, jeigu Vatikanas 36 tomai -r kt j Stefanijos Rūkienės atsimi-i Anglų - lietuviu kalbu žo-
susiuostys su Kremliumi. O į nimų II-sis tomas, kaina Į dynas, V. Baravyko, 590 psl.
prie to gali prieiti. Turint! į kietais viršeliais $6.00.
galvoje suktą ir klastingą'.

tai sugaišta daug laiko, kol kai sūnelis garaže buvo de- 
__ viską smulkiai iškedena. O damas į cementinį baksą ir 

Motiejūnas. Joje dalyvavo ten — vienas, du... ir baigta, neleido nei anūkams pažiū- 
dabartiniai teatro aktoriai! nes, pagal rusų posakį, „vai- rėti. Tik duktė buvo įleista, 
ir didelė grupė scenos vete- į džia geriau žino“, taigi, ką Visus kitus išvarė lauk. Aš 
ranų. j ji pasiūlė, tą reikia ir priim- nuėjau prie duobės palauk-

t ii. Tokių, kurie turi savo pa- ti, kol kūną atveš (iš gara- 
Teatro fojė buvo atidary-! žiūras, ten parlamentan par- žo). Atvežė dideliu troku. 

ta paroda, vaizdupjanti te-; tija, nepasiūlo, nes parla- Vaizdas buvo pasibaisėti- 
atro 50 metų kūrybinį kelią.! mentas tėra reikalingas tik nas...“

x ; partijos pastatytos vyriau-!
Tiesoj gruodžio 18 d. Irę- svbės pasiūlvmams pritarti.' Skundėsi taip pat 80 me

tų senukas Jackus, skundėsi

apie 30,000 žodžių kaina $6.

Kuo. M. Valadkos knyga 
„Už laisvų lietuvį”

Tubinienė, Fabijonas Va
linskas ir kiti. Bet lietuvių 

i ašarų niekas nepaiso, o 
! griežtesnių žingsnių jie ne- 
! drįsta prieš vyskupą daryti. 
• Todėl kun. Valadka rašo:

„Mes piktinamės, kad 
bolševikinė sistema, kaip

Kunigas M. Valadka y- pavaizduoja skaitytojui šių smegenis ir priverčia jį gal- 
ra Scrantono lietuvių tau- dienų Chicagą, kur dabar Voti nurodyta linkme. O ar 
tinės parapijos klebonas ir vyksta sunki lietuvių kova neatrdo išplautais smegeni- 
mėgsta rašyti knygas, kurio- ginant savo turtą nuo sveti- mis ir tie lietuviai, kurie vis 
se jis kritikuoja popiežių ir mo vyskupo. Chicagiečiai rodo besąlyginį paklusnumą 
jo vyskupų diktatūrą lietu- į pasistatė savo centais kelio-; svetimam autoritetui, kuris 
vių parapijose. Prieš keletą liką bažnyčių ir įsteigė ka- i juos išnaudoja?..“ 
metų jis išleido knygą, var- pines, kad numirus būtų ra-!

mi užuovėja amžinam atil-1 Kodėl lietuviai tik savo 
siui. Gražiai jas aptvėrė ir į tarpe skundžiasi ir aima- 
viršum vartų uždėjo vardą: į nuo ja ir vis dar vergiškai

du „Ar Romos popiežius y- 
ra Kristaus vietininkas?“,
o dabar parašė veikalą
„Už laisvą lietuvį“. Lietuvių švento Kazimiero 

Kapinės. Ir džiaugėsi žmo- 
Kalbėdamas apie tą lie-1 neliai, kad turės savo palai-• •• 1 11 • • X f ___ !• A * X I _ 1tuvį, jis kalba apie visą tau

tą, kurios laisvė prievartau
jama

■ į. . , į ,, j VERGUOS KRYŽKE-
Vatikano politiką, kas žino, IDIbIiC lf SKHllYKll ŠIUOSE, Sibiro _ kankinės 
kas gali atsitikti. Juk ma-! į Stefanijos Rūkienė* tremties
tom, kad tarp Vatikano ir, LIETUVOS ISTORIJA <neminimų atsiminimų I to- 
Kremliaus vyksta kažkokios vi-ji laide, parašė dr. Vu-ij“’ f4.3.!*?-k“?? """J* 
slaptos derybos. Neseniai •j, J D.u»ird.itė-Sruogienė, A*8,
sovietų užsienio reikalų nu-j 414 daug paveik8ilfcke.'.UCTUyOS VYČIO PO)- ... .
nistens Gromyko lankėsi i; žemėlapiai tvirtai įrišta SAKAIS, Juozo Strolios }do-! Lietuviškai ang.iskas zo- 
pas popiežių ir ilgai kalbė- Knyga ne tik geras vadovė^ 1940-1945 m. atsimini- dynas, Viliaus Peteraičio, ii

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

mai, 176 psl, kaina $2.00.
Viktoras Biržiška, DEL 

MŪSŲ SOSTINES, atsimi-

laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7-00.J081; Vieną nelemtą dieną ys mokiniams, bet ją su ido- 

popiežius gali pasakyti, kad mumu skaitys ir suaugusieji, 
pasaulio taikos ir kitų di-; Kaina ............................ $6.
džiųjų šventojo Sosto tikslų ’ RT^į‘Tf’Tįi w *!nimai (1920-1922 m.), 312 <«l^uct 
vardan reikia liautis kovoti pJįf. a t t tr * psl., kaina minkštais virše- Lithuanian,
prieš komunistus. į^Y08 WNIG AI Jono K.; fiais $2.50, kietais-$3.75.

K«no, 22o psl., kaina $5. KONTRŽVALGYBA UE- 
mato Raštai — straipsniai

ATSIMINIMAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina............ $3.00
ANTANO ŠKĖMOS RAS

TŲ I tomas (Nuodėguliai ir

Kun. M. Valadkai f •* i y. . ivuh. m. v aiauna ūmiu
sakoma, išplauna ^žmogui; daug ženklų, kad „rivaliza- 

.. — cija“ (priešiškumas) tarp 
katalikų ir komunistų silp-

lenkiasi svetimai diktatū
rai? Autorius mano. kad tai 
esanti šimtmečius trukusio

kams lietuvišką vietelę, ku- auklėjimo pasėka. Šimtme-in,, 4,, T? _ * .. , ! * 1____ _ *nos jau 
ims.

niekas iš jų neat-

Praeities istorija parodo, Bet visai netikėtai, lyg 
sako jisai, „kad lietuvių tau- perkūnas iš giedro dangaus, 
tos likimas visais amžiais: juos pritrenkė baisi žinia, 
buvo vargingas. Amžiai; kad tos kapinės ne jų nuosa- 
slinko vienas po kito. o lie- vybė, o svetimo vyskupo 

turtas. Jis liepė pašalinti nettuvių tauta tik retkarčiais 
gaudavo progos laisviau at
sikvėpti. Ją slėgė ne tik ma- 
terialinis skurdas, bet ir jos! ki, kad 
dvasia buvo (ir tebėra) pan- džiams. 
žiojama.“

ir sv. Kazimiero vardą nuo 
kapinių vartų, o uždėjo to- 

tiktų ir juodvei-

Čia jis kalba apie nelemtą 
vyskupų politiką. Kai iš vie
nos pusės jie skelbia lietu
viui „dūšios išganymą“ ir 
„dangaus karalystę“, tai iš

Negana to, įvedė ir kaž
kokį nežmonišką laidojimo 
būdą, kuris lietuvius įžei
džia iki gyvų kaulų. Nors iš 
namų kūnas išvežamas gra
žiai pašarvotas, bet tiesiai

čiais lietuviui buvo skiepi
jamas paklusnumas klebo
nui ir vyskupui, ir štai šian
dien matom, ką tas paklus
numas reiškia — ne tik dva
sišką menkystę, bet ir mate
rialinę skriaudą.

Tą skriaudą reikia skai
čiuoti milionais dolerių. J 
parapijas. į bažnyčias ir ki
tas įstaigas Amerikos lietu
viai katalikai yra sudėję 
„nemažiau kaip $36,000. 
000“. Ir kaip skaudu, kad 
tai sudėta ne sau. o sveti
miems, kurie nei ačiū mums 
nepasako.

