
BJS.Ofc ?U3
C3PLEY SO'JARE 
63573** 17.UA55.

-4 L □....  *

0-115

KELEIVIS
Prenumerata . Subscriptloa 

Amerikoje ir užsieniuose
metams — 1 year........... >7.00
pusei metų — 6 months .. >4.00

KELEIVIS 
636 East Broadway 

South Boston, llaaa. 02127

NR. 50

Jti j

THE TRAVELER: LITHUANIAN VVEEKLY

"Keleivio“ telefonas AN 8-3071
SO. BOSTON, MASS., 1972 METŲ GRUODŽIO - DECEMBER 26 

Second-class postage paid at Boston. Alaasacnusėtu

Nirė buvęs prezidentas 
Harry S. Trumanas

1 Vliko sveikinimas
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveiki- 

, na visus lietuvius Kalėdų švenčių proga. Naujieji 1973 
i metai teatneša visiems gražiausių vilčių išsipildymą, ra. 

Eilinis natūralios išminties žmogus, kuris buvo vie- ' mybę ir asmeninę laimę.

nas pačių įžymiausiųjų JAV prezidentų kritiškiausiais 

pasaulio laikais.

Baisiai bombarduoja 
Š. Vietnamą

Šiaurės Vietnamo bom
bardavimas, kuris Kalėdų 
švenčių proga 36 valandas 
buvo sustabdytas, dabar vėl 
atnaujintas. JAV didieji 
B-52 ir kitokiu rūsiu lėktų-
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Baisus žemės drebėjimas 
Nikaragua sostinėje

Palydėdami j praeitį 1972 metus, prisimename mums
■ žinomų ir nežinomų Lietuvos sūnų ir dukrų kančių, kalė-

u- k , 'jimų, kraujo bei gyvybės aukas kovoje dėl savo Tėvynės ma, kad tol Š. Vietnamas
i mą numesi atominę o Lietuvos ateities. Jų dažni šauksmai — laisvės Lietuvai — būsiąs bombarduojamas, kol i i Japonijos Hirosimos ir Na- , ...... . . , -i ‘ N - • . -r • buvo išgirsti visame pasaulvje. busią sunaikinti visi kariniaigasaki miestus ir tuo uzbai-! -J ......

o-' k- • s .J- n"- Ta<! taikiniai ar prasidėsiančios
pats H Trumanas dalyvavo i Naujųjų metų angoje linkime jums, broliai ir sesės i imtos taikos derybos. Bet 
Potsdamo konferencijoje su! pavergtoje Tėvynėje, ištvermės ir taikos bei ramybės vii- neabejotina, kad nuo bom_;
Stalinu ir Churchilliu, kuri j čių išsipildymo.
nustatė Europoje okupaci-

Toli už Tėvynės esantiems lietuviams Kalėdų Šven
čių proga linkime jungtis dvasioje su pavergtąja tauta, 

konferencijoje paskelbė J.! semtis ‘^P^bės iš jos vaikų heroiškų žygių ir kartu su
Tautų organizacijos Įsteigi-; Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu telktis į darbus čios ir Haiphongo uoste bu- saugumo, kad nesugrius, nes
mą. suteikė pagalbą Turki-; Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei atstatyti. vę svetimi laivai. Buvę SU-į žemės drebėjimo bangos dai Nikaraguos karinis valdy-
jai ir Graikijai, kurioms j žeisti net amerikiečiai karo vis kartojasi. ” | to jas gen. Anastasio Somo-

I grėsė komunistų okupacija,; Svetimų įtakų ir bendro dvasinio pasimetimo graso- belaisviai, laikomi netoli za Įsakė miestą visiems gy-
kad staigaus že- ventojams evakuoti, nes dėl 
mo sugriautoje: vandens, sanitarinių prie- 

_ j monių ir maisto trūkumo
mas. yra taip apnaikintas, bei 85 laipsnių karštyje pū-
tarsi i jj būtų buvę numes-' , . . • *- ; vančių lavonu gausybės tai
tos dvi Hirosimos tipo ato- I OKietlįOS pUSll U&€ j ginčiai gresia epidemija. Bet 
minės bombos. į Į apie 25,000 gyventojų dar

Iki šiol komunistai jau Sutarti j pasiliko, saugodami savo
yra numušę bene 11 B-52 ... _ , ...... Į turto likučius.

,,CT,,VAC ,4. JAV bombonešiu.: Gruodžio 21 d. abi Vokie-1
LIETUVOS IŠLAISVINIMO Pentagonas skelbia, kad rijos pasirasė sutarti, viena- Ka,p vba(ia ne]aimių 
KOMITETAS Į tai esąs normalus nuostolis, antią piipazindamos atski- r metu vienuose žmonėse su-

i tesudarąs tik 3G visų už- Ia vapstybe. Žinoma, ta sa" išvyti artjmo meilė ir aukos 
skridimų. i!*1*1? nepanaikino taip jų' Hvasia, o kituose — atgyja

i v ;c to? k • -J.- i ideologinio skirtumo, bet j vuii^ki instinktai. Taip irKuo visa tai baigsis, dar atidarė kelia kuris buvo už-; »* * • tatt- v- t-i _ & , , i šiuo atveju JAV-bes. Kana-
daias ilgą laiką. Taip paša- (|a j,. ne^ Europos valstybės 
tvė kancleris W. Brandt. pašoko nelaimingajam kraš

tui kuo tik galėdamos padė
ti. o Managuos miesto plėši
kai pradėjo grobti iš griuvė
sių nukentėjusiųjų pasiliku
sias gėrybes. Miesto griuvė
siuose sargybą einantiems 
kariuomenės daliniams Įsa
kyta nušauti kiekvieną, ku
ris tik bandys vogti ar plėši
kauti, ir tokių nušautų iki 
pirmadienio jau esą buvę

Rule dažnai kritikuodavo i. Daba,r Ureenspan prana-l pef Kalėdas jau daug vo-Į daugiau negu 100. 
karo vadovybę, kad ji be Į >auJa- kaa žemės diebėji- ( KiečiU galėjo aplankyti savo į . ....
reikalo švaisto pinigus pra-: ma>' 8an 1 įanci^co >au-, artimuosius vakarinėje iri _Uy\entojams is miesto
monininkams. Jis sako, kad.; sl° (b sab Į rytinėje Vokietijoje. i b^ant’. 1 JŲ nesulaikomai
Ash paskyrus biudžeto Įstai-; Iki Nikaragua drebėjimo1____________ ___________veržiasi masės is kitur atvy-

viršininku. glaudus Hš jo pranašysčių žmonės’------- - -----------  kušių, kurie ieško ar teirau-
Į :.......... i , , , , u • jasi savo artimųjų, noreda-Jordano karai,us Hussein. gužinoti jy nRimą

nes zonas ir okupacijos or
ganizaciją, San Francisco

sostinėje galėjo 
10,000 žmonių.

325,000 gyventojų miestas kone visiškai sunaikintas.

Spėjama, kad galėjo žūti apie 10,000 žmonių. JAV ir

vai daužo Hanojaus, Hai- Litos valstybės teikia skubią pagalbą, 
phongo ir kitas sritis. Sako-

Praeito šeštadienio rytą Nikaragua 
Centrinės Amerikos valsty- žūti apie
bę Nikaragua ištiko baisus Tikslus žuvusiųjų skaičius 
žemės drebėjimas, kuris ne- sunku nustatyti, nes jie pa- 
paprastai skaudžiai palietėj laidoti po didžiulių namų 

įjos sostinę Managuą. Šis griuvėsiais arba sudegę, ki- 
bardayimų žūsta ir tūkstan-. grazUS 325,000 gyventojų lūs gaisrams. Visas nelaimės 
čiai civilinių gyventojų j miestas beveik visas buvo-dydis paaiškės tik atkasus 

Per bombardavimus jau SUnaikintas. Iki šiol buvo iš-i griuvėsius. Tuo tarpu su
yra nukentėjusios ir Hano- likęs apie ketvirtadalis jo j rinkta tik apiel,200 lavonų 

namų. bet ir rie be šviesos ir j ir suregistruota apie 20.000 
vandens, o. be to, nėra jokio sužeistųjų.

juje esančios svetimų vals
tybių atstovybės, ir bažnv-

ry S. 1 ruman. gimęs 1884 Korėją nuo š. Korėjos ir Ki- 
metais, taigi sulaukęs 88 m.

; Lietuvos ukimines laisves kovos taiKą

Tvirtas tikėjimas laimėjimu ir bendros visų pastan-
amžiaus. nijos komunistų invazijos iri

atliko dar daugybę reikš-! 8°« tejungia visus lietuvius pavergtoje Tėvynėje ir laisva- 
Kansas’ vidaus politikos dar-i jame pasaulyje išblaškytus, o Taikos Kūdikėlis telaiminaiJis buvo baigę. _____ . . .

City teisių mokyklą kur; j bų. Aplamai tariant, —jis ( šventus musų Tautos laisves siekimus, 
laiką ūkininkavo, Įsitaisęs syJa^kė pokario metais Įsi-'
parduotuvę, vertėsi savo siūba\usią rusiškojo ir ki-
mieste prekyba, 
gę

kol Įsijun- nietiškojo komunizmo ban-
Į demokratų partiją iš- užlieti naujus;

kilo i teisėjus ir 1934 m. bu-l Pasaubo plotus, 
vo išrinktas senatoriumi.,

VYRIAUSIAS

New Yorkas,

1972 m. gruodžio 18 d.
H. Trumana; buvo ir ne

žmogus.! paprastai Įdomus

viceprezidentu, o1 išgaisėjęs. savo a&tiiais- po-( diktatoriai
1945 m. prez. U”’’ ūkiais ir net paprasto pilie- JUUfU UlKLUCUi lui

1944 m. perrenkant 
dentą Rooseveltą jis 
išrinktas

Rooseveltui -f net papr;
JLŲLT ***’ 7CČ10 elgesiu bei gyvenimo bū-, , _ , >mn-us —pereme prezidento , s \rodo S(UMAalįįbę
pareigas. 1948 m. jis buvo
išrinktas prezidentu dar vie
nam terminui.

” į neįmanoma nuspėti.
i
Ar drebės žemė 
San Francisco?

Laivyno valdžia 
nemėgsta kritikų

Gordon Rule atleistas

Bet opozicijos vadas Bar- 
' zel yra kitos nuomonės. Jis 
: sako, kad ta sutartis legali- 

yfa zavo neteisėtą sistemą, nie
ku- ko už tas nuolaidas negau- i

iš'oolitiniai• Libijos (Afrikoje) dikta-
priešai prisimena jį su dideš ‘“l® Kaddafi, P?“ la.iv-vn“ a!"'dPin™»
Ie pagarba, keldami jo ne- kad nuo sausio 1 d. į i įją !.laV5,.'et^“ Palt1®'į.- ris užsiima žemės drebėji- „ant

nebus .leistas ne nenas sve- kad jis t iesa, pas.sake pnes, pranašavimu. Jis yra
į timtautis, tui istas ai bizme- Litton bendrovės direkto-! pranašavęs ne vieną toki Dabar abi Vokietijos ga
ji įus, jeigu jo pase sa ia ai p- rjaus Ąsb p; skyrimą biu-: drebėjimą, nors mokslinin- lės būti priimtos Į Jungtines 

Harry Trumanas bus pa-; tmitmių pi-nncuzų ir angĮV džeto Įstaigos direktorium, i kai tokią galimybę neigia. 'Tautas.

šiandien net Reuben
savotiškas

Greenspan
atsiskyrėlis.

H. Trumanas. perėmęs iš 
prezidento F. Roosevelto .. . .. .
politikos vairą, susidūrė su Pasaull° lst«"Jal 
painiausiomis pasaulinėmis,

paprastus nuopelnus JAV ir

problemomis, kur JAV tui ė- įgi^otas valstybės 
jo tarti lendamą žodi. Į Kansas City saVo

bibliotekos sodelyje.

lėšomis! kalbų nebus asmens žinių 
įkurtos į arabų kalba ir arabų rašme-

1945 m. gegužės 7 d. jis,
priėmė nacinės Vokietijos _ ... • 7
kapituliaciją, kuria baigėsi mirtimi KOVOJO

dalis Antrojo pasaulinio ka-- ,.
ro. Neužilgo jis davė isaky- dienas

I mmis

•__

Spalio 13 d. Pietų Ameri
koje, Andų kalnuose, nukri
to lėktuvas. Dalis jo kelei
viu tuoj pat žuvo, kiti mirė r*us Castro kaltino JAV-bes, 

! vėliau, bet 16 iškentė net 69, kad J°s persekiojančios raa.

Į Sovietų S-gos 50 m. su- 
į kakties minėjimą Maskvoje 
buvo suvažiavę įvairiu kraš- .. ....
tų komunistu vadai. Tenai su p.amon.n.nkais bus,
kalbėdamas Kubos diktato- fipresms ,r odei kras. jy • (fį 

• tui žalingesnis, dėl kurio v/zi
net buvęs prezidentas Eisen- ,,

•is vra pareiškęs baimę. direktoriUS

gos glaudus : iš jo pranašysčių žmones'
krašto apsaugos vadovų ry_: juokėsi, bet dabai jau pi a-, 
žio r' ' deda baimintis. i 35 m. amžiaus, persiskyrė su

į savo antrąja žmona ir sus,- Aplamai, tai viena bai- 
; tuokė su jordaniete Ali Tou- sįausjų šjų ;aįkų nelaimių.
kan. 29 m. amžiaus. Iš tiesų
jam nereikėjo nė skirtis, nes; prez. Nixono Įsakymu, 
musulmonų tikyba leidžia .JAV pradėjo nukentėjUsiem 

. Pa- j turėti 4 žmonas. Be to, vyrui! teikti* skubiausią pagalbą, 
centrines| užtenka prie liudininkų pa- Karo aviacijos transporti- 

reikšti, kad skiriasi, ir sky-, njaj lėktuvai ir laivai veža 
rybos laikomos įvykusiomis.' maistą. vandeni, vaistus ir 
nes žmona negali priešta- į kitus reikmenis, o inžineri- 
rauti- (jos daliniai pasiųsti griuvė-

* * * , šių atkasti ir gelbėti, kas dar
Pietų Korėjos preziden- galima.

tas Park Chung Hee vėl per
rinktas kitam terminui pre- Managua mieste nukentė- 
zidentu. Kito kandidato ir jo ir kone visos užsienio 
nebuvo. valstybių atstovybės, nors

Į • » • žuvusiųjų užsienio atstovų
BENDRA-, Preidentas Nixonas leido kol kas nesama ar dar nepa-

hoverį žumas, bet, žinoma, ne puse 
* lūpų neužsiminė apie perse-'

Du iš tų keleivių keliavo į klojamas tautas Sovietijoj. grasina
10 dienų iš kalnų, kol pasie
kė gyvenamą vietovę ir pra
nešė nelaimės vietą. Tada‘iš

dienas, kol buvo išgelbėti.

