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Nepaprastai paminėjo 
Balį Sruogą

Laisves kovotojas
. neteko pilietybes j-
, i

Jau rašėme, kad žymus
j kovotojas dėl žmogaus teisiu i Sovietu S-goie dr. Yalerij*' i

Kaip mums iš Chicagos 
praneša, praeitą sekmadie
nį tenai Jaunimo Centro sa
lėje buvo nepaprastai paki
liai paminėta įžymaus mū
sų poeto ir dramaturgo Ba
lio Sruogos 25 metų mirties

! Calidzė atvyko į JAV, Nevy' ; Y()rko if Washingtono uni_l

Chieagoje mirė 
Ant. Valaitienė

sukaktis. Ta proga buvo su-!mjr® pedagogė 
ruoštas jo kūrybos vakaras,į liutkutė - Valaitienė gimus 
kuriame suvaidintos jo dra- 1^88 m. vasario 16 d. 
mu "Barboros Radvilaitės“,

veisitetų kviečiamas, pa-!
1 skaitų skaityti. Jis ir čia at-i 
i vykęs neslėpė teisybės, žo- i 
i džiu ir spaudoj skelbė, kaip 

Gruodžio 11 d. Chicagoje j Sovietu S-goje yra mindžio-

i Ui neatsargumą 
s sumoka $28 mil.

i
Prieš 10 metų paaiškėjo.

; kad raminančius vaistus 
i Thalidomine vai tojančios 
j neš'ios moterys gimdo labai, 
j sužalotus kūdikius — be ' 
t rankų, kojų ir pan.. Tokių 
j daugiausia buvo Vokietijų-' 
I je. Britanijoje, Švedijoje.

Vietnamo taika vėl 
nutolo

Kol kas nesusitariama tiktai dėl kelių klausimų, ir 

derybos vėl laikinai pertrauktos.

Pastaromis dienomis jau 
buvo gana plačiai kalbama, 
kad Vietnamo taika jau e- 
santi čia pat už kampo, kad 
gal tik poros dienų ar net 
valandų klausimas, kol ji 
būsianti sutarta. Deja. iš 
Paryžiaus grįžęs dr. H. Kis
singeris duotame spaudai 
pasikalbėjime tas viltis ge
rokai sumažino.

Nors esą daugiau nei 90 
* < reikalų slaptuose pasita
rimuose išspręsta, bet neį
manoma su Hanojum susi
tari! gal tik dėl 1*7 esmi
niu klausimu.

Dėl JAV vaistų priežiūros \eluirĮ kuCOtl SU 
i įstaigos vedėjos įžvalgumo,
j iie vaistai JAV-se buvo <&- ;erOristais 
; drausti, todėl ir aukų tebu-i
i vo labai mažai (nukentėjo! Jungtinės Tautos 76 bal- 
! tik atsitiktinai tų vaistų ga-Įsais prieš 34, kitiems susi- 
: vę iš \ okietijos). . laikius, priėmė Alžerijos ir

reiškė, kad jis neteko Sovie- Apačioje buv. JAV prezidentas .......................... ! kt. pasiūlytą rezoliuciją, ku-
S-gos pilietybės. i Harry Trumanas su savo žmo-‘ v aistus gaminusiai t ii mai

, Į na. kai jie prieš 3 metus minėjo pi adėta kelti bvlos. Kai ku~
Čalidzė pareiškė, kad jis | savo vedybinio gyvenimo 50 me- 1 i°s JU oaigtos, o kitos dai

tą veiksmą laiko negalio’jan- j tu sukakti. Viršuje Trumanai, nebaigtos.
dar prieš vedvbas. Trumanas . ...

i Britanijoje

! kurių pretenzijos nepaten-į rt^-A^raiija’k kt 
kintos. v aistus gaminusi fir-; 
ma dabar pasiūlė įnešti 28.5- 
mil. dol. į fondą, iš kurioj 
būtų atlyginamo

Antanina S jamos žmogaus teisės.

d. i Čalidzėsic t
viešbutį atėjo du Sovietu 

Velionė aukštuosius pėda- į S-gos ambasados pareigū- 
goginius mokslus baigė prieš * nai. atėmė is jo pasą ir pa- 
pirmąjį pasaulinį karą Pe-

"Milžino paunksmės“ ir 
"Kazimiero Sapiegos“ iš- 
traugos. Vakarą organizavo "“e‘tlis ji
Chicagos Scenos Darbuotojų mckv,£jav0 lenvkžtėje lieJ_- 
sąjunga režisavo Dalia Juk. -mokįkIoje
nev.cu e vaidinime, be v4HauPkureaoge fuallffusieJm 
tinių alrtonų dalyvavo n-,1917.18 m _ ,ietu£viu 
svečias Henrikas Kačinskas.
Vakaro pradžioje žodį apie 
Balį Smogą tarė Antanas 
Gustaitis.

Visa minėjimo programa 
praėjo su didžiuliu pasise
kimu, praskleidusi scenoje 
Balio Sruogos nepaprastai 
svarų kūrybinį lobį ir net 
išspaudusi žiūrovų ašaras.

Pažymėtina, kad Jaunimo 
Centro salė buvo perpildyta 
žiūrovų ir nemažas skaičius 
vėliau atvykusių jau nebeį- 
tilpo ir turėjo grįžti namo.

Plačiau apie tą įvykį pa
žadėjo mums parašyti mūsų 
korespondentas iš Chicagos 
kitame Keleivio numeryje.

Nauja VlikoĮ
valdyba

Gruodžio 13

tų

ciu. kol jis nebus viešai pa
skelbtas. Jis žadąs grįžti į 

steigtoje gimnazijoje. Grį-; Sovietų S-gą, o jeigu jo neį- 
žusi į Lietuvą, mokytojavoI siteis, tai pasiliksiąs JAV-se 
Marijampolės realinėje. o!be^savo pi^e^ybe 
vėliau Klaipėdos gimnazi-į s^s-
jo'je. ;

Į-

nekei-i

Nuo studentavimo laikų J į s policijos Seifų 
ji priklausė -ocialdemokra-1
tams. ? pavogė heroiną

i
Liko liūdintys vyras Jo-'Nevv Yorko policijos virši- 

nas, du sūnūs — prof. dr. • ninkas paskelbė, kad iš po- 
-Jonas ir inž. Jurgis ir duktė1 licijos seifų dingo 57 svarai 
Aldona Marcelienė su šei- j 10 mil. dol. vertės narkoti- 
momis. • kų — heroino, kuris buvo

i konfiskuotas ir ten laiko-
Jiems reiškiame gilią už-į mas. Jo vietoje ten rasta pa-

uojautą.

Angliakasių unija 
demokratijos keliu

Ilgą laiką angliakasių u- 
niją diktatoriškai valdė pir
mininkas Levvis, o vėliau jo 
patikėtinis Boyle.

Gruodžio 6 d. savo posė
dyje naujai išrinktoji Vliko 
valdyba pasiskirstė tarp sa
vęs pareigomis ir darbo sri
timis: dr. Juozas Kęstutis 
Valiūnas, tarybos išrinktas 
pirmininkas, vadovaus už
sienio politikai, Jurgis Va-,
laitis — vicepirm. visuome-, nijOS 
niniams reikalams, Juozas vo nubausta

‘ našios spalvos kažkokie 
Į milteliai. Kaip tai galėjo 
5 atsitikti, bus aiškinama, bet 
• apsileidimas jau dabar aiš- 
! kus.
Į
Gyvulių liga trukdo
turizmą , A

„ . . i ArgentinaRumunijoje pSjfnto gat-’

savo būsimą žmoną sutiko sek
madieninėje mokykloje ir ją pa
milo. kai jam buvo tik ft metai.

Buvęs Argentinos diktatorius ’ 
Juan Peron

Peronas apleido

ri numato tik tyrinėti teroro
veiksmų priežastis, o ne
ruošti tarptautinį susitarimą

■ kovai su terorizmu (taigi ir
i lėktuvų grobimu), kaip taidar esą 342 ' iQ,ė JAy Biitanija Kana.

Tarptautinė civilinės avi- 
. . . acijos lakūnų unija, nesu-

minetU( laukdama reikiamos pagal- Svarbiausia, Šiaurės Viet-

' bą. Su jomis būsiąs nutrauk
tas keleivinių lėktuvų susi
siekimas.

i mene atitraukti.vaikams šelpti.

,10 kaliniu valdoI

kalėjimą Negirdėtas sovietų
Walpole, Mass.. kalėjime'; , . j-.-.i 

10 kalinių valdo visą kalėji-į akipleSlSKUmaS
mą. Nuo jų priklauso kitų; JAV sumoka 31.5' i viso 
kalm.ų gyven.mas ar mnt.s, tjniu Taut biudžet0. 

, Panas, padėtis yra „Nor B(? • .;)s aejtais metais
ifolk kalėj,me Juose sieroj savan0..i.kaj ivairiems 
jau nužudyta daug.au ne, 30 JT darbams vykdyti davč 

apie 400 mil. dol.

Pernai Bovle buvo per-{ vi^ na^ų ir nasn* n^a- Jll Tik prieš mėnesį sugrįžęs! 
rinktas, bet rinkimai buvo • Iabai apkrečiama ir jau pa- iš Ispanijos į Argentiną bu- 
panaikinti. nes paaiškėio j siekė Vengriją, Čekoslova- vęs jos diktatorius Juan Pe-

Neabejojama. kad čia 1mas' 
į pirštus prikišo aukštieji u-i

pareigūnai. Boyle V,u l Sumažėjo sovietu 
baustas uz neteisėta u- J

Audėnas — vicepirm. infor
macijos ir bendriesiems rei 
kalams. Aleksandras Vakse-' Rinkimus teismas panai-! 
lis — vicepirm. finansų rei-j kino. Gruodžio pradžioje* 
kalams, Stasys Dzikas —. buvo nauji rinkimai, kuriuos 
sekretorius. Vytautas Radzi-

nijos lėšų aikvo'jimą ir kt. ukio pajamos
Sovietų Sąjungos premje

ras Kosyginas viešai paskel
bė. kad šių

kaliniu.

Be to. JAV pageidauja, 
kad sutartų paliaubų bei bū
simų naujų rinkimų vykdy
mą prižiūrėtų apie 5,000 ka
nadiečių, vengrų, indonezų 

i ir lenkų, o komunistai nori. 
; kad tokių prižiūrėtojų būtų 
tik 25, kuriems net nežada
ma susisiekimo priemonių ir 
judėjimo laisvės.

Šiaurės Vietnamas neno
rįs pripažinti Pietų Vietna
mo ir atskira valstybe.

Vis tai organizuotų krimi- šiemet JAV paprašė ‘jų 
nalistų darbas. Jie kalėjime , mokestį paprastam biudže- 
suveda senas sąskaitas. ' tui sumažinti iki 25G .

Atrodo, kad komunistai, 
keldami vis naujus reikala
vimus. nori propagandos 

i Prieš tai Sovietų Sąjunga sumetimais Jungtines Vals. 
' su savo satelitais pakėlė di-

vanas — na>ys. informaci
jos ir sekretoriaus pagelbi- 
ninkas, Antanas Razgaitis— 
narys jaunimo reikalams ir 
finansų reikalų pagelbinin- 
kas.

Mirė "Vilnies^ 
redaktorius

Gruodžio 10 d. Chicogoje

tybes pastatyti į karą pra
laimėjusio padėtį, o prieš 
tokią tendenciją prez. Nixo- 
nas griežtai spiriasi.

Taigi, tuo tarpu Vietna
mo taika vė' kiek nutolo, 
bet vis dar tikimasi, kad 
pasiseks susitarti.

Į džiausią triukšmą. Buvo pa- 
JAV astronautai, sėkmin-; kartoti visokie kaltinimai 

gai atlikę numatytus veiks-! JAV-bėms ir pasiūlyta ne 
mus mėnulyje, šiuo metu. sumažinti, bet dar padidin- 
grįžta į žemę, ir kai iaikr&š- ti tą mokestį iki 38.4'š JT 

, tis jus pasieks, jie jau bus' biudžeto. Deja, JT visumos 
su mumis žemėje. j susirinkime 81 balsu prieš

* * * ; 27 ir 22 susilaikius JAV
Buvęs prezidentas Tru- J prašymas buvo patenkin- 

manas dar vis tebekovoja tas, tai yra, jos dabar mo
šų mirtimi, bet, atrodo, var- kės tik 25G biudžeto, o vi- 

i gu jam pavyks giltinę įveik. | sos kitos 131 valstybė liku
sius 75 G.

sutinka kandidatuoti į pie-1 grjžta į žemę, ir kai iaikr&š- 
zidentus 1973 m. kovo 11d. 
rinkimuose. Peronistai kan
didatu nominavo dr. Cam- 
borą.

z milioną dol. gaus
atidy^iknnt.-ni^vn met^ Sovietų ‘mbasad<ei aus vietaa įdziai kontioliaeo valdžios,} §_gos ūkio pajamos tepadi- - t1*
atstovai. | dėj0 ^ik 4G. o buvo numa- Chicagos milionierius Cle. 

paaiškėjo j.afj į tvta 6'i. Tai esą mažiausias ment Stone, kuris NixonoIJlAUAAVilV l'-'t 2VCAVA t • 1 1* •
Boyle tegavo 56,334 balsus.: Prl^u« 's P** paskutm.uo 
o eilinių angliakasių pasiū- Į >1U> rnetUs- 
lytas kandidatas Miller —'
70,373. \ Moteris išrinktaf

~ Bundestago vadove

rinkimams paaukojo SI mi- 
liona, numatomas paskirti 
JAV ambasadorium Pran
cūzijoje ar Britanijoje.

Vaistų įstaiga praneša, 
kad plačiai reklamuojamos 
piliulės prieš nutukimą vi
siškai nieko nepadeda, tik 
palengvina piniginę.

Šiuo metu š. Vietnamo at
stovas Tho yra grįžęs į Ha
nojų .ir dr. Kissingeris į 
Washingtoną gauti naujų 

Į savo vyriausybių instrukci- 
’ ju.

. .. .... . Ir respublikonai
Kirgizijos ....respublikoje;

(ten kirgizą jau «ik«%) du pirmininką
žymus istorikai Kremliaus . *žymus
viešpačių apkaltinti nacio
nalizmu, nes jie rašė. kad 
kiekviena tauta turi teisę 
spręsti, kaip ji nori tvarky- 

j tis.

Praei a kartą rašėme, kad 
demokratai savo pirminin
kę Westvvood, kuri buvo 
McGoverno šalininkė, pa
keitė adv. Straussu, McGo
verno priešininku.

Sovietų istorikas Peras Vakarų Vokietijos Bun- 
Jakiras. žymus kovotojas' destago pirmininke išrinkta)
dėl laisvės, kelis mėnesius 53 metų amžiaus socialde-. „ ri . e .. nr trr'inr™ i t ** rn!

mirė Vincas Andriulis, 82 m. Į buvo uždarytas į baisųjį La- mokratė Annemarie BL\ 1) K. Al) ABU AM f I t^AllNlUJAM IK1

amžiaus. Velionis buvo Vii- fonto kalėjimą ir ten viso- -Loncarevic, buvusio velio-i ! Japonijos premjerui Ta- Dabar pakeitė partijos
nies laikraščio steigėjas ir kiais būdais kankintas. Ma- nio socialdemokratų vado RĖMĖJAM LINKIME MALONIU KALE nakai lankantis Kinijoje, j pirmininką ir respubliko- 
jo redaktorius su mažomis tyti, netekęs atsparumo, pa- dr. Schumacherio sekretorė. - T -,»«os premjeras Chou En-lai, nai. Juo išrinktas dabartinis
pertraukomis iki mirties. įsakė budeliams kokių nors Vokietijos parlamento isto- Į)IJ ŠJ BNČilJ. pažadėjo Japonijai karinę JAV ambasadorius Jungti-

Jis atidžiai sekė Maskvos paslapčių, nes dabar prade- rijoje ji yra pirmoji mote-| / pagalbą, jeigu ją kada už-! nėse Tautose George Bush
generalinę liniją ir ją Vilny- ti suiminėti jo bendradar- ris pirmininkė. Vokiečiai ją' „Keleivio“ redakcija ir administracija Sovietų Sąjunga. Tai vieton atsisakiusio šen. Do
je gynė, kaip sugebėjo. biai. vadina Frau Presidentin. ‘ ’ * nemaloni žinia sovietams.