Autorius ir šitą skriaudą 
lygina su komunistiniais kol
chozais Lietuvoje. Tenai iš 
žemdirbių atimti laukai, gy
vuliai ir kitas turtas; atim
ta net ir teisė pasilikti tų 
darbu tvarkymo dalyviais— 
kaip Chicagos kapinėse.

nėja. Šį faktą pastebėjusi ir
Chicagos „Daily New“ ko

respondentė Georgie Anna Į kibirkštys, šventoji Inga, 
Geyer. Rašęs apie tai ir bos- čelesta, Balta drobulė). įris- 
toniškio „Christian Science
Monitor“ redaktorius. Bū
dinga. kad ir Kuboje katali
kai veda draugiškus pokal
bius su komunistu Kastru.
Kastras asmeniškai pasvei
kinęs popiežiaus nuncijų 
Zaschini, kai šis buvo pa
keltas į vyskupus. Ir po to 
tas vyskupas viešai pareiš
kęs, kad Kastras esąs geras 
krikščionis ir katalikai tu
rėtų jam padėti statyti revo
liucinę Kubą.

Tiesa, yra klausimų, ku
riais katalikai su komunis
tais nesutaria. Tai ateizmas. 
Bet yra ir tokių dalykų, ku
riais būtų naudinga jiems 
susitarti. Vatikanui būtų 
naudinga gauti daugiau lais
vės ir teisių katalikams So
vietų Sąjungoje, o Kremliui 
būtų naudinga patenkinti ir 
nutildyti katalikų opoziciją 
sovietams.

kitos pusės grobia jo turtą? prie duobės jo neveža. Pir- 
jo sunkiai uždirbtais dole- • miausia karstą nuveža į va
riais pastatytas bažnyčias, j dinamą koplyčią ar garažą, 
kapines ir kitokią nuosavy-į bet į jį atlydėjus, žmonių 
bę. neįleidžia. Eikit ar važiuo

kit namo! O jei kurie įsiver- 
Jan nekalbant apie pada-. žia. tuos išvaro lauk. Tada 

jytaa mūsų tautai skriaudas kūną įdeda į cementinę dė-.' 
praeity, ji skriaudžiama ir žę, trokas nuvelka tą baksą Skirtumas tarp kapinių ir 
dabar. Čia kun M. Valadka1 prie duobės, o tenai užkabi- kolchozų yra tik tas, kad

ta, 500 psl. Kaina $6.00.
LIETUVIŲ LITERATO. 

RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A Vaičiulaiti* apie po
eziją, K. Kebly* apie romą- 
ną. ILŠilbajori* apie novelę, 
S. Santvara* apie dramatur
giją, V. Kulboką* apie kriti
ką, J. Girnių* meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, C. Gricevi- 
čiu* duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

PAULIUS AUGIUS, 284 
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikslai ,ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

M LAUMES LEME
Tai rašytojos Petronėlė* 

Orhitaitė* parašyti atsimini* 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
ne, 234 pusi., kaina $3. 
bų sukėlusią ir šifcme žemy-

BALADES, šitoj Ubai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
Muštruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai

TUVOJIų Jono Budrio at
siminimai, 224 psU kaina 
$2.50.

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Audėno atsiminimai. 
227 psU kaina...........$4.00

PER GIEDRĄ IR AUD 
RĄ, Mykolo Vaitkau* atsi
minimų (1909-1918) IV to- 
mas, 272 psl., kaina kieUh
viršeliais ...................... $3.75,

NEPRIKLAUSOMYBES 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkau* 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kieUis vir
šeliais kaina $3.75. i 
. To paties autoriaus tomas 
VI kieUis viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416

Introduction to modern 
parašė Damb- 

riūnas, Klimas ir Schmal- 

stieg, 471 psl, didžiausias 

ir moderniausias angliškai 

kalbantiems lietuvių kalbos 

vadovėlis, kaina $7.

Ar skaitytos?
Kritusieji už laisvę, II to

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

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

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

Be namų, premijuota a- 
pysaKa. parašė Andrius No-

psl.. kaina.......................$2.00 rimas- 200 P®1’ kaina ?3"50-

Taigi atrodytų, kad popie
žius gali su komunistais su
sibičiuliauti, tik kažin ar il
gai tokia bičiulystė galėtų 
trukti? Panaši padėtis buvo „ - -ir Prancūzijos revoliucijoje: nom8- kaina.............. . W-°°
bažnyčia buvo pažeminu ir; Ameriko* lietuvių politika, 
suparalyžuota, dvasiškfja iš- parašė dr. K. Šidlauskas, f- 
bėgiojo, ir du popiežiai bu- vadas dr P. Grigaičio, kai- 
vo areštuoti. Pijus VI ir mi- na $1.50.

TAU, LIETUVX S»ep» 
no Kairio, 480 ^sl„ kai- 
na • ••••• • •••• • • • • •••• $2.0(1

DIENOJANT, Kipro Bi» 
.inio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip* 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ........................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniau*, I to
mas, 300 psl., kaina........$2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS* dr. Kazio Griniau*, 
U tomas. 336 psl. kaina $5

NEPRIKLAUSOMĄ UE 
TUVĄ ATSTATANT, Ra- 

polo Skipičio, 440 puslapių.
knyga, labai tinkama dova-jkajna...... ....................... .... .$5.

DANGUS DEPESYSE,- 
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.75. ’ na $1.00.

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

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

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

KĄ LAUMES LEMI
(apie Salomėją Nėrį), Pat- 
-onėlėt Orintaitės, 234 psL, 
taina ................................... $3.

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

Tiesiant kelią Lietuvo* 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai

i
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas ‘ 
Maikio su Tėvo

— Čia, Maiki, ne juokai. 
Jeigu namas nebus pašven
tintas ir užėjus perkūnijai 
zlydukas tenai pasislėps, tai 

*1 perkūnas gali jį trenkti ir 
I namą uždegti.

ĮDOMUS-KELEIVIO 

KALENDORIUS

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Kaip ir ankstyvesniais 
! laikais, taip ir šiemet anks- 
jti pasirodė S. Michelsono 

— Tai yra prietaras, tėve. redaguojamas Keleivio ka- 
Yra ir Naujiems Metams tai- i lendorius. Knygelė nedide- 
komų prietarų. Pavyzdžiui,] lė, 64 puslapių, bet talpina 
Škotijoj yra mada lankyti. ištisą pluoštą nesenstančios 
kaimynus per Naujuosius j įdomios informacijos. Pus- 
Metus. Skotai tiki, kad tai j lapiai paįvairinti eilėraš- 
reiškia laimę — laimę ap-Į čiais. Kaina $1.50. Gauna- 
lankytiems ir laimę lankyto-. mas Keleivio administraci- 
jams. Tuo tikslu jie laiko sa- įjoję, 636 E. Broadvvay, So. 
vo kaimynams ir draugams Boston, Mass. 02127. 
atidaras duris per Naujuo
sius Metus. Pas juos tai va
dinama ”open house“. Pasi
vaišinti su savo draugais bei 
kaimynais yra žmoniškas, 
geras paprotys, bet tikėti, 
kad tai atneš kokios laimės, 
tai jau prietaras. Panašių 
prietarų laikosi ir Kinijos

Turinyje vienas puslapis 
skiriamas saulės sistemos 
aiškinimui. Šeši puslapiai 
skaitytoją nukelia į Sibiro 
tudrą ir išgyvenimus joje. 
Du puslapiai skiriami supa
žindinti su mūsų literatūri
nės kalbos tėvu J. Jablons
kiu. Dviejuose puslapiuose

AUKA KELEIVIUI

Didžiai Gerb. Redaktoriau,
Pilnai įvertindama lietu

viškos spaudos reikšmingą 
įnašą į Amerikos lietuvių gy
venimą ir norėdama paro
dyti savo nuoširdų dėkingu
mą ųž nuolatinę paramą 
SLA reikalams, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Pil
domoji Taryba Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga skiria 
Keleiviui penkiasdešimt do
lerių auką.

Teikitės priimti mūsų ir 
visos SLA organizacijos ge
riausius linkėjimus ir toliau 
darbuotis lietuvybės labui.

Su tikra pagarba,
Povilas Dargis, 

SLA Prezidentas ___________ ____
Ginkluoti Izraelio kariai važinėja Jeruzalės miesto gat- 
veikti arabų teroristai, sprogdindami bombas, 
vėmis, saugodami tvarką. Mįat, ėia pradėjo intensyviau

gyventojai, ypač kaimiečiai. J aiškinama apie Lietuvos ka- 
Per Naujuosius Metus kime-į rajmug yra visas pluoštas 
iš nuneša savo kaimynui! ^įnių apie išleistus ir ren- 
ezutę arbatos ir tiki, kad gjamus kalbos žodynus.