i
Buvusi katalikų vienuolė parlamentui 
Fairhaven. Mass., suimta

Prezidentas \ixonas 
skelbė numatąs 

į žvalgybos (CTA) direkto 
; riumi paskirti atominės e-
; nergijos komisijos viršinin-

atskrido helikopteriai ir li-, Bolivijoje ir kaltinama, kad i Turkijos generolai nepa- ką SchlesingerĮ.. Dabartinis 
j kusius gyvus išgelbėjo. 'dalyvavusi sąmoksle nuvers-; tenkinti parlamentu, kad jis ( IA viršininkas jau sulaukė

i Į į ti Bolivijos valdžiai. Tie labai lėtai vykdo socialines 60 metų amžiaus ir turi išeiti
aidžią Į pensiją. Jis būsiąs paskir 

suojami Kubos diktatoriaus.> j tauriai. tas ambasadoriumi Irane.
Pasibaigė J, Tautų ; sąmokslininkai buvę finan-i reformas, ir grasina va 

1 suojami Kubos diktatoriaus, paimti Į.savo rankas.
sesua

Susekta. kad narkotiku

LINKIME MŪSŲ SKAITYTOJAMS,
_  Į Baigėsi Jungtinių Tautų biznieriai j Ameriką narko-

! 27-ji sesija, nieko ypatingo, tikus gabendavo paslėptus 
Apačioje Harry ir Bess Trumą-' nenuveikusi. JAY ir kai ku- Vietname žuvusių kariui 
nai. kai jie prieš 3 metus minė- rios kitos valstybės norėjo, karstuose. Spėjama, kad to- DARBIAMS,
jo savo vedybų 50 metų sukak- Kad būtų išspręstas kovos k*u būdu čia narkotikų buvo'
ti. Viršuje jie prieš vedybas. §u taprtautiniu teroru klau- atvežta už milionus dolerių. M1NGU NAUJŲJŲ METŲ!
Trumanas savo būsimą žmoną simas. bet ii jis paliktas to- * * *
Įsimylėjo, lankydamas sekma- Jimesnėm studijom. Jungti- Taiwane parlamente rin-
dieninę mokyklą, kai jam buvo nių Tautll vėl nepaklausė ir kimus laimėjo dabar vai-!
lik 6 metai. J Izraelis. danti nacionalistų partija.

t

' Įvežti iš užsienio neribotą ' skelbta. 
PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI-• kiekį mėsos. Tuo būdu no-j

KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI, REDAKCIJA IR

ADMINISTRACIJA

rimą užkirsti kelią
kainu kilimui.

* * •
mėsos

Italijoj norima narkoma
nus laikyti ligoniais ir dėl to 
nebausti, o gydyti.

Žinių agentūrų korespon
dentai laikraščiams pateikia 
tokius tos nelaimės vaizdus, 
kurie prilygsta atominės 
bombos sprogimo padari
niams.
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Naujųjų Netų išvakarėse
NARKOTIKŲ PROBLEMA sakyta griežtai sekti labora- 

| SOVIETŲ S-GOJE į tonjų darbą.

Pagal seną tradiciją, Naujųjų Metų proga visi linki. 
vieni kitiems laimės, pasisekimo ir kitų panašiu ncapibrėž- į 
to turinio vertybių, kurios tik labai retai žmogui yra pa
siekiamos, ir kitais metais vėl tų pačių reikia iš naujo lin
kėti. Dėl to mes ir nesiryžtame čia „neklaidingai“ prana-i 
šauti to. kas per ateinančias 365 dienas vargu beisikūnys, 
o tedristame tik pasvato'ji apie tai, kas mus džiugintų, jei 
tos svajonės virstų realybe.

LIETUVOS ATSTOVO JUOZO KAJECKO SUNKIAI ATSAKOMI

SVEIKINIMAS I KLAUSIMAI
. . ... . , 1 vt i 4.-i • ru i- tavI Prieš 2 metus Piatigorsko

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 1973 Metų proga giliai! Jiesią ir aiškią teisybę Narkotikai — didele JAV yaigty laboratorijoje buvo 
nuoširdžiai sveikinu visus geros valios lietuvius. 1 mėgstąs skaitytojas ameri- nelaime, et nuo jos neii* s kt gTUpė kui-j gamino

c r -------- . . • . ! kiečiu laikraštv ke ia ei e laisvi ir kiti kraštai. Tas pat , . & 1 ’Su,.bu pasigėrėjimu prisimenu visų JAV lietuvių. • k Jiuos iis Mv« klausimas jau iškyla ir So- her01na-
veikmių bei organizacijų ar pavienių asmenų ryžtingu.
žygiu. be. veiklų Lietuve. Ubu. 1972 metai, Ta. l.ud.j. * kvm* Jam neaišku: 
gražų prisirisimą bei kilnią ištikimybę ir meilę Lietuvai. Į
Ypačiai mums prisimintini besibaigiantieji metai mūsų1 Jeigu demokratija yra 
tautiečių Tėvynėje žygiais ginti tikėjimo, sąžinės laisvę i neginčytina gėrybė, o dikta- 
bei pagrindines žmogaus teises, Romo Kalantos ir kitų j tūra — nepateisinama blo- 
gyvybės auka. Besibaigiantieji metai prisimintini taip pat gybė. kodėl dabar ispaniš

ka trokštume kad Lietuva vėl atgautu laisve ir nemiklau ' kaip Jaunimo Metai, kada įvyko II-sis Pasaulio Lietuvių i koji diktatūra spaudoje ne-
šia tiokstume, kad Lietu, a ei atgautu laisvę n nepnklau- ( Jaunimo Konzresas ir IV-ii Lietuviu Tautiniu Šokiu šven ! pakenčiama, jugoslaviškoj: pose rasta kilogramas nar- : .......
somybę, kad mūsų tauta be svetimo įnamio grėsmingos į į. JAy prezidento žmona ponia Patricia i kotik* skeliančio halinei-1. Špudeni buvo išleisti jsta-

; Nixon. Tie keli 1972 metų įvykiai patvirtina nenuilstamą' ^ina- Afrikos valstybių dik-
i ,. . . v. -i i • i • . • i • -m -ii tatūros beveik nevertos mi-Iietuvių ryžtą veikloje Lietuvai Laisvę ir Nepriklausomy- į ... . ,... ... ....

, -• vi • . neti, o sovietiškoji ir kinis-bę atgauti bei kenčiančių Tevyneje tautiečių likimų page- | — jau kone demokrati-
rmtu įjos giminės ar draugės?

Giliai nuoširdžiai dėkoju visiems už kilnias aukas Į Kodėl kultūriniai atsili 
ir veiklą Lietuvai. j kusiose šąlyse vergija yra

_ . x ............ . .. . net Jungtinių Tautų smer-
I aip pat nuoširdžiai dėkoju visiems uz man pareiks-

Savaime aišku, visi tiek čia, tiek ii- tėvynėje pirmiau-

lazdos galėtų namie tvarkytis tik pagal savo valią.

Bet, deja. politinė tikrovė ir tarptautinė situacija dar 
toli gražu neženklina, kad toji mūsų žavi svajonė jau at
einančiais metais galėtų įvykti.

Taigi. tuo tarpu mes norėtume bent rusų okupacinio 
ležimo ir akiplėšiškos rusifikacijos sušvelnėjimo, bent j 
didesnės kultūrinės laisvės tėvynėje, bent mažesnio kūrė-! 
jų minties ir jų talento prievartavimo, tautos charakterio1 
žalojimo ir režimo įvaiytos visuotinės baimės nutiesi
mo. baimės, kuri lyg storo stiklo siena skiria mūsų tautieti 
nuo tautiečio.

Bet ir ši mūsų svajonė vargu realizuosis, nes pastarų
jų dienų brutalūs okupanto veiksmai liudija kaip tik vi
sišką priešingybę.

Taigi, telieka mums tiktai pasitikėti kovose dėl savo 1 VVashingtonas, 
egzistencijos užgrūdintos mūsu tautos ištverme, jos žmo-' 
nių tautinės sąmonės gajumu, jų išmintimi ir budrumu vi
sose jiems pažįstamose situacijose.

. kiama ir persekiojama, o So
tus sveikinimus bei linkėjimus Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1973 Į vietų Sąjungos praktikuoja- 
Metų proga. Iš savo pusės —nuoširdžiai linkiu visiems ; moji, kur žydai viešai par- 
malonių Kalėdų Švenčių ir laimingų, sėkmingų Naujųjų j davinėjami po $15,000 UŽ 
1973 Metų. Visagalio palaima telydi visus geraširdžius J mokvtą galvą, — nutylima 
lietuvius jų asmeniniame gyvenime bei veikloje Lietuvos . H* pakenčiama?
kb*”’ Kodėl net Vatikanas ga-

’ na griežtai smerkia ameri-
(kiečių vykdomus Šiaurės
I Vietnamo bombardavimus,
■ o visiškai nutylimi komu-

J. Kajeckas, 

Lietuvos Atstovas

1972. XII. 15 d.

Šių metų rugpiūčio 
sovietinėje spaudoje

6 d. 
buvo

Šiomis dienomis paaiškė- paskelbta, kad Kazachstane 
jo. kad narkotikus gamino; nubaustas narkotikų preky- 
Maskvoje net mokslo insti-1 bininkas. kuris užmušė žmo. 
tuto laboratorija. Vienas jos' gų iš baimės, kad šis jo nu- 
mokslinis bendradarbis su-' sikaltimo nepraneštų val- 
imtas. Laboratorijos patai- džios organams.

- 1, tymai, kurie numato dides-nacijas. , .
■ nes bausmes uz narkotikų 

Tas įvykis sukėlė didelį Pai‘davinėjimą.
sąmyšį biologinių ir chemi. Tas rodo, kad narkotikų 
nių laboratorijų bendradai- problema ir Sovietų Sąjun- 
bių tarpe. Jų vadovybėms i- goję darosi vis opesnė.

ROMANAI

Mums būtų miela, kad ir likimo atlaužta išeiviškoji 
mūsų tautos šaka ko ilgiausiai plačiame pasaulyje ir jo , 
laisve alsuojančioje žemėje žaliuotų, žydėtu ir savo tėvv-1 
nės labui bei jos garbei brandintų kultūrinį ar politinį 
vaisių.

Mes lauktume, kad „dorovingasis“ išeivijos Abelis
vis dėlto praregėtų, kad jo brolis okupuotoje tėvynėje
nėra Kainas, kuris tebūtu vertas girdvti mūsu tulžimi.

< !I
Tik, deja. ir čia mūsų Naujųjų Metų optimizmą vėl i 

gana slogiai pritemdo realūs mūsų išeivi akosios kasdie-j 
nvbės faktai. Mūsų veikėjų garsiai linksniuojamas patrio- ; 
tizmas darosi vis labiau tiktai žodinis liežuvio isibėgėji-! 
mas. ir mūsų išeivijos masių dėmesys mūsų pačių sukur- Į 
tom kultūrinėm vertybėm ir lietuvybės tęstinumui dažnu ! 
atveju tėra tik visuomeninei padėčiai išsaugoti laikinai i 
reikalinga reklama.

Mes gėrimės paskiių Lietuvos žmonių heroizmu, ta
rytum tai būtų mūsų nuopelnas, o mūsų pačių heroizmas į 
reiškias tik popierinio grašio retu ir skaudžiu išsižadėjimu 
Net mūsų kančios, kuriomis kadaise didžiavomės, šian
dien daugeliu atvejų tėra tik dėl materialinės gerovės' 
persidirbimo ir visokeriopo persitotinimo sukelti kentėji 
mai ir vienas kito neapykantos sužadinta graužatis.

DIDŽIAI GERBIAMI REDAKCIJOS NARIAI,

Artėjančių švenčių proga, noriu Jus visus pasveikinti ti. perdaug aštrūs ir nuogi, 
ir pasidžiaugti, kad Jūs ir pereitais metais atlikote tokį ; 
didelį darbą.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas

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

NAS LIETUVIS, I dalis, 412 kaina §2.50.
psl., kaina minkštais virše
liais $4.50, kietais — $5.00.; Agonija, romanas, antra 

To paties romano II dalis, laida, pai ašė J. Gliaudą. 406 
414 psl., kaina minkštais psl., kaina $5.00. 
viršeliais $6.00, kietais —■
$6.50. ' Aloyzas Baronas: VIENI

AI MEDŽIAI, 117 psl. kai-
; nistų vykdomi žudymai Pie-1 T ?^t.a“tIas Ą!antas» ŠVEN- na $ 1,50.
i tų Vietnamo užimtose srity. I \on?a“Į v » ♦ v i ♦ r-v! nas, I dalis. 40o psl., kama Vvtautas Volertas. GY-
’ ’ ' minkštais viršeliais $5.00. VENIMAS YRA DAILUS,

i Laikraštis sako irgi nega-
i lįs atsakyti į tuos klausimus, 
į nes jie esą perdaug papras-

Vietoj švenčių sveikinimų mano šeima skiria lietu- ! 
viškai spaudai 50 dolerių.

Su pagarba

Dr. J. K. Valiūnas

PATS SAU AKIES 

NEKERTA

J. Kralikauskas, VAIŠ-

32 32

Mieliesiems LIETUVIŲ FONDO šeimos nariams

, kad atitinkami
nuotaikingų Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujųjų 1973 , vykdomi.

romanas iš lietuvių emigran- 
! tų gyvenimo, 242 psi., kai* 

VILKAS, premijuotas ro-įna $2.50
manas, 234 psl.. kaina $4:50,

į D. Nendrė, AIDAS TARP 
Brėkšmės našta, romanas. DANGORAIŽIŲ, romanas, 

j parašė Jurgis Gliaudą, 384 365 psL, kaina $5.
1 psl.. kaina $6.00.

. . Į . ! Aloyzas Baronas. PAVA-
Zinome, kad oras, upių ir, Pranas Naujokaitis, PA-i SARIO LIETUS psl

!net jūrų vanduo jau taip už- Į S1SĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,'ka]na „unkštais' vąšeliais 
teisti, kad galima net pra-; 232 psl., kaina $4.00. i $2.59, kietais $3.75. 
dėti trokšti ar užsinuodyti.
Žinome, kad yra ir įstatymai! ,į,|auoįa; BRĖKŠ- i Vėjas lekia lyguma, roma.
kovai su ta blogj^be, net su-. MES NAŠTA, 384 psl., kai- nas parašė Aloyzas Baro- 
kurtos specialios tarybos,; na $6.00.
kurios priv alo prižiūrėti, i

nas, kaina $4.00.

Metų linki

Lietuviu Fondo Taryba ir Valdyba

įstatymai Birutė Kemėžaitė, 
DIEV! AŠ IŠEINU...,
psl., kaina $4.50.

Bet gal nežinome, kad 
j daugumos valstijų administ
racija toje siūtyje dirba at- 
bula ranka.