VISIEM "KELEIVIO“ SKAITYTOJAM,
* *

biai. vadina Frau Presidentin. le.

daug.au
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Ramybė geros valios 
žmonėms

Latvių spaudai ISO metų
KODĖL ’*NE“? TAIKI RIMTIS, BROLIŠKAS RYŠYS, MINTIES 

ARTUMA TEŽYMI MŪSŲ ŠVENTES,Darbininkas gruodžio 24
Į 4-/Taai^u”*T’ k° ' ne* paguodą rasime ne poilsyje, ne aplinkoje, ne 

daugelio1 e _ * a lsa 0 .e 1 un?" sniegu, žaluma ar saule būdingoje gamtoje — ramybė
j nešė tą patį rusų jungą, ku. žymiųjų latvių laikraštinin- ; «?ese *Ajel“??S. ?1‘ ir šiluma širdy yra sielos, jos nuotaikų vaisiai. Kalėdos 
i ris buvo uždėtas ir lietu- ky nuotrauky, komunisty Jus affl »«•»■»>» guodžia

Artėjant puošnioms Kalėdų Šventėms, šis senas iri viams, bet jie buvo laimin- ištremtų į Sibirą n- žuvusių- . vrnciaius aisa^y (

žemėje Nors ir latviai ilgą laiką Parodoje buvo

gražus dangiškasis pasveikinimas, rodos, turėtų būti tik
rai žmoniją paguodžiantis. Gal jis toks kažkada senais 
gerais ir legendariniais laikais ir buvo. Bet šiandien, deja. 
šis posakis jau nėra vien laiminimas ar linkėjimas. Skau
di tikrovė lenkia mus ji suprasti visiškai skirtinga pras
me. — kad geros valios žmonėms ramybė teskirta tikrai 
tik žemėje, tiktai jos juodoje ir tylioje gelmėje...

{gesni. Dėl jvainų priežas
čių. kurių čia nenagrinėsim. 
jie turėjo kurkas geresnes 
sąlygas savo ūkiui ir kultū
rai vystyti. Jiems nebuvo 
uždrausta sava spauda, to
dėl jie šiemet galėjo pami-

jų (apie 80) sąrašas.

Bostonas latvių spaudos 

istorijoje

nėti tos savo spaudos netgi 
Turbūt, nedaug suklysime sakydami, kad šiandien! 150 metų sukakti, 

ir didesnė mūsų tautos dalis yra žemėje, negu jos pavir- ;
šiuje, besidžiaugianti švenčių dienų spindėjimu. i Mes savame krašte pirmą

_ ...................... , . . . . | lietuvišką laikrašti — Vii-Juodoje zemeje jau kone via gerosios vėlios nepn-1 njaus žinjas _ tegaIėjome
išleisti tik 1904 m. gruodžio
23 d. Iki to laiko buvome

Pirmasis JAV latvių laik
raštis "Amer'kas Vestnesis“

Į mas yra toks: šiuo metu dau- 
guma valstybių neparemtų i Sušuks varpas Kalifornijoje, jo balsas teplaukia iki 
JAV siūlymo, todėl tai būtų Lietuvos. Blykstels žvakė Chicagoje, liepsnelė tenumirk- 
akibrokštas Amerikai ir ne- 1 si iki Nemuno. Šventas garsas, palaiminta šviesa — jais 
nąuda baltiečiams. i sklinda mūsų broliškumas, sklinda visiems, visur.

Mirksi žiburys Dzūkijoje, j j matome Australijoje ir 
cia. Pratįsta giesmė Žemaičiuose, ji pasikartoja New 
Yorke, Kanadoje.

vylios
klausomos Lietuvos kūrėjai.

Savo krauju aplaistytoje žemėje Lietuv os laisvės ko
votojai.

Šaltoje žemėje tūkstančiai Sibiro kankinių.
Žemėje kone visi nepriklausomos Lietuvos moksli

ninkai 
tojai ir jos

Paskubom žemėn iškeūavo net ir komunistai, jeigr 
jie dar buvo nepnrsidavę okupantui ir išlikę geros valios 
lietuviai.

Šiandien ramybė jiems visiems.
Bet mums vis dar negana. Mes dar vis kasame naujas 

duobes savo artimui ir stumiame i žemę naujas aukas savo 
pasitenkinimui. Lietuvoje — vienas kitą išdavinėdami, o 
išeivijoje — vienas kitą užgrauždami.

Ir taip. kol paskutini geros valio; 
tieti užbersime

priversti savo laikraščius 
spausdinti užsienyje ir juos 
slaptai gabenti i Lietuvą. 
(Pirmasis laikraštis lietuvių

Str. autorius betgi prime-' 
na. kad JAV nepabijojo ei- -. 

pasirodė Bostone (Wes Rox- ti prieš J. Tautų nutarimą 
būry) 1896 m. ir ėjo 25 me-į boikotuoti Rodeziją. nepa- 
tus. Ji leido Jacob Sieberg, • bijojo su ja prekiauti, nes 
vėliau buvęs Latvijos garbės S joms reikėjo gauti taip rei- 
konsulas. Amerikos latvių ■ kalingo chromo. Vadinasi, { lyje* 
tėvu vadinamas. JIV turėjo intereso. Todėl

Darbininkas teisingai rašo:
1906 m. Bostone pasirodė

socialistų „Scradnieks“ ir« „Intereso ’-aktu tenka at- 
žurnalas „Proletarietis“. ) rakinėti ir anuos oficialių 

j įstaigų žodžius dėl Pabaltijo 
Verta paminėti to žurna-į valstybių klausimo J. Tau-

Šventės teparodo mums seserį seseryje, brolį bro-

JAV Lietuvių Bendruomenės 

centro valdyba

inkai, menininkai ir kiti jos talentingos dvasios išsakv- >>aį‘'?c}ė V°!£etiWe.lo redaktoriaus Vecezols by- • tose. Iš diplomatinio kevalo
viai ir ios liudininkai ' 1832 m. Tai buvo Nusida- la. i atrakinant realią any žodžiu
)jai II JOS IlUGininKdl. onio S’uon.mlnno Pro rr %

lis žmogų ir sava
C L *■

ROMANAI Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 

I iš knygnešio kun. M. Sida- 
Vytautas Alantas, AMŽI- ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 

NAS LIETUVIS, I dalis, 412 kaina $2.50.
psl., kaina minkštais virše

viniai apie Evangelijos Pra-:
siplatinimą tarp žydų ir pa-i 1909 Vecezols atvyko iš
gonų“. Ten Tilžėje išėjo ir Šveicarijos „Proletriečio“ 1 «^««.« -A , . , . AA .‘ j I- mm ™ ' 11 • it* . i liais $4.o0, kietais— $o.00. Agonija, romanas, antrapirmasis tautiniam atgimi- redaguoti. 1910 metais jis klausimą J. Tautose ar kita-i m_ _________ . T N.
mui didesnės reikšmės turė- husijojs ambasados reikalą- me forume nesiderina su 
jęs laikraštis "Auszra“). vimu buvo suimtas. Jį kalti- mūsų šio meto interesu; mes1 
Pirmas JAV lietuvių laik- no apiplėšus Tifliso ban-igegžuės 29 d. sutarėm su 
rastis "Gazieta Lietuvvisz- ką ir reikalavo išduoti Ru-'! Brežnevu „principus“, tarp
ka“ išėjo 1879 m. New Yor-! sijai. Latviai sujudo Protes- kurių yra įsipareigojimas, Vytautas Alantas, ŠVEN-’ na $ 1 50.

• to mitingas buvo suruoštas vengti visko, kas keltų tarp-' JARAGIS, istorinis’ romą- j
Faneul Hali, garsusis rašyto-1 tautinę įtampą; mes prade-į nas> j daH’ 405 pgJ> kajnai Vvtautas Volertas. GY- 

tau-i„ Pirmasis latvių laikraštis jas Jack London ir kiti žy-' jom su sovietais prekybą, minkštaig viršeliaig 00> ; VENIMAS YRA DAILUS,
i T s>tu,aerobu išėjo mūs amerikiečiai užstojo didžiąją prekybą, kurioje ; romanas iš lietuvių emigran*

949j;

prasmę, reikštų:

kelti Baltijos valstybių

To paties romano II dalis, laida, parašė J. Gliaudą. 406 
414 psl., kaina minkštais psl., kaina $5.00.

1 viršeliais $6.00, kietais — i
$6.50. ' Aloyzas narrrs8t: VIENI

AI MEDŽIAI. 117 psl. kai-

,ke.

gėlėmis, rinktiniais žodžiais, graudulio Į ”Latweeschu Avises
ašaromis ir storu sunkių smilčių sluoksniu, kad. geros va-| 1862 m. Jelgavoje. Jį reda- Vacozols. Po mėnesio jis stovi prieš akis musų kapita- j Kralikauskas, VAIŠ-! tų gyvenimo 
lios būdamas, negrįžtų čia mums reikšti savo skirtingos ; gavo airių-skotų kilmės jo- buvo paleistas._ Vėliau paaiš-; lo magnatam bilionai............. ! VILKAS, premijuotas ro-jna $2.50

psi.. xa>-

nuomonės, piktintis mūsų darbais ir mažinti musų 
pelnų“.

Tada bus ramybė ir mums, pasitikusiems vieniem? 
ant žalios žemės velėnos...

y BAIGĖSI ŠALTOJO KARO LAIKOTARPIS

' kiečiunuo_ , parapijos kunigas kėjo. kad minėtą banką api-
! Carl Watson. Jis pirmąją-‘ plėšė Stalinas.
me vedamajame rašė: „Mes

.Šis interesas šiuo metu at-' 
rodo taš tikrasis motyvas,1

i manas, 234 psl.. kaina $4.50
. D Nendrė. AIDAS TARP 

Brėkšmės našta, romanas.' DANGORAIŽIU, romanas,
mylime latvius ir latvių kai- Nuo 1950 m. neilgai Bos- kuris verčia tylėti“ (Mūsų parašė Jurgis Gliaudą, 384,365 psl., kaina $5 
bą“. Laikraštis pradžioje tone ėjo „Bostonas Žinąs“ ' pabr. Kel. red.). i psl.. kaina $6.00.

kuri redagavo Rudolfs

Lietuvos atstovybės Washingtone patarėjas dr. S. A.
Bačkis lapkričio 25 d. Vliko seimui Clevelande kalbėjo i je 1937 vien dienraščių 
apie JAV užsienio politikos gaires. Bonnos - Maskvos ir j buvo 15. Jų tiražai kurkas 
Bonnos - Varšuvos sutartis, Europos konsolidavimąsi, i buvo didesni už mūsiškių., 
saugumo konferenciją, Lietuvos padėti. I Pavyzdžiui, Jaunakas Žinąs

Esą, tarptautinės realybės — Sovietų Sąjungos kari- ' dienraščio tiražas viršijo 
nė galybė. Japonijos atkutimas, Kinijos susikonsolida- [ 100.000. 
vimas, Europos vienybės ieškojimai — paskatinę prezi- j 
dentą Nixoną keisti JAV politikos kryptį nuo šaltojo ka- ( 
ro ir konfrontacijos į derybas ir taiką virš ideologinių 
skyrybų. Vietoj sulaikymo politikos
politika, kuri turi praskaidrinti tarptautine 
įgalinti laisvesnį žmonių, idėjų ir pr 
pat karinių išlaidų mažinimą.

Bonnos - Maskvos ir Bonnos - Varšuvos

buvo savaitraštis, o 1880 m. 
vilto dienraščiu. Jis ėjo iki Valdmanis ir Osvald Ak-Į
1915 m. mentinš, o vėliau rašytojas,

' Olgeits Liepinš redagavo!
Nepriklausomoje Latvijo- ”Amerikas Vestnesis“. bet!

» ♦ •

i į Aloyzas Baronas, PAVA-
Pranas Naujokaitis, PA-i SARIO LIETUS, 261 nsl.,

■ S1SEJAU ŽALIĄ RŪTĄ, kaina minkštais viršeliais 
i 232 psl., kaina $4.00. į $2.50, kietais $3.75.

Kaip žinome, Australijoj Jurgis G|iauda BReKSJ
Dabar Bostone bėra mūsų darbiečiai. “jų Vyriausybės ŠTA’ 384 PsI > kai"
’ Laisvės“ kompanionas A- keičia ir užsienio politiką, i
merikas Latvietis“. • i »• a- v- — . -* * * a x t* m£Q r> Birute Kemezaite, Su-• AustralijH 1968 metais

Prie parodos rengimo ’ Vietnamui- ginti buvo pa- ”* , nas. parašė Juozas Tininis.

šis taip pat neilgai gyvavo.

IR JOS PASITRAUKIA 

IŠ VIETNAMO

Vėjas lekia Ivguma, roma_ 
nas. parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.

Dailininko žmona, roma-
yįeuiauiiu- ginu , Voinp <?4

daug prisidėjo Osvald Ak-! siuntusi 9,000 karių. Šian-: P „ K kaina $5.00.
Latviai šiuos metus pava. mentinš, senas laikraštinin-' ten tebėra vos 140 in 

dino spaudos metais. Kur Pragaro vyresnysis, pre- Namas geroj gatvėj, l’Oa

Alpis, romanas, autorius I 
Kazys Karpius, 227 psl., kai- j

<090909000(33

paraše. kus? kajna $4.00.
manas, parašė Jurgis Jan-

gruodžio 3 d. Latvių Balta- j0 dabartinę padėtį. O. Ak- 
sutarčių jame name surengė spaudos mentinš tamprius ryšius pa-j ' Panašiai elgiasi ir naujo- na §599 

poveikiui suvokti reikia turėti galvoje Bundestago 1972. parodą. Joje buvo pavaiz- laiko ir su lietuviais. 1 jį N. Zelandijos vyriausybė, j
V.17 visą trijų partijų priimta rezoliucija, kuri deklaruo-į duota latvių spaudos istori- ~ ! Ji 'fki Kalėdų žada grąžinti Rezistencija,
ja. kad, nors sutartis pripažįsta sienas tokias, kokios 
taktiškai yra, ir jų vienašališką keitimą išjungia, bet vir 
tiek nesukuria legalaus pagrindo esamom sienom ir ne
liečia apsisprendimo teisės. Lietuvai ta rezoliucija esant: 
svarbi. Dr .Bačkis priminė, kad ir 1972.VI.28 Vatikano 
atsisakymas ligtolinės laikysenos dėl Lenkijai priskirti! 
Vokietijos sričių vyskupų skyrimo įvykęs tik pastoraci
niais sumetimais ir nesuprastinas. kaip Lenkijos pokari
niu sieną pripažinimas.

Ryšium su pagyvėjusiomis Europoje apsijungimo

ja. įdomu buvo pamatyti Parodos rengėjus raštu 
pirmojo latvių laikraščio ko- sveikino Mass. gubernato- 
piją, prieš nepriklausomy- rius Francis Sai-gent, JAV 
bės atgavimą ir nepriklauso- atstovų rūmų narys Silvio 
moję Latvijoje leistus bei Conty ir Latvių atstovas dr. 
dabar leidžiamus laikraš- Anatol Dinbergs. 
čius. Aišku, nebuvo surink- J. V-gas
ti visi. bet jų pakako tikram'
vaizdui susidaryti. 1 SENIAUSIEJI PIEŠINIAI

Latvių JAV-se skaičiuoja-' Žmogaus polinkis į meną.
pastangomis, siekiant iki 1980 įvykdyti Europos Uniją. ma aP“ ,1®®'°®°’. Kanado.'vienaip ar kitaip vaizduoti
dr. Bačkio nuomone, reikia pastangų į ta sąjūdį Įjungti
ir Baltijos valstybių klausimą...............................................
.......Europos saugumo i' bendradarbiavūr.o konferen
cijos darbotvarkėje šalia ūkinių klausimų ir judėjimo 
laisvės bene svarbiausias būsiąs klausimas apie tarpvals
tybinių santykių principus. JAV nusistatymas esąs for
muluotas Valstybės departamento pareigūno atsakyme 
vienam mūsų veiksniui, būtent:

„JAV žiūri į pasiūlytą konfe: enciją ne kaip į susi
rinkimą Europos politiniam bei socialiniam padalinimui 
įamžinti, o kaip Į susirinkimą, kuris turėtų būti žingsnis 
link įtampos atolydžio ir padidintų ryšius tarp rytų ir 
vakarų Europos tautų.“

Vakarų iniciavva 1973 pradžioje prasidės konferen
cija NATO ir \ aršuvos pakto valstybių atstovų abipu
siškai balansuoto karinių jėgų centro Europoje mažini
mo klausimu.