Kas visus vagimis laiko, 
tas patsai vagis.

tai atneš jam ir kaimynui 
kažkokios laimės. Aplamai,

kalbos
Bandoma plačiau supažin-

Keleivio prenumerata - gers Į[ą (jį paynpi^- 
dovana visokiomis progomis! it

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

tas dvi šentes, Kalėdas jr: dinti skaitytoją su Lietuva 
Naujuosius Metus, visada į skaičių pagalba. Trumpame 

.supo ir dar vis tebesupa’ straipsnype abibūdinamas 
kažkokia mįslinga atmosfe- į Lietuvai nusipelnęs kun. An- 

I ra. Žmonės tiki ir laukia, tanas Juška- įdomių žinių
Į kad kažkas atsitiks, arba ga-' yfa aPie Poetą Milašių ir kai
I lės atsitikti. Seniau anglo-!kuriuos mūsų laisvos Lietu- mi, turime prknežti Juma, mieli skaitytojai, kad . 1971
1 - _i__ • , ... ! vac mi n lat avine Anin ! -----■ -----*■*---

MOŠŲ SKAITYTOJAMS----- --- - .
Nors ir labai nemalonu, bet, rimtų priežasčių verčia-

— Laimingų Naujų metų,’ — Aš tik norėjau pasaky-
Maiki! ! ti tau,.kaip būdavo Lietuvo-i je, kai aš tenai augau. Nu,

— Gerai, tėve, gerai.kad į tai tu dabar pasakyk man.
išmokai grynai lietuviškai Į kaip svietas apvaikščioja 
pasakyti. j Naujus Metus kitur.

iškaitai knygas, tai turėtum
— Aš, Maiki, visada pa- žinoti, 

sakau gerai, tik tu dažnai 
mane subalamutini.

saksai lipdavo net ant stogų ’ vos ministerius. Apie juos j metų Keleivio metinė prenumerata yra pakeliama iki 7 
ir žiūrėdavo, kas čia bus. į skaitant, braunasi galvon dolerių, o pusei metų — iki 4 doL

nelabai malonios išvados. ' . j . _«*•
— O kaip tas šventes ap- Toliau — dar visa eilė I Ne ■“<• patkutuuau mėtau medžugų, ma-

vaikščioja ruskiai? i straipsnių apie pirmą lietu- »-»!»»«»,mų, važmos ir viso. Intos kainos bei mokesčiai
! višką kalendorių, lietuvių' <*»P pakilo ir vis dar kyla, kad senom prenumeratos kai- 

— Rusijos miestuose se-į teatro pradžią, Lietuvos nom jau nebeįstengiame visų skylių užkaiiiotL 
niau buvo mada palydėt se- j metriką, mylimą gandrą, I „ j w he ^į,į ir jį, rUno

Juk nuosms metus šaudymu. Bu- mad^ pop™ mpen- „mu.tmn.ite »v. ~n„ bičiulio K.loivio
vo šaudoma is patrankų.' jos revoliuciją* bažnytinius- 

, Skandinavijos šalyse šaudy- į turtus, įvairius pasaulio iš- 
. ' mo paprotys liko gyvas iki, radėjus, Amerikos Balsą,

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

ve švenčia tą šventę savaip 
— Bet ar tėvas tiki, kad Mūsų Amerika pasitinka

Ar dabar šaudoma So-į Pentagoną, (Krašto apsau- 
vietijoj, aš, tėve, nežinau. į gos ministeriją), mėnulio

nuo savo durų ir nenutrauksite su juo draugiškų ryšių.

• Keleivio administracija

Naujieji Metai bus laimin
gesni už praėjusius?

— Vot, čia tai klausimas,
Maiki. Kasmet po Kalėdų 
žmonės linki vieni kitiems 
laimingų metų, ale niekas 
tos laimės nesusilaukia. 
Greičiau pasitaiko nelaimė.
Taip būdavo ir Lietuvoje. 
Atsimenu, pas mano tėvą 
ant pečiaus miegodavo šėri
kas; kartą per Naujus Me- garas, 
tus jis nuo pečiaus nukrito 
ir nusilaužė koją. Vadinasi,
Nauji Metai su nelaime. O 
kitais metais tėvo šuva nu
traukė kaimyno telyčiai vuo
degą, ir tėvas turėjo už tą 
vuodegą užmokėti jam 3 
rublius. Tik pamislyk: vuo- 
dega neverta penkių kapei
kų. o tėvui kaštavo tris rub
lius ! Tikra zguba žmogui..
Tu nesijuok! Trys rubliai 
Lietuvoje anais laikais buvo 
didelis pinigas. Už tris rub
lius piemuo tarnaudavo pas 
gaspadorių apskritus metus.
Jessa, rublis būdavo didelis 
ponas!

Naujuosius Metus didžiau
siais baliais viešbučiuose ir 
salėse. Groja tranki muzika 
žmonės geria ir šoka iki 12- 
tos valandos: o kai laikro
dis muša dvyliktą, praside
da didžiausias džiaugsmas, 
visi rėkia, klykia, bučiuoja
si, barškina ir žvangina vi
sokiais prietaisais, kuriu 
viešbutis jau iš anksto parū
pina. Pasidaro lyg koks pra-

— O ką reiškia šaudymas, e 3 r 
per Naujus Metus? Ar piktą Į Kone visi čia tilpę 
dvasią nubaidyt? į raščiai liečia gimtąjį kraštą.

Tarp jų pirmuoju žengia B.— Ne, tėve. Šaudymas 
reiškia mirtį,, kitaip pasa
kius, jis reiškia, kad senieji 
metai jau mirė. Rusijoj se
nieji metai būdavo palydi
mi šaudymu, o naujieji pasi
tinkami krikštu.. Vadinasi, 
senis mirė, jo vieton atsisto
jo jaunas

Brazdžionis, vėliau — Au- 
gustinavičius. Nakaitė, Kup-j 
rėnienė, Grigaitytė, Lauce-i 
vičiūte. Laucius, Radauskas.

Keleivio kalendorius yra 
lyg mažutė bėgamojo gyve-į 
nimo enciklopedija, kurio- į 
je visada galima rasti eili-Į 

O iš kur visa tai žinai? niam skaitytojui įdomios iri

— Palauk, v tėve, palauk. 
Pradėjome apie Naujus Me
tus, o tėvas kalbi apie tely
čios uodegą.

— Nu, kad tas teisybė! 
Vuodega trijų rublių never
ta. Už tokį pinigą šiaučius 
pasiūdavo batus su ilgais 
aulais ir su geležinėm pat- 
kavom. Jes. Maiki, už tris 
rublius galėjai visą telyčią

— Ar visur taip siuntai 
— Kitur kitaip džiaugia 

si. Bet Naujiejį Metai visu: 
svarbi šventė. Prancūzfjo; 
ji svarbesnė ir už Kalėdas 
Kalėdų tenai daugiausia 
laukia maži vaikau Kaip A 
merikoje mažieji per Kalė 
das kabina savo kojines iŠ 
vakaro, kad Santa Claus pei
naktį pridėtų į jas dovanų 
taip Prancūzijoj vaikučia 
sustato savo klumpaites a 
pie ugniakurą. Bet tai dau 
giausia kaimo mada. Pran
cūzijos miestuose dovanoj 
dalinamos per Naujuosiuf 
Metus. Ir ne Kalėdų diedu 
kas jas nešioja, bet patys
žmonės jas perka ir dalinas: 
su kaimynais. Jie švenčia 
tris dienas. Žmonės stabdo 
vieni kitus gatvėse ir linki 
laimingų Naujų Metų. Ir 
lanko vieni kitus namuose, 
nuneša dovanų. Ir tuo pačiu 
metu keliami baliai, groja 
muzika, šokama, puotauja
ma. Tai pasilinksminimų ir

•Juk tu Rusijoj nebuvai.
— Tėve, iš kur aš viską

žinau? Iš knygų.

naudingos informacijos. S., . .
Michelsonas šiuo atve’ju yra mais ka*P centų vertės)
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JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50
(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes-

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

Bažnyčia ir pasaulis, Baž
nytinio gyvenimo kaita po H 
Vatikano susirinkimo, para
šė Antanas Maceina, 155 
psl., kaina $2.00.