SU- į Dailininko žmona, roma-
' 294 nas paraąė Juozas Tininis,

i kaina $5.00.l
| Pragaro vyre.ny,i«, pre-j Namas eeroj ,„žj r0,
!mijuotas romanas parašė. kus> kaina$4.C0.
j \ ytautas Volertas, 273 psl.,, manas. parašė Jurgis -Tan- 
»kama $o.00. 1I

a c • i — • 1 Dešimtis valstijų turi spe- . z. - i *di, bet ne atvirkščiai. Mazie- į ,ia b ai su tai- ,, AIp'^ rom»^s autorius
, tnvj-n j 1 Kazys Karpius, 227 psl., kai-1

nimo, bet ir mokyklų vado
vybės. Kaikur lietuviai di-( siems tenka jungtis, megzti §a> kurfog sudaiytos iš ap.

oooaoscoaosec^ «32osooooq<»9

Bet Naujųjų Metų išvakarėse vis dėlto dar tikėkime, 
kad tai nėra paskutinioji mūsų diena. Tikėkime laisvės, 
proto šviesos ir artimo meilės grįžimą ir mūsų pačių atgi
mimą. Tikėkime, nors tų stebuklingų Metų ir nesulauktu
me.

Ką kiti rašo?
MILŽINO NARVE 

NERAMU

Tėviškės Žiburių gruodžio 
7 d. vedamajame rašoma, 
kad milžiniškame prievarta 
suvalytų tautų narve, kuris i 
vadinamas Sovietų Sąjunga, 
ne visi garbina vvresniji 
„broli“ -

esant sovietiniame narve, 
„kyla klausimas, kokie bus 
tos įtampos rezultatai. Ar 
visi tie rezistenciniai įvykiai 
privers sovietinį milžiną su
švelnėti bei palengvinti at
mosferą, ar priešingai — 
suerzins ir sukels laukinio 
mosto žiaurumą? Tai dile
ma. kuri'jau pradeda aiškė
ti“.

Tėviškės Žiburiai rašo:

„Naujausi pranešimai, pa
siekę laisvąjį pasaulį, bylo
ja apie prasidedanti Mask
vos siautėjimą Pagrindinis

rektoriai pakeičiami rusais,! savo siūlus, išminti siautė- j nipkamų specialistų. Kitur į na $5-00’ 
' ad stropiau budėtų ideolo- janti milžiną n grįžti tylion, taiybcse dalyvaują at- 

ijos sargyboje. ; rezistencijon, kunos nepa- sįovaj fų įmonių, kurios dau-
j siekia milžino žvilgsnis*

Užkliuvo ir teatras, kur 
bent retkarčiais sušvisdavo!
tikrojo meno ir lietuviškos SOVIETAI KEIČIA SAVO 
dvasios momentai. Antai,! ŪKIO PLANĄ 
režisierius Jurašas, vos pra-!
dėjęs reikštis, . maskvinių!
pareigūnu buvo išstumtas is , . - p ,
teatro žurnalai "Nemunas“: ™ numatyta P?™enybe kas- 
ir “Kultūros Barai“ turėjo dl?mn10 P^e.kalatnmo ga-
pmmti naujus varžtus. į v ik , ? , .. - t.- J .. cio plane buvo numatyta pa.mu ir Kauną pradėjo plūsti , J r_r J 1 kelti sunkiosios pramones
gausios šeimos iš Sov. Są-; gamybą 7.6' < ir plataus var- 
j’ungos. Nors butų labai; tojimo gaminiu — 8.17c. 
trūksta, tačiau Kaunui ir| Dabar tas p|anas keis.
Vilniui įsakyta tokius atei-| t į,, nutarta vėl pirmeny. 
vius registi-uoti šia proporci-! b skirtj sunkiajai pramonei. 
ja - tiys ketvirtadaliai ru- Jos ba bua stengiama.

si padidinti 6.3rc, o plataus 
vartojimo prekių — tiktai

sų. vienas ketvirtadalis lie
tuviu. Tuo būdu norima at-rusą, kad tenai 

„drąsieji, kurie pajėgia bū-i 
ti sau žmonėmis ir narve gy
vendami. savo slaptais raš
tais, proginiais pareiškimais
kalba už milionus nebylių, 
kurie nepajėgia ar nedrįsta 
pareikšti savo balso“, kad
didžioji spauda, rašiusi apie jos taikinys—jaunimas bei 
rezistenciją Sovietų Sąjun- mokykla. Mat, kompartijos’ 
goj. ryškiausiai išskiria žy- pareigūnai labai nustebo, 
dus. ukrainiečius ir liet kai Kauno jaunimas. 30 me- 
vius; kad gyvenimas ta: ... tų auklėtas komunistinės, 
narve pasidarė toks sunkus, sistemos, išdrįso demonst-1 laikyti
jog žmonės ėmė rizikuoti; ruoti prieš vergiją bei reika- reikia milžiniškos jėgos, 
savo gyvybėmis ir turima lauti Lietuvai laisvės. Dėl to' ^ėl to geriau yra. kai milži-, išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
duona, kad, tokiai būklei nukentėjo ne tik dalis jau- tias snaudžia, o mažieji bu-: metams $7.00.

miešti lietuvius gyventojus 4.5G. 
ir pasiekti Rygos proporciją.1 Bet Kremliaus valdovai 
kur latviai jau atsidūrė ma- tvirtina, kad būtinai reika- 
žumoje. Iš minėtų faktų ma- lingu prekių nepritrūks, 
tyti, kad rusų spaudimas! Kad dabartinė ponybė vi- 
Lietuvoje ima didėti. ' sa ko turės ir kitais metais.

nėra abejonių, nes jai nieko 
Kol kas nematyti, kad so- netrūko net didžiausiais ba- 

vietinio narvo atmosfera do metais. Bet eiliniams pi_ 
švelnėtų. Milžinas pabudo ir liečiams. matyt, reikės dir- 
ima siautėti. Mažiesiems tai žus susiveržti.
kelia gyvybinį rūpestį. At- 

milžino spaudimui
Paragink savo pažįstamus

giausia užteršia orą ar van
denį. Kai kur jie tarybose 
net vyrauja.

Aišku, kad tokios tarybos 
nenušvarins nei oro. nei 
vandens, nes jų atstovauja
moms įmonėms tam reikalui 
reikėti} išleisti daugiau ar 
mažiau Dinigu.

San. Muskie. kovos su tar 
ša čempionas, rengiasi pa 
riūlvti įstatymo sumanomu 
kuriame būtų pasakyta, kad 
ie. kurie teršia aplinką, ne- 
ali dalyvauti sprendžia’*" 
a’su kovai su taria taiybo 

se.

JAV DVARININKAI 

DŽIAUGIASI

su pasitenkinimu 
JAV dvarininkai 

džiaugiasi dabar palengvė
jusia prekyba su Sovietų Są
junga ir reikalauja, kad ir 
sovietams būtu taikomos to-

„Vilnis4 
rašo, kad

RETO
Rezistencija, romanas, j TflOlVFT T1VTO 

parašė R. Spab's, 429 psl.,' |lzvlTlUr.l w 
kietais viršeliais, kaina —
$6.00. ;KNYGA

GANA TO JUNGOAndrius Valuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš! 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280; 
psl., Raina $3.00.

į
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, II tomas,
128 psl, kaina $4.00.

< •
Anatolijus Kairys, IŠTI

KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro-; 
manas, kaina $5.00.

)
Birute Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

I
Kazys Plačenk. PULKIM i

ANT KELIŲ.... romanas iš j
kun. Strazdelio gyvenimo ' Paskutinis — trečiasis — doku-
I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00 mentuo(as Kipro Bielinio atsi

minimu tomas. Jis liečia mūsą
Nemunas teka per Atlan-

,. ........................................... tę, Vytauto Alanto 5 nove- "‘Priklausomybės 1917-1920 m.
klos pat didžiausio palanku-, 263 psl., kaina minkštais kovas ir nepriklausomos Lietu- 
mo prekybos sąlygos, kaip,viršeliais$3.00.Įlietais$3.50;
ir kapitalistinėm valstybėm.- i vos gyvenimo pirmuosius metus.

Aitvarai ir giria, Jurgio Knyga gaunama Keleivy, Dar* 
Gliaudos romanas iš partiza hininke. Drauge ir kitusPajuokos bijo net tas, ku- nų veiklos, 254 psl., kaina, " pas

ria jau nieko nebijo pasauly. $4.50. 1 knygą platintojus. Kaina $5.00.
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TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas SAS NIEKO NEVEIKIA. 

JTO NIEKAS NEPEIKIA.

L Bendruomenė rūpinosi
• •

imigracijos muziejumi
Šj rudenį New Yorko čiau muziejų plėsti, ir tokiu 

mieste. Liberty saloje esan- atveju galine. bės turėti savo 
čioje Laisvės statulos bazė- skyrių būtų palankios, 
je, prezidentas Nixonas per
visas JAV nuskambėjusias Muziejaus kuratorius, ša- 
iškilmes atidarė Imigracijos lia nuola inių kolekcijų, pro- 
muziejų. Atidarymo iškil- jek.uoja išstatyti ekspona- 
mėse teko dalyvauti ir ke- tus, atžyminčius ar tai vie- 
liems Lietuvos Vyčių ir Ba- ną iš tautybių, ar kuri nors 
tuno organizacijų lietuvių laikotarpi, ar vieną kuri ku'.- 
veikėjams, kur, didžiam jų tūrinį požiūri. Tokiose spe- 
nusivylimui, patirta, kad lie. daliose, nors ir laikinose ko. 
tuvių skyriaus muziejuje ne- lekcijose žadama lietuviam 
sama. Muziejuje vietos ne- surasti vietą net ir prieš mu- 
atsirado lietuvių tautai,, A- ziejaus praplėtimą.
merikai atidavusiai trečdali 
savo gyventojų, tą indėli ne
siteikiant nei gausesniais 
eksponatais atžymėti.

Kuratorius buvęs painfor
muotas, kad JAV LB suda
rys lietuvių komitetą, kuris 
talkins eksponatų sutelki- Povilas- 

Sveikintina lietuvių spau- me ir patarimais, šio komi- į 
da. šiame reikale parodžius teto suorganizavimą JAV ; 
ypač didelį susirūpinimą. LB Centro vaidyba yra pa- 
Nepagailėta straipsnių ir net vedusi Nevv Yorko LB apy- 
vedamųjų. Teisingo žuma- gaidos valdybos pii minin- 
listo vardan drįsta pabarti kui Aleksui Vakseliui ir jo 
ir vieną mūsų darbu su ki- sutikimą bei pritarimą yra 

gavusi. A. Vakselio pavar
dė muziejaus vadovybei yra 
pristatyta kaip oficialaus C. 
valdybos atstovo.

Keleiviui perėjus į Social
demokratų s-gos rankas, Po
vilas iki mirties buvo vienas 
jo patikę inių, o paskuti-
niais metais — jų iždiniu-
l’.l -

Visur jis buvo pareigin
gas. Ką apsiėmė, visada ge
rai atliko. o ko numanė ne
galėsiąs atlikti — neapsiė-

Brazaitis tarp Keleivio patikėtinai 19"» meta eJi tarp ju antrasis iš kairės pusės) '

dininkoir kitas valdybos na- labai patenkintas šią paliki
no pareigas.

Kai ALSS įsteigė Litera
tūros Fondą, Povilas vienas 
pirmųjų į jį atskubėjo su 
keliais šimtais dolerių ir ta
po jo garbės narys, šiemet njve

buvo išleisti VIa- n'10

iro bvlą vedantis Generali
nio Konsulato advokatas.

jo lėšomis

Teismo posėdyje taip pat 
dalyvavo Lietuvos generali
nis konsulas Nevv Yorke A- 

Sunut's ir. Susivieni- 
Lietuvių Amerikoje

do Požėlos atsiminimai, ku- sekretorius A. Budreckis
riems jis paklojo kelis tūks- .........advokato But-
tančius dolerių. kaus parodymams

tais nenorintį dalintis lais
vinimo veiksnį, per kurio 
vadovų apsileidimą muzie
jaus vadovybės kreipimasis 
nebuvo išgirstas, ir to išva
doje lietuvių ateivija į JAV 
nebuvo tinkamai muziejaus 
kolekcijose atžymėta.

Lietuvių Bendruomenę at
stovavusios Zerr ir Bulvi- 
čienė atkreipusios dėmėsi, 
kad latvių ir estų tautybių 

Patyrus apie nepakanka- ^prezentacija muziejuje e- 
mą lietuvių imigrantų repre
zentaciją, JAV LB Centro 
valdyba tuo klausimu ypač 
susidomėjo ir ryžosi esamą 
padėtį atitaisyti. LB Centro 
valdybos narė Aušra Mačiu
laitytė - Zerr prieš kurį lai
ką yra padariusi reikiamus
žygius Washingtone esan
čiame Departament of In- 
terior, kurio žinioje Imigra- *vhZq 
eijos muziejus veikia. Š. m.

santi negeresnėje padėtyje 
kaip lietuvių. Kuratorius pa
reiškęs norą sueiti į kontak
tą su latviu ir estų vadovais. 
Taip pat pritaręs minčiai, 
kad, dedant pastangas iš

gauti atskirus skyrius, Pa
baltijo atstovai pastanga? 
koordinuotų. A. Zerr paža
dėjusi šiuo klausimu pain
formuoti latvių bei estu va- Povilas Brazaitis (vidury) su Amerikos Lietuviu Socialdemokra 

tu S-gos Literatūros Fondo nariais Jonu I’akalka (dešinėje) ir 
Jonu Vilkaičiu (kairėje) 1971 m. gruodžio 12 d. !’ Brazaitis ?iam 
fondui paaukojo kelis tūkstančius doleriu. Jo lėšomis buvo iš
leisti Vlado Požėlos atsiminimai.

neuž'eko darbo, todėl Povi
las išsimokė račiaus amato.

» w *

Barzdų kaimo apylinkėje 
buvo nemažai šviesių žmo
nių. kurie galvojo apie savo 
ir viso krašto geresnės atei
ties įgyvendinimą. Ten jau 
pačioje šio amžiaus pra
džioje pradėjo veikti social
demokratų kuopa. Ten ją 
lankė žymūs revoliucionie
riai. Kuopai oriklausė ir Po
viliūnas, dar tik keliolikos 
metų vaikinas. Jis ten net 
sekretoriavo.

1905 m. revoliuciniame są
jūdy Barzdų žmonės buvo

Ypač Keleivio įstaiga 
daug nustojo, netekusi Po
vilo. Jis buvo nagingas žmo
gus. Atėjęs į mūsų įstaigą, 
jis ir neprašomas rasdavo, 
kuo gali pagelbėti.

Jis, kaip iždininkas, kas 
savaitė ateidavo pasirašyti 
čekių. Giuodžio 7 d. atėjo ir 
skundėsi gerai nesijaučiąs. 
Kitą antradienį patyrėme, 
kad jis jau ligoninėje. Ket
virtadieni ten jį aplankiau. 
Atrodė gerai, buvo tikras, 
kad gal šeštadieni galės ap
leisti ligoninę. Pasirašė če
kius. pasikalbėjome, net pa
juokavome. Aš apleidau li
goninę, o Povilas po 5 va
landų mirė.

* * w
Išėjo mūsų Povilas ten, iš

z’’... į p (į Buikai
■' ’ ' ' •’nbiįoie, ka

me Butkus padarė praneši
ma Petuvių kolonijai apie 

t ’ ''kum » oje Lietuvoje 
•• p n<'matvtais
ten av' enan. iais savo gimi
naičiais.