V isi šitie tarptautiniai įvykiai liudija, kad šaltojo 
karo era baigta ir kad Lietuvos byla yra naujoje situa
cijoje. naujose veiklos sąlygose.

je — 20,000. Taigi, jų čia savo ar supančios aplinkos 
į yra daug mažiau, negu lie- 'gyvenimą, matyt, augo kar
tuvių. Mažiau jie ir laikraš- tu su pačiu žmogumi. Daug 
čių teturi. Neturi nė vieno jo dainų, pasakų ir kitos žo. 
dienraščio.. i dinės kūrybos laikui bėgant

i išnyko amžių tolyje, bet iš- 
šiandien daugiausia skai- liko dar piešinių, kurių lai- 

tytojų (per 10,000) turi New kas per tūkstančius metų
Yorke leidžiamas (du kaitų’ nepajėgė sunaikinti, 
per savaite) „Laiks.“ Kana-; T . . . .. . ,
doje gyvenantieji latviai sa- į kabal senV P'?51"1^buv0
vo pirmąjį laikrašti “Kana-' Pl an^'J°Je 1834 m.
dietis pradėjo leisti 1913
metais. Dabar Toronte išei
na "Latvija Amerika“. Čia 
leidžiamas ir bene geriau
sias kultūros žurnalas „Jau
na Gaita“.

Chaffaud olose, kuriose se 
niau anų laikų žmogus buvo 
prisiglaudęs. Gi La Ferras- 
sie vietovėje rastas uoloje 
juodu ir raudonu pigmentu 
nupieštas gyvis, panašus į

■' stirną. Tas piešinys galėjo 
Australijoje leidžiamas būti padarytas 25.000 metų 

„Australijas Latvietis“, Vo- Pr,e® ^^°-įe grotoje
kietijoje — "Latvija“. Bri- 1 a>^a piešinių, kilusių gal

T- f , . - itanijojje — „Londonas A- 65’000 nrieš Kristy-
sietuvos kelia> į laisvę bus nelengvas ir ilgas. Mūsų Į vize“. Švedijoje latvių soči A J«ose vaizduojami įvafrūS

didžiausias sąjungininkas yra pasaulio viešoji opinija.
(ELTA)

namo savo karius. Ji panai
kino ir privalomą karo tar
nybą, kuri buvo įvesta 1961 
metais.

Abi tos valstybės, karui 
Vietname pasibaigus, žada 
remti lėšomis ne tik Pietų, 
bet ir Šiaurės Vietnamą.

NEBELANKO BAŽNYČIŲ

Herald Traveler surinkto
mis žiniomis tarp kolegijų 
studentų, į klausimą „Ar ti
ki į Dievą?“. 1968 m. „taip“ 
atsakė 85% ir 1972 m. — 
76%, „ne“ — 1968 m. 13% 
ir tiek pat 1972 m.

Gallup ir Harris institutų 
duomenimis 90% tiki Dievą 
ir apie 40% reguliariai lan
ko bažnyčią. O Herald Tra
veler duomenys rodo, kad 
75į klausimą, „ar per pa
skutines 7 dienas buvai baž
nyčioje“. atsakė — ne<

romanas•ll
RETO

parašė R. Spalis, 429 psl., i ĮDOMUMO 
kietais viršeliais, kaina — &
$6.00. KNYGA

Andrius Vaiuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280, 
psi., kaina $3.00.

Andrius Vaiuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
128 psl, kaina $4.00.

i

Anatolijus Kairys, 1ŠTI-1 
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro- į 
manas, kaina $5.00. t

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis, i
premijuotas romanas, 2371 
psl., kaina $5.00.

G A N A T 0 JUNGO

Kazys Plačeni.. PULKIM 
ANT KELIŲ.. .. romanas iš į
kun. Strazdelio gyvenimo ’ Paskutinis — treciasis — doku-
I tomas 200 ps.. kaina $2.001
II tomas 160 ps., kaina $2.00, mentuotas K,pro B,e,,n'° ats” 

j minimu tomas. Jis liečia mūsą
(1968 m. tokiu buvo tik' Nemunas teka per Atlan-

S tą, Vytauto Alanto 5 nove- nepr,klau',""-vSe'; 19U-I920 m. 
J lės, 263 psl.. kaina minkštais kovas ir nepriklausomos Lietu-

------------ -------------- — — ! viršeliais $3.00, kietais $3.50 • . .
Jei tu nemoki prisitaikyti, . i vos gyven.mo pirmuosius melus,

jei tu ne*i pasiryžę* pilvu Aitvarai ir giria, Jurgio Knyga gaunama Keleivy. Dar- 
iliauit; purve, tai nesi revo. Gliaudos romanas iš partiza-' M Dra0„e ir ki(<19

62$;).

I aldemokratai leidžia „Brivi- tuo metų gyvenę gyviai, ku- į liucionieriu#, o tik pliušku. 
I Jja‘‘ n’nnc 7mncni« mpdžinin • Leniną*riuos žmogus medžiojo.

nų veiklos, 
$4.50.

254 psl., kaina
knygų platintojus. Kaina $3.00.
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KAi SKAITO BAU

TAS DUONOS Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Giedrės Kaukaitės ir Gyčio Trinkūno koncertas New Yorke

(oedrė Kaukaitė Margaritos vaidmeny Gounod operoj "Faustas*

LB Bostono apygardos 
suvažiavimas

Gruodžio 3 d. Brocktone čauskas 
• buvo L B Bostono apygardos nas. 
j atsto. ų suvazia. imas, ku- 
, riame dalyvavo 3 apylinkių 
24 atstovai, 4 apygardos 

, valdybos nari ai ir JAV LB 
; tarybos narys Eligijus Su
žiedėlis bei Lieuvos Vyčiu • ” i, N. Anglijos apskr. atstovas’

, dr. Petras Bizinkauskas. j

j Suvažiavimui pirmininką-;
Į vo Eligijus Sužiedėlis, sek-, 
retoiiavo Kazvs Šimėnas. •

ir Algis Valančiū-

I

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

KALĖDŲ DOVANA

Suvažia rimas apygardos 
valdybai suteikė teisę, reika
lui esant, pasikviesti dau- j 
e iau asmenų.

Į revizijos komisiją išrink
ti: Andrius Keturakis. Alek
sandras Lileikis ir Jonas 
Valiukonis.

Inž. Donatas Šatas skaitė!
BOCKTON, MASS.

Pavykęs pobūvis Balfo 

naudai
paskaitą tema: ''Lietuvių 
Bendruomenės ateities už
daviniai“. Juozas Kapočius* 
pranešė apie LB tarybos su-į
važiavimą Clevelande, o stu. i,, t t>- i, ••• riaus sumosiąs rudens po-de tas Jonas Bielkevicius , . . x L .būvis spalio 14 d. sutraukė

Ką tik išėjo poeto Fausto 
Kiršos iki šiol dar buvę ne- 

! cpausdinti raštai. Viršelis 
pieštas Pauliaus Jurkaus, 
ex libris — Vyt. Jonyno. 
Knygoje yra nuotraukų, de- 

: ciikacijų, posto užrašų, jo 
nuomonių Įvairiais klausi
mais ir, be naujausių eilė
raščių, satyros "Pelenai“ III 
ir IV dalis.

Tą 318 nsl. knygą paruo
šė Stasvs Santvaras, išleido 
Juozas Kapočius. Knyga yra 
eaunema J . Pn-iklopedijos 
I-idyklo ie. Keleivy ir kitur. 
Kaina $6.CA

Bufeto
PooVlli 'boc*

vedėja buvo Vvt.

Pianistas Gytis Trinkūnas
-KJ|:

koncertantės šilima. Tai gal F. Chopin’o kūrinius. Ypa- 
ir ne esminiai koncerto da-( čiai miela buvo paklausyti 
lykai, bet, kaip žinom, ir M. K. Čiurlionio, kurio for-1 
tom "dorybėm“ anaiptol ne tepioniniai kūriniai, tokie 
kiekvienas scenos žmogus 'savi ir gražūs. Amerikoj vir.1 
yra prigimties apdovanoja- tuozo pianisto skambinami i

I mas. G. Kaukaitei tų vidaus tik labai retom progom. G. j ni
l ir išorės dovanų duota ir ne. Trinkūnas scenoj laikėsi« vaa*> ha išrinkta iš cia girnų 

Atsitiktiniam koncerto: pagailėta. kukliai, skambino nepre-K1^ ir naaJUjų ateivių: pirm.
klausvtojui visų pirma krito tenzingai, virtuozine pianis- j Charles Tagmenas, vicepir-

sekr. Algirdas Zenkus, fin. 
sekr. Vytautas Mačys, jo pa
dėjėjas Juozas Matulevičius, 
ižd. Jonas Kasperas, iždo 
glob. Albertas Vieraitis ir 

'Albertas Grudzinskas, marš. 
A. Piknikas; direktoriai:

A incas

Giedrė Kaukaitė, jos pa
čios žodžiais tariant, neno
rėjusi būti žmogum, o tik 
dainininke, gruodžio 9 d. 
vakare pasirodė su savo 
koncertu Nevv Yorke, Car- 
negie Rečitalių salėje.

rviciuoj’ vvj ui puma niiiu » ** k. v*v—x
ausysna ir akysna turtinga, Balsinės medžiagos požiū- to technika, giliu Įsijautimu, 
itin rūpestingai ir kruopš-j riu G. Kaukaitė yra itin subtiliai muzikuodamas. At- 
čiai parengta progama. gražaus ir malonaus tembro, rodo, kad jo stiprybė — 

stiprus, nesunkiai per salę’ akompanavimas. Toj meno 
skrendąs lyrinis sopranas.; srity G. Trinkūnas yra nea-Italų klasikai Scarlatti ir 

Gesti, kurių kūr 
vadinami "balso
lietuvių liaudies dainų L.! nėse, itin spalvingas vidurį-t paniatorium scenoj gali!

Uliniai iki šiol j Jos balsas girdimai išlygin- bejotinas meistras. Kiekvie- , 
Įso aliejumi“,! tas. skaidrus ir tyras viršū- nas solistas su tokiu akom..
. , . T t i - • i • _ -__ ____ - _ -i:!

j idomiai apibūdino Jaunimo 
I kongresą.

WORSECTER, MASS.

Nauja Lietuvių klubo 

valdyba
I

Lietuviu klubo 1973 m J

Juozas Zapareckas,
Glodas. Charles Grigaitis, 
Kazys Adamavičius, Vladas’ 

Įveikti ir italu kalbos su G. Trinkūnu Nevv Yorko! Gedmintas. Vincas Zalec-

Abariaus ir B. Dvariono | niame registre, kiek tamso- jaustis, kaip pas gerąjį tėvu- 
naujos harmonizacijos, Br. kas žemuose fonuose. Lietu-: Ii už šiltos krosnies. Nesun- 
Budriūno Tykiai, tykiai, St.' vių kalbos tartis aiški ir gry_ ku buvo pastebėti, panašiai! 
Šimkaus Lopšinė. Desdemo-i na
nos priešmirtinė scena su Į fonetikos plonumai, girdimų scenoj jautėsi ir G. Kaukai. 
Daina apie gluosni ir Svei- tarties sunkumu tebuvo tik

kas ir A Blankietas

Sandaros klubas
Brocktono Balfo 72 skv-' pusličiui naudotis 

sumosiąs rudens po- šviesa ir ku 
Daiktines

Apie Bostono apylinkės: Balfo centro valdybos 
veikla papasakojo A. Mat-J Pilininkas kun. V. Martin- 
joška, Brocktono —Br. Mei- i kus atsilankęs džiaugėsi 
žienė, Worcesterio — V! ! sėkmingais Brocktone Bal- 
židžiūnas. Diskusijose buvo f°ParenSimais- P’ ašė aukoti 
pageidauta, kad ateityje a-<! ?alfui> nes šelpiamųjų skai- 
pylinkių pranešimai būtų • č*us nemažėja.
duoti raštu. !

leido 
sale su

U.
dovanas auko-

pilną Sandaros salę svečių,' J? < aPP.v“ Fa Silva klubas, 
Kazimiero klubas ir kt.

Skyriaus valdyba, kurią 
sudaro M. Gofensas. B. Bur
ba, M. Klimas, A. Jurkštas. 
A. Eikinas. O. Eikinienė. A. 
Prižgintaitė. nuoširdžiai dė
koja aukotojams, dalyviams 
ir talkininkams.

Valdyba pasiuntė Balfo

Apie apygardos valdybos 
veiklą pranešė pirm. Ant.
Škudzinskas.

Vienas didesnių darbų 
buvo rugsėjo 10 d. Worces- 
teryje kartu su vietos apy
linke suruošta Lietuvių die
na, kurios programoje buvo 
dainos, šokiai, sporto varžy
bos tarp lietuvių ir latvių.

Iždininkė Elena Valiu-' Fitzmaurice Motor Sales į 
konienė

Klebonas kun. P. šakalys centrui iš gryno pelno $700. 
paskaitė atitinkamą invoka- Šia proga skyrius per In- 
ciją ir prieš tai per lietuvių ter ity Trans Co. veltui i 
parapijos bažnyčią ragino Pulto centrą
savo parapiečius Balfo šal
pos darbus paremti.

iI
Lietuvių radijo valandos; 

Laisvės Varpo dir. P. Višči-j 
nis ši parengimą veltui po_> 
puliarino ir atsilankęs Įteik*? f 
auka. i

siuntė 1,670 sv 
bei avalynės.

Nevv Yorke pa-
drabužiu

M. K.

I mkit ir «k»itvfcir 

Kipro Bielinio

knygą

pranešė, kad viso (hr. J. Kairys, atsilankęs su. ir
mm <51 «« savo šeima ir 12 bendradar-!

VeRG’

ka Marija iš G. Verdi op. 
Otelio. Elvyros kavatina iš 
to paties Verdi op. Ernani 
ii- F. Bajoro satyrinio pobū-, dai 
džio muzikinė suita Sakmės 
(K. Būgos surinkti liet. liau- 
dies sakmių tekstai) — tik
rai nelengva našta apkrovė 
konceilanfę G. Kaukaitę.

angliškai dainuojamoj dai
noj. Jei iš viso jos dainavi- , , 
me galėtum ko pasigesti, tai paklausyti prisirinko pilna 

Garnegie Rečitalių salė. tal
pinanti 3 ar 4 šimtus klausy
tojų, kurių tarpe matėsi iš
kilių bei plačiau pažįstamų 
Amerikos lietuvių visuome
nės žmonių. Klausytojams

Reto ir idomaus koncerto
Klubo

lietuviai
žiaus.

nariais 
nuo 18

{labo pajamų buvo $1.405.88, 
priimami! išlaidų $1,212.15, tuo bū- bių, Įteikė $100 auką.

metu am- du kasoje lapkričio 27 
buvo $193.73.

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

geriau iš.obulinto pus
balsio (mezza-voce). tyres
nių ir laisvesnių piano ir pi
anissimo garsų. Moterų bal
sams tos plonybės nėra per 
daug sunkiai pasiekiamos,

Gytis Trinkūnas buvo ne 
tik koncerto akompaniato
rius, bet pasirodė ir kaip so
listas — G. Kaukaitės reči
talio itarpoj fortepionu pa
skambino M. K. Čiurlionio 
Etiudą ir Noktujųą, F. Cho
pin’o Baladę As-dur.

tad, reikia tikėtis, nepabėgs Pailstai plojant. G. Kaukai 
nuo tu atradimu ir G. Kau- P,le &ana stambios piog-

Norėdamas būti objekty
vus. kiek tas žmogui yra pa
siekiama, turiu pabrėžti, 
kad Giedi ė Kaukaitė dar te
bėra jauna solistė, tik prieš 
porą metų baigusi tobulini
mosi studijas Milano Teatre i 
alla Scala. Nežiūrint, kad 
keliuose dainavimo konkur
suose ji yra laimėjusi pir
mąsias vietas, iš tikro gi —
ji dar tebežengia tik pir
muosius sunkius žingsnius 
operinėj ir konvertinėj sce
noj. Tik ta viena aplinkybė, 
jei jos dainavimo ir muzika
vimo mene būtų net ir ryš
kesnių trūkumų, neleistų 
prieš ją pagalių kilnoti. Ta
čiau. kaip itin jaunai daini
ninkei. G. Kaukaitei atsai- 
kuotinos iš karto šios dory- ga 
bės: išieškota ir kultūringai 
laiky
daili 
ter 
lėn

kaitė.