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

Nuo krivūlei iln 
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina —• 
$5.00.

nenuilstantis kultūrininkas.
— Nu, tai še ranką, ir ne-1 Jis moka kalbėti turiningai, 

nustok skaitęs. O ką sužino-i aiškiai ir trumpai, šiais lai- 
si, pasakyk ir man. O dabar ’
gudbai ir Apyniu Yri

MOŠŲ TALKININKAI

J. Jonaitis iš Baltimorės, 
Md., kalėdinių švenčių pro- 

užsakė metams Keleivį 
savo kaimynei T. LudwigTe- 
nei ten pat. Ačiū J. Jonai
čiui už prasmingą dovaną.

. Bessie Povilonienė iš Chi- 
zagos, IU.. užprenumeravo 
metams Keleivį Antonetai 
Korės, Decatur. Mich.I

Ačiū už tokią paramą.

■£i j

kais, kada laikas yra didelė 
vertybė, tos dovanos yra di
delis spaudos darbininko 
turtas.

K. Baltrukonis 

’ PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai,'«

premijuotas romanas. 438 j 
psl., kaina minkštais virše
liais $3.15, kietais $3.75.

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

KELEIVIS

E. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

Ką tik išleista knyga, kurią parašė St. Michelsonas. 
Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė 
kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 

Atsitiktiniai susitikimai, j kodėl sukilo ir tt Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jo* 
kaina tik $2.00.

216 psl., kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

Tik ką dabar idėja tt spaudos kai 

paradyta knyga

M. VALATKOS

nupirkti, o čia tik už vuo- geių nuotaikų šventė. Neap Dž laisvą lietuvį
sieinama ir be prietarų.

— O kas yra prietarai? 
— Tai yra neprotingas* 

žmonių tikėjimas negali
mais dalykais. Pavyzdžiui, 
jei pasistatysi naują namą. 
tai pakviesk kunigą, kad jį 
pašventintų^ nes kitaip vel- 

— Kad tėvui rūpi kas ki- nias gali apsigyventi.. Tai 
ta. juokingas prietaras, tėve.

degą...

— Lik 
einu.

sveikas, tėve, aš

— Ei, džiūsta minut, 
Maik! Kur taip skubi? Dar 
nepasakei man nieko apie 
Naujus Metus.

Knyga ttkcNa ir nagrinėja daagelį išeivijos ir Liet a vos 
Ji tori 404 gOslapioB, kaina $5.00. Gaunama

dioo adreso:

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

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

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

Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

The Forestof Anykščiai,
Antano Baranausko lietuvi^ 
kas tekstas su Nado Rastu
mo anglišku vertimu ir Juo
zo Tininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

Lietuvių pasakot, parašė
Herman Sudermann, išver
tė V. Volertas, 132 psL, kai
na $3.00.

Aitvarai ir giria, Jurgio
i Baudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psl., kaina 
54.50.

Dialogsu ra kraštu, Aki 
nirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.0u.

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

Kon. M. Valatka 

1743 N. Soomt Ave^

Serantoo, Pa. 18508.

los niekintojai, parade Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Prisiminimų fragmentai,
parašė Kazys Musteikis, 126 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.

Numismatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00. • _____ ,

r
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Teises patarimai

ŽVIRBLIAI
čb nę. raitasis I "trirMtad“ yra tt K. Butas parašy

tos, tat du raafcraėty totassaštas ir Issktaaiira Iei • 
taje luyfss **l>vitailnl visas Vratatta*. Sakytojas K.

N radraį tave sttysritos Moat-

Kas esat jūs,
Ar ašaros našles, 
Ar pumpurai, Ii 
Ar tik atodūsis 
Lyg upei tekančiai gyvatai? Attoraey st Lav.

Jai reikės viską iš naujo ra
šyti, ar vėl viską r eikės pa
dalyti, kas jau buvo pirmą 
kartą padaryta?

Esame seni skaitytojai ir 
atidžiai skaitome Tamstos 
patarimus.

Motina
New Yorko valstija

Atsaky

, keri ęsfcas gašli ir Kelei. 
vie adaiiatatradjejs. Kaiaa sUsUtoia vivMtab $3.15,
kietais — >3.75.

Kel. red.

Žiema jau buvo čia pat Dar draskiai rudeniniai vė
jai, žliaukė lietus, o po to ėmė ir paskrebo žemė. Vieną 
kitą dieną tarpais vis užeidavo koks atsilikęs debesiokštis 
ir pabarstydavo sniego. Bet tą sausą sniegą nupūkščiojo 
vėjas, ir tik lapeliai tebaltavo.

O dabar štai jau ir savaitgalis, ir Veronika pajuto, 
kad jai per daug laiko. Penktadienio vakare ji viską apsi- 
pirko. Ji prieš akis turėjo dvi pilnas dienas. Jeigu oras 
pasilaikys toks sausas, tai gera bus paėjėti iki parko, pa
sisukinėti takais, pasidairyti į nuogas medžių sakas, kaip 
jos issilanksčiusios, pasižiūrėti, kaip vėjas iš tarpkrūmio 
sugriebia sudžiūvusį lapą ir nusineša sau, po truputį pail
sėdamas, šen ir ten palikdamas jį pagulėti ir vėl iš naujo 
sugriebdamas bėgom varyti per aikštumėles, kol tas įstrin
ga vėjui nepasiekiamoje vietoje. Cež-čež-čež pasišokinė
damas, čež-čež-čež, stabtelėjo ir dingo, tarytum rudas

Kas esat jūs, atlėkę 
Ar brėkštanti diena*
Ar meilės ilgesiu 
Ar laimės troškulio 
Ar niekieno nesustabdyti ratai? 
Lyg vortinkliai, s 
Lyg vilnys vandenų —
Mes bėgam ii savos būties 
Pavargę nešam naštą 
Pra dingstam net savy

Br. M. ta

dienų,

Kas esat jūs, atbėgę metai? —
Tik dūmų kamuoliai, 
j laiko vandenis nukritę aukso obuoliai, 
Našlės širdis, pravirkus! gailiai* 
Trumputė saulės šypsena gyvatai...

Devyni žingsniai į ilgą gyvennną
Apie tai kalba pasaulinio 

garso May o klinikos, į ku- 
paukščiokąs. Anądien, jau rudenį, šitaip nešamą lapą ji! r*as kasmet suplaukia apie
iš tiesų buvo palaikiusi paukščiu. 200,000 asmenų, tikrindami 

savo sveikatą ar ieškodami 
pagalbos jau išbujojusioje 

Nuo šio šimtmečio

mažo sviedinio didumo gu- 
zą, vig laukdama, kad jis iš- 
nyks. O tai jau pili būti vė
žio auglys. Taigi, pastebėjus 
panašius iakituese organuo
se ner.dnĄkimuš, reikia 
skubiai kreiptis į gydytoją 
ir nelaukti, kol tai savaime 
liga praeis,

4. MaštiVifcp aavo svorį.

— Komai, Kostai, žiūrėk! — šūktelėjo ji vyrui. .
Bet ji tuoj pati susigriebė: lapas! Rudas lapas! To- ................. . .

“v^a“iI^iUkU * "ebUV° ”afiU8i’ dŽ1 to «Sb03°'apU duUmfli‘onaiPBl 
ir Koetiti norėjo parodyti. , gOnjy, tarpe jų karalių, dar-

Anas pasivaikščiojimas parke atkreipė Veronikos ' Vyresnio amžiaus asmenims
dėmesį į paukščius. Jeigu ten, vėjo gaudomas ir nešamas ir kitokių profeaijų, perdidelis svoris yra labai

ų' pavojingas,J»s jis apsunki
na širdies darbą, o be to, la
bai neigiamai riebalų klo
das gali atsiliepti į kraujo 

organų

ir vis pristodamas, nubėgo ir kituose krūmuose įstrigo ne
paukščiukas, o rudens lapas, tai kokių čia dabar, rudenį, t Suprantama, kad kiekvie- 
yra tų sparnuočių? Žiūrėk, žvirbliai susimetę daugiau nas vyresnio amžiaus žmo- 
parko pakraščiuose čirškauja — vieni tupi sau ramiai J01.1 Ga^ Prailginti savo
tokoM, fata,, rodo^ neniatigria vietoj judru. ir kalto. . kicm3 klinikį vado-[ darbą. ,
Pora juodųjų strazdų atskrido į parką kažkur niro gele-> vybė. remdamosi savo gau-* »_ m
žinkelio, nutūpė medin, kitan, trečian, vis vienas paskui ■ sju patylimu, duoda devy- Nustokite rūkę. Meski- 
kitą, ir dingo kitame krašte. Grįždami jie tada visą būrį j nis patarimus. Jų laikantis, te rūkym4 ne. kai jau 
tų strazdų matė besiganant slėnioje aikštelėje. • yra vilties ne tik sulaukti da- esate 8av§ Plrm4Ji širdies