LGK

ALTOS VALDYBA

Amerikos Lietuvių Tary
bos centro vaidyba gruodžio 
8 d. posėdyje taip pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis, vicepirm. 
Teodoras Blinstrubas, Povi
las Dargis. dr. Kazys Šid
lauskas, kun. Adolfas Sta
sys ir dr. Jonas Valaitis, sek. 
dr. Vladas Šimaitis, ižd. 
Juozas Skorubskas. fin. sek. 
Aleksandras Pakalni-kis, pr. 
sek. Emilija Vilimaitė. na.

i — Teodora Kuzienė, 
Rimantas Staniūnas ir Vy
tautas Vepšlas.

SPAUDOS TALKININKAI

V. Barvydas iš Sault s-te 
Mary. Ontario. užprenume
ravo metams Keleivi, kaip 
kalėdine dovaną, savo bi
čiuliui Ben Dabu’skiui, ten 
pat

ne 'paskutinėje vietoje. Re- kur nebegrįš, bet jis paliko, 
akcijai užėjus, jie ir kentėjo su Juo an-'iaa santykiavu-J Jonas Bartašius, gyvenau

gruodžio 4 d. Aušra Zerr Plačiau minimu klausimu 
kartu su Nevv Yorko LB apy- kuratorius Kalioj) norėsiąs 
gaidos nare Marija Bulvi- su LB atstovais pasitarti at- 
čiene buvo laivu nuplauku- Vykęs į Philadelphiją, kur; 
sios į Liberty salą, ^ur ap- esanti rajoninė National 
žiūrėjo muziejų ir taiėsi šų Park Service įstaiga ir kuri 
muziejaus kuratorium Ed- muziejų administruojanti. 1 
vvard Kallop. ' ” ' i--

........................ i Keletas faktų apie pati ,
LB atstovės muziejuje už- muziejų. Jis pradėtas orga- 

tikusios tris eksponatus, ku- nizuoti 1954 metais prez. 1
lie buvo pažymėti, kaip at- Eisenhoueiio administiaei- jjs buv0 sudegintas „ peIe. 
vežti is Lietuvos. Tai bute jos laikotarpyje.. 1962 me-'3. v

daugiau negu kiti. T<?n savo 
namuose žandarų buvo nu
jautas žymus kuopos veikė
jas Andrius Baltrušaitis. 
Jaunas Poviliukas visa tai 
matė ir išgyveno, bet tie įvy
kiai jo neatbaidė nuo kelio, 
kurį jis buvo pasirinkęs.

Pažvmėtina. kad Povilas

siems nepamirštamą 
n ima

atmi-, tjs Windsore, Conn., užsakė
! me‘ams Keleivi, kaip kalėdi-

n . t, - i dovaną, S. J. Saliamonui
Ilsėkis, mielasis Povilai. Į Hartforde. Conn.

ramiai Mount Hope kapiniu!
zemeje.

J. Vanagas

NEVV YORK, N.Y.

j Agnė Maneikienė iš Men- 
i dono. Mich., užprenumeravo

Keleivį Bernicei Markus iš 
Colon, Mich.

Palikome b raza;cio
* v * nuo demokratinio socializ- Lankėsi iš Lietuvos pabėgę;

mo kelio nenukrypo ir tada. 
kada socialistinis sąjūdis iš. 
gyveno didžiausią krizę, ka- j§ okupuotos Lietuvos ne
da kaikas nuėjo net raudo- ?enjai a‘bėeęs advokatas 
tnosios diktatūros garbinti. Zigmas Butkus gruodžio 4-

Butkai

Ačiū visiems už prasmin
gas kalėdines dovanas savo 
bičiuliams ir paramą spau
dai

katalikiškos 
rankų 
pjaustyti
ponatai muziejui buvę pa- ziejaus įkūrimo prisidėjusio. 
dovanoti paskirų asmenų, per 70 organizacijų ir visa ■

18 "d. artimųjų kitų kitokiom pažiūrom. Kul
ių būrelis palydėjo Po-} ėjo ar diibo tą ar kitą visuo- 
Jrazaiiį į Fores Hills;1 meninį darbą. — vis ne dėl 

L kapinių krematoriumą, kur savo naudos ar garbės, bet
Nuo žandarų akių 

Įėjo pasislėpti kuopos na 
riai. Buvo iškrėstas ir Povi- 

>eJ?s Jas. bet nieko įtartino pas jį 
a_ nerasta. Jis buvo paliktas 

baigęs. —i policijos priežiūroje. Kas 
iši bet buvo -viesaus proto, to- savaitė jis turėjo registruo-

dėl visų bendro labo. Jis ne-! 
siveržė alkūnėmis į priekį.

ie-

mokvk'a
, . , .-. ...... Prieš išvežant velionį
kui ių. kaiKune netuiejo net eile pavienių . amerikiečių., LiabirTo laidojimo įstaigos j dėl daug daugiau išprusęs 
lietuviškos pavardės. Muzie. Muziejaus įstaigoje dnban-Jten sU velioniu atsisveikino i negu neviena? ir daug kia-
juje neišstatytas, bet jo va- ti lietuvaitė Mariane Grv- 
dovybės turimas dar vienas bauskas, kurios motina tebe- 
eksponatas. Tai iš Lietuvos prenumeruojanti lietuvišką; 
atvežtas vyno puodukas, ku- spaudą. Savo ruožtu ši be
ris naudojamas žydų rituale, tuvaitė pažadėjusi LB atsto- 

j vėms savo talką.
Atstovės pasigedusios eks-

Jackus Sonda Amerikos Lie. J siu ragavęs. Jis mėgo spaus-

Povilo jų eilėse nebuvo. 10 dienomis lankėsi su žmo-Į 
ra įvairiais reikalais Nevv Į 

nega- y01ye ir apylinkėse. Lietu-;z w - - i

4'“ČS4
tis valsčiuje ir kas mėnuo 
apskrityje už 20 kilometrų.

Keleivio administracija

VIETNAME TIK 24.900 

AMERIKIEČIU KARIU

JAV LB Inf.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI 

Sočiai Democracy in Tsa-!

tu vių Socialdemokratų s-gos j dinta žodį nuo jaunų dienų1 Nepakęsdamas tokios pa- 
Centro komiteto, tos sąjun-; iki gilios senatvės. Jis ir Ke- ; dėties,. Povilas 1912 m. iš- . . .
gos Literatūros Fondo, 'jos; leivio biblioteka daugiau nei! vyko į JAV. Kuri laiką pa- dimąkas. kurio parodymais 
60 kuopos, Lietuvių Darbi-j kas kitas naudojosi ir yra gyvenęs Fitchburge. Mass.,

i ninku d-jos i; Keleivio var-j perskaitęs, tur būt. visus ge-Į persikėlė i \Vorcesteri. Čia 
, du, Andrius Keturakis Al-; ruosius veikalus. Jis ne tik! tuojau įstojo į socialistų

vos Generalinio Konsulato} Prieš 10 dienų Vietname 
New Yorke advokatų kvie-' bebuvo tik 24.900 amerikie- 
čiamas. gruodžio 8 d. jis da-j čių karių, iš jų pėstininkų 
b-va .o liudim'nku federali-; 14,000, oro pajėgų— 7.900. 
niame teisme Trentone vie- jūrininkų — 1.500, marinų 
noie palikimo byloje. Gerai — 1.300 ir krantų apsaugos 
mažindamas sovietinės Rusi- — 100. Ti k ten buvo ir 
jos okupuotai Lietuvai pri- 1965 m. pradžioje, 
mes'us įstatymus. Butkus
na«bf>dė kaip efektingas liu. Šiandien tas skaičius bus

dar labiau sumažėjęs.

ponatų, randamų kitų tauty-1 
bių skyriuose: tautinių dra-} 
bužių. indų. papuošalų, la-i 
gaminu, laivokarčių, trauki-!
nio bilietų, metrikų, foto-} . " ................. “‘j Velionis Povilas nebuvo
grafiju vaizduojančių tau-'*"**^ Lithuania. 1893-1904,} tas. kurį vadintume vadu. 
tinių grupiu kultūrinius pa-Į, T o , ... . Jis ir pats save laikė papras-
sireiškimus? I by Leonas Sabaliūnas, at- tu eiliniu kai eiviu. Bet jis

Įspaudas iš Slavic Review visuomenėje buvo lyg 
Muziejaus vadovybė pa- žurnalo 1972 m. birželio mė-1 tas dideliu rūmų mažas stul- .

geidauja daugiau lietuvius nėšio numerio. 20 psl., kai- be kurio tie į-ūmai ne- . Velionis Povilas pasauli
ateivius reprezentuojančių na 81.00. Galima gauti Ke-* įtaikytų ir oakryptų. Jis}i-vy(i° i^S6 m. vasario 27 lys. Kai buvo sukurtas Bal- 
eksponatų. Lietuviškąją ko- leivio administracijoje. j mūsų visuomeninėje dirvoje; /Suvalkų krašte. Barzdų fas — ten buvo ir Povilas, 
lekciją norėtų ji papildyti ir i lyg tas šaltinėlis, nešąs sa-: kaime ir to paties vardo vėliau kurį laiką jis buvo

pni- vo gaivų vandenėlį į upeliu, valsčiuje vidutinio ūkininko 
ką. o iš ten į upę ir plačiuo
sius vandenis.

i tos skyriaus Ir Jonas Valiu- 
į konis Balfo skyriaus vardu.

skaitė kitų.lėšomis išleistus'kuopą. Netrukus išvyko i 
raštus, bet, kaip vėliau ma-' Bostoną ir čia gyveno iki 
tysime, ir pats daug prisidė-1 mirties. ,
jo prie jų išleidimo. | !

Žodžiu, velionis buvo vie-} Bostone anuomet lietuvių 
nas iš tokių, kurių atmini-’visuomeninis gyvenimas jau 
mas gyvųjų tarpe išliks ii- buvo gana šakotas. T uoj į jį

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

"KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU

Kalendorius
gai nepamirštamas. įsijungė ir Povilas. Jis čia

t socialistų, SLA kuopos, klu
bo ir kitų organizacijų na-

Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitiniu šal
tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite

net centro direktoriate. Pra- jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu:
KELEIVIS 

636 E. Broadwav 

So. Boston, Mass. 02127

eksponatus periodiniai pa- Tai bus pirmas megim- 
kaitalioti. Dabartiniu metu, mas angliškai skaitančius 
muziejui vietos stokojant, supažindinti su ano meto 
lietuviams gauti savo skyrių Lietuvos socialdemokratų 
vilties nėra. Planuojama ta- sąjūdžiu.

eimoje. Joje buvo 11 vaikų, dėjus veikti Altai. Povilas 
į iš jų šiandien beliko jau- visą laiką buvo Jo skyriuje 
i niausiąs Juozas, gyvenantis vienas iš socialistų atstovų. 

Jis buvo kuklus, pakantus Šiauliuose. Visiems namie nevienerius metus ėjo jo iž-
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Iš okupuotos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Respublikinių premijų 
laimėtojai

Respublikinę premiją už 
literatūros ir meno kūrinius 
laimėjo šie asmenys:

niame gyvenime 
nusipelniusio žemės 

į darbuotojo vardas.

11 suteiktas 
ūkio

Zarasų rajono prokuroras

Rašytojas Aleksys Chur
ginas už Dantės „Dieviško
sios komedijos“ vertima — 
„Pragaras“ ‘ 1968), „Skais
tykla“ (1971), „Rojus“ 
(1971) — ir Gėtės tragedi

jos „Faustas“ vertimą (19 
71 m.).

Dimitrijus Golovcenka „už 
nuopelnus stiprinant socia
listinį tesingumą“ apdova
notas Aukščiausios tarybos 
garbės raštu.

Pirmaujantieji kolektyvai

Valdžia nutarė įrašyti į 
jubiliejinę knygą kolekty- 

j vus „už labai gerus gamybi- 
Rašytojas Kazys Saja už i nės veiklos ir socialistinio 

dviejų dalių apysaką „Ei,J lenktyniavimo TSRS įkūri- 
slėpkitės“ (1971). Į mo 50-mečiui pažymėti re-

Rašyto'ja Vytautė Žilins
kaitė už knygą apie Tarybų

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 1972. XI. 11-12 d. 

SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

1. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas, 1972 m. 
Į lapkričio 11 d. susirinkęs Chicagoje, Sheraton-Mid\vay 
į viešbutyje, ir išklausęs iždo globėjų pranešimą, prašo vi- 
Į sus Amerikos lietuvius laisvinimo reikalams skiriamus 
| pinigus perduoti vietos ALTo skyriams arba siųsti juo.-.
tiesiai į Amerikos Lietuvių Tarybos centrą, esantį — 
2606 West 63rd St., Chicago, III. 60629.

2. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas, išklau
sęs Zigmo Butkaus pranešimą apie dabai tinę padėtį rusų 
okupuotoje Lietuvoje, kviečia visus Amerikos lietuvius 
vieningai remti Amerikos Lietuvių Tarybos ir Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pastangas išlaisvinti Lie
tuvą.

3. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas, remda
masis veiksnių gairėmis ryšių su okupuota Lietuva klausi
mu, smerkia vaikų vežimą į rusų okupuotos Lietuvos pio
nierių stovyklas ir kviečia lietuvišką visuomenę šių nutari
mų laikytis.

4. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas visų 
Amerikos lietuvių vardu sveikina Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentą, viceprezidentą, valstybės sekreto- 
įių ir lietuvių rėmėjus Amerikos Valstybių senate ir atsto 
vu rūmuose.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

GRAUDINGAS 1970. XII. 25 PRISIMINIMAS

Bartašius nuliūdęs stovi pats vienas prie savo žmonos 
litės - Bartašienės kapo Polisado kapinėse \Vind-

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
gen. Stasio Raštikio atsimi
nimų III tomas, 616 psl., kai
na $15.00.

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 24$ psl. Kiekvieno tomo 
kaina $ 1.00.

YVE YVILL CONOUER 
THE WORLD by Liudas 
Dovydėnas, 217 psl., kaina 
$5.00.

GANA TO JUNGO, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl., kaina $5.00.

LIETUVA BUDO, Stepo

no Kairio atsiminimai. 416
osk. kaina....................$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 4S0 t>sl., kai
na .................... .......... $2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ................... . $2 00

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

PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl.. kairia......  . . $4.00

zultatus .

„Tiesa“ gruodžio 16 d.
.]

kolektyvų.