Kaip ir anksčiau girdėti 
Lietuvos dainininkai^ Gied
rė Kaukaitė pasižymi muzi
kalumu, išdailintu frazavi- 
mu, muzikinių kūrinių atli
kimo talentu. Stilingai, Įtai

Ir SLA 57 kuopa turi naują 

valdybą

Ją sudaro: pirm. Antanas 
Tam kus, vicepirm. Vincas 
Dabrila, sekr. Juozas Matu
levičius, fin. sekr. Vytautas 
Mačys, ižd. Zigmas Snars- 
kis. iždo glob. Algirdas Zen
kus ir Juozas Krasinskas.

iamos dar pridėjo keturias 
ar penkias "biso“" dainas, 
iš kurių ypačiai gyvo atgar
sio susilaukė, jei neklystu,

Vilniaus bokštus. Solistė ce?tro™eP>™-
apdovanoti

Gruodžio 3 d. susirinkime
pie
viešnia buvo 
keturiom gėlių puokštėm, 

giai ir šiltai skambėjo jos drauge su G. Trinkūnu pa
dainuojami klasikai, lietu, gerbta klausytojų ovacijom 
vių liaudies dainos, Verdi ir atsistojimu. Tai lyg ir bū- 
operų arijos, kiek blankiau ĮP akivaizdūs ženklai, kad 
nuaidėjo itin subtilios dai- 1 Lietuvos dainininkų kon

certus mes pradedam žiūrė
ti, kaip Į lietuviško meno 
vakarus, palikę už durų sa
vo beprasmiškai ir be jokio 
reikalo išsigandusius šešė-' 
liūs. <

KI Rnetarpišku duetu, santūriai * ’ !
modernia harmonija, ritmi- T G
ka, savaiminga mintim,' p jj ą M t? h i j 
kompozitoriaus išradingu-į ■* /iUr ZV I /I J i Sveikinu ir linkiu mato
mu. Bajoro Sakmės jų atli-į . • . . . nių Kalėdų ir laimingų 1973
kėjams —solistei ir pianis-• Is,8yklte teisininko P. Šulo metų visam Keleivio štabu, 
tui — nėra minkštas riešu- parengtą leidinį "Kaip »u- lr visiems skaitytojams.

nos — Br. Budriūno Tykiai, 
j tykiai ir St. Šimkaus Lopši- 
' nė, maloni staigmena buvo

F. Bajoro Sakmės. Pastara
sis kūrinys, turis tris dalis. 
Įdomus baiso ir fortepiono

tas, bet New Yorke to kuri-' 
nio interpretacija buvo dar.

Aleksandras Čaplikas.

Dėl gaisro nukentėjo 

lietuvių šeima

Gruodžio 11d. vėlų vaka
rą kilo gaisras Coral gatvė
je. Dėl to nukentėjo Marcelė 
ir Antanas Oklaičiai ir jų 
dvi dukrelės.

A. Oklaitis kelelius metus 
yra buvęs Lietuvių klubo 
šeimininkas.

Mano linkėjimai

daromi testamentai“. Tai la-Į J. Krasinskas

ni, patraukli, tikrai ispūdin-! bai naudinga informacijų

j Vakarienę parengė O. Ei- 
kinienė. St. Gofensienė. M 

Kontrolės komisi ios var- J^h^ienė; skanius vai. 
du A. Keturakis pranešė, gius i stalus teikė R. Damb-Į tos vygų stovyklos. Runose 
kad kasa ir bvlos vedamos įauskienė, EI. Ericson. A. Rėmėjo 
tvarkingai, kad valdyba, y. Prižgintaitė, J. Platkauskie-1 Erodai 
pač jos pirmininkas A. Šku- nė. E. Pulmmskienė, A . Su- 
dzinskas, atliko dideli bend- žiedėlienė, M. Sinkevičiūtė, 
ruomenini darbą ir už tai:
reiškiama padėka.

Suvažiavimas apyskaitą 
patvirtino. Be to. jis nutarė:

1. Prašyti LB Krašto vai-
dybą, kad lietuvių išeivijos 
mokyklose vadovėliai ir vai
kams pasiskaitymo knyge- • 
lės iš rusų okupuotos Lietu
vos} JAV nebūtų priimamu 
ir rekomenduojama. i

i
2. Raginti LB Krašto vai- 

dybą kreipti daugiau dėme- ; 
šio i veiklą, kurios pagrindą 
sudaro profesiniai, sociali-Į 
niai, religiniai ir kt. intere
sai.

J

3. Raginti jaunimą, kad 
suaktyvintų parašų rinkimą’ 
Jungtinėms Tautoms petici
jai.

Į
4. Sveikinti Lietuvos Vy-. 

čius jų 60 metų gyvavimo; 
sukakties proga ir raginti a-! 
pylinkių valdybas glaudžiau! 
palaikyti su jais ryšius ir

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema 

, kuri
ir žuvn mūsų 

seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
*'5 e« ntai

Sveikiname visus savo draugus ir pažįstamus ir Lakime

linksmu Kalėdų švenčiu ir laimingu 197'. melu.

Amerikos Lietuviu Piliečiu Klu!)*

valdyba, Jiie’.toriai ir nariai
Miami. Fla.

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

"KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU'

Kalendorius
Jj redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo- 
j gausiai dalyvauti jų jubilie. pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitiniu šal- 
jiniame seime Brocktone.

! knygelė norintiems sudary-į Indijoje nuo 1967 m. už-!
■ tinis. Toks bus ir 1973 metu kalendorius. Nesivėlinkite 
j j užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu:-

KELEIVIS
636 E. Broadway u

So. Boston, Mass. 02127
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos! j

Tokia ten religinė laisvė Blogi duonos reikalai

Lietuvos Katalikų Bažny- į Prokuroras Afonsas Kai
čios Kronikos Nr. 1, 1972jrelis spalio 29 d. Vilniaus 
m. pogrindy išleistame, taip i "Tiesoje“ parodė, kokie iš 
rašoma apie Įvykius Margi-1 tikrųjų duonos rūpesčiai

Kaimo Jurgio užrašai
PASIKALBĖJIMAS SU MAIKIU

— Labdien, Maiki! 
galima užeiti?

Ar

— O kas toks būsi? Kokiu 
reikalu?

Maiki, kad ten ”nėra uba- tą su komunistinėmis arba moningai vaidindamas kvai- 
”proletariato diktatūros“ i- lėlį, tuo žioplumu bandai 
dejomis ir stengiatės jas i- užkrėsti ir savo niekuo dėtą

sąlygose ir
— Jūsų tėvas yra pensi- 
inkas. Kiek mėnesinės 

pensijos jis gauna?

ninkuose:

”1971 m. gruodžio 3 d. 
Margininkų klebonas kun. 
Petras Orlickas buvo nu
baustas už tai, kad pažeidė 
LTSR baudžiamojo kodek
so 143 straipsni — žaidė su 
vaikais tinklinį!

j
Kauno raj. administraci-! 

nės komisijos nutarime pa-j

įsigilinti ne tik į knygas, bet, ramybė kalėjimo 
ir į realius gyvenimo faktus į taika kapuose, pasiekta oku- 
ir pastebėti tą milžinišką
skirtumą, esantį tarp mark
sistinių ir komunistinių idė. 
jų. Tada jums' nereikėtų

panto bizūnu, prievarta, jo 
ginklais ir karinių dalinių 
brutaliomis priemonėm. Ko
dėl to neišaiškini savo tė-— Neklausiau. Manau, 

kad nemažiau 150 dolerių 
kiekvieną mėnesį. klaidinti savo tėvo ir visų tų, 

kurie judviejų pasikalbėji
mų klausosi. Va, ar atsime
ni. Maiki, kad dabartinėje 
Lenkijoje buvo net du suki. 
limai: Varšuvoje, kur to su
kilimo pirmose gretose ^žy
giavo jaunuoliai, kaip ir jūs. 
ir Gdvųėje, kur sukilo prie? 
išnaudotojišką komunistinę 
santvarką darbininkai?

— Kam čia man tamsta 
karšioji seniau buvusius da
lykus?

— Palaukite, palaukite!. 
Ar atsimenate. Marki, kad 
ir Rytų Vokietijoje buvo ne
ramumų, kuriuos sutraiški-

vui
— Gerbiamasis, aš neno

riu daugiau girdėti jokio 
Kaimo Jurgio pamokslų! 
Man jau gana!

— Ar jūs, Maiki, atsime
nate. kad šių metų lapkri
čio 28 dieną pasakėte savo 
tėvui: ”Ar žinai, tėve, kad 
Rusijos gamta yra labai tur
tinga? Tiesa, tenai nėra to-

— Esu Kaimo Jurgis. Jū- kių nutukusių milionierių. 
sų kaimynas: retkarčiais kaip Amerikoje, bet užtat 
užsuku Keleivio pastogėn,; nėra ir ubagu?“
ten. kur judu su tėvu nuola-į
tos šnekatės. Norėčiau kai! — Atsimenu. O kas ten 
ko jūsų, Maiki, paklausti ir. klaidingo? 
kai ką pasakyti.

į — Maiki, visas pasaulis
— Įeikite. Hm. Kaimo! žino, kad Rusijos gamta yra 

Jurgis? Šiandien kaimų Lie-' labai turtinga ir žemė. ypa- 
tuvoje nebėra. Tai iš kokio‘tingai Ukrainoje, nepapras- 
kaimo gerbiamasis būsi? tai derlinga. Vien to krašto

ūkininkai lengvai galėtų iš
maitinti visą rusiškąją impe
riją. Tu, kaip mokytas jau

— O mano brolis ūkinin
kas. iš kurio Rusijos viešpa
čiai atėmė 8 ha ūkelį, gau
davo 12. (dvyliką) rublių 
mėnesinės pensijos. Pragy
venimo kaštas, Maiki, turė
tum žinoti, Rusijoje yra dar 
brangesnis negu Amerikoje.
Ten daug daugiau kaštuoja 
drabužiai, avalynė ir kaiku
rie maisto produktai. Jūsų 
tėvas, gaudamas tik 150 do
lerių kiekvieną mėnesi, var
gingai gali pragyventi, o da
bartinėje Lietuvoje tūkstan
čiai buvusių ūkininkų yra
priversti pragyventi už 12, 
rublių. Ką darytų jūsų tėvas,! no rusiški tankai? 
teraudamas per mėnesį 12i
dolerių pensijos? Kaip jisl' ' 
pragyventų? Ir jūs, Maiki. 
sakote jam. kad ”ten nėra

Lietuvoje. Jis pareiškė, kad 
"nepasirūpino griežta nui
mamo derliaus apskaita, ne
įvedė reikiamos tvarkos 
džiovyklose, sandėliuose“. 
Prokuroras turi labai daug 
darbo, rašydamas kaltina
muosius aktus už gana gau
sias kombinacijas su grū
dais ir iškepta duona. 

Netrūksta ir nusikalsta-

— Dėl teisybės nereikia 
pykti, Maiki. Pyktis kenkia 
ne tik grožiui. bet ir minties 
blaivumui.

— Prašau, mano 
tamstai jau atidaros!

duiV

kad kun. Oa liekasi mumo pavyzdžių, kaip tai:
”1 grūdus buvo pasikėsinta

rašyta.
dirbo su vaikais (sportavo, 
žaidė tinklini), rodė diafil- 
mus ir t.t. Ateistai ir parti
niai darbuotojai ilgą laiką 
tarsi nematė vaikų, kurie 
aikštelėje prie kolūkio kon
toros nekultūringai žaisda-Į įį^ku 
vo, keikdavosi. Šitai pamatė' 
klebonas ir Įrengė kitą tink
linio aikštelę. Čia nesikeik- 
davo net didžiausi išdykę-' 
liai. į

Ukmergės, Varėnos. Zarasų, 
Jonavos, šakių, Šilutės ir 
kai kurių kitų rajonų ūkiuo
se“. Pasvalio rajone šofe
ris, susitaręs su kombaini-

— Aš iš to. kurtų labai 
daug buvo prieš Pirmąji pa
saulini karą ir pokario lai-j nuolis, lengvai galėjai pa
kais, kai Lietuva atsikėlė j aiškinti savo tėvui, kodėl 
savarankiškam gyvenimui. į Ukraina nepagamina Rusi- 
Tos Lietuvos valdžia ir pa-! jai reikalingu javų, kuriuos 
tys kaimų gyventojai tuos į ji dabar milionais ”bušelių“ 
kaimus smulkino vienkie-i perkasi iš kapitalistinės A- 
miais, kuriuose ūkininkams į merikos. Kodėl šitą mįslę tuneužrašė ir pardavė

930 kg. grūdų: Švenčionių] būdavo daug lengviau žemę į nuslėpei? Aš manau, kad 
rajone inžinierius su kom- dirbti ir laisviau gyventi. • jūs, Maiki, man neatsakysi- 

Dabar Lietuvoje kaimų ir; te, jog šiais metais Rusijojebainininku susitaręs 820 kg. 
grūdų nuvežė savo giminai
tei; Vilniaus rajone Įvykęs

Na, tai kas?

ubagų“? Ne, ten nėra ubą-j
— O ar girdėjote apie t 

'Vengrijoje įvykusį sukili-1

— Gerai. Ket norėčiau iš
girsti dar- vieną atsakymą: 
ar girdėjote, kad prieš da
bartinį Egipto prezidentą 
Sadatą buvo ruoštas sukili
mas ir kad į to sukilimo ruo
šėjų taipą buvo įsipynė iri
sai, — buvę Egipte jų ka
riniai instruktoriai ir iš Ru
sijos Egiptui atsiųstų gink
lų montuotojai?

vienkiemiu nebėra, nes da-i buvo labai blogas oras ir dėl gu, bet pilna badmiriu. Už-i taiPJ?a! numalšino
1 • ’ atskubėję rusiški daliniai subartinis Lietuvos ponas, sė-! to kulukiečiai negalėjo pa- pernai lapkričio mėnesį A

Kas privertė sunerimti 
Kauno rajono valdžią, par
tinius darbuotojus ir kai ku
riuos mokytojus?

Per vieno mokinio laido-; 
tuves buvo pastebėta baž-! 
nyčioje daug mokinių. Mo
kytojai bandė net už rankų 
mokinius išvesti iš bažny
čios. Be to. mišioms patar
naudavo keletas berniukų. 
Direktorei nepavyko, nors 
ir labai stengėsi, atitraukti 
vaikus nuo altoriaus. Tada, 
kaip įprasta, tarybinei mo
kyklai i pagalbą atėjo rajo
no valdžios pareigūnai. Eta
tiniai ir neetatiniai saugu
mo darbuotojai, tiksliai ne
žinoma, nufotografavo vai
kus prie altoriaus, kad jie 
nesumanytų išsiginti savo!

merikos pakrantėje lietuvis; sav0 &ai v u°čiais.nešvarus sandėris, ir dingo] dintis Maskvoje, įsakė prie-: sigamainti maisto sau ir ant
daugiau kaip tona grūdų;! varta sugrūsti visus žemdir- jų sprando sėdintiems ko-’ jūreivis Simas Kudirka nu-į 
Kėdainių rajone vienas pa-! bius i didelius dvarus, vadi- munistinės valdžios ponams, šoko nuo rusiškojo laivo į
grobęs 140 kg. grūdų, par-1 namus kolūkiais, kuriuose Ne. Maiki, dabartinė Rusija Amerikos pakrančių apsau-1
davęs už du buteliu degti- pristatė ir tebestato daug yra toks didelis kraštas, ku. gos laivą Vigilant ir prašėsi į
nės; Pakruojaus rajone dėl didesnius už kadaise Lietu- riam gamtinės sąlygos ne
suklastoto dokumento din- voje buvusius kaimus gar- gali turėti lemiamos įtakos:
gę 2920 kg. grūdų. ! dus, kad tam ponui būtų toje pačioje imperijoje ga-

lengviau prižiūrėti savo ku- įėjo būti kai kur blogų gam 
mečius.”Blogai“, rašo prokuro

ras, ”kai įmonės iškepa
prastą duoną. Tokia duona — Ach-a! Tai esate iš tų. 
turi būti perdirbama pačio- kurie prieš progresą, prieš 
se kepyklose.“ Tačiau tokia žemdirbystės techniką. Kaip 
duona dažniausiai nurašo- ir mano tėvas.
ma į nuostolius ir nukeliau
ja privatiems gyvuliams šer. — Ne. Maiki. Nei prieš 
ti. progresą, nei prieš techniką,

bet prieš prievartą ir ver- 
Pasirodo, kad maisto pro- gystę. kuri dabar Lietuvoje 

duktu pardavimas normuo- vešliai keroja, kaip dygliau-

cia, šiame laisvės krašte,- 
prieglaudos. Idijotiški pa
krančių apsaugos pareigū
nai grąžino tą jūreivį rusam, 

tos sąlygų, bet kitur buvo Jie, iki sąmonės netekimo 
ir pakankamai gerų. O ko- sumuštą ir iškankintą, tą ju
dėk pasakyti man. Maiki, iš reivį parsigabeno į Lietuvą 
dabartinės Lietuvos Rusijos ir čia jį nuteisė dešimčiai 
ponai tuojau išsigabeno bul- metų sunkiųjų darbų kator- 
ves į Rusiją, o iš ten lietu- g_°n- O ką jie padarė su to 
viams atsiuntė tik padėkos jūreivio šeima, kuri buvo ir 
rašta? Visai nesirūpindami, tebėra visiškai nekalta?

jau
- Girdėjau 
tai

ar negirdė-<5
mano reikalas!

m • i ~ — A. tai kuriems paibe-
~ Girdėjau. Tai kas 1& jįams aiškini savo tėvui, kad 

10 ‘ į iš Egipto buvo išprašyti tik
rusai elektrinės stoties tar
nautojai, ten b.aigę savo

jamas. nes straipsnio auto
rius rašo: ’Tasitaikė, kad 
prekybininkai ėmė tiesiog 
nepaisyti miltų, kruopų,

sios piktžolės, 
tėvas?