I bortinio JAV gyventojo pnępoolj, o prieitu, kol dar 
Dabar, šeštadienio ryt*, Veroniką išbudino žvirblių amžiaus vidurkio, bet dar ir J?bio pnepuono nesatą ištik'

čirškimas. Ji prisiminė anądien parke matytąjį rudą lapą, 
kurį vijosi vėjas. Ji nuskubėjo virtis arbatos, bet galvoje 
nešiojosi mintį, kad tie žvirbliai kiemuose turi būti alkani.

tą sleksti peržengti, štai yra d* Atsiminkite, Irad krauja- 
tie ilgo gyvenimo žingsniai: susiaurėjimas, rūky

mo padarinys, gali privesti 
1. žinok, kad gyvenimo ii- jus prie to, kad teks nupiau-

Kitaip ko gi jie čia čirškautų nuo ankstaus ryto? Visur gumas pirmiausia priklauso ti koją ar kitą galūnę.
pašalę, ir sniego, va, vėjas priėjęs nupūkščioti tik nedide
liuose ploteliuose. Kur jie suras nors ir po mažytį grūdelį? 
Vasarą, ji matė, 'jos rožes kartais apipuldavo tie žvilbliai 
ir, matyt, lesdavo amalą. O dabar?

Arbata jau užpilta, o kol ją pritrauks, Veronika pri- 
titrupino duonos ir išskubėjo į kiemą. Cia ji barstė tuos 
trupinius ir kalbėjo.

— Še, še ir jums, — sakė ji. — Eikit, še, paleskit. 
Nebijokit, nieko jums nedarysiu. Eikit, leskit

Ji tebekalbėjo ir saujoj dar turėjo likusių trupinių 
kai čirkštelėjęs žvirblis nuo medžio šakos nusileido į jaz- 
mino krūmą. Dar pora iš kaimyninių medžių purptelėjo ii 
pasiekė tą patį krūmą. Ji kilstelėjo galvą — pro virtuvės 
langą žiūrėjo Kostas jau sų arbatos puoduku rankoje.

— Ar tu matai? — grįžusi ir šypsodamosi klausi 
vyrą.

Kol ji įsipylė arbatos, žvirblių visas didžiulis būrys 
jau lesė trupinius. Kai ji ėję artyn į langą, jie visi staiga 
pakilo ir išsisklaidė medžiuose. Ai, Veronika tądien džiau
gėsi. Į pavakarį ji dar patrupino duonos, o pirmadienį 
užbėgo į parduotuvę ir nusipirko porą pakietėlių tokiems 
laukiniams paukščiams tyčia sudaryto lesalo.

Orai žiaurėjo. Vieną nąktį sniego privertė tikrą dau
gybę. Tada rytą Veronika priprašė Kostą, kad jis nuva
lytų tą daržo vietą, kur ji bardavo paukščiams lesalo, O 
kai ji užsimiršo nusipirkti to lesalo, tai vėl trupine duoną. 
Ji Kostui net papasakojo, kaip kaitą išnešusi riekelę be- 

ir duoną aptepusi sviestu. Tą vieną riekelę apipuo-

nuo tavęs paties — sako dr. .
Bruce E. Bouglas. Saugo jan- Cia jau nė nekalbama a- 
tis akcidentų ir naudojantis P. .P^au^U ffiĮ, kuris yra 
moderniąja medicina, kuri besiogmis rūkymo padan- 
gali nugalėti visą eilę buvu- ( ny®*
šių pražūtingų ligų. kaip dif-! & Saugoltitta alkoholio
teritą, džiovą, influenzą ir pertekliaus, kuris prideda 
kt., galima peržengti JAV pavojingų kalorijų priedą 
gyventojo amžiaus vidurkį,Į prie jūsų maisto, gali suga- 
kuris 1967 m. buvo 70.5 me-į
tų, o dabar yra dar aukštes-' 
nis. Didžiausias šių dienų! 
žudikas yra arterio sklerozė į 
ir vėžys, kuris nuvaro mir-į 
tin apie 75 procentus ligo
nių

2. Sistemingai tikrink sa
vo sveikatą. Nuolat tikrink 
rentgeno nuotraukomis savo' 
plaučius, be to, tikrink širdį, I 
kraujo spaudimą, nervų per
tempimą. Tai ypač labai 
svarbu asmenims taip 40 ir į 
50 metų, nes tai pavojingiau
sias laikotarpis. Bet reikia; 
savo sveikatos stovį tikrinti 
ir vėliau, giliesniame am
žiuje.

3. Nenumok ranka į paste
bėtus ligos simptomus, nes 
tuo gali pats sau pasirašyti 
mirties sprendimą. Tai ypač

Esu 69 metų našlė. Turiu 
dvi dukteris ir vieną sūnų 
Sūnus jauniausias ir širdžiai 
artimiausias. Jis vedė prieš 
dvejus metus iš Europos at
vykusią mergaitę. Marti, 
nors ir kitatautė, bet labai 
lipšni ir gera. .Man ji kaip 
‘ikrą duktė. Matyti, ir prieš 
atvykdama į Ameriką buvo 
mokslo ragavusi, nes puikiai 
kalba amerikietiškai, Sūnus

V

Parduodant namus yra 
pravartu turėti savo advo
katą. Perkant namus, yra 
būtina turėti savo advoka
tą. Jei Tamstos būtumėte jį 
turėję, jis Tamstoms būtų 
kantriai ir neskubėdamas iš
aiškinęs namų pirkimo bū
dų skirtumus ir tų skirtumų 
galimas teisiškas pasekmes. 
Jei norėjote, *kad banko ad
vokatas ir Tamstoms, ne tik 
bankui atstovautų — reikė
jo su juo iš anksto susitarti 
ir jam duoti progos Tams-

perbrangūs. Sako man: ma
ma, tu prisidėk, pirkime kar
tu. Sakau, gerai, pirkime.

Sūnus sutartį pats vienas 
psairęŠė, bet sakė, kąri, kai 
bus surašomi popieriai, jie 
būsią surašyti jo ir mano 
vardu. Mums kiekvienam (toms išaiškinti rūpimus rei- 
reikėsią turėti po 8 tūlmtan-' kalus.. Tokie reikalai, ku-
čius dolerių kitus paskolin
siąs bankas.

Prieš pervedant namus, 
vaikus ištiko nelaimė: nete

sako, kad geriau kalbanti už ko pirmgimio veikučio.
»•

Jie sumanė pirkti dviejų

Abu buvo parblokšti tokios 
didelės nelaimės. Aš juos 
raminau. Sakau, turėsite ki-

šeimų namus. Aš pritariau, tų. Bet man jų labai gaila, 
nes nuomos dabar labai
aukštos, o sumokėjus nuo
mą. pinigai kaip laukan iš
mesti. Sūnus su marčia ra
do patinkamus namus, bet 
namai jiems vieniems buvo

dinti kepenis ir kitus orga
nus.

7. Daug judėkite, kad jū
sų raumenys prieš laiką ne- 
numirtų įr kraujo apytaką 
nesnlėtėtų

Žinokite, kad ir sveikas il
gesnį laiką nejudėjęs žmo
gus nusilpsta ir gali pavirsti 
lavonu.

8. Būkite optimistai. Jūsų 
dvasinis stovis turi didelės į- 
takos jūsų organizmo svei
katai. Optimizmas, gerą
nuotaika yra geriausios gy
duolės. o neviltis, liūdesys, 
jausmų ir minčių rūkštumas 
yra nuodai.

9. Nesigailėkite sau atos
togų. Neparduokite atosto-

Atėjo popierių tvarkymo 
diena. Visi nuėjome į ban
ką: sūnus, marti ir aš. Ten 
buvo ir pardavėjai: vyras su 
žmona. Jie turėjo savo ad
vokatą. Mūsų pusėje sėdėjo

riuos Tamsta mini, turi būti 
išsprendžiami prieš prave
dant nuosavybės dokumen
tus, o ne vadinamojo "con- 
veyanee“ metu. Perkant na
mus arba kitokį nekilnoja
mąjį turtą dviejų arba dau
giau asmenų vardu, reikia 
iš anksto išsiaiškinti, ko sie
kiama.