DR. V. GIRDZIJAUSKUI

Lietuvos komjaunuolių ko- jau paskelbė apie 150 tokių 
vą prieš fašistinius grobikus 
„Mano neapykanta stipres
nė“, taip pat už

5. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas, įvykę j 
1972 m. lapkričio mėn. 11 (LChicagoje. Sheraton-Midvay , jonas A 
viešbutyje, ir išklausęs pranešimus apie tai, kad okupaci- į Onos papikajtį. 
nė sovietų valdžia pradeda vis daugiau vežti į Kauną ir i sore (onn 
i kitas okupuotos Lietuvos vietas kolonizatoi ių rusų. griež- į 
tai protestuoja prieš tokius okupacinės valdžios žygius j 

ž kūrinius „Žo-S mų mokslininką medicinos Į bei pastangas ir reikalauja, kad rusų vežimas būtų su- • 
jai“ (žodžiai A. daktarą Vytautą Girdzijaus- j stabdytas ir kad visos okupacinės jėgos iš okupuotos Lie- j 

ką, kuris mirė spalio 24 d. ’ tuvos būtų atšauktos.
Vilniuje. Aš čia noriu dar;
šį tą pridėti. ' 6. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas, išklau- •

' sęs Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos pranešimus, pri- t_____________ „__ .
Kompozitoriui Juozui Ka-Į Studentaudamas velionis tarja valdybos veiklai Lietuvos laisvės kovos byloje ii grobimai vistiek kartojasi, Lirpais ą 

n. x x..j x„ „„.„j ......................... ę jai vieningai oro piratai ir per Rentgeno ’OR 10 e

geriausius
humoristiniussatyrinius ir 

apsakymus.
Keleivyje jau buvo rašy- 

Kompozitorius Vytautas’ ta apie Lietuvoje mirusį žy 
Barauskas už *
dis revoliucijai 
Drilingos). s’mfoniją nr. 2 
ir „Trys aspektai“ (simfo
niniam orkestrui).

PRISIMINTI

rosui suteikta premija už vo- i buvo artimas studentų žaizd- kviečia visa Amerikos lietuviu visuomenei i • • i — • • I • • 1 . t .1 J   1 2.., \ vkalinius kūrinius.

Dailininkei Domicėlei Ta- 
rabildienei — už estampus, 
knygų iliustracijas.

Dailininkui Stasiui Ušins- 
kui — už vitražus.

Mokslo ir technikos pre
mijas laimėjo: fizikos ir ma
tematikos dr. E. V. Vanagas, 
Panevėžio „Ekrano“ gamyk
los darbuotojai V. Navickas. 
R. Purtulis. A. Tumas, V. 
Jokūbaitis: politechnikos
prof. dr. A. Paulauskas, me
dicinos prof. dr. J. Lašienė 
ir dr. E. Stalioraitienė: isto
rijos prof. dr. K. Navickas, 
filologijos prof. dr. J. Palio
nis ir matematikos doc. J. 
Matulionis.

STIPRINS KOVĄ SU 

ORO PIRATAIS

Nebojant įvairių atsargu
mo priemonių, lėktuvu už-

Žinoma, visa tai yra val
džios isakyme, bet gali būti* v 7 O
nevykdoma praktikoje. Yra. .... • KONTRŽVALGYBA LIEatsitikimu, kad lakūnai pik- , ., A. . . L . TUVOJE, Jodo Budrio at-skundžiasi net snaudai, ... , •- siminimai. 224 psi- kaina keleivių bagažo

nevykdoma. SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1S50 vnetų atsimini
mai, paraše Juozas Kapa- 
činskas; 273 pusi. kaina $3.

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

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais 32.50.

Viktoras Biržiška, DEL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše- 

, liais $2.50. kietais—$3.75.
ATSIMINIMAI IR MIN

TYS. Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl.. kaina .......$2.

į ATSiMINiMAI IR MIN-

tai

rininkų (socialdemokratų) talkininkauti. aparatų kontroliuojančius
sąjūdžiui ir bendradarbiavo ’ i spindulius kartais dar vis
su socialdemokratais. Poli-; 7. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas kviečia sugeba į lėktuvus įsinešti .•
tika jis labai nesidomėjo, Amerikos lietuvių jaunimą įsijungti į Amerikos Lietu- ginklą ar bombą. į *”toiu turi° būti beveik
motete. Daug’kS'nūSebo0 su<ia'an«as organizacijas ir per jas į Ameri-1 A..k_ja (1 85) Taip
kai jis pirmosios, komunistų kos Lletuv1^ TaiYb^ Jos velklai stipt mti. padeda neva išlydintieji į ^ai^°-’ani’J?bar trUksta
okupacijos metais buvo pa
skirtas sveikatos komisam. x T. , . , -rb.-;;- ,1. , ,. .---------- — ..... Per paskutiniuosius o me

8. Amerikos Lietuviu Tarybos metinis suvažiavimas .. ęg-f, "J f 11 įas s v ei a. ius lumuoaiu, , . T . . - i j P- uei tO flat), ... • , smerkia dideliu tempu Lietuvoie vykdomą rusifikaciją 11 ................nes su komunistais nieko _ "*ucu“.y 1nnti ir įvairi 
bendra neturėjo. Buvo ne- kviečia visus prieš tai kovoti bei skelbti aisvajam pašau- Į^rie su keleiviu prisi-
patenkintų jo darbo pra- kui apie lietuvių tautai daromą žalą. artina prie į lėktuvą vedan-

...... - -g čip durų.

ilus

TRŪKSTA GYDYTOJU

džia.
iį

Aš su velioniu buvau ge
ras pažįstamas, todėl kaiku-1 
rie vaistininkai ir gydytojai 
prašė mane pasikalbėti su 
komisaru, kaiką užtarti ir 
painformuoti, kas jiems ko
misaro darbe atrodo negera.

i tus buvo atidarytos 23 me-I v

1 dicinos mokyklos, o kitais 
, metais bus atidarytos dar 3.
Kasmet ir medicinos studen-

, -i • . • ! tu skaičius didėja. 1971-72Be to, po ilgesnio patvri-v., i j i i • • mokslo metais iu buvo 43, mo susigriebta, kad keleiviu .oOO, 1972 m. mediciną bai
gė 9,551, o prieš 10 metų 
tik 7.168, bet, kaip sakyta.

PENKERI METAI NUO BR. BALUČIO MIRTIES

Gruodžio 30 d. sueina 5, Iš Br. Balučio plačios tikrinimas nėra pakankamai 
metai, kai Londone mirė i veiklos JAV-se pažymėtina, sniupuangai vykdomas. Oro 
Lietuvos nepaprastas pa-; kad jis nuo 1912 iki 1919 m. pirato ginklai gali būti ne jo; vis trūks{a.
siuntinys ir ministras Bro- redagavo laikraštį Lietuvą, §u savim turimame lagami- 
nius Balutis. Jis ir Amerikos: būdamas Tėvynės Mylėtojų ne. Dinamitas gali būti pa- '

Susitikus velionis paaiški-

TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina 85.

LIETUVOS VYČIO'PĖD
SAKAIS. Juozo Strolios ido-

» mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių,
kaina .............................. $5.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA. R. Skipičio atsimi
nimu Ii tomas, 476 psl., kai
na $7.00.
2 A šT AI — ST RA Ii ’SNI AI. 
YTSLYjIN:MAI. j a-ašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai. kaina .. $3.00.
KĄ LAUMĖS LĖMĖ

(apie Salomėją Neri), Pet- 
onėlės Orintaitės, 234 psl.,
Kaina $3.00.
GYVENIMO VINGIAIS,

Ir. F. Kalvaitytės-Karvelie-

nės, 360 psl.. kaina . .$3.50.
DANGUS DEBESYSE,— 

1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juoza< Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50 kietais $3.75 

ŽVILGSNIS I PRAEITI,
K- Žvko, 476 psl., kai-

. . . „ . , Norinčių mediciną studi
žinomas, j d-jos pirmininkas, atgaivino slėptas lietsargio koto gale. juoti yra pakankamai. A_ 

*a 1 jaa užsnūdusią diaugiją, oi- kuri jis iškėlęs prasineša pro merikos medicinos draugi
Vinco Kudirkos' x . .• c ,0^ v„ri 5; ,,,: aparatus, salinamasis prie- -los žurnalas laso. Ran <1 iu 

įtaisas barzdai skusti maši- deni ™‘ašvmų į medicinos 
nariūlė i<)i<)!nėlės pavidalo, o kiaulėms mokyklas buvo paduota 23. 

1 etuviu do’va-l skersti tinkamas peilis ileis- 500 daugiau, negu buvo vie- 
- - , i T. / . 4 . _ i f.j <5 i nPva <?nlnžn«in kimbi tu. v adinasi, reikia daugiau

ciją. Iš ten 1920 m. buvo pa-1 notame įetmai iUiv e.-, j- ramentus Net mo medicinos mokyklų, kad jo-kviestas i Lietuvos užsienio Varpe išliedinti siuos zo- V-onio .< mentus. Net mo-
eikalų ministeriją, kurios; džius: „O skambink per am-į e1^ -upoms dažyti Paisiu- non- Ta(^a 

kas gali būti iš sprogstSmo- trūks

lietuviams gerai
no. kad komisaru paskirtas' nes čia atvyko 1905 m. pra ,

Posždis Sovietų S-gos 50 m. jo neatsiklausus Gavęs raš-j tižioje, tuoj kibo i i ^"'u <6 tomu) išleidimą,
sukakčiai pažymėti ! ta 1S Justo Paleckio, kad yra ' visuomeninių darbų ir dirbo1

{ skiriamas sveikatos komisą- j iki 1919 m., kada išvyko į
Vilniuje į komunistų pai ru. ir tiek.. Atsisakvma būtu•7 C. ‘

totijos centro komiteto ir palaikę sabotažu ir dėl 
Aukščiausiosios tarybos po- būtų tekę nukentėti.
sėdį Sovietu S-gos 50 metų ,
sukakčiai pažymėti gruo-j Apie skundus, kuliuos bu. 
džio 15 d. susirinko dabar-; 'au aPsl®tnęs jam išdėstytų 
tinės civilinės ir karinės ad- komisaias jau žinojo. Jisj
ministracijos ir jos kviestie- Paai>kino’ ka^ J1S n5*a \lsa" 
ji asmenys. Vienas Antanas! ^ahs sa™ komisariate, kad 
Sniečkus išdrožė kalba, ku- .“aan^> Pa^ai imu iš auks- 
ri užima Tiesos du pusią- ta Lomumstų. visokios inst; 
pius. Jo kalbos pagrindinis lukclJ°> ateinančios jam i- 
šūkis: „partijos vadovavi
mas — mūsų jėgos šaltinis“.* jam esanti Kančia.

Br. Balutis
• Parvžiu. i taikos konferen- m. Amerikos

Maskvos, kurias bereikią tik 
pasirašyti. Tokia tvarka ir

miriies !Z1US va^kam Lietuvos: Tas 
eidamas visokias pareigas^ gevertas laisvės, kas negina

dalyvavo ypač įvairiose a,'l’as. bu™ l,akab,n-
užsienio derybų komisijose. I tas Kauno karo muziejaus 
1928 m. B. Balutis grižo i!
JAV kaip Lietuvos nepa-!NEGI IR JIE PASIMOKĖ 
prastas pasiuntinys ir įga-j KOMUNISTU7

se galėtų mokytis visi. kurie 
ir gydytojų ne-

žinyboje dirbo iki

Prie Lenino paminklo Vil
niuje Lenino aikštėje ištisą Karui prasidėjus, velionis 
diena stovėjo garbės sargy- buvo išvežtas Sovietų S-gon 
ba. Pasak Tiesa. — „nenu- ir paskirtas Pormio univer- 
trūkstama srove prie V. Le- siteto profesorium. 1943 m. 
nino paminklo neša gėles buvo perkeltas į Maskvos 
darbo žmonių kolektyvų at- citrinį institutą gydytojam 
stovai, studentai, moksleivi.1 tobulintis. Tai įrodymas,

: kad velionis buvo laikomas 
aukštos kvalifikacijos spe-

liotas ministras. 1934 m. į 
toms par eigoms buvo per-' 
keltas i Londoną.

sios medžiagos ir tinkamas 
įrankis lėktuvo įgulai ir ke- Kodėl tuo nesirūpinama? 
leiviams teroiui įvaryti. Dėl Atrodo, kad ta pati Ameri- 
to dabar ir visokių tokių kos medicinos draugija tur: 
palyginamai “nekaltų“ daik- intereso, kad tų gyd\lojų 
tų tikrinimas yra sugriežtin- geriau stokotų, negu būtų 
tas. pakankamai...

cialistu.

Grįžęs į Lietuvą, dirbo

Komunistai sako, kad 
: jiems nieko nėra negalima. 
Kaip žinome, jie suskaičiuo- 

i ja ne tik naminius, bet ir vi- 
nei,sus laukinius gyvulius ir 

j paukščius, pagal planą nu- z 
į stato, kiek višta turės per 

Vilniuje išleistoje enciklo- • penkmeti padėti kiaušinių ar 
pedijoje nėra pažymėta, kad: kiaulė tarybiniam reikalui 
kad jis priklausė komunistų pagimdyti paršiukų, 
partijai, bet Tiesoj išspaus-J Tur būt. iš jų pasimokiu. 
dintame pranešime apie jo ^ū taip pat visiškai tiksliai! 
mirtį rašoma, kad velionis sas^ai^avo laukinius paukš-į Į 

’"■ Kalifornijos žvejv-Ui v. 11- • . • ’ ‘T. • r

Yra parašę 
50 mokslo darbu

daugiau
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SVEIKINA

visus savo gausius klientus, kurie 
mūsų firma įvairias dovanas savo

uuncia pev 
giminėms

Lietuvoje ir SSSR.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga ir linki jiems sveikatos, laimės ir sėkmės. / (na

mote^ ;teb7U^„ "l944 '>uvol/apjos „a. jf'medžioklės'istabra^Jii 1 PODAROGIFTS, INC.
iki 1963.metų jis buvo Vii- 'yS’ ,a JIS. dartleclu ?uvo paskelbė, kad Kalifornijoje' \
maus universiteto mikrobio
logijos katedros vedėjas.

Žodžiu, visas vaidinimas 
vyko pagal partijos režisū
rą ir tekstą.

Apdovanojo „lietuvius“

Vilniaus rajono „Lilijos“
kolūkio pirmininkui Nikola. 1963-1972 m. buvo Mokslų 
jui Zolotcevui „už nuopel- akademijos chemijos ir bio- 
nus vystant žemės ūkį ir ak- logijos mokslų skyriaus aka- 
tyvu dalyvavimą visuomeni- demikų sekretorius.

tapęs neseniai, nes enciklo-; -)>126.53(l laukiniu ančių
pedija išėjo pnes ketverius 34O 255 ,auki„iu -
metus. Tai rodo. kad 1 ko-; ‘‘ ‘

listu partiją istojo aplin-!iu verčiamas. , Paragink savo panarnu.
mum
kvbiu

J-VIks,
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

į metams «$7.09ji

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

NEW YORK, N. Y. 10001

Tel. (212) — 685-4537

*1 ATSIMINIMAI APIE 
iiUUOZA LIŪDŽIU. Petronė- 
• 'les Liūdžiuvienės, 88 psL. 
: i caina ................................$1.
z S NEPRIKLAUSOMYBĖS 
j SAULĖJ. Mvkolo Vaitkaus
( atsiminimu (1918-1940) V 
( tomas, 295 nsL, kietais vir- 
Į šeliais kaina $3.75.
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

P. Rudinskas, L. Dargis, K. 
Šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 

‘psl., kaina minkštais virše-’ 
, liais $9.50. kietais $10.00. į
į Ameriko. Lietuvių Taryba ’

Į (30 metų Lietuvos laisvės | 
Į kovoje), parašė Leonardas)

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

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymų, 204 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais — $3.75.

j Šimutis, 498 psl., kaina $10.1 Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Sudermann. išver
tė V. Volertas, 132 psl., kai-į 
na $3.00.