O kur jūsų

”nusikaltimo“. Į mokyklą
atvažiavo valdžios pareigu-Į duonos pardavimo vienam 

Dažnai inai ir surengė tardymą. Kai j 
kurios motinos, nesulaukda
mos grįžtančių vaikų iš mo
kyklos, atėjo jų ieškoti. Pa
sipiktinusios vaikų teroriza- pardavėjų tvartus gyvuliams ]

pirkėjui normų?

— Jis, tur būt, išėjo pas 
Zacirką ar į So. Bostono 
Lietuviu Piliečiu klubą. Ten

ar Lietuvoje jos gyventojam 
liko pakankamai tų bulvių? 
Maiki. jūs pasakėte tėvui, 
kad ”..tenai (Rusijoje) nė
ra tokių nutukusių milionie
rių“. Argi jūs neatsimena
te vyriausio Rusijos ”boso“ 
Chruščiovo, kai jis, anais 
metais laikvdamasis Ameri.

— Girdėjau, girdėjau...

— Ką girdėjai. Maiki? 
Rusiški milionieriai, kurie

— Ar girdėjote apie Če
koslovakijoje buvusį val
džios premjerą Dubeeką, 
kuris buvo pradėjęs vesti 
savo' kraštą laisvėjančia, 
daugiau demokratine link
me? Ir ar žinote, kad į Če
koslovakiją įsiveržę rusų 
kariuomenės divizijos su 
šarvuočiais ir aviacija tą vy
riausybę pašalino, Dubčeką 
pavertė .paprastu juodadar
biu, o daugelį jo pasekėjų 
dar ir dabar grūda i

darbą, jiridėdamas dar ne
sąmonę — ”kad neerzintų 
žvdu“?t- 4.

— Ne tavo reikalas, Kai
mo Jurgi! Štai durys, ir pra
šau greičiau laukan!

vimu, išsivedė iuos namo.

”Klebonas valdžios atsto
vų buvo perspėtas, kad vai- 

pusėn

. , . . koje, plojo amerikiečiui perkrautuvę atgabentos kino-, nuo at susirenka_pensinin-,išsipūtusi pilva> 0 tas ame. 
pos, miltai nukreipiami tie-, kai kortomis palošti ir papt- rikonas plakšnojo „er dar 
siog i krautuvių vedejų ar; ginto alaus kaušeli išmesti. ; didesni Chruščiovo pilvą?

— Gerai, gerai. Maikuti! 
Tuo manęs nesupykinsi. ’Aš 
išeinu. Bet man gaila ne tik 
kvailinamo tavo seno tėvo: 
man gaila ir tavęs paties,

mus? , Maiki... Noriu tikėti, kad
bent ateinančiais metais bū- 

— Na, sakykim, kad gir- si nuoširdesnis ir tiesesnis, 
dabar šeimininkauja ir Lie- dėjau. Bet ko Tamsta iš ma- Laimingų Naujųjų Metų! 
tuvoje, iš Simo Kudirkos nęs dar nori?
šeimos atėmė viską, ką tas
jūreivis savo uždarbiu buvo — Nesinervinkite. Maiki. ( 
įsitaisęs, o jo šeimą (žmoną prašau tik dar truputį kant-j 
ir du vaikučius) išmetė iš rybės. O ar žinote, kas šiais] 
buto į gatvę: ”eikite irstip-’ 1972 metais atsitiko Lietu- 

• kitę badu už tai,, kad jūsų voje? Po jaunuolio Romo 
j duondavys drįso pasipriešin. 1 Kalantos susideginimo Kau- 
i ti mūsų valiai...“ Jūs. Mai-• no miesto sode? Jis mirė! 
ki, tai žinote, o tėvui nepa-j liepsnose, net paskutiniais 

Tai kokios veislės! žodžiais šaukdamas: ”Lais-

Kaimo Jurgis

LABAI ĮDO MUS 
ATSIMINIMAI

šerti. — Gera vietelė ne tik pen
sininkams, bet ir visiems, 
draugystę ir ”gerą laiką“ 
mėgstantiems. Dabar ten. 

klasės“ neliečia) mai-j girdėjau, labai skanių ita
liškų blynų galima pasival
gyt!'.

rvškuProkuroras davė 
Lietuvos liaudies (tai ”nau- 

kų netrauktu savo pusėn, josio
1971 m. gruodžio 3 d. jis tinimo paveikslą. Netenka 
buvo iškviestas į Kauno raj. abejoti, koks didelis skirtu- 
administracijos nuobaudų mas tarp dabar ir valstybės 
komisijos posėdį. Čia jan:; nepriklausomybės (1918-40 
pateikiamas kaltinimas, kad m.) meto: tada Lietuvos že- 
žalojąs tarybinį jaunimą, ir mės ūkis galėjo išmaitinti 
paskiriama 59 rublių pabau. antra tiek gyventojų, kiek 
da. Į klebono pasiaiškinimą, jų buvo Lietuvoje, o šiandie 
kad sportuoti jam net gydy- j neužtenka duonos jau pa
lojai patarę, komisijos pir- tiems. Irtai yra sovietizaci- 
mini kas S. Jančiauskas; įOs padarinys.
replikavo: ’Gali žaisti su šei-
mininKe

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina
Per visą posėdį pirminin

kas buvo netaktiškas, gru
bus. Kaip ir reikėjo laukti. melams $7.00. 
tuojau kun. Orlickas iš Mar
gininkų parapijos buvo iš
keltas. Tai daroma Religijų 
reikalų tarybos (RRT) įga
liotinio iniciatyva — paša
linamas iš parapijos veiklus 
kunigas, kad ateistai sėk-

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko. 590 psl 
mingiau galėtų griauti mo- apie 30.000 žodžių kaina $6 
kinių tikėjimą.“— rašo mi
nėtas pogrindinis laikraštis.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla 
pių — už 59 centų, už $2.50 
(sulankstomr.f)

— Atsimenu, Jurgi.
-Tai kodėl jūs savo tė- j “į™ 

vui puciate miglas į akis,» 
sakydamas, kad Rusijoje]

i nėra nutukusių milio ierių? 
i Ten jų daugiau, negu Ame- 
! rikoje ar kitame kapitalisti- 

tie Rusi- 
kurie turi

i niame krašte. Tik— Ne blynų, bet pizzos.J
Tas patiekalas toki varda tu-’ , - -j-ri. Lietuviškos šeimininkėj ko žmogaus Širdis ga.
daug skanesne už pačiu ita-!,! keI' 1. V1, as, au I- 
lu ten tokia p’izža iškepa. O ,us’ ««?*«*«“ apartam,,n- 
kam pačiam parūpo mano tus; neribotas asmemskiems 
tėvas? ‘ relkalams sąskaitas, nieko

i nekaštuojančias keliones į
— Matai. Maiki, aš jums! kitus kraštus ir visokius ki- 

norėjau pasakyti, kad jūs! tus patogumus), aaug kuo 
dažnai savo seną tėvą ve-j skiriasi nuo amerikietišku 
džiojate už nosies atbulą. ; turtuolių. Dabartinės Rusi-

1 jos valdovai ir milionieriai
— Aš jam tik paaiškinu 

tuos klausimus, kurių jis ne
supranta.

laiko savo valioje ir milio
nus vergų, kuriems nustato 
ne tik darbo normas, be 

i kontroliuoja ir jų galvoseną, 
— Va. Maiki, čia ir yra ; jų mintis, jų žodžius ir nusi-

visa bėda. Jūs esate jaunas, Į statymus. Jeigu tokiam tu 
visą laiką mokotės, sekate ■ siurbėlių užsimojimui ir va- 
gyvenimą, stebite pasauli-’liai išdrįsta vienas kitas pa- 
nius karus ir politikos įvy-i prieštarauti, tokį komunisti- 

I ietuvių-anglų kalbų žo-J kius. Tariant, jūs esate visa-Į niai milionieriai tuojau grū- 
dynas, redagavo Karsavi-! Pus'škai išsilavinęs. Bet kaijda į beprotnamį. Ar tai ži- 
naitė ir Šlapoberskis. apie tenka kai kuriuos klausimus] nai, Maiki?
27.990 žodžių 511 psl., kai- išaiškinti nuosavam tėvui.! 
na — $500. jūs jį kartais pradedate ne' — Hm...

tik išjuokti, bet ir klaidin. bet... 
ti. Kodėl jūs tai darote?

— Aš to nedarau. Kaimo — Jeigu žinai, tai kodėl 
Jurgi! v*sa tai nutyli? Ir ar tiki,

pažanguolis iūs esate? Užė
jau pas jus. Maiki. širdį iš
lieti ir atvirai pasikalbėti. 
Leiskite man dar porą klau-j 
simų jums pateikti.

— Matote, mano laikas 
labai ribotas... Aš ruošiuosi 
egzaminams...

— Nagi. dar palaukite. 
Nestumkite manęs prie du
rų ir dar paklausykite. Ar 
jūs žinote, Maiki, kad be
veik kiekviename Rusijos 
"bosų“ kontroliuojamame 
krašte yra buvę sukilimų 
prieš tą jėga primestą san
tvarką?

— Žinau, kaipgi kitaip? 
Liaudies priešai nesnaudžia. 
Marksistinės idėjos turi ves
ti labai atkaklia kova su ka- 
pitalistinėmis persenusiomis 
pažiūromis.

vės Lietuvai!“ Ar žinote, 
kad po to vietinė policija 
nebeįstengė susidoroti su ki
lusiomis jaunuolių riaušė
mis prieš Lietuvos okupantą 
ir kad tų riaušių numalšinti 
buvo iškvies’! specialūs Ru
sijos mongolų daliniai, ku
rie šimtus tų lietuvių jaunuo
lių sugrūdo į kalėjimus su
laužytomis rankomis ir išsu. 
kinėtais sąnariais? Ir ar ži
note, kad dar du lietuviai 
pasekė Kalantos pavyzdžiu 
ir žuvo liepsnose, reikalau
dami Lietuvai laisvės?

— Aš nebenoriu daugiau 
tamstos klausyti!..

— Gerai, tai pasakyk pat? 
dabar, Maiki. o aš paklau
sysiu, kodėl savo tėvui gruo. 
džio mėnesio 5 dieną putei 
į akis dūmus, kodėl sovieti
ni vanagą apipuošęs rojaus į

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio. 11 
aula. daugiau Kaip 30,000 

žodžiu, 5S5 oi, kuiną ??.9O.

— Kapitalistinė sistema 
gali būti persenusi ir savo.

. amžių atgyvenusi. Bet de-' Lietuva pesėsi su kaimynais. 
Į mokratijos. laisvės ir mark-] G dabar su jais draugauja, 

Tain Tain ’ Etinės idėjos, kurtos atsto-' dalijasi savo dainininkais.
vauja aukščiausiam demo- Pirmiau ir Balkanų valsty- 
kratijos ir laisvės idealui,
niekada nepasens. O jūs.
Maiki. tas idėjas i vieną guž

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
Stasio Raštikio atsimi

nimų III tomas, 616 psl., kai
na $15.90.

JAUNYSTĖS ATSIMINI
MAI, Vlado Požėlos, 335 
psl.. kieti viršeliai, kaina — 
$4.00.

MYKOLO KRUPAVI
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
psl., kaina $10.00.

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina S4.00.

WE WILL CONOIJER 
THE VVORLD by Liudas 
Dovydėnas, 217 psl., kaina 
$5.00.

GANA TO JUNGO. Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina S5.00.

LIETUVA BUDO, Stepo

no Kairio atsiminimai. 416
psl.. kaina.......... ........S2.00
* TAU. LIETUVA, Steoo- 

Kairio 480 ?sL. kai- 
............................. $2.00

gen.

paukščio plunksnomis tėvui» na .....................
aiškinai: Pirma ir mūšių PENKTIEJI METAI, Kip-

rp Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2 00

DIENOJANT, Kinro Bie-

bėlės gyveno nuolatiniame 
karo stovyje. O dabar ramu 
ir gražu. “ Taigi kodėl

<inio. 464 psi..- kaina....$2.00 
PASKUTINIS POSĖDIS,

Juozo Audėno atsiminimai,
09 i psl.. kam: $4.00
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

MAIKIO IR TĖVO j 

KRAITIS

* Išėjo knygos pavidalo Ke-! Po $1.50 aukojo: P. 1 ran- 
i leivio kalendorius su daugy-! kovich, Pittsburgh, Pa., A. 
f be įdomių žinių. Jo kainaJUrbonas. Davton. Ohio, B.

AR TURITE 1973 METŲ 

KALENDORIŲ?
Ką tik gavome

ik $1.50. ! Bushnauska;

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Turime ir 
' ritmą. Mn! «>

Paterson, N.J..
A.I

Kritusieji už laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $5.00.

Nidos kiekviS-i?-,Allel’ Ba‘Vm0',‘“ M<h
šiam-*

!oriu. Jo kaina $3.50.

, , j Adomaitis, Hamilton. Ont.,;kalen- | T , ......ui
Aidai ir seseliai, piemi- 

Va-J.Babraviėius.Chivago. I!!., juotas romanas. paraše va- 
v Pu.u.a.lt v .1 cys Kavaliūnas. 234 psl..N. Puzen, Carlstadt. N. J.. 

į A. Chesnausky, Holly\vood, 
Fla., J. Brazauskas. Detroit, 
Mich.. V. Stankauskas, Cle
veland, Ohio. M. Trainaus- 
kas. Clevelar.d, Ohio.

— Nu, ale dabar, Maiki, 
galim nors kiek atsidūsėti, 
kad tas šėlas jau baigiasi.

— Kažin, tėve. ar jis baig
tųsi, jeigu ne Kissingeris?

— Ar tu kalbi apie tą Ki-
isingeri. ką parodė mūsų!
prezidentui, kur vra durvs i į Mass.. P. Paulauskas, Chi- 
Pekiną ir i Maskvą? ‘ ‘, cago. Ilk, K. Gruzdąs, Quin-

‘ cy. Mass., E. Martišius,

Po $1.00: J. YYierbovich,* 
So. Boston, 'vlass.. Ch. Kli
mą, Sver Green Park, Ilk, 
T. Miliauskas. Brockton,

— Taip, tėve, aš kalbu

kaina $5.00.

Šamo ežero sekliai, skai
tiniai jaunimui, parašė gabi 
jaunojik ūrėja Nijolė Jan
kutė. knyga labai intriguo
janti, 137 psi., kaina $4.00.

Kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės 1918-1920 m.,
I tomas, parašė Kazys Ali-Į 
šauskas. 490 psl.. kaina $15.

Gana to jungo, Kipro Bie-i 
Įinio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl., kaina $5.00.

, Keleivyje jau galima gau-
- aUvrT T *uot* Aštuntųjų Pradalgę,
rase Vladas . Jjzela, 33o psl., į tį rašytojo K. Barėno reda- 
jlista, kama $4.00. kurioje yra 23 rašytojų pro

zos, poezijos ir dramos kū-
Mykolo Krupavičiaus atsi- rinių. Kaina minkštais vir- 

minimai, 364 psl., kaina — šeliais $4.50, kietais—$5.Q0. 
$10.00.

YVrentham, Mass., A. Gri- ,tj___ ______ ___ ............. _
galaviėienė, Hillside. N.J.,! joStasio Raštikio atsimini- 

— Nu, tai pasakyk, ką jisl P. Korla. Schenectady, N.Y.,; jn tomas. 616 psl., kai- 
dabar veiks, kai nebus Viet-; Tamuiionis, So. Boston. Ms. na $15.00.
namo karo. jeigu iš tikrųjų!
jis jau pasibaigs? ! Po $0.50: C. J. Paul. Cen-j Amžinas lietuvis, II dalis,

I apie ji. Įvykiai ir žmonės, genero-

tereach. N.Y., A. Raslovich.' parašė

NAUJA AŠTUNTOJI 

PRADALGĖ

•.
...