Tamstos galėjote namus 
pirkti tokiu būdu, kad, vie
nam mirus, namai "pasilie
ka“ gyvajam. Taigi Tamstų 
atveju, taip surašius doku-

hanlcn advnkataa Kai reikė-į men^U8, Tamstos sūnūs, 
jo popieriuose įrašyti vardus Pav,’> mirtų pirmas, namai 
ir pavardes, banko advoka-'Pė^l^tų Tamstai, o ne jo į- 
tas mus klausia* "O kain * pėdiniams. Jei Tamsta mir-
jūs norite, popieriuose savo Um P™®» namai priklau- 
vardya įrašyti vienaip ar ki- 8?tų 8Ūnui- ° Tamstos dukte- 
taip?“ Mes jį ’T8 * W namV nieko negau-
katpgeriaųo jis . nuims sa- Toks pirkimo būdas va- 
ko; girdi, tai nuo jūsų pri- dinama* Joint tenancy“. 
klauso. Prašėme išaiškinti, Kitas būdas yra vadina- 
o jis jniuns aiškina pusva- mas "tenancy in common“. 
landi; kitas advokatas, pir- Perkant namus tokiu būdu, 
kėjų irgi aiškina. Jiems bai- kiekvienas iš pirkėjų turi 
gus aiškinti, nieko nesupra- "savo pusę" (arba tam tikrą 
tome. Sūnus sako: rašyki- sutartą dalį). Vienam iš pir- 
mės, kaip jie sako, paskui kėjų mirus, jo dalis tenka 
paaumsime advokatą; jeigu ne tam asmeniui, su kuriuo 
jis manys, kad popieriai yra namai buvo pirkti bendrai, 
prastai surašyti, jis juos per- bet jo paties įpėdiniams, 
rašys. Sakau, gerai. (Tamstos gi dalis, Tamstai

Dabar jau padaryta, bet 0d™8- šiuo atveju tektų ly- 
man kažkaip neramu ant 8*°®* dalimis Tamstos vai- «"««• NrffU v nliM Sūnui ir, dukterims.

jeigu ' Yra dar kitas būdas, kuris 
į. Gal "tiktų“ Tamstos aprašomo- 

. ., , . •*. gerutė mis aplinkybėmis. Pavarto-
mums paaiškinti, kodėl ad- jaut šį būdą, perkant pamuš, 

jus galite prailginti aavo am- 1*,^ nsattku, kaip galima buvo "apsaugoti“
Tamstos marčios interesus,

pirkite sau sveikatą ir ilges
nio gyvenimo metus.

žiu nuo 10 iki 30 metų
0 kae nenori ilgiau gyven

ti? Tad kodėl nepagyventi, 
jeigu amžiaus ilgumo gerą 
dalis priklauso nuo mūsų pa
čių elgesio ir apdairumo?

bus popierius ištaisyti, jeigu ' 
tie netinkamai surašyti. Ga) "t 
Temeta būti tokia gerutė m

įrašyti mano ir eūaaus var- 
dus. Juk abu po lygiai mo-'Tamstos sūnaus mirties at- 
kčjotne. Be to, jai popieriai ir Tamstos dukterų in- 
m netinkamai sudalyti, ar teresus, jei Tamsta to pagei- 
bua didelis vargus iuos litai- d»«tum.
mti? Ar brangiai atsieis? Nežinau, kaip Tamstų do

kumentai buvo sudaryti ir 
ar jų sudarymo būdas "ati
tinka“ Tamstų pageidavi
mus, Norint pakeisti "per
vedimo“ būdą, reikalingas 
visų suinteresuotų asmenų 
sutikimas. Patariu, nedel
siant, nueiti pas savo advo
katą ir jį paprašyti smulkiai 
ir n uodugniai išaiškinti, kas 
buvo padaryta ir kokios yra 
to "padarymo“ teisinės pa
sekmės.. Tik tada žinosite, 
ar dokumentai , buvo "tinka
mai“ sudaryti ir ar juos rei
kia pakeisti, šių visų painia
vų nesusipratimų ir išlaidų 
galima buvo išvengti pasiin- 
fprptavus prieš “perimant“ 
namus.

Črisas būrys žvirblių! Veronika tvirtino, kad ir jiems _
riebalų, ypač tokiu šaltu ūietu. Ji mačiusi, kad' patartina moterim. Būna at- 

tupėjęs medžio šakpje ir vaferis sviestu aplipusį įtikimų kad 30 metų am- 
žiaus moteris visai nekreipia 

' (Bus daugiau) dėmesio į išaugusį krūtyje

praeitame numery per 
reapsižiūrė^imą sumaišytos 
styųtėa. Atsakymo pirmosios 
18 eilučių turėjo būti nukel
tos j patį galą .
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Tai ne atsakymas,daktare!
Sveikiname tm ganaus ldkntns,Dr. J. Adomavičius gruo

džio 1 d. Naujienose vienu 
"stipriai subrendusių jaus
mų“ brūkšniu paskelbė, kad 
jam paskelbtame laiške

reiktą jog produktas yra 
klasifikuotas "as over-the-j 
counter drug“, kas lietuviš
kai tikrai nepametootai reiš
kia : "Vaistas, .gaunamas be

(žiūr. Keleivio Nr. 40 — įgydyto’jo recepto1U4
1970.10.21.) nesą nei vieno 
žodžio tiesos.

Tai be galo nevykęs dr. J. 
Adomavičiaus bandymas 
pasiaiškinti. Tai aiškus įro
dymas, kad jis, prasiženg
damas gydytojo etikai, yra 
pasidaręs vienos vaistų fir
mos "salesmonu“, taip uo
liai garsindamas jos pro
duktą, vardu "Orazinc“.

Kad skaitytojai nebūti 
klaidinami ir išnaudojami, 
prašau paskelbti mano šį rei
kalą liečiantį išsamų paaiš
kinimą.

Kai dr. J. Adomavičiut 
pradėjo garsinti "Orazinc4 
vaistą, kaip labai stebuklin
gai veikiantį nuo visokii 
skausmų, galinčių pasireikš 
ti nuo senstant arterijų su 
šiaurė jimo (Kas senėdama; 
tų skausmų neturi? Turit 
ir aš), tai paprašiau ir aš 
kad atsiųstų receptą tiemr 
stebuklingiems vaistams nu 
sipirkti. Kreipdamasis į sa
vo lietuvį gydytoją, negi bū
si "nemandagus44. Kurgi 
"išpamušavojau44 laiško vo
ką žaliu dešimto numerio 
pamušalu ir, apsimetęs kvai
leliu, parašiau jam laišką, 
išgindamas jo didelę dakta
rišką didybę, tuomi jam ne
sukeldamas jokių abejonių 
nustatymui per paštą diag
nozės ir prisiuntimui recep
to vaistams, kurių, kaip jc 
paties buvo skelbta, negali
ma gauti be gydytojo recep
to.

Gavęs receptą, nusipir
kau 100 "Orazinc44 kapsu
lių. už 'jas užmokėdamas 8 
dolerius.

Kai darbovietėje vienam 
"airišku44 pasigyriau, kad 
vienas lietuvis gydytojas 
man išrašė stebuklingų vais
tų nuo visokių skausmų, pa
einančių nuo senatvės gyslų 
užkietėjimo, tai jis iš manęs 
pasijuokė, kodėl aš nepra
šiau savo žmonos pamasa
žuoti užkietėjusias vietas... 
E, sakau, tu visuomet papra
tęs pajuokti lietuvį pats 
būdamas "airiško44 J: kilimo 
lenkas.

Kitą dieną mano "airiš
kas44 draugas, užsigavęs už 
jo pavadinimą "airiško“ ki
limo lenku, atsinešęs 2 sva
rų storumo knygą, nudrėbė 
ją ant varstoto ir sako: "Ta
vo stebuklingi vaistai yra 
gaunami be gydytojo recep-

Sveikiname save gausius klientus,

Buvo pabandyta tą vaistą 
gauti be recepto. Kreiptas 
.iesiai į firmą, paruošiančią 
Zinc sulfate tabletes, tai yra 

Robinson Laboratories, 
ne., 355 Brennan Street,

San Francisco, Calif. 94107.
Tirma atsakė, kad vaistų tie- 
iogiai klientams nesiunti

nėja, ir patarė kreiptis į viė- 
os vaistininką (local drug- 
pst), kuris per Lag Drug 
'ompany Chicagoje užsakys 
žaistus.