! . «

Gana to jungo, Kipro Bie* 
j linio atsiminimų III-sis to- 
I mas, 492 psl., kaina $5.00.

I
Jaunystės atsiminimai, pa

rašė Vladas Požėla. 335 psl.. 
Įrišta, kaina $4.00.

» Mykolo Krupavičiaus atsi- 
minimai, 364 psl., kaina — 
$10.00.
»#<»♦«#♦♦♦♦**<♦**»**»*********#*- j

Ar skaitytos?
LIETUVIŲ LITERATO-! 

RA SVETUR, 697 psl. Joje! 
t ašo A. Vaičiulaitis apie po- į 
eziją. K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur- 

‘ giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J- Girnius meta žvilgs
ni i visą tą literatūrą apla-

Išdžiūvusi lanka, 1S nove
lių, parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

Ošiančios pušys, Halinos
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Imkit ir skaitvkir 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VPRGIIO- 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Kadangi po trijų dienų švenčių Tėvas pasidalyti 

įspūdžiais su Maikiu neatėjo, nes, matyt, gerokai nuo gy

vatinės pasilpo, tai ir jų pasikalbėjimo ši kartą nėra. Dėl 

to Tėvo ir Maikio vardu skaitytojus nuoširdžiai atsipra

šome.

$10 MIL. SUMOKA TIK įĮĮ, aavCHie

UŽ ANTVALANDŽIUS ;
ii

Bostonas savo tarnauto-! Kritusieji už laisvę, II to
jams per metus sumoka $10 mas, parašė Vladas Ramo- 
milionų už antvalaridžius. jus, 195 psl., kaina $5.00. 
Policijai iš tos sumos tenka;
$4 mil. Toliau seka viešųjų Aidai ir šešėliai, premi- 
darbų, sveikatos ir ligoninių juotas romanas, parašė Va- 
departamentų tarnautojai, ! cys Kavaliūnas. 234 psl.

! kaina $5.00.
Kad kartais tenka parei-!

kalauti is tarnautojų ilgiau Šamo ežero sekliai, skai- 
padirbėti, negu normalias tiniai jaunimui, parašė gab" 
valandas, ir už tai sumokėti, jaunojik ūrėja Nijolė Jan 
yra paprastas reikalas. Bet kute. knyga labai intriguo 
taip pat nėra paslaptis, kad J*anu*' Ps^ kaina $4.00 
toje srityje labai lengva suk
čiauti. be jokio reikalo mo
kėti už antvalandžius. Ir čia 

geresnė kontro-reikalinga
lė.

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

Administracijos sąstatas
Įvykiai ir žmonės, genero

lo Stasio Raštikio atsimini.
yra labai išpūstas, daug tar-: mų III tomas. 616 psl., kai- 
nautojų yra nereikalingų. 1 na $15.00.
Nemaža jų ir netinkamų.
nes priimti per visokias pro-: Amžinas lietuvis, II dalis 
tekcijas. parašė Vytautas Alantas

'414 psl., kaina minkštais 
Mokesčių mokėtojams vi-1 viršeliais $6.00, kietais $6.5( 

sa tai rūpi, nes nekilnojamo-:
jo turto mokesnis šiemet pa-’ Šventaragis, istorinis ro- 
šoko iki $196.70 už tūkstan- manas, I tomas, parašė Vy
ti turto vertės ir jau kalba-: tautas Alantas. 405 psl., kai- 
galis pakilti iki $250. Ina minkštais viršeliais $5.00.

į kietais — $6.00.

GAVOME RIBOTĄ SKAI- 

ČIŲ "NIDOS“ SIENINIO 

NUPLĖŠIAMO SU PASI

SKAITYMAIS KALENDO

RIAUS. KAINA $3.50.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

j Joje smulkiai aprašyti- Kam

Geri žodynai

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

I ietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir šlapoberskis. api< 
27.000 žodžių 511 psl., kai 
na — $5.00.

Lietuviškai antiškas ir
dvnas. Vidaus Peteraičio I 
aida. daugiau Kaip 30.000

NAUJA AŠTUNTOJI 

PRADALGĖ

Keleivyje jau galima gau- 
guotą Aštuntąją Pradalgę, 
ti rašytojo K. Barėno reda- 
kurioje yra 23 rašytojų pro
zos, poezijos ir dramos kū
rinių. Kaina minkštais vir
šeliais $4.50, kietais—$5.00.

PATARIAMA ĮSIGYTI

K. Barėno

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl.. kaina minkštais vir- 
$2.50.

IŠĖJO NAUJAS VARPO 

NUMERIS

Šis 163 puslapių numeris 
skirtas jaunimo reikalams 
svarstyti. Jame rašo J. Au
dėnas, St. Barzdukas. G. 
Breichmanienė, J. Daugėla. 
M. Dranga, dr. J. Kazickas. 
A. Kučys, dr. J. Pajaujis, J. 
Reizgytė,, R. Sakadolskis, Į 
dr. J. K. Valiūnas, A. Zapa 
rackas ir kt.

žodžiu. 5S6 n«U kaina 57.00 I sėliai

rūpi mūsų ateitis.*
mai ir šio kūrybos laikotar-į bolševikinio teroro sistema musų jaunimas, tas turėtų, 
pio problemas, Č. Gricevi-: [os ve 5t(, k|(is ku!i()si ta Varp,, numerį įsigyti. j 
sąrasą. Kaina $10. i Varpo administracijos ad-

i i -- m VV •*! •j* -a r'K-e a % vkentėjo ir žuvo muši
Antano Škėmos raštu II t J. T i urouai.

(dramos vėmalai — Julija,i

Živilė, Pabudimas, Vienas draugai. Knygos kaina 
ir kiti, Žvakidė. Kalėdų’ 75 centai, 
vaizdelis, Ataraxia), 440, 
psl., kaina $6.00.

Dialogas su kraštu, Aki j
mirksnių kronikos, antį?1 
:<nyga, parašė Bronys Raila ‘ 
560 psl., irišta, kaiųa $7.0o.':į

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškit) atsimi-1 
karo laikų Europoje, 127 J 
nimai iš Antrojo pasaulinio
psl., kaina $2.00. i»

Milžinų rungtynės, Myko*1 
!o Vaitkaus atsiminimų VIII i 
tomas. 203 psl., kaina —j 
minkštais viršeliais $3.00,1 
kietais $3.50. !

i
We will conųuer the world!

by Liudas Dovydėnas, 219! 
psl., kaina $5.00.

SIAURUOJU TAKELIU 
C. B. Kriaučiūno. 178 psl
kaina ...................................$2

VYSKUPO P. BŪČIC Į 
VTS’MINIMAI, I tomas 
120 psl., kaina $3.50, II to : 
mas 282 psl., kaina $3.50. *

i
Didieji dabarties klausi-' 

mai, parašė Antanas Macei- Į 
na. 325 psl., kaina $6.00.

seserys, giminės i’

resas: T. Briškaitis. 1214 N 
10th Avė., Melrose Park, 
III. 60160. j

Varpą galite gauti ir Ke
leivio administracijoje.

SVEIKINA

visus savo gausius 

mūsų firma

klientus, kurie siunčia per

DOVANŲ SIUNTINIUS

savo giminėms Lietuvoje ir SSSR. ateinančių

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
I

proga ir linki jiems sveikatos, laimės ir sėkmės.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNl T STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

J

Ką 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 tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

G E RIAUSIA DOVANA KIEKVIENA 

PROGA

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

Joje vaizdžiai aprašyti abu bolševikmečiai Lietuvoje. 
1 kurių metu rasai okupantai naikino viską, kas lietuviška 

Aišvydo pasakos, parašė’ ir katalikiška. Susipažinkite, kaip sulaikyti raudonąjį tva-
Antanas Giedrius, 140 psl. 
kaina $3.00.

ną ateityje. Ypatingai svarbi knyga jaunajai kartai..
Ta pati knyga anglų kalba labai tinka kitataučiams

ar lietuviškai nebekalbantiems tautiečiams.
YVE YVILL CONQUER THE YVORLD $5.00

Septintoji pradalgė, lite- 
•atūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie
kis viršeliais $5.00, minkš-

$4.5). 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 •

uotas liuksusinis leid. $6.00 j
prasidėjo SSuomijos sostinėje; • . ! Maironio portretas (dail. Pr. Lapės) $2.50)
Helsinki. Sovietai tikisi, kad) Lietuva graži tėvynė, Va- H^ninS^iS3iS,a?kr2:|f6 Sibiran ištremtų lietuvaičių THE LIVING TESTAMENT j 

OF FAITH AND COURAGE, liuksusine maldaknygė Į 
anglų kalba $3.50 j

4 Mūsų mažoji sesuo, Anta-Į Paskubėkite Įsigyti. Greitas persiuntimas veltui. Do-j
kitaip taras, — dabartines 43 psl., kaina $4.00. , no Vaičiulaičio apysaka, 104 j vanai pridedamas atitinkamas sveikinimas. Knygos gau-•

psl., kaina minkštais virše-, narnos pas vietinius platintojus arba leidykloje, jai pa-į 
liais $2.50, kietais $3.00. ' siunčiant užsakymą su čekiu (U.S. dol.):

Be namų, premijuota a- ROMUVA
pvsaka. parašė Andrius No ;
rimas, 200 psl., kaina $3.50. 84-20 Jamaira Avė., Woodbaven, N. Y. 11421, U.S.A.

KO NORI SOVIIETAI? ! Dabarties kankiniai (Lie- 
•! tuvos vyskupų, kunigų ir ti-

Sovietų Sąjunga labaiĮ kinčiųjų kryžiaus kelias pir- 
laukia vadinamosios Euro-, jojoje ii* antrojoje sovietų 
pos saugumo konferencijos.! okupacijoje). parašė Matas

Milferdo gatvės elegijos
dideli susidomėjimą sukėlęs 
ooeto Jono Aisčio straipsnių 
-inkinys. Kaina minkštais 
heliais — 53.75.

ANKSČIAU PASIRODĘ LEIDINIAI (sukrauti sandėly):

kurios paruošiamieji darbai! RaUupis. 434 psl.. kaina - Draugas don Camlfe, ^i^BALADJS, iiiust,
prasidėjo Suomijos sostinėje'*1 - :domus. lr ! Maironio portretas (dail. P
TT.i-k.- o a-i • • i j .. 'komunistu nartuos SAkrptn-: K• — ■ iv ▼ j ~
ta konferencija pripažins po> lės Vaivorytės eilėmis apra- 
antrojo pasaulinio karo su- šyta. Jono*Tryčio iliustraci- 
sidariusią teritorinę padėti. J08, brangi’ dovana vaikams,:

jaus pasikalbėjimai, 
psl., kaina $3.

Sovietu S-gos sienas ir sovie- ■
tu sudarytus pavergtuose' Žemes ūkio gamybine ko- 
kraštuose režimus. į operacija Nepriklausomoje

Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
Ar tai pavyks, paaiškės! VI. Bublys, J. Fledžins- 

kitais metais. i kas, Glemža, J. Strazdas,

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4 
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.

KELEIVIO
<■

prenumerata-gera 
dovana

I
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MOTERŲ SKYRIUS
Augustinas Gricius

Šiurpi kalėdinė apysaka

— Ką pasakys verslininkai? Sakys su šitais glėbes
čiuojasi. Aha. Visi Gegnės, Diržiai praeiti neleis.

— Tai Gegnes ir Diržius pakviesk. — juk geri bičiu
liai, vieni pas kitus buvojome...

— Tie tavo pasiūlymai mane į karstą varo, — despe
ratiškai suvaitojo Kurmis. —Juk kai Bieliūnas suuos apie 
santykius su verslininkais, tuoj pajusime...

Likimo letena taip kietai prislėgė Kurmių šeimą, kad 
net Anri reagavo, ir Kurmienė trumpam laikui turėjo ji 
išmesti i koridorių.

Teises patarimai

Nr. 50. 1972 m. gruodžiu 26

Po Dievo antspaudais.,
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dali. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kainaAdvokatė dr. M.'šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teises 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir U į pavicniaj žodžiai, Jonas 
aakymus spausdinsime šiame skyriuje Mekas. 95 psi.. kaina $1.00. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio

$3.00.

Skaitytojas, be abejojimo, Kurmių būklės tragizmo 
Kalėdinės apysakos turi būti jaudinančios. Kad šiur- ’ giliai sujaudintas. Gal net ašara iš skaitytojo akių ištryš- 

pas skaitytoją krėstų ir jo širdį iki ašarų graudintų. Tokia , ko. Tenubraukia skaitytojas ašarą, nes apysaka baigiasi

skaityto jas.
Klausimus prašome siusti tiesios š>'«oI
adresu:
Dr. M. ftveikau«kas. Atloraey ai l,:iw.
1860 Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

ka,
127

VAKARĖ DANGA, lyri
Gražina Tulauskaitė, 

psL, kaina $2.00.

laimingai. Kalėdinėse apysakose visi nelaimingieji visada 
susilaukia laimės. Ir Kurmiams, kai jau. rodėsi, atėjo ga
las ir nesimatė jokio išėjimo iš tos klaikios būklės, netikė- 

Šiurpus kalėdinis įvykis prasidėjo ir baigėsi bendro-į tai nušvito laimė.
vės direktoriaus Kurmio trijų kambarių su virtuve bute..

jau’tradicija. Nuo jos nenutoldamas, noriu papasakoti vie
ną kalėdini įvykį.

Ploto siaurumas kūrinio vertės, autoriaus manymu, nema
žina.

Direktorius Kurmis, baigęs vakarienę, , sėdėjo pilė 
stalo, pirštais rankiodamas duonos trupinius ir iš jų dary
damas rutuliukus. Ponia Kurmienė balta rankyte taršė 
trečiojo šeimos nario — balto špicų veislės šuniuko —gau
rus. Tai buvo dešimties Kurmių šeimyninio gyvenimo me
tų didelių rūpesčių ir pastang-ų vaisius. Tik ta linkme te-

Suskambėjo telefonas. Kalbėjo Balkinis. Per Kalė
das jis ruošė vaišes ir Kvietė Kurmius.

Vos- baigė kalbėti su Balkiniu,. paskambino Pratkus. 
Šventėms jis ruošė vaišes ir kvietė Kurmius.

Atsakymas V.G., 

Brooklyn, New York

Tamstos apskaičiavimai

daryti, paprastai duodama 
daugiau laiko.. Tačiau am- 

; žinai jie pratęsimo negaus.

VYNUOGĖS IR RAKTU- 
SAI Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl.,

. kaina $2.00.

Po tų pasikalbėjimų Kurmis nušvitęs vaikščiojo po estimated earnings). Tokiu, 
ambarį ir patenkintas trynė rankas. i būdu galima išvengti neaiš-’

‘ kurnu. Merginos, kurios dir-
. . „ „ ... .1 — Tai šitaip padarysime, — diktavo jis žmonai, ba sočiai security raštinėse,

siekdama šeimos padidėjimo Kurmiene perleido apie | glostančiai. susitval.kiusį gauruotą šeimos narį. - Tu paprastai ži 
jtorą kapų visokių veislių ir plauko sūnų. iki rado tikrai efei pas Ba!kinį h. pasakysi; kad aš turiu svalby tarnybin; rinius reika
vertą karštos meilės. reikalą — ateisiu vėliau. Aš tuo tarpu nueisiu pas Pratkų.