" B
.

GAVOME RIBOTĄ SKAI
ČIŲ ’NIDOS“ SIENINIO 
NUPLĖŠIAMO SU PASI-

PATARIAMA ĮSIGYTI

K. Barėno

Atsitiktiniai susitikimai,

SKAITYMAIS KALENDO- 216 psl., kaina minkštais vir- 
R1AUS. KAINA $3.50. šeliais $2.50.

Vytautas Alantas, 
kaina minkštais 

viršeliais $6.00, kietais $6.50 ‘

— Tas klausimas, tėve,Į,. „ , • Tr - h,. ,
rūpi visai mūsų Amerikai, £, a? 1 ,)b "
vpač politikieriams ir diplo. Shicksh.nny. Pa.. S. Mažu.
-71 1 * raitis, Montreal, Que.. A

i Urbanavičius. Delhi, Ont.. Šventaragis, 
G. YVallen. Nashua, N.H.. L 
Larkovieh, Cumberland, R

— Gut mornink, Maik’. kai kertu, kaip žydas cibuli.
Atėjau pasikalbėti apie vė- Jessa!
liausiąs naujienas. Atiodo, — Senatorius Kennedy. 
kad galų gaie Y ietnamo \ai- tgVe, yfa senaį0 pakomite- 
nai ateina galas, ai ne. , čio paro pabėgėliais rūpintis

— Galas Ybetnamo karui.' pirmininkas. Eidamas tat 
tėve, turėjo būti padarytas pareigas, jis jau nekartą va. 
dešimt metų atgal, kitap pa-' žinėjosi i Y ietnamą. tyrinė- 
sakius, jis neturėjo būti nei damas tenai užtrauktą žmo- 
pradėtas, nes jam nebuvo' nėms nelaimę, ir sugrįžęs 
jokio reikalo, niekas Ameri- pristatydavo senatui save 
kos neužpuolė ir negrasino raportą. Taigi panašų ra- 
užpuolimu. Jis buvo prade- portą jis skaitė senatui ii 
tas laužant Amerikos kons- dabar. Nurodęs, kad mūši 
tituciją ir laužant tarptauti- prezidentui ieškant tai- 
nį Ženevos nutarimą. Vie-1 kos“, šįmet Yietname buvę 
nas prezidentas slaptai jį, užmušta 65,000 ramių gy. 
pradėjo, o kiti prieš rinki-i ventojų, jis.savo raporte dai 
mus vis žadėjo jį pabaigti.; Paduria: South Yietname 
bet po rinkimų dar daugiau! se civilians have taken thei 
jį plėtė ir daugiau tą kraštą; rnost ferocious beating o 
naikino: prezidentas Nixo-' the war this year“. Ar aiš. 
nas, kalbėdamas apie ”tai-j ku?
ką“, daugiausia tą karą iš-j _ jes> Maiki, kaip an’ 
plėtė, įsiveržė į neutraliai delno.
Kambodiją, į Laosą ir pra-i .
dėjo kraštą naikinti tokiu’ . ~. ^erai-aa^.a! 
žiaurumu, kokio nei pasauJ L t°kau. sis skaičius, 60.OOO
liniai šio amžiaus karai ne- Pal®(J° tik užmuštuosius. sa 
matė , ko Kennedis, bet neparodi

sužeistųjų. Jeigu įskaityti i1
— Ei. Maik, tu pono Nik- tuos, tai nuostolių bus apit 

šono taip nekritikuok, ba ir 200,000, ir daugiau negi

matams. Aš manau, kad jis 
nemažiau rūpi ir Europąi ir 
Azijai, ir iš dalies gal net
vfeam pasauliui. į įj Svisčiauskienė. Dor-jna minkštais viršeliais $5.00,j

— O gal krabras mūsų’chester. Mass., A. Cobasins-: kietais— $6.00. j
prezidentas ir toliau laikys kas, Cleveland. Ohio, J. Pu. į
jį savo mokytoju? Į meris, VVorcester. Mass., A.! , , . . x.

Laucevičius. Chicaęo. III., J.i vJ’skupų. kunigų ir ti- 
Daududeris. Montreal. Oue.. lobiųjų kryžiaus kelias pir-

■ F. Gerulskis. Islington. Ms..'nĮ0J,,Jc.!,'.ant,'0J0^ s°vletli 
K. Shereiva. Sudburr. Ont.! "ka!,ac.,J°Je,); P»ras6 Matas 

Eaisupis, 434 psl., kaina —

— Prezidentui, tėve. jis 
būtų labai naudingas pata
rėjas ir prižiūrėtojas, nes ki
taip Pentagonas galėtų jį Į- 
klampinti į kitokį Vietnam-< 
mą. Bet ar Kissingeris norė-' 
tų tęsti tokią karjerą toliau, 
aš abejoju. Pinigai negali 
iam rūpėti. Man rodos, kadj 
kol kas jis dar nėra dėl sa-: 
vo ateities apsisprendęs. Kai; 
jis buvo paklaustas, ką jis 
dabar veiks, jis atsakė, kad 
pirmiausia turįs užbaigti 
Vietnamo karą, o 
paskui vyksiąs Meksikon

istorinis ro-! 
manas, I tomas, parašė Vy-', 
tautas Alantas. 405 psl., kai-j

Dabarties kankiniai (Lie-

Visiems aukotojams nuo-'’^O-OO. 
-irdus ačiū. 1

Keleivio administracija

PRIEŠ BIBLINĮ 

AIŠKINIMĄ i, »
Devyniolika Nobelio pre-1

Lietuva graži tėvynė, Va
lės Vaivorytės eilėmis apra- 

1 syta, Jono Tryčio iliustraci- 
i jos, brangi dovana vaikams, 
į 43 psl., kaina $4.00.

pusė jų bus moterys ir vai. 
kai. Tai tiek buvo užmušt; 
ir sužeista civilių žmonii 
Pietų Y'ietname vien tik pei 

, šią vasarą. Kiti, kurie da
— Tė\as Vietname nebu- galėjo, pabėgo iš namų. To 

vai ir nežinai, ką kalbi. (per gją vasarą pasidari
— O ar tu buvai? ; apie 2 milionai. Per visą ka

rą nebuvo tiek pabėgėlių 
kiek šįmet pasidarė per vie 
ną vasarą. Tik per vieną šii 
metų spalį 124,000 žmonii.

į turėjo bėgti iš savo namų. 
Nu. o ką jis sako? ! — O ko jie bėgo?

—- Jis sano »a\o iapoite.‘ — g-gQ nUQ ji^žiųjį 
kad baisiausių ziuiumų Y įet. bombone5ių, kurie kasdier 
namo gyventojai Pat>ie bombai(javo miestus ir kai- 
siais metais, kai piezidentas j mug (]arvc}ami po kėlėt; 
Nixonas įsake naikinti ta

aš už 'jį balsavau. Ir as ne-s 
mislinu, kad Y’ietnamą jis 
naikina skaudžiau už kitus' 
prezidentus.

— Nebuvau ir aš, tėve. 
Bet aš skaičiau, ką sako da
bar iš Y’ietnamo sugrįžęs se
natorius Kennedv.

krašta visokiais būdais. Ire antskrvdžiu
Po

ant vienos ai

jis kalba ne apie kareivius, 
kurie moka apsisaugoti nuo

1 kitos gyvenv ietės. Antskry
džiai gali būti nuo kelioli
kos iki keliasdešimt ir iki

Kų tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato. Seimo nario, mi’ 
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tų knygų. Jų galima 
gauti Keleivio administracijoje.

Žemės ūkio gamybinė ko- 
, . . operacija Nepriklausomoje

jau ,!Tme0JŲ’ ry'.'enanL Lietuvoje 1920.1940 (rašo
J cių Kalifornijoje, kreipėsi į 

Kalifornijos švietimo tary- dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas,

iiKotarpj ps turėsiąs pro. m,.i. .i„P- Rudinskas, L. Dargis, K.apsispręs i ką veikt to n^.utlkU* le?btl mok;’lo1 vad°- j šeštokas. J. Vilkaitis. I, Gi- 
liau. Prieš Kiek laiko jis ,. jnunas, A. Reventas), 2o7
galvojęs statydinti savo var- {“V11}* aiškinimą spausdinti. psi., kaina minkštais virše-į 
do universitetų (jis buvo <al': J.v^averų Darvino evo. • ,iais $9.50. kietais $10 00
Harvardo profesorius), bet 'IUC.1JOS teo"-|a': BlbllJ°?. a.ls-|į T !'
•a mintis, rodos, jau išblėso. sako l,‘c ™oks!>nln-' Amerikos Lietuvių Taryba

i kaų nėra moitslims. todėl jo (30 metų Lietuvos laisvės 
— Ale pasakyk, kodėl jis i neturi būti ir mokslinėse kovoje), parašė Leonardas:

porai savaičių poilsio. Per b prašydaii.i 
tą laikotarpi ps turėsią----------

kad tarvbč
gos

ketin važiuoti Meksikon? : knygose.
— Man rodos. tėve. kadi 

Meksika jam atrodo ra-j 
miausia vieta poilsiui. Laik
raščių korespondentai ir ki-į 
ti smalsuoliai jo tenai ne-Į 
trukdys. Washingtone jis, 
negali nuo ju apsiginti. Jei : 
-u vienu kalbasi, tai visa ei-' 
ė kitų laukia už durų. Len-’ 
la ir visokie knygų leidėjai?

Šimutis, 498 psl., kaina $10. *

G E RIAUSIA DOVANA KIEKVIENA 

PROGA

Liudo Dovydėno knyga MES VALDYSIM PASAULĮ,
I ir II tomai ,po $4.00.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS 

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

siūlo gerus pinigus, kad pa-' Joje vaizdžiai aprašyti abu bolševikmečiai Lietuvoje, 
•ašvtų knygą apie savo kar-į kurių metu rusai okupantai naikino viską, kas lietuviška 
erą. Jeigu parašytų atsimi-j ir katalikiška. Susipažinkite, kaip sulaikyti įaudonąjį tva- 

apje pekiną, apie ną ateityje. Ypatingai svarbi knyga jaunajai kartai..
Ta pati knyga anglų kalba labai tinka kitataučiams 

ar lietuviškai nebekalbantiems tautiečiams.
YVE YVILL CONQUER THE WORLD * $5.00

bombų: ji." kalba apie be-i’jmt0 bombonešiu. Iš viso r būtu 
Sinklius gyventojus, kūne' Kennedis ?ako. nu0 196-5
neturi kur pasis 
jų namukus

slėpti, nes ir 
amerikiečiu 

bombos naikina. Ji 
”About 65,000
ve beein kilied 
Juk tėvas angli
ti, ar ne. i <jar baisesnis, nt

— Šiur. .Maik. angelskai tas yra daug žiauriau naiki
man tik įlodavai. Aš angels--namas. _

metų iki šiol Pietų Y’ietna 
me buvo užmušta bei sužeis.!

nimus
Maskvą, apie Y’ietnamą ir 
visokias mergas, gautų tiek 
honoraro, kad galėtų pasta
tydinti ne tik vieną, bet du
miversitetus. ANKSČIAU PASIRODĘ LEIDINIAI (sukrauti sandėly):

— Tai ką, ar apsiima pa- 
ašyt ?

— Gal parašys, tik ne da
bar, o po ketverių metų.

— Kodėl po ketverių?
— Todėl, kad per ketve

rius metus Nixonas bus dar 
prezidentu, ir dabar tokia 
knyga padaivtų jam labai i
lidelio nemalonumo, nes. Si|>iran ištremtu iįetUvaičiu THE LIVING TESTAMENT 
!i,ikaS£riX^nJOFFA«TH AND COURAGE, iiuksusine 

telmenas ir nenori dabar to- ■ angJu kalba .
kios knygos rašvti. Ką jis j Paskubėkite įsigyti. Greitas persiuntimas veltui. Do-

Jonas Aistis POEZIJA, pilnutinė rinktinė $6.00
Juozas Audėnas PASKUTONIS POSĖDIS, 1939-1940 m. 
atsiminimai $4.00
Stasys Laucius RESPUBLIKA, Lietuvos tragiški įvykiai 
poezjioje $1.50
Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS, iliustruotas 
liuksusinis leidinys $5.00 j
Maironis BALADJS, iliustruotas liuksusinis leid. $6.00 j 

*1 Maironio portretas (dail. Pr. Lapės) $2.50
[VING T

maldaknygė 
$3.50

Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
t knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

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

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai-pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
las ir kt.

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

ta< kraš pajukti. O tuo tarpu gali-' 
ma pasakyti viens kitam: 
gud bai ir iki pasimatymo, f

ROMUVA 

84-2(1 Jamaika Avė., Woodhaven. N, Y. 11421, ILS,A.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
I

Pu.u.a.lt


Ptekpfo Sete* KELEIVIS, SO. BOSTON \Tt 39.lt. *5 Ec.uudžu 19

MOTERŲ SKYRIUS
A. VIENUOLIS

Kūčių vakaras

(Tęsinys)

Rublinės pažadėjimas labiau paveikė Joną, negu 
kas kita. Iš karto nusiblaivęs atsikėlė ir, užsimetęs kai
linius, išbėgo iš vaistinės. Prie durų apsidairė h- patylo
mis nubėgo i vieną skersgatvi, ten apsižvalgęs, kita gat
vės puse ligi kito ir tuoj sugrįžęs pareiškė, kad vaikino 
niekur nesimatą.

— Jonei, rasit jis prie ligoninės durų skambina, bėk, 
pažiūrėk ir atsivesk... Juk daktaro nėra ligoninėje, o fel- 
ceris dar vakar iš.ažiavo su pačia į uošviją, — kas jį pri
ims.

Jurgis Baltrušaitis

EGLĖS GIESMĖ

Per žiemą nekinta
Eglelė žalia ——. *
Taip amžių nupinta
Lietuvių dalia.

Ar žydi pašlaitė,
Ar speigas arti,
Lieknutė eglaitė
Visur ta pati.

Ant žemės atėjus
Iš amžių gelmės,
Per audras, per vėjus 
Ji rūsčiai šlamės.

Kol siaubas lakusis
Eglelę trikdys,
Vis* ginsis, vis skųsis
Lietuvio širdis.

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus įtu-t.- 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir Kt 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausinius prašome siusti tiesioji š»-«o

Po Dievo antspaudais.,.
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo An :Eekaus eilėraš
čiai, da.'i. Tt ’esforo Valiaus

Dr. M. Šveikauskas. Atlornev ai l.aw.
1860 Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

Klausimas pasiskolinai tam tikrą sumą.
kuri turi būti sumokama ta 

. . ; tikru laiku, skolintojas, pri-
Prieš 5 metus pirkome ėmęs dalį skolos ir žadėję- 

namus. Nenorėjome uzsi- daliną apmokėjimą skai-
traukti paskolos iš banko, 
nes procentai aukšti ir rei
kia beveik dvigubai už pa
skolintus pinigus mokėti.

ihustruoti, L d psl.. Kaina 
$3.00.

Pavieni?.; žodžiai, Jonas
•dokas. 95 psL. kaina $4.0(1.

VAKARĖ BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė, 
1-7 psl.. kaina $2.00. 

VYNUOGES ir kaktų-
$\1 Juliios švabąitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
Kau!,i $2.00.

Podsis ant laiptu. Y, tauto
J >so eilėraščiai, 50 dide

lio formato puslapių, kaina 
> 4.00.

tyti visos skolos likvidacija.
turi teisę iš Tamstos reika- UI.PLAČIŲ RINKINYS,

Šį kartą paklusnus Jonas vėl tekinas nubėgo net i 
ligoninę. Pristygęs kantrybės ir didžiai susirūpinęs išėjo 
į gatvę ir Gudelis; lauke šalo; į abu prospekto galu ėjo 
po dvi virtini lempų; visoje gatvėje nebuvo matyti nė 
gyvos dvasios, tik toli už miesto žvygavo it paklydęs gar
vežys. ir iš dangaus žemėn žiūrėjo miiionai žvaigždelių.

— Ne, nėra, — tą patį pranešė sugrįžęs ir sunkiai 
alsuodamas Jonas, — ir panaktinio klausiau: mergina 
sako, neseniai kažkokia praėjusi, bet vaikino nematęs.