Kreipėmės į YAN0W 
PHARMACY, 4100 South 
California Ave^ Chicago,
11.60632. Šioji vaistinė vais
ius užsakė ir juos gavome 
meletą savaičių vėliau. Buvo 
ižsakyta 1000 tablečių silk
inė (jar), užmokėta vaisti- 
linkui $16.38. ' 7 ' j

Aš rašiau dr. J. Adoma vi-j 
•iui tris laiškus, bet jis į juos. 
taip "nebepamušavotus44 ir 
am nenaudingus neberea- 
?avo. Jam buvo nemalonu, 
kad jo "raketa44 pradėjo iš
kilti viešumon. Jis suėjo į ty- 
os sąmokslą su Naujienų ir 
Draugo redaktoriais, ir jie, 
nunešdami mano laiškus 
krepšin, tylėjo, lyg pelės po 
'luotą. Todėl laišką pasiun
čiau Keleiviui, kuris prie ty
los sąmokslo neprisidėjo ir 
laišką dr. J. Adomavičiui iš
spausdino. v . } ! U

Mano pateikti daviniai 
yra:

L Kad cgzistuo jaknyga. 
išleista valdžios, kurioje yra 
pažymėta, jog Zinc sulfate 
tabletės, 220 mg., yrą par
duodamos be gydyto’jo re
cepto; x 5

2. Kad tie vaistą! tikrai;

šias knygas!
LIETUVIŲ BELETRIS-. 

ni uz dr. J. Adomavičiaus TIKOS ANTOLOGIJA, _D į

automobilius, šaldytuvus

Naujaisiais metais 

P0DAR0G1FTS.IRC
220 PARK AVĖ. SOUTH

NEW YORK, N.Y.
-a.

Ką dovanoti
Jeigu yra reikalas amen 

kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkama* 
knygas: r <

The Ceb..4ery ef Natioua 
in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 paL, kaina 
tik $1.75.

rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Ovea J. C.
299 pat, kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

Vytautas the 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 

B. Končius, 211 paL 
kaina kietais viris 

minkštais $2.0U»
w| ^husnia land ef

paraše L. VaKubas, 
kaina $4.75.

173 Arthur SU

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Hebmedimhh U-U vaL

AM 1,430 KC b FM ItTJUC 

Vadina PBTRAS VIŠČINIS 

Maus. 02402. TeL 584-7209

m VERGUOS
IMPERUA SOVIETŲ 

RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

ame, parašė Stasys Michel
sonas, 127 pst, kaina $2.00.

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

POPULAR UTHUAM. 
AN RECIPES.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

garsinamus "Orazinc44. 
Baigdamas šį savo paaiš

kinimą, noriu dar pridėti, 
kad savo laiško, kurį yra pa
skelbęs Keleivis, būčiau nie
kur neskelbęs, jei tai būtų 
dr. J. Adomavičiaus priva
čios praktikos reikalas. Jei, 
sakyrim, būčiau buvęs atsi
lankęs į jo kabinetą (office) 
ir jis būtų man išrašęs vais
tus, ktriuoe galima gauti ir 
be gydytojo recepto. Bet kai 
dr. J. Adomavičius, taipj 
daug pamokslaudamas apie! 
jausmų subrendimą, pradėjo

omas, redagavo

700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

BAISUSIS BIRŽELIS. Si-1 
toje 238 pst knygoje yra 3 j 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestii- 
bb. Kaina ..................$350

Rene Rasa, MEILE TRI- 
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

toelgtis labai įtartinai ir 
net, nusižengdamas prieš 
gydytojo etiką, įkyriai pra
dėjo garsinti tam tikros fir
mos vaistus, kaipo jos "sa- 
lesmonas44, ir, pasinaudoda
mas lietuvių spauda, pradė
jo išnaudoti vargšus senus ir 
ligotus žmones, aš nebeiš
kenčiau nepradėjęs kelti 
klausinio, kodėl kitos firmos 
vaistai negeri, kai toji firma 
net vakUUes regtolraota. 
(Turiu galvoje federalinės 
valdžios pripažinimą),

Dr. J. Adomayjfigs vienu 
brūkšniu braso tinką per
braukęs, taip ftjfarfutį nei 
viene žodžio teisybės, ma
no, kad Naujienų skaityto
jai yra tiek kvaili, kad jie 
nesugebės nueiti į vielą kny
gyną ir pasiteirauti apie eg- 
risbnjautį "National Drugį 
Code Dkeetory“ arba net

rįs didingai daktarišką dak
tarą, norintį visus senius už
daryti į didelę 6 aukštų ins
tituciją ir vienas pats juos 
ten "Orazincu44 gydyti kr, 
savo gaspadinės padedu 
juos šerti Vaitkevičiaus ko- 
galvėmis, ant saldžiosios 
duodant užsigardžiuoti "mo
teriškųjų“ vaistų, ” Alvudo“ 
iškepto iš sudygusių kviečių 
ragaišiaus...“

Pradėjau vartyti knygą. 
Jos vardas —National Drug 
Code Direktory. Jos leidėjai 
— Consumer Protection anc 
Environmental Health Ser
vice — Public Health Servi
ce — U.S. Department of 
Health, Educatičn, and Wel- 
fare — Washington, D.C. 
20204. '

Tos knygos skyriuje A, 254 
psl. pažymėta: Zinc Sulfate, 
tabiet, orai, 220 mg. OTC.

egzilio pasaulėjautos 
zai, parašė Vytautas 
ta 77 psL, kaina $2.

AUKSO ŽĄSIS, pasakO. 
ca 3 veiksmų komedija, pa

159 pust, kaina $2*
Draugas don

įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 21$ 
paL, kaina $3.

Itik»

1944 m. oyveafs Vflka-

fM BeeshomKM, BL 1, Dm
Ture Alte, W. Va. U8.A.

• • •
Omu Fatriu- 

Ir
ir Simam, 
■pie juos ką

goję (preface) tarp patilki- jei siuą

paaiškinta, kad raidės OTC . A. Dešra Brautieji

(litanijos į Lietava 
1971

Kaina $776.00
vyksta: birželio 3, ttepoe 14, rugpjūčiu 26 

Pagal naują INTURISTO potvarki registracija
iki 1971 na BALANDŽIO 29dT* P"“*”*

Rugpiūčio grupei registracija priimama tik 
1971 m. GEGUŽES 20 d.
NESIVELUOK1TE — REGISTRUOKITĖS 

JAU DABAR!

Truu-Athntk Travel Service
--- - -vv OTOTMWRyę

62127

ta

2849
Atimtie Ave^ Broektya, N. V. 
11297.

• • •
Vifc- 

ir
Viktorm j JAV atvjta

*

PARDUODAMAS

(59 Beik 
SL), serai atremaet setas, meti
nių pajamų $8,199.

288-4472.

Notijoj Anglijo 
ik atotfao WLYN, 1M0 Iu 
lociklų ir B stotfeo Fl 
191.7 mc.. voOrio sekmadie 

nuo 1 iki 1J0 vaL dk 
: Vėliau*

žinią rantraub 
r kouMBbvai, muzika, da>

ir Magdatle pooaka. 
reikalais kreiptis 

gėlių ir dova 
E. Broad

So. Bostone. Telefo- 
■92 AN S-OMf. Tea 
mao ir

ieformuoja skaitytojas apie yasauiiaius ir
pyktųs, -deda daug ir H»ūiię aastrauką h atvirai pi
Jame rasite^domię skaitytoją laišką skyrią, kuriame 

aae abipusią pasisakymą ir 
«varhia ąrobli um.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra ______
eivijos laikraštis, ieškąs mują beudiudarbią bei Miją,* vi
suomet atviras kiekvienu uuemeuei, kurh kovu ja Ir dirba ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-ue 28.00 

Adresai:
7722 George Street, LaSaBe-Muntreut, 698, Oueboe. CANADA

1 t
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Vietines žinios
I dovanojęs ne tik mažuosius, 
i bet nepamiršęs ir mokytojų.

Be to, tėvų komitetas pa
sirūpino ir vaišėmis jaunie
siems ir suaugusiems.

Lituanistinės mokyklos 
eglutė

Praeitą sekmadienį So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėje buvo Bostono 
Lituanistinės mokyklos vai
kų egjutė, sutraukusi gražų 
būrį šios mokyklos jaunes-s 
niųjų mokinių ir juos atly-i 
dėjusių tėvelių. Programą, Į 
kaip visada, atliko patys 
mokiniai. Čia buvo suvaidin
tas Z. Visockienės vaizdelis 
"Kalėdas miške“. Vaidini-į 
mą pravedė mok. Janina 
Ambraziejienė. scenos ap
švietimu rūpinosi A. Bačiu
lis. Po vaidinimėlio pirmojo 
skyriaus "artistai“ bendrai

padeklamavo kalėdinį eilė

raštį, antrojo skyriaus mo

kinė Gailė Rastonytė — ei

lėrašti "Snaigės krenta“,! 