, ..... Po dešimtos valandos tu pasisakvsi Balkiniams turinti— Tai didelė problema, — nusiminusiu balsu paša- „ , - • • • t, n -, . 1 .\i. ii- 1 svarbu šeimynini reikalą ir išeisi pas Pratkus. O as pasakė Kurmis, baigęs svarstyti labai painų klausimą, vaka- , . Y , - , . . .' . _ ... .; m . j.> kyšiu Pratkams turis svarbų tarnybini reikalą ir nueisiuneneš pradžioje Kurmienes įskeltą. — Tai yra didele JE R„.
problema, — garsiai pakartojo Kurmis, mesdamas duonos' 
rutuliuką į šunį ir pakildamas nuo stalo. I

Poilsis ant laiptu, Vvtauto 

Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapiu, kaina

yra visiškai teisingi. Tokiais bendrQ neturf Daugumoje ’ 
atvejais, kaip Tamstos, pa-, vais^jjy vaikai turi prievolę 
tartina prašant pensijos pa-. pasidėti prie neturtingų te
reikti, kad pensija butų išlaikymo, tačiau nėra i- 
moKama nustatyta suma pa- statymo kuris vaikus verstu
8?].. Lai.s me5ais nymat°mus tėvus pasiimti pas save. 
uždirbti pinigus (based on Vai kus.

Atsakymas K.D., >1.50.

E11 .Ė R A < <” IV R IN K IN YS, 
Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50.

-ERKANO SIDABRAS, M 
<>6 psl., kaina

žino tik elementa- 
eikalus. Todėl pra

šant informacijos, patartina

New Jersey

Patarčiau neatidėliojant 
pasikalbėti su vietiniu advo
katu. Jei Tamsta nežinai ge-

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruoiis, 176 ps.’1 <0 psl. kaina $->.

pasikalbėti su „aukštesniu“ į raĮ anS^ kaibos, nei a pa-į 
, , • • 1 PTindn tn a-edvtK Atvn’/in--

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 2-i psl. kaina 75 c.

valdininku, kuris geriau nu 
simano tais reikalais.

Atsakymas skaitytojui, 

New Haven, Conn.

i grindo to gėdytis. Atvažia-: BALADĖS, šitoj labai

I Kurmio gūžta liko sveika, ir labirintai buvo į visas, 
puses atviri — kai pavojus, gali iš jos bet kur aprūkti.

— Prašau neliesti mano Anri, — užkaito Kurmienė,
švelniai traukdama iš šuniuko gaurų Kurmio mestą duo- p0 Kūčių Kurmis miegojo kaip jaunas dievaitis ir 
nos rutuliuką. Anri dėkingai pažvelgė į Kurmienę ir lyž- sapnavo Anri, kurs pribėgo prie jo ir draugiškai paspaudė , Sunku pasakyti, kiek tai 
telėjo jos ranką. ranka: . - -.............

Taip, Tamsta turi teisę 
nuomininkus iškraustyti.

savim savo vaiką, kuris su-; knyiru. labai rinkama dova-
gebės išversti ir padės atsa-i noins. Kaina................$6.00
kyti i klausimus.

Į SIDABRINĖS KAMANOS,
”Real estate“ (nekilnoja

mojo turto ) mokesčiai nega
li būti pakeliami' galėtu užimti laiko, nes to- J . , r; r. : mens turtui, nekeliant mo-'j ; kie reikalai priklauso nuoG -• ,. . . „ _ ' >T 4T

Klausimas, kurį vakarienės pradžioje iškėlė Kurmie- ’ _ Mudu žinome, kaip savo kailį sveiką išlaikyti, — teisėjo nuožiūros. Teismas' sclų 1 ienis savininkams.. . - ■
nė ir kuris prieš tą inteligentišką šeimą iškilo it nepra- ęu(iriai mirktelėjęs, pridūrė gerasis šuneliu ‘
laužiama gelžbetoninė siena, lietė būtiną reikalą per Ka-

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94
psl.. kaina $2.

ledas suruošti vaišes.
ĮI

— Mes negalime būti kiaulės. Patys nuolat kviečia-į 
mi. visur buvojame, laikas atsiteisti, —pabrėžė Kurmienė.'

Visi šeimos nariai iš principo tam pritarė. Anri uo
degos mostelėjimu pareiškė, kad sutinka. Viskas paguro
kai pradėjo tartis, ką kviesti. į; - ’ * •1

— Paprastas dalykas, —pradėjo Kurmienė su mo- j 
terišku lengvabūdiškumu. — Kviesime Bruknius. Girnių»
su seserimi, Laikini, Nuometą... *

I
Kurmis pašoko ir ironiškai nusikvatojo:

— Jai paprastas dalykas. Paprastas, girdi. O tu žinai, 
ką pasakys Mitkai, Pratkai? Jie pasakys: Kurmiai jau į 
tautininkus perbėgo, — Kurmis vaikštinėjo po kambarį, 
lankas ant nugaros sunėręs ir kaktą suraukęs.

— Tai tada kviesk ir Bruknius, ir Pratkus, ir Nuome
tą, ir Mitkus. Vieni krikščionys, kiti tautininkai, treti liau
dininkai, — juk prie stalo sutilps...

Kurmis stabtelėjo viduryje kambario.

IVlcv U UUUljiUl VO, X VlulllMk) _3C • • « • -J- • -1 -I- •1 . •• , . .... , , Žinoma, jei yra individuali-atsizvelgia 1 įskraustomu . . ?1 • 1 ' m 4. 4. nes priežasties vienam as-■ asmenų sąlygas. Tamstų at- _ • • ,- “* meniui, o ne kitiems. moxes-

le. MANO LAIVELI, 
P^tro Senato eilėraščiai, 
111 psL. kaina.......... $2.00

— Kur tavo protelis. Juk štai ir Anri iš tavo pasiū
lymo juokiasi. Kai prasidės kalbos apie valdžią, kaip man 
patarsi kalbėti? Kokias mintis tokioje draugijoje galiu 
pareikšti vidaus politikos klausimais? Nesuprantu tavo 
naivumo, — patraukė pečiais Kurmis.

— Jei taip, tai kvieskime Mitkus, Pratkus. Gervinius, 
— gryni krikščionys ir liaudininkai, — pasiūlė Kurmienė.

— Aš ne beprotis. Paskui bėgios ir visur reklamuos: 
„Kurmis mūsų žmogus. Kurmis mūsų eilėse“. Tuo tarpu 
aš. su Nuometą kalbėdamas, esu nedviprasmiškai pareiš
kęs savo pažiūras...

Faustas Kirša

NAUJIESIEMS METAMS

(Nespausdintas eilėraštis iš dedikacijų A. Kubilienei)

Žvelk, kas buvo: nukliedėjo,

Kas viliojo ar žadėjo.

Susipynė gera, bloga 

Prie kasdienio namo stogo.

Gėlę skina, gėlę meta —

Oi, tie metai, oi, tie metai!

Bet kas moka mest ir kelti,

Tas pasmaugs kiekvieną žaltį,

Ir kiekvieną šventą dieną 

Jaus kaip jaunas mėnesieną.

Laimingų metų Jums visiems —

Ir seniems.

Ir jauniems! 4

1960

veju, iškraustomie'ji yra se- 
j nyvo amžiaus, ir jiems gali 
! būti sunku susirasti kitą bu- 
į tą. Paprastai teismas duoda 
t keletą mėnesių butui susi- 
Į rasti: jei nepasisėka tai pa-
i,
mokinys gaudavo per mėne
si $250.80 sau, savo žmonai į

Į ir vaikui išlaikyti, kad galė
tų mokytis, nors jo mokslo 
pažanga buvo bloga. Namų 
apyvokos reikmenims įsigy
ti jam buvo duota $907.

Bet stačiai nuostabus yra 
kažkokio storapilvio šalpos 
atvejis.

Jis buvo gydomas ligoni
nėje dėl nutukimo nuo 1971 
m. kovo 2 d. iki 1972 m. ge
gužės 5 d. Už tai ligoninei 
sumokėta $25.872 ir dar ne
sumokėta $11.591. Ligoninė 
rašo, kad to ligonio sveika
ta labai gera ir nutukimo

čius pakelti, — tada reika ?L Lietuva
las yra kito pobūdžio. Pa-j na d ir ės no-vib-s nosmuo. 
vyzdžiui: jei pasistatė! nau- se. sudarė AUonsns TiruonS, 
ją garažą, arba padarėt ko- 176 psl., kaina $5.00. 
kį kitą kapitalini remontą. į
kuris galėjo atsiliepti i tur- į 
to vertę, tada „valuaticn“! 
gali būti pakeista. i

m ! < ATamsta man duodi per-Į 5 Z 
mažai informacijos tiksks-9 4 
niam atsakymui. Vietinis

marioji rere: .1:

m i’vn n

ŠALPOS SRITYJE BAISŪS DALYKAI

Bostono)

advokatas, kuris žino vieti
nes sąlygas, galėtų tiksliau 
painformuoti.

Skaitytojui,

Massacbusetts

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 

j sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Tikra teisybė apie Sovietų 

Sąjungą (parašė J. Janus
ais), 96 psl., kaina 50 centų.

Atsakymas į Tamstos 
klausimą priklauso nuo ’’zo-

Kur.igų celibatas, parašė
. U11 .... I'o.\, 5S psl., kaina 25ning klasifiRacijos Tamstų . centaj 

miestelyje. Aš nežinau, ar:
lamstų gyvenamoji vieta y-: Ar buvo visuotinis tvanas, 
ra vadinamajame „busines-i 64 psi.. kaina 25 centai, 
distriet“ arba „residential Į
distriet“ pagal zoning laws. j Žemaitės raštai karės me- 
Taipogi nežinau, kokia ta'tu, 126 psl., kaina 50 centų.

vienintelė priežastis—per- klasifikacija buvo. kai jūs; Juozas Stalinas, 32 psl., 
dėtas valgymas. pirkote tuos namus: ar pasi-Į kaina 25 centai.

keitė sąlygos nuo to laiko, j
Išėjęs iš ligoninės, jis gau-! ta prasme, ar ten "priviso“ j Žalgirio mūšis, parašė dr. 

davo per mėnesį $102 pa-; daugiau biznio Įmonių, ir. Daugirdaitė - 8-uogienė, 24
šaipoS. pan. į psl.. nu.iiu 50 cencų.

Kurmis, visai nusiminęs, sudribo į sofą. Jam net del
nai suprakaitavo. Baisi situacija.

— Mes esame skolingi neutraliems žmonėms. Juos 
galima ir pasikviesti, — pasiūlė ji dar vieną kombinaci
ją. — Kvieskime Bieliūną. Maševieių ir Brikauską su žmo
na. Jie — kultūringi žmonės, galima sakyti, visai inteli
gentai.

Kurmis žiūrėjo į žmoną kaip į netikėtai pasirodžiu
sią mirusio tėvo šmėklą.

— O verslininkai? — dusliu balsu paklausė Kurmis.
— Kokie verslininkai?

Šalpai išleidžiami bilionai Everett (netoli 
dolerių. Vien Mass. valstijoj šalpos įstaigą, 
tos išlaidos siekia beveik bi
lioną — 40'. visų valstijos 
išlaidu.

Niekas neginčys, kad ir 
turtingiausiame krašte yra 
vargstančių, bet jiems šelpti 
išleidžiamos sumos nėra

Neminėdami čia Buczko 
pastebėtų smulkesnių faktų, 
sustosime tik prie kelių ryš
kesnių.

Kad tai butų reti atsitiki
mai, nebūtu didelė nelaimė.*■ •
nes klaidų visur pasitaiko.' atvejam. 
Deja. šalpos srityje sukčia-! 
vimų, lėšų be atodairos ’ 
švaistymo vra tiek daug, kad ; 
dėl to reikia rėkte rėkti. Juk į 
tai tiesiai vagiami mokesčiui 
mokėtojų pinigai, kuriu di-! 
džiausią dali sudeda viduti-;

Šioje srityje nėra vieno! , Socializmas ir religija, E. 
atsakymo, kuris tiktų visiem. Vandervelde, 24 1 si., kaina 

• 10 centu.

Poezijos knygos
Demokratinio socializmo 

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

Tavo kelias i socializmą, 
miviTic i (Leono Bliumo). 35 psl., 

kainu 2o centai.Vienam šelpiamųjų per 
mėnesį išrašyta 600 miegą

POEZIJOS
nio uždai bio daibininkai. j Bernardo Brazdžionio

skatinančių ir skausmą ma-j Žinoma, kontrolė yra sun

poe-
• zijos rinktinė, kurioje sutal- Socie’.izmo teorija. (M.

L. kaina 25 et.

a ir ko-
uskio), 47

šė 576 minėtos rūšies table- , Tau, sesute. Prano Lem- pSl., kaina 25 centai
paskelbia savo kotrolės pa- tęs, nežinodami, kad pacien- LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI; berto gyvenimas, kūryba,
stabas, šiomis dienomis He- tas tų pačių vaistų jau gavo. Turime Lietuvos žemėla- i prisiminimai. 269 psl.. iliust- Atskirai sudėjus, ju kaina
rald Traveler paskelbė, ką 1 pir — už 50 centų, už $2.50' ruota, kaina kietais virše- $5.60. Jbet visos kartu par-
Buczko rado, tikrindamas Aukštesniosios mokyklos (sulankstomas) j liais $4.00. duodamos už $2.

>• i A i*
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I
Vietinės žinios

Mūsų garbės nariui

POVILUI BRAZAIČIUI

n)irus, liūdime kartu su jo sūnumis Zigmantu ir 

Edmundu ir ju šeimomis.

Amerikos Lietuviu Socialdemokratų S-gos 

Literatūros Fondas

Mūsų kuopos ilgamečiu! iždininkui

POVILUI BRAZAIČIUI

mirus, liūdime kartu su jd sūnumis Zigman tu ir 
Edmundu.

Amerikos Lietuviu Socialdemokratu S-gos 

60-sios kuopos valdyba

Mūsų mielam iždininkui

POVILUI BRAZAIČIUI

mirus, jo sūnumš Zigmantui ir Ed m u n d u i 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

"Keleivio“ patikėtiniai, redakcija ir administracija

Mano nuoširdi padėka South Bostono Lietuvią Pi- 

liečiu draugijos nariams, kurie gruodžio 17 d- rinkimuo

se balsavo už mane. kad galėčiau ir 1973 m. būti drau

gijos valdyboje.

Laimingu Naujųjų Metą!