Valandėlę pastovėję ir pasidairę, abu sugrįžo į vais
tinę. ir, kai tik Gudelis įėjo į kabinetą, atsidusęs Jonas 
atsiliepė iš už indaujų:

— O iš tikrųjų gaila vaikiščio: žinoma, kas jį naktį 
priims... — ir trupučiuką pagalvojęs, pridūrė:

— O mano vienas pažįstamas kurpius tai taip dė' 
piršto ir mirė.

Gudelis tikėjosi, kad vaikinas, niekui neprisiskam
binęs daktaro, bus priverstas vėl grįžti į vaistinę ir todėl. , 
paėmęs pirmosios medicinos pagalbos knygą, įsiskaitė j 
apie gangreną ir kaip ją gydyti. j

Bet piaėjo valanda kita, o vaikinas neskambino.

Ji graudžio nevengia, 
Nors gedi viena —
Ją dar tebedengia 
Golgotos diena.

Varguolių ir vyžių — 
Lietuvių gentis,
Jie velka jų kryžių, 
Sukandę dantis.

Karti jų senovė,
Kaip vargas kartus,
Bet vyžos parovė 
Ateivių batus.

Juos daug kas dar pančios, 
Jie daug dar dejuos,
Bet ašaros, kančios 
Tik auklėja juos.

Kol eglė mįslinga !
Ant žemės šlamės, 
Nestings, kaip nestinga, 
Lietuviams tvermės.

:zzr?

lauti sumokėti jam likusią 
skolos sumą. Faktas, kad j E

Mes pasiskolinome 9 tūks- ( Tamstai žadėjo iš Tamsio
j tančius dolerių iš gero drau-1 nereikalauti likusios surn;
Į go, kuriam mokėjome palu- sumokėjimo, nieko nereiš-
i kanų penkis procentus. ( kia, nes pagal įstatymus tas
i -7. , .. .. . jo pažadas buvo TamstaiViskas ėjo sklandžiai, kol

Steponas Stiazdas, 159 
kaina $2.50.psk.

ERK<N0 SIDABRAS, M 
Vaidus. 60 psl., kaina 
>1.50.

Ir vos tik Gudelis atsigulė, kaip prie vaistinės susto
jo rogutės ir pravirko nakties skambutis. Šoko Gnd°r 
iš lovos ir pirma, negu atsikėlė Jonas, atidarė duris. Į 
vaistinę Įėjo kažkoks-ponas su dama. Jiedu pareikalavc 
visokių kvepalų, odekolono, muilo, pudros. Atsakyt it 
neduot Gudelis bijojo ir todėl kantriai tylėjo ir laukė, 
kol jo dama rinkosi parfumerijos; taip pat be jokio pa
sipriešinimo nusileido į pogrindį ir mineralinio vande 
nėlio.

Gudelis, kad jau ir nebelaukė vaikino, tačiau žino
jo, kad jis vis tiek nebeužmigs, ir todėl atgulė net nenu 
sitaisęs, tiktai užsimetęs apklotu ir po juo paslėpęs gal
vą, kad netaip girdėtų, kaip knarkia Jonas.

Girdėjo jis. kaip laikrodis išmušė ir tris, ir keturias 
kaip pro vaistinę kelis kartus pragirgždėjo kažin kien< 
žingsniai, bet vis dėlto truputį užsnūdo, nes, neišgirdę-. 
varpelio, išdirdo tik už kabineto durų Jono žodžius 
„Kelkis, atėjo“. ■ *. ■

Tuoj atsikėlė Gudelis, skubotai apsirengė ir plakan 
čia širdim išėjo į vaistinę. Prie durų nedrąsiai stovėjt 
tas pats vaikinas ir. atkišęs apvyturiuotą sopamąją ranką 
verkšleno.

— Broliuk tu mano, broliuk! — pripuolė prie j< 
Gudelis ir apsikabinęs privedė prie rašomojo: — vis. 
naktį nemiegojau — tavęs laukiau... Sušalai, privargs 
dėl mano kaltės... Broliuk tu...

— Man tik kokių milčiukų nuo galvos ir nuo pr? 
kaito. — verkšleno vaikinas.

— Visko duosiu, visko, tik nusiramink, sušilk; ne 
drebėk taip! Sėsk štai čia prie krosnies... Jonai, duo! 
jodo, vatos duok. vatos daugiau, daugiau — matai, kai] 
jis sušalęs. .

Gudelis tepa jam ranką jodu, tveria ją į vatą. Be 
juo daugiau jis ją tepa, juo labiau ir labiau ji tinsta i 
rausta.

— Jonai, veikiau dirbk kompresą! Kompresą vei 
kiau... Ko žiopsai!

Ir kol Jonas dirba kompresą, Gudelis bučiuoja vai 
kinuo galvą, spaudžia jį prie savo krūtinės...

— Man tik nuo galvos ir nuo prakaito... — šnabžda 
pamėlynavusiomis lūpomis vaikinas.

— Visko duosiu, visko... Štai tuoj oaskambinsii 
miesto ligininei, pašauksiu greitosios pagalbos vežimą.. 
Atvažiuos daktaras... Ligoninėj tave apžiūrės. -
guldys... Ranką išgvdys... Nedrebėk taip. nedrebėk...

j
* v. . i»W »V«

— Man tik nuo galvos... — beištaria vaikinas ir iš
lėpsta ant jo rankų.

— Jonai, juk jis-leidžias, — visomis galiomis šau
kia Gudelis ir spaudžia prie savęs vaikiną.

— Jonai, bėk prie telefono ir skambink miesto li
goninei ! Dzinnn... dzz... — net išsišiepęs skambino suk.) 
telefono rankelę Jonas.

Dzinnn... dzzz... dzinnn...
Gudelis krūptelėjo, atbudo ir ūmai iššoko iš lovos.
Dzinnn... dzinnn... — be paliovos skambėjo tele

fonas.

Gudelis patamsy sugraibė telefoną, pridėjo prie au
sies vamzdelį ir visas drebėdamas paklausė:

— Klausau... Kalpoko vaistinė!
— Kam vaistinė! Kokia vaistinė! Velniop vaistinę! 

Man reikia miesto klubo!
— Jonai, koks tu panaktinis, kad negirdi, kaij 

skambina Į vaistinę. — užpuolė jis darbininką. —tu mie- 
<i, o publika negali prisiskambinti...

— Kai aš miegu! Aš miegu! Telefonu tai skambino 
>et į vaistinę niekas neskambino... Kaip tai aš taip ne 
girdžiu... O prie telefono ponas neliepia mums...

— Argi niekas nebuvo atėjęs?
— Žinoma, niekas. Pro vaistinę tai piaėjo bent keli 

)et į vaistinę niekas... Kaip tai aš miegu... Aš girdžiu., 
’onaitis gal susapnavai...

Gudelis nutylėjo. Įžiebęs žiburėlį jis išsėdėjo lig 
>at ryto.

Kai atėjo į vaistinę tarnautojai ir principalas svei 
□no ir ji švenčių, linkėjo laimės, sveikatos ir viso gero 
is tik mikčiojo, kraipė akis i šalį ir jautė, 'kad šitie žo 
ižiai degino jo širdį.

Išėjo jis iš vaistinės, lyg sunkia našta nešinas. Jai 
nebelinksmino jo nei Kalėdų šventės, nei giedrus žiemo* 
•ytas. nei vos patekėjusi iš už miško saulutė, nei jos spin
duliuose kylą į dangų iš kaminų dūmai: nebeviliojo ‘jc 
ikies ir šerkšna aptraukti, lyg iš metalo nulieti medžiai... 
Žiūrėjo į žmones, ir žmonės atrodė jam nelinksmi, paniu
rę ir kaip jis pats nepatenkinti.

Parėjęs namo. jis net neapsidžiaugė savo išpuošti 
kambariu ir neparagavo nuo stalo gardžiai pagamintų 
valgių. Išgėręs stiklą arbatos, susirietė kanapoj ir pirm? 
kaitą gyvenime giliai susimąstė. *

(Galas)

uETŲ VINGIAI, Alf. Ty-Į 
ruoiis, liO psl. kaina >3.1

duotas „veltui“ (vrithout 
consideration). Tačiau, ,i 
terminas skolai apmokėti 

. _ . dar nebuvo praėjęs, o skoli-
gui visos metinės sumos. ir[ ninkas susitaria su skolinto-
prasidėjo tarp mūsų ir mūsų j ju likviduoti skola prie* ter-! . ,L.

; prieteliaus visokie nesusi- tada skolintojas. suti. ^AL.^ES, suoj laba!
. pratimai. Žmonai pasveikus, i kęS prjjmti pinigus ir paža-j §razi“i keistoj, gausiai į- 
tas mūsų prietelius pradėjo dėjęg. kad ši suma yra priūi “’^uctoj knygoj yra sep- 

mama visai skolai Hkviduo-į '

: sumirgo mano žmona. Dėl 
• didelių gydymo ir kitų išlai
dų negalėjau sumokėti drau-

, reikalauti jam sumokėti vi- 
; są likusią sumą skolos.

Pasitarę su žmona, nuta-
■ rėme pasiskolinti iš banko 
j ir likviduoti skolą vadina-
■ mam prieteliui. Skolos tada 
buvo likę tik 4 tūkstančiai į 
dolerių. Susitarėme, kad jis 
nriims 3 tūkstančius dolerių 
ir laikys visą šitą nelemtą 
reikalą užbaigtu.

Įsivaizduok Tamsta mūsų 
nustebimą, kai mes gavome 
laišką iš to prieteliaus advo- 

į ka o, kad mes esame sko- 
! lingi tam žmogui tūkstantį 
dolerių ir dar su procentais, 
kuriuos jis reikalauja tuč
tuojau užmokėti, kitaip, gir
di. jis mus patrauks į teis
mą. Jei nebūtų sutikęs pri
imti tuos tris tūkstančius 
kaip skolos likvidavimą, mes 
nebūtume lindę į skolą ban
kui už tokius aukštus pro
centus, kuriuos mes bankui 
mokame. O dabar sutiko ir 
ne‘uri gėdos dar per advo
katą pinigų reikalauti.

ti, nebegali reikalauti liku-J 
sios sumos, nes skolininką-! 
šiuo atveju neturėjo teisinė 
pareigos apmokėti skola. •
terminuo dar nepraėjus.

SIELOS BALSAP. J. Smals
iems, __ 1 p.-i. lasna c.

tymos 
kn

irenio baladės. Tai 
t. laoai tinkama dova- 
Kaina...............$6.00

: •

Į SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio BraJūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94

Patariu pasitarti su rieti-' ps kaina
niu advokatu, kuiis apziu—» py ttt’ -t • — ą t
res vekseli, jei toks buvo! 
duotas, arba kitą raka, i?
Tamstos sužinos visas 'ar 
reikalingas detales ir tada 
Tamstai pasakys, kok

Petro Semto ei Įerą 
u i "P- ma. . .

•’*i.
. .$2.09'

LietuvaNemarioji zem
m . . . . . pasaulinės poezijos nosmuo-Tamstos reikalo teisinis f A!fonSas Tiro
vis.

VI*'
-b.

Z b psl. ir’! $5.00.
iOuS,

Ar skaitytos?
LIETUVIŲ LITERATŪ

RA SVETUR, 697 psl. Joje
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją, K. Keblys apie romą- ;

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 

Įsonas, 127 psl., kaina $2.00.

Prašome mums pasakyti, 
ar gali iš mūsų reikalauti 
ūksiančio doleriu ir dar su 
procentais, nepaisant susita- 
•imo?

Skaitytojai

Massaehusetts.

Atsakymas

Teisingai patarlė sako. 
kad, jei nori nustoti draugo, 
kolink jam pinigų. Man at- 
odo, kad draugas Tamstom 
kolino pinigą labai žemais 
irocentais ir kad Tamstos 
įeturėtumėt dabar atsily
ginti pykčiu, kai tas nutarė 
pareikalauti savo pinigą su- ‘ 
grąžinti. Žinoma, nežinau, j

SSS Poezijos knygos
buvo. Tačiau mūsų įstaty-1 
mai šiuo reikalu yra aiškūs:;

ną, R.Šilbajoris apie novelę.'
S. Santvaras apie drama-.ur- j Tikra teisybe apie Sovietu 
giją, V. Kulbokas apie krijti- į
ką, J. Girnius meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar- i Kunigų c 
pio problemas, Č. Gricevi ■ kun. I ox, 5 
sąrašą. Kaina $10. j centai.I

Antano Škėmos raštu II t.
(dramos veikalai — Julija,
Živilė, Pabudimas. Vienas i 
ir kiti, Žvakidė. Kalėdų] 
vaizdelis, Ataraxia), 440 
psl., kaina $6.00.

Dialogas su kraštu, Aki į cama 25 centai. 
nirksnių kronikos, antr?
Knyga, parašė Ęronys Raila j Žalgirio mūšis, parašė dr. 
560 psl.. Įrišta, kaina $7 Ov į Daugirdaitė - Sruogienė, 24

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

Kunigų celibatas, pdrašė
5S psl., kaina 25

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psL, kaina 25 centaL

j Žemaitės raštai karės me-
j tu, 126 psl., krina 50 centų, 
i Juozas Stalinas, 32 psl.,

Atsitiktinio kareivio už- 1 
rašai, Jono Januškio atsimi i 
karo laikų Europoje, 12' j SociaLzmas ir religija, E. 
nimai iš Antrojo pasaulimb Į Var.dervi'kic. 2 i j s:., kaina

).'L. kain: 50 centų.

psl., kaina $2.00.

POEZIJOS PILNATISiei skolos suma yra ”nusta- ‘
;yta“ (liquidąted and not b. rf k . ku,,. -c suta,
lisputed) ir laikas nustaty-Į J

Bernardo Brazdžionio noe

10 centų.

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

Tavo kelias i socializmą, 
i (Leono Bliumo.i, 35 psl.,
i kair.a 25 centai.'

Socu'iznio teorija, (M.II J ti geriausiejį vįsu j0 iš.i ... ; ; '
as sko a. grązmh praėjo“, feist kį,.iniai; Plloš. ‘
due),tada skolintojas, ga-, „us -ft2 psU kaj., SociaIlieriokra,i;a ir k().

vęs dalį tos skolos, gali rei-.1 nn
kalauti is skolininko liku- t. ., , Tau, sesute. Iranouos skoIos sumos, nors iri 

skolosžadėjo priimti dalį 
visai skolai apmokėti.

berto gyvenimas, kūrvba.

munizmas (K. Kauskio), 47 
Lcm- ps]., kaina 25 centai

i prisiminimai, 269 psl.. i!iu<t- 
; ruota, kaina kietais virše- 

Pavyzdžiui, jei Tamsuo liais $4.00.

AtsKirai sudėjus, jų kaina 
.60. bet visos kartu par- 

uuodaraos už $2.
>.)
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. Vietinės žiniost
Amžino atminimo

ANTANINAI LIUTKl TEI - VALAITIENEI

mirus, jos vyrui Jonui, Altos tarybos nariui, sūnums 
Altos vicepirmininkui dr. Jonui ir Vliko vicepirmininkui 
inž. Jurgiui ir dukrai Aldonai Markelienei su šeimomis 
gilią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos Centro Komitetas

Baltic Realtv & Insurance Agency savininkai V. ir S.

Stelmokai Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina savo 

klientus, drugus ir pažįstamus ir linki jiems sveikatos

ir gero pasisekimo.

• Vietoj kalėdinių sveikinimų

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina savo mielus 

klientus

Trans - Atlantic Travel Service

irK
Globė Parcel Service

393 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127 

Savininkė Aldona Adomonienė ir tarnautojai

Vytautas Leveckis iš Can- 
tono, Mass., vietoje kalėdi- 

i' nių sveikinimu aukojo Va. 
; sario 16 gimnazijai $10 ir

Keleiviui — $5.

i Nauja didžiausios draugijos 

vadovybė

ii---------

Sveikiname draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir

Naujųjų 1973 Metų proga.

Romualdas ir Reda Veitai

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname savo bičių-

Į direktorius buvo 16 kan
didatų. Iširinkti visi senieji 
ir du nauji. Čia surašome 
pagal gautų balsų skaičių: 
Romas Bričkus, Stasys Gri
ganavičius, Jonas Grigalus. 
Ona Ivaškienė, Antanas 
Andriulionis. Juozas Lubi
nas ir Henrikas Čepas.

Praeitą sekmadieni So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-ja, kuri turi per 1,000 na-Į 
rių. rinko savo vadovybę. 
Balsuoti atėjo 524 nariai. J 
pirmininko, sekretoriaus ir 
iiždininko vietas tebuvo po 
vieną kandidatą. Jie ir iš
rinkti : Stasys Drevinskas. 
Antanas Matjoska ir Ado
mas Druzdis.