Rita čereškaitė paskaitė As

tos Darasaitės sukurtą “Ka
lėdų senelio laišką“ ir meni-Į 

nė programos dalis baigta; 

mokinių choro Kalėdų gies-Į 

mėmis. Chorui vadovavoj 
mok. Aldona Dabrilaitė. ’ 

akomponavo Saulius Cibas, j 
Programą pravedė mok. Ni-; 

jolė Baškytė. Programą pa-; 
ruošti padėjo mok. Lidija J 

Jasinskienė.

Žinoma, buvo ir svarbiau-- 

sias šios iškilmės dalyvis —» 

Kalėdų senelis, gausiai ap-

šia proga ypač galima bu
vo pasidžiaugti mažųjų gra
žia lietuvių kalba, ir lieka 
tik palinkėti, kad ir ateityje 
jie jos neužmirštų.

Aukos

Ona ir Albinas Šležai vie
toj švenčių sveikinimų au
kojo po $10 Balfui ir Simo 
Kudirkos komitetui, o Vyt 
Stelmokas Vasario 16 gim
nazijai $15.00.

Simo Kudirko komitetui 
aukojo LB Brocktono apy
linkė $30, A. Andriulionis, 
M. Kasputienė iš Ashtabula, 
Ohio, ir Stefanija Uždavi- 
naitė-Danis iš Canton. Mass,

po $10; J. ir V. Jankai iš 
Miami, Fla, $3.

Tautos Fondui (Bražins
kų bylai) Antanas Škudzins-
kas aukojo $15 ir Aldona 
Andriušienė — $10.

i
Nupirko vertingų dovanų

Inž. Česlovas Mickūnas j 
Kalėdų išvakarėse mūsų į-1
staigoje nupirko lietuviškų 
knygų net už $39.00. Tai i
geriausios dovanos švenčių 
proga.

E. ir V. Vizgirdai Kalėdas 

šventė New Jersey

Dail. Viktoras ir Elena, 
Vizgirdai Kalėdų švenčiųf
buvo išvydę pas savo jauną
jį atžalyną inž. Rimtautą ir
Danguolę Vizgirdus bei jų 
šeimą Nevv Jersey valstijoj.!

Mass. aukščiausias teis
mas nutarė, kad 1976 m. au
tomobilių privalomo draudi
mo mokestis yra konfiskaci
jos pobūdžio ir priešingas 
konstitucijai, ir įsakė drau
dimo komisionieriui nusta
tyti teisingą 1970 na. mokes
tį. kuris galiotų nuo 1970 m. 
pradžios.

Aišku, jis turės būti di-. 
dėsnis (bendrovės įtikino; 
teismą, kad turėjusios daug
nuostolių), todėl draudimo 
bendrovės galės reikalauti 
skirtumą sumokėti, bet, sa
koma, kad to nebus reika
laujama dėl didelių išieško
jimo išlaidų. Jos pasitenkin
siančios 1971 m. pakeltu 
mokesčiu.

sveika to*

Dantų gydytojas Antanas 
Kapočius po eismo nelai
mės, jį ištikusios lapkričio 
13 d., vis dar neatgauna to 
judrumo, kokį turėjo prieš 
tai.

Das visiškai nepasveiko ir 
Vladas Mickūnas. Jis iš li
goninės grįžęs ir sveiksta 
namie.

Linkime abiem greičiau 
atgauti prarastas jėgas.

Jauni žmonės tiek daug 
kalba apie gyvenimų todėl, 
kad jo nepažįsta. Antraip — 
ii karto netektų žado.

Paragink savo pažįstamu* 

iisiraiyti Keleivį. Jo kaina 

metam* $7.00.

Bostono

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

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

* ♦ »
Kovo 21 d. 3 vai. popiet 

Jordan Hali salėje I. Vasy
liūno smuiko koncertas.

* * •
Balandžio 18 d. Lietuvių 

radijo valandos Laisvės Vaf- 
po koncertas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj.

• • •
Balandžio 25 d. 3 vai. po

piet Jordan Hali salėje L 
Vasyliūno (trio) koncertas.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8-2868 

yra vienintele oficiali įsta> 
ga YVorcestery, kuri siunčia 
emalinius tiesiog iš Worcas- 
tario į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Cia kai*

patarnau
ta sąžiningai.•ir

Telefonas*: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakariuo

IPtDINIS 
OPTOM ET RISTAS

Valandos:
n**o O v»:. rvto iki 5 tml. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

S«H>th Boston.

CS» geltais gauti įvairiau-.
ir vietinės1

ir kitų
daiktų, tinkamu Lietuvoje, 
lakai femoni,

Vedėja B.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Ro4d\
(RUDOKRJTĖ)

OPIOMETRISTt
Valandos:

nno 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

44" BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

l

Peter Maksvytis
ABaflder

49 Charcb Street 
£. Miltoa,

AtlMra vknu
to ir projektavimo Sartras i* lan
ko ir viduje, gyvenamu namo ir i 
biznio pastatę. parai J4«u wika- ! 
tarini*. tankiu viaadoa fld • va- 
landų vakaro.

Telefonas: 638-8675

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantei 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 

Kftpantūigai taisomo laikrodžio* 
žiedus papuotelua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4643 

oo************o***o*o***o*oooo*>*»

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūttą

A. J. NAMAKSI
Real Estate A Insurano 

321 Country Club Rd. 
Nevtoa Cautre, Masa 02153

TeL 332-2645

ATLAS PARCELS CO.

Daiau ir Taisau t
» Namus ii Įsuko ir viduje. o 
* Lipdau popierius ir taisau' 
tviskų, kų pataisyti reikia.

Elood Sąuare 
Hardunre Co.

E. KARDEL1ENCS DAINŲ 
PLOKŠTELE

galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštėtą. $899

Paštu

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
Naudoju tik geriausių

JONAS STARINSKAS 
228 Savin Hfll Ava

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai 18 Worcesterk 
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vų ir kitus Rusijos valdom* 
plotus! Siuntiniai sudaromi R 
vietinės gamybos medžiagą, ap- 
avo, maisto ir pramonės gami 
nią. Turime vietoje įvairią vie

* tinės gamybos ir importuotą 
prekių ii kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia 
hm maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekea. či* 
sumokėsite pinigus, e g 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pm 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas ssve į svečfav 
ar suotaiiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai imųžfauagat Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. 8chyrinaki

COSMOS PARCELS
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18 BOSTONO | LIETUVĄ 
ta kitus Rusijos

garantuotas 
parduodsunoe n

Us karnomis. Ni 
kad skarelių b**—***

389 W. Broadvray 
So. Sostam, Mase. 82127

TeL

R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų rs 

eeptes ir turime visus gauvus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuviai* vaistiaų.
Ssv. Emanuel L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm.

882 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Tlllfmas AN 8-6020

Nes 3 raL ryta iki 8 vaL v. išskyrus šventadienius ir eekm. 
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TsL CO 5-5854 
^******-««*n

K. J. ALBINA 
S» EAST *8OADWA1 
SOUTH BOSTON, MASS, 
TELEFONAS AN 8-414S

•aajunin Meon Dažni

VMM*
Beikmenys

Kreipto sent
BRONIS KONTRIM 

538 Broadvay 
Sa. Boston, Maaa 82127 

TeL AN 8-1781
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Gana
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaes atsikviea. 
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jum 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
liktavą bi Lietai (airtickets) liraiaai 
belaakisat — be jakia papildama 
me kuilį.

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

z----- »■ — r v
□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis .ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

S k ambink ite

268-4662

Alyva kūrenamos

ako oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produk tingumus 

Grožis
Ekonomija

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pntėją, ere filtrų, 
termostatų, kontrolę ir darbų su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 mėty garantija.

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo nperiafoitai 

47(1 Adams Street, Quinry, Mass. 02183 
Alyvos burnerio aptarnavimas Uitam 24 vai. per dienų

Skambinti telefonu: 498-1204'

Namams tildyti 
geriausias pirkinys

&FUEL CHIEF

O.i H.» •

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažyolėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe

So.
W.

02127

Vtaų skyrių vedėja AMeaa
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