Į vicepirmininkus varžėsi 
3 kandidatai. Išrinktas se
nasis Longinas švelnis. B. 
Skabeikienė gavo 18 balsų 
mažiau.

Stipriai varžėsi dėl iždi
ninko vietos. Senasis E. Ket- 

j virtis gavo228, o naujasis 
; Algis Makaitis, Vietnamo 
į karo dalyvis. Lituanistinės 
Į mokvklos mokytojas, gavo' 
J 257 balsus. •

lius ir pažįstamus.

Vytautas ir Felicija Izbickai

Savo bičiuliams, draugams ir pažįstamiems nuoširdžiau

siai linki linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų

Z i

Metu —
Ivona ir Jurgis Laurinaičiai

Nuoširdžiai dėkoju visiems draugams, pažįstamiems, 
Lituanistinės mokyklos mokytojams, Skautininkų Ra
movės skautininkams, lankiusiems mane ligos metu, 
už linkėjimus, dovaitas lr gėles.

i
Ta pačia proga sveikinu visus savo bostoniškius bičiu
lius Kalėdų švenčių ir ateinančių Naujųjų Metų.

Paulina Kalvaitienė

Knygos mylėtoja

Gruodžio 13 d. mūsų Įstai.
• ’ • * • v lgą aplankė A. Momkienė iŠ!

Brocktono ii ta proga nusi-j 
pirko knygų už 27 dolerių.! 
Tai graži dovana šeimai ir! 
bičiuliams. 1

i

!Biblistųdr-jos 
skelbimas

Jokioje kitoje organizaci
joje dėl vadovybės nesivar
žoma.

Sėkmės naujajai valdy
bai.

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS

Tema:
"Dabartinių laikų perversmų 

priežastys“

Aukos Balfui

Dalia ir Rimantą 
kos aukojo $100.

Danute ir Longinas Izbic-j^^"^ 
kai — $25.

Jonas Jonaitis — $15.
Po $10: T. Aleksonis. O

Ivaš-

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE-• e

TAI TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICH OIL COMPANY

130 Safford Street

Wolla*ton, Mass. 02170 
Tel. 472-2086

PASAULIO mokytieji ir pro
fesoriai paduoda Įvairias prie
žastis esmojo laiko perversmui 
ir negalėjimui priderančiai su
tvarkyti visuomenės reikalus. 
Nors ir kiekvienas ju turi šiek 
tiek tiesos, tačiau nė vienas ne- Į 
patiekiu tikrosios — pradinės 
priežasties, kuri pagimdė kitas 
priežastis ir abelną blogą. Pa
vyzdžiui, šiandien didieji diplo- 

' matai tariasi, kaip pušaliti pa

I šaulio krize. Kiekvienas i u pu
riduoda savo sumanytą vaistą, 

rtimus ir j
____________r______ eina vis'

Į blogyn su kiekviena praeinančia ! 
diena. Po kiekvienos konferen-( 
cijos atsiranda daugiau nesusi-,
piutimų ir vaidų. Todėl žmonės

ir A. Bartašiūnai, J. Kuodis.' klausia, kodėl taip darosi ir prie 
V. Kazakaitis, T. Kupris, S. i kV“ jrtSEStLiJV. Kazakaitis, T. Kupris, S. 
čius.
Rackevičius ir J. Špakevi. 

Po $5: A. Baika. V. Bak

Teisingą ir protingą atsaky
mą patiekia tiktai Šventasis 
Puštas. Biblija, kuri vadinasi 
Dievo žodžiu, šita šventoji Kny
ga nuodugniai aiškina apie pii-

ŠVS, St. Liepas, D. Nikolskis į saulio negales, ir joje parašytos
A Škudvinskas A ir O £1p pranašystes purodo. kokios busV-;.. i” *7: \galutinės pasekmės valdovų pa-

‘t stangose, kurie stengiasi isteig-
| ti pasaulyje ramybę, šventraš-
< tis — ti vienintelė Knvga, kuri

Visiems nuoširdti padėka, teisingai paduoda praeities isto-
į Ypač esame dėkingi D. ir R.' riją; joje taip pat yra teisinga
Ivaškoms kurio ian kelinti i ^formacija apie esamąjį kuką ir _> ivasKoms, Kūne jau Relinu tjkros žinios apie ateiti. Tik Die- 
metai įteikia Balfui apvalią 1 vo galybe vadovautas protas 
Šimtinę. j tegalėjo patiekti žmogui taip j

; gausų informacijos rinkini. Ra- 
Kadangi tik mažuma te- i šydamas apie minėtos nygos ra- 

suspėjo savo auką atsiųsti ir ‘ ^toJUS’ Apir^^.das Petras sako: 
J kontrolės komisiją kan- kaikurie pažadėjo ją tik po, Die™ žm.,3'.

didatavo net 6. Išrinkti: Vy. švenčių, tad mes visą sausio' (2 Petro i :2i). šv. Povilas gi 
tautas Stelmokas, Aleksand- mėnesĮ lauksime geraširdžių' sa^0:

iras Čaplikas ir adv. Nijolė! atsiliepimo i vargstančiu' ka,’P valz<.Illotas pąmokinims. pa 
Šležiene. Kandidatai A. Ke- brolių vardu musų prasy- 
turakis, Br. Kontrimas. į ma neužmiršti šventos pa- 

' reigos.

Maršalka išrinktas Vytau 
i tas Ivaška, toli užpakaly pa 

oi likęs savo varžovą J. Jonai 
tį.

KALENDORIUS
PARENGIMŲ

♦ « *
Gruodžio 25 d. 7:30 vai. 

vak. Tautinės S-gos namuo
se Skautų Vyčių Dariaus bū- 

i relio kalėdinių šokių vaka
ras. • * *

zai. Pr. Šveikauskas ir M. 
Vaitkevičienė.

Garsusis vokiečių rašyto^ Civilinio karo metu JAV 
jas Goethe baigė rašyti tebuvo tik apie 150,000 žy 
„Faustą“, būdamas 81 metu dų, o dabar jų yra apie 5 
amžiaus. J miiionai.

t

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

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

LIETUVIŠKI PIETŪS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ!

Apšildymų įrengimai ir aptarnavimas 

Virintuvai - Aliejaus degikliai - Vandens šildytuvai

Automatinis aliejaus pristatymas 

Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų specialybė

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, rietu pajūrį

Dažau ir laisaų
.'amus iš lauko Ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau 

/uuu», ną pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM
598 Broadwav 

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

oAVAITRAšTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus aplr pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at* irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ vra dinamiška?, mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir Girna už 
nepriklausomą Uetnva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.00 
Adresas:

7722 George Street. LaSalIe-Montreal. 696. (J.iebec. CANADA

’Visa tai .jiems atsitiko
i-

įems
tenka gyventi amžių (pasaulio) 
pabaigoje“. — 1 Korint. 10:11.!

Savo tikslų įvykdymui Dievas į 
turi nustatytus laikus ir valan 

Žinoma. Balfo durys yra.’į<las- Buvo iuikas, kurio esamojo I 
laiko įvykiai turėjo būti paršy- 
ti Biblijoje kaipo pranašystės, 
bet turėjo ateiti laikas, kuriuo 
parašytos pranašystės turėjo pa
sidaryti suprantamos ir kuomet 
jos turi išsipildyti. Juo arčiau 
prisiartiname prie tų laikų, tuo 

laiškiau galime suprasti prana- 
• šystes. Vienok yra parašyta.
I kad “bedieviai nesupras“, net ir 
‘tuomet, kai išpranašautieji da

lykai Įvyks jų akyse. Mes skel
biame. kad daugelios pranašys-!■ 
tės Įvyksta mūsų dienose, bet 
abelnui žmonės nežino ir nežinos 
iki pat galutinio žemės ir dan- 

7 gaus pajudinimo, apie kuri rašė 
,cĮŠv. Povilas: “Dar kartą aš pa- 

’ judinsiu ne tik žemę. bet ir 
dungu.“ — Žydams 12:26.

Šitas galutinas ir pagrindinis 
žemės pajudinimas pabudins ap
snūdusią žmoniją, kad suprastų 
ir pažintų Viešpaties veikalus, 
ir pasekmėse visos žemės gimi
nės bus palaimintos. Pranašas 
Danielius pasakė, kad "pabai
gos laiku“ “žinojimas padaugės“ 
ir “išmintingieji supras“. (Da
nieliaus 12:4. 10). Anot šven
tojo Rašto, išmintingais vadina
mi tie. kurie pažįsta Dievą ir 
pasitiki Juo. tiki Jo pranašys. 
tems ir klauso Dievo ir Jo Sū
naus Jėzaus Kristaus įsakymu.

Prie šventojo Rašto negalima 
nieko pridėti, nė atimti, nes jis 
pilnas ir tobulas. (Apr. 22:18, 
19; 2 Tim. 3:16, 17). Jei kus da-Į 
bar sakosi esąs pranašas tokia 
pat prasme, kokia buvo Biblijos 
rašytojai, tas s u ved žioju save 
ir kitus, kurie jo klauso. Esa
mame laike Dievas leidžia savo 
ištikimiems žmonėms suprasti 
pranašystes. Vienas tokių, ku
riems Dievas davė galybės su
prasti ir išaiškinti pranašystes, 
buvo C. T. Russell.

(Bus daugiau)
Kas domitės Tiesa, mes pri- 

siųsim veltui spaudos. Kreipki
tės šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students.
212 E. 3rd Street.

Spring Valley, fll. 61362.

į atviros ištisus metus.
Balfo valdyba

Jei nori būti kelrodis, ne
sistebėk, jeigu tave išsma- 
luos.

Gruodžio 31 d. nuo 8 vai. Tik dabar išėjusi pensijon
vak. So. Bostono Lietuvių. našlė nori nusipirkti gražų pel- 
Piliečių d-jos Naujųjų Metų Į ningą namą ir ieško nuo 50 me-
tradicinis sutikimas.

9 9 9

Vasario 18 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III-jo i 
aukšto salėje Altos rengia
mas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo sukakties minėjimas.

>99

Kovo 4 d. So. Bostono! 
Lietuvių Piliečių d-jos II irj 
III aukštų salėse Baltijos ir 
Žalgirio tuntų Kaziuko mu-! 
gė.

tų ir vyresnio pusininko, kuris 
turėtų mašiną, sugebėtų tvar
kyti namus ir nebūtų surištas 
su šeima.

Galima išvažiuoti ir kitur, kur 
pigesni mokesčiai ir geresnis 
oras.

Atsakysiu į kiekvieną rimtą 
pasiūlymą. Rašyti Keleivio ad
resu. pažymint ant voko “Naš 
lei“

(49)

* # #
Kovo 11 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Minkų radijo rengia
ma talentų popietė ir ”Miss 
Lithuania of N.E.“ balius.

9 9

Balandžio 29 d. 2 vai. po 
pietų North Junior
School salėje Brocktone Šv. 
Kazimiero parapijos choro 
75 metų jubiliejinis koncer
tas . banketas.

* 9 9

Gegužės 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Tograma Naujoj Anglijoj 
s stoties VVLYN, 1360 ki 
lociklų ir is stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die 

HighPerduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da? 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists geliu ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Bostone. Telefo-

salėje Pabaltiecių draugijos įas AN 8-0489. Ten gaun>- 
vakaras. > nas ir Keleivis.

I

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 80 melą tarnauja Hetuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams,

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sangi. Kiekvienas 
lietuvis čia gaH gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo 1100.00 iki glO.OOC.GC.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukžtojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMSdr jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už fl,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Ičs apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir iie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
LKhUantaa AHianee of America
807 Weet 30th Street, Ncx York. N.Y. 10001
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Vietines žinios
JAUNIMAS KVIEČIA 

PASIŠOKTI

Bostono lietuvių skautų 
vyčių kap. Dariaus būrelis 
gruodžio 25 d. Tautinės Są
jungos namuose, So. Bosto
ne, rengia kalėdinius šokius, 
į kuriuos kviečia visas ir vi
sus: jauno amžiaus ir jau. 
nos širdies.

Pabendraukime kalėdinė
je nuotaikoje su savuoju 
jaunimu be generacijų pa
kopų.

Šokių pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Iki pasimatymo' Laukia
me —

Jauni Rengėjai

Spaudos rėmėja

Elena Vitkus iš Bedfordo, 
Mass., užprenumeravo me
tams Keleivi Onai Buknis iš 
Billerica. Mass.

Tai puiki dovana artimam 
žmogui ir drauge reikšmin
ga parama spaudai.

Auka Vasario 16 gimnazijai

Dr. Genė ir Antanas Sta-1 
pulioniai vietoje kalėdinių 
sveikinimų Vasario 16gim-: 
nazijai aukoja $15 ir Kelei-!

i v i ui $5.
i

Sirgo J. Donovanienė

Joana Pašakarnytė - Do.
; novanienė, dantų gydytojo 
’ J. J. Donovano žmona, po 
sunkios operacijos grižo iš 
ligoninės ir sveiksta namie.

Linkime greičiau pasveik.
. ti.

Jau žuvo 922 žmonės

Šiemet iki gruodžio 11 d. 
į eismo nelaimėse Massachu
setts valstijos ribose jau žu
vo 922 žmonės. - Spėjama, 
kad iki Naujųjų Alėtų šven
tės pabaigos tas skaičius 
pralenks tūkstanti.
C j:XZZZ»3O&0Ole

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

MIRĖ POVILAS BRAZAITIS

Tik kelias dienas tesirgęs, gruodžio 14 d. 

vakare Miltono ligoninėje mirė 87 m. amžiaus 

Povilas Brazaitis,, Keleivio iždininkas, ilgametis 

Altos skyriaus valdybos narys, socialdemokratų 

kuopos iždininkas ir kitų organicacijų veiklus 

dalyvis..

Velionis paliko liūdinčius du sūnus: inž. Zig

mą, Cincirnati, Ohio, ir Edmundą, abu su šeimo
mis. Jiems reiškiame giliausią užuojautą.

Apie velionį plačiau parašysime kitame nu

meryje.

Gana C

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metų garantija.

Savybės:
Produktingumas 

(i rožis 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

L
CITGO

Paskutine modernaus alyva šildymo naujiena CITGO CLIMATIČ

FORTŪNA FUEL Co. •«*’«**»
Alvva šildvmo specialistai

470 Adams Street, Quincj, Mass. * '
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną

Skambinti — Boston: 436-1204, So. Shore: 773-4949

COSMOS PARCELS

EXPRE3S CORP.

144 Milbury St.

WORCESTER, MASS.

Tel. SVV 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš Worces-

terio į Lietu vą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžimngai. 
Siuntimai nueina greitai it 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Sųuare
Rarduare Co.

Savininkas >. J. ALEKNA
62b EAST BKOADVVA’i 
SOUTH BOSTON, MASS. 

lELEtONAS AN 8-414M 
Banjamin. Moore Datai 

Popierop Sienoms
Stiklą v Langama 

Viaut.la zeo-nenj.-i narnami 
Reikmenys plumberiama 
•/tir.eie daiirta*

Te'eror.as: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašukarnio

I P Ž 1) i N I S 
C OPTOMETRIST AS

Valandos: 
nu*' 9 vai rvto iki 5 vai. vak į

4 Trečiadieniais nepriimama 
į 44? BR()ADWAY
* South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
Mteo6<60SiQisisosooosi6iQoeosicosososcoosao2ocooonsioosGee«oę

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją ru 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuviška vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 rai. ryto iki 8 vaL išskyros šventadienius tr sek*.

M & T OIL C0„ Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

s □ Krosnies^aptarnavimasJ 1
EZj Automatinis Įpilimas
□ Patogios mokėjimo^sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambi n kitę

268 - 4662; .V

Už nosies 
vedžioja.

ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o 

. žmogaus — be ydos.■MV' ' ************** *********##*##*#**#*4

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remtin 
to ir projektą'- imo darbus iŠ lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- į 
(avimų, šaukite visados iki B va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSY
•> Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newton teatre, Mass. 02159 ; 

Tel. 332-2645 ;!

E. KARDELIENĖS DAINŲ 

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

::TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd j
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST* 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

»

«»
L

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KG

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš VYorcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės garny'uos medžiagų, an* 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitai ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže-
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

South Boston Savings Bank
ALFREI) VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

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

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

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vai. 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo y vai. rvto iki 12 val. dienos.

I) AB A ie 
6%už nemažesnių* kaip $1,000 dvieju 

melų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27', pelno)

už visus kitus indėlius moka *

ai

Si %

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčiu.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš $271,000.000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

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

Trans-Atlantic T radingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9— 5

šeštadieniais 8—12

i ►
::

1 ►

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

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

. „ -1-. M. ii. II