Antanas Andriulionis,

S.B.L.P. d-jos direktorius

Draugijos nariai — nau- JUNGTINES TAUTOS
jieji ateiviai (displaced per- SNAUDŽIA
sons) paneigtą nario teisę ir
diskriminuoją palikuonis tų, j Gruodžio 1Q d. buvo J. 
kurie organizavo draugiją Tautų paskelbtos Žmogaus 
ir per daugiau nei 70 metų teisių deklaracijos diena, 

į ją tvarkė. Girdi, narių vai-: Ta proga Bostono Herald 
i kus ir vaikaičius, kurie ne- Traveler išspausdino ukrai- 
moka labai gerai (versed) niečio Oresto Szczudluko ir 
lietuviškai, atbaidą daly- • latvio Osvaldo Akmentinio 
vauti susirinkimuose, nes ■ laiškus.
jiems, esą, neleidžiama ang- į Ukrainietis priminė Jung
ių kalba kalbėti, kuri esanti tinių Tautų Žmogaus Teisių 
jų kalba.

Balandžio 29 d. 2 vai. po ( 
pietų North Junior High 
School salėje Brocktone Šv. 
Kazimiero parapijos choro 
75 metu jubiliejinis koncer
tas . banketas.w * * *1

Gegužės 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Pili cių d-jos III a. 
salėje Pabaltiečių draugijos 

, vakaras.I

TESTAMENTAI

įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį "Kaip su- 

1 daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tęs
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

POVILUI BRAZAIČIUI

mirus, jo sūnus Zigmantą ir Edmundą nuo

širdžiai užjaučiame.
Stella ir Napoleonas Jonuškos

POVILUI BRAZAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo sūnums Zigman

tui ir Edmundui.
Milda Anestaitė 
Olga Brašiškaitė

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, <AD MOSV KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICH OIL COMPANY
Z

J3O Safford Street

Wollaston, Mass. 02170 
Tel. 472-2086

Kadangi tie ”argumentai“ 
yra paties E. Ketvirčio iš 
tuščio kiaušinio kevalo išpe
rėti. tai nėra prasmės jo raš
to dėstymus nė kartoti. Čia 
tik pažymėsiu, kad ir šiame 
susirinkime kažkoks pirmą 
kartą matytas barzdočius 
kelis kartus ir visai apie ki
tus, o ne svarstomus reika
lus ilgokai kalbėjo ang
liškai. bet dėl to nei primi- 
ninkas. nei susirinkimas jam 
balso neatėmė. O kad nesu- 
prantantieji jo ilgų kalbų 
pradėjo nerimauti ir pasi
girdo balsas ”Gana“, ar tai

deklaracijos 18-jį straipsni, 
kuris sako, kad kiekvienas!

MžinSs ir ,e!igiįBibIistųdr-jos
skelbimas

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS

Tema:
“Dabartinis laiku perversmu 

priežastys“

Apšildymų įrengimai ir aptarnavimas

Virintuvai - Aliejaus degikliai - Vandens šildytuvai
Automatinis aliejaus pristatymas 

Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų specialvbė

25 metui aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, Pietų pajūri

0 Kremliaus viešpačiai 
sunaikino ukrainiečių orto-' 
doksų bažnyčios nepriklau-' 
somybę ir pavertė ją komu
nistų vadovaujamos rusų or-' 
todoksų bažnyčios tarnaite. 
Jie suiminėja ir kalina uk
rainiečių intelektualus, ku
rie drįsta kritikuoti Maskvos 
žiaurią politiką.

Savo veikale, kuri jis užvar- 
dinoArmagtdono Kova ir išlei- 

Daugvbę pagalbos prašy- do 1897 m., jis mšė apie pasku 
mų Jungtinėms Tautoms pa- ^auka-'* MeS patllu*ianu* is'' 
siuntė ukrainiečiai, lietuviai. ^Didžiosios dienos kova, ly- 
latviai kaliniai, O taip pat ir giai kaip ir kitas revoliucinis ka- 
tarptautinės organizacijos, ras’ prasidės ir Įvyks laipsniš-

reiškia narių. nemokančiu Upf Tnno+inp<5 Tautos naši kaL Kiekvienas tuntus turi tam lietuviškai "eiliuoti“ diskri r i Jungtl*?e? 1 autos pasi- tikras pnežastis, tikras ar pra- Jieruvi&Kai eiliuoti OlsKn-j jieĮja snaudžiančios. Ar tai mar.vtas tautiškas skriaudas;
minaciją? Angliškai kalbė-j taip peikia minėti Žmogaus P® seka aiskus šitų skriaudų 
io dar keli. jų tarpe ir pats Teisių deklaracijos diena?; atjal*limas- Iles nuskriaustieji 
Ketvirtis. Ir visiems jiems _kIausia laiško autorius?
buvo leista kalbėti, kiek tik 
jie norėjo. i

Tik po tos "komedijos“, 
M. Subatis perskaitė linki-' 
mų komisijos protokolą. O; 
jis turėjo būti perskaitytas; 
anksčiau, ir tik tada galėjo*

KALENDORIUS

PARENGIMŲ

bazau ir l aidau
barnus ii lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

žiuKą, aą pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STAR1NSKA8 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Maaa

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway

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

o AVAITRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus aplr pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekviena visiems 
svarbia problema.
' NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dina mišk s, mūsų iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirna už 
nepriklausomą Uetuva.

Metinė prenumerata JAV-se ?8.(H) 
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690. (hiebec. CANADA

imas.
turi daug nukentėti; paskui ban
doma įvesdinti Įvairias refor
mas. kurios pasirodo bergždžios 
ir dėl to veda prie didelių ginčų, 
žodžių kovu, persiskyrimų bei 
priešturaujančiu nuomonių ir 
pagaliau prie keršto ir kovos su Į 
ginklais. Tokiu būdu Įvyks Visa
galio Dievo Didžios Dienos Ko
va. Joje šviesa kovos prieš tam
sybę, laisvė prieš priespaudą, 
tiesa prieš klaidus. Ji palies vi
są pasauli, nes ūkininkas sukils

Gruodžio 31 d. nuo 8 vai.
būti leista E. Ketvirčiui sa-iva^- ^°- Bostono Lietuvių ,____ _

1 ” ’ ’ ištrauktus! Piliečių d-jos Naujųjų Metų prieš kunigaikštį, parapijonas;
' prieš klelioną, darbininkai prieš | 
i kapitalistus; prispaustieji kovos’ 
: su ginklais prieš visokią netei J 

Sausio 14 d. So. Bostono s-vbV ir tironybę; prispaudėjai ‘
Taip dažna; būna So. Bos- da pasakys reTižonūs.-suži-i nepuvo įsrinstas i vaaovy- Lietuvių Piliečių d-jos salė- per ilgus amžius vadino savo 
>no Lietuvių Piliečiu d-jos nosime vėlia «. Draugijai ga_; grasina kreiptis i vai-Į je. III a., Klaipėdos atvada- teisėmis, nežiūrėdami to, kati jie

......................... džios teismą. Gerai butu.'vimo ir 100 metų VI. Putvio pavergė arba išnaudojo kitus“
kad jis tai padarytų. Tada
jis išsirengtų visiškai nuo
gas prieš lietuvių visuomenę

Čia dažnai būna įdomus galas
j vo iš rankovėsp ✓
Į "argumentus“ dėstyti.. tradicinis sutikimas.

• v •

- E. Ketvirtis, kuris šį kartą' 
nebuvo išrinktas i vadovv-į

tono
susirinkimuose. Taip buvo Ii tekti mokė .i kiek daugiau 
ir gruodžio 2| di susirinki- mokesčių.
me. .___ !

i Revizorius reikalaująs

sukakčių minėjimas.• * •
Vasario 18 d. So. Bostono

— Armagedonb Kova, 541 psl.
Aukščiau patiektieji žodžiai 

buvo parašyti daugiau kaip 
prieš 50 meili. Jų autorius jau

Jis, kaip paprastai, prasi ! kad ir protokolai būtų rašo-i Bostone bet ir visose
dėjo vadovybes nanų var- m* angį .-kai A, j.s tun te.- 
dosaukiu. praeito narių su- sę to įeiKaiauti, dus vaiay-. j 
sirinkimo ir valdybos pro- ! bos pareiga išsiaiškinti. į J. Vanagas
tokolu skaitymu. Naujų na-! ' . . .
rių nebuvo, pagerbta viena ! įdomiausias numens seke 
mirusi narė. Fin. sekreto- j po to
rius Adomas Druzdis pra-į
nešė lapkričio mėnesio apy- priėjo prie mikrofono 
skaitą, kuri rodė, kad paja-! Edmundas Ketvirtis, kelis 
mų buvo $15.444,, kadpei-. žodžius pasakęs lietuviškai, 
no liko $1,881. kad užkan- • pradėjo angliškai skaityti 
dinei įrengti išleista 30 tūks-; raštą, kurio nuorašas jau
tančių su pora šimtų dole-;................... , ,
rių, kad praeitą mėnesį ji Pnes susirinkimą daug kam 
davė apie $100 pelno. i ^uvo Paimtas. Jis lietė 

i prieš savaitę buvusius vado-
Įdomu buvo išgirsti iš A J'7b!s rinki™us- Kadangi a- 

Drūzdžio, kad valdžios re_-Patuos rinkimus dar niekas 
vizorius tikrina klubo paja-' nebuv° kalbeJęs’ ne linkimų 
mas ir išlaidas, norėdamas, komisija nebuvo savo pro- 
išaiškinti, ar mūsų draugijos J tokolo paskelbusi, tai daug 
vardu nėra prisidengę pa- ‘ kas nustebo, kad pirminin-
prasti biznieriai. Mat, yra; ^’^ia kalbėti Ket-
daug vadinamųjų klubų, ku-; v}rciul’ .bet neatsirado ne 
rie naudojasi mokesčiu pa-,uen?;. ur\* butų pareikala- . T ,
lengvinimais, kaip kultūri- vęs balso dėl tvarkos ir rei- optometnsto J. J
niu ar socialiniu tikslų orga- i ka!a?«s ^ų ®

4 , smnkusių, ar leisti E. Ket-- Buvo paiasvta.

Kur bostoniečiai sutiks 

Naujuosius Metus?

Lietuviu Piliečių d-jos III-jo nebegyvenu. jis mirė 1910 m.
ankšto «alėip Alto<? renčia Bet J’° aPskelb1i dalykai jvyks- au sto sa eje Alios rengia-, ta, būtent. ųa(į 5914 metais te
mas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo sukakties minėjimas.

» * •

Kovo 4 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos II ir 

, , . 1 III aukštų salėse Baltijos ir
Dauguma, kaip paprastai,) Žalgirio tuntų Kaziuko mū

šiuos metus baigs ir kitus'
sutiks savo ar savo bičiulių 
namuose. Didesnis būrys su
sitelks Tautinės S-gos na
muose ir didžiausias (apie 
250) — So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salėje.

■Visiems linkime linksmai 
baigti 1972-sius ir pradėti 
1973-sius.

Pataisomos klaidos

Praeitame numeryje pa
raikyta, kad iš ligoninės grį
žo dantų gydytojo J. J. Do- 
novano žmona, o turėjo būti 

Donova-
no.

kad So.
i-ųjų jie y- J virčiui dabar 

ra tik paprastos biznio imo- 1 skaityti, 
nes. Revizorius sako. kad.:
pav., salės nuoma ne klubo' Savo rašte E. Ketvirtis 
nariams yra paprasto biznio į reikalauja rinkimus panai- 
pajamos ir nuo mokesčio ne-į nes jie buvę netvarkin-Į —; . j--.
atleidžiamos. A. Druzdis pa- S3.1 vykdomi. Pačią pirmąją i . nori .b.ltl ^rod«’ ne* 
įuoš pagal revizoriaus rei- ?nežast* rinkimams panai- (•■•tebek, jeigu tave ...m.- 
kalavimą apyskaitą. Ką ta- kintl Ketvirtis nurodo tokią: luos-

nizacijos, o is savo rasta Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos iždininku išrinktas A- 
domas Druzdis. Jis išrinktas 
finansų rekretorium, o iždi
ninku — Aigis Makaitis.

ge.
♦ » #

Kovo 11 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Minkų radijo rengia
ma talentų popietė ir "Miss

j Lithuania of N.E.“ balius.• *

e*********************************

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Vograma Naujoj Anglijoj 
s rtoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM. 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

nų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
įos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuve. 502 E. Broad- 
way. So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna- 

j nas Ir Kelely!#.

rėjo pasibaigti pagonių laikai; 
po to turėjo prasidėti pasaulinis 
karas, po kurio turėjo ateiti re
voliucija ir po revoliucijos anar
chija. Tūrėjo atsirasti galingo 
kariuomenė, kuri*dalyvaus Ar
magedono kovoje, apie kurią jis 
rašė sekančia i:

”Kur tat vra. mes klausiame 
tokia kariuomenė? Ir kur ji la
vinama ir prirengiama? Kariuo
menė. prieš kurią dreba žemė 
(visuomenė) ir pasijudina dan
gus (bažnytinės valdžios. Juelio 
2:10); kuri drąsiai sukils prieš 
vardiškos Krikščionijos jėgas, 
kaip civiles taip ir dvasiškijos? 
Kur randasi ta kariuomenė, kuri 
netolimoj ateityje paniekins vi
są Krikščionijos stiprybę, jos 
ilgai pagarboje laikomąsias dok
trinas. jos valdžią ir jos kunigi
ją?. Kuri ignoruos visus Krikš
čionijos iškeikimus (ultimatu
mus) ir išdidžiai priešinsis viso
kiai organizuotai valdžiai? Kuri 
eis per degančio vulkano lieps 
ras ir, nepaisydama nei šautu
vų. nei durtuvų pralauš sau ke
lią per ginkluotus laivynus ir. 
atiminėdama iš valdovų vaini
kus. suvers karalystes i jūrų 
vidurį? Kuri uždegs flangų ir 
sutirpdvs žemę. paversdama 
senąją tvarką griuvėsiais, kaip 
buvo pranašų išpranašauta?“ — 
Armagedono Kova. 545 psl.

Kas domitės Tiesa, mes pri- 
siųsim veltui spaudos. Kreipki
tės šiuo adresu :

Lithuanian Bible Students.
212 E. 3rd Street,

Spring Valley, III. 61362.

t

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—j»u 85 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiam kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Beturiu fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJ1M AS urieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudea nuo 1100.00 iki flO.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gers Taupomąją Apdraudą — En. 
dovrment Insorance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: ui f1,000.00 apdraudos tik $3.09 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALi APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
panty sits:
Ltthuantas AIHance of America
$07 W«et 30th Street, Nck York. N-Y. 10001



X

Kr. 50, 1972 m. gruodžio 26 KELEIVIS, 50. BOSTON

Vietines žinios
Balfui aukos

A. Kriščiūnas — $12.
A. Griauzdė — $10.
P. Nikolskis — 5.
Jiems tariame nuoširdų

Darbininkų draugijos 

susirinkimas

Lietuvių D ubininkų d-jos

$

it

Linkėjimai ir padėka Keleivio redaktoriui J. Sondai 
ir visam štabui už malonius patarnavimus Baliui.

Padėka visiems lietuviams aukotojams, nuoširdžiai 
parėmusiems vargstančių brolių šalpos reikalą.

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų. 
Bostono Balfo valdybos vardu —

Antanas Andriulionis, 
pirmininkas

Puslapis aštuntas

Gana t

)S,Mnarių susirinkimas bus sau- 
Į šio 7 d. 2 vai. po pietų So.«

Bostono Lietuvių Piliečių 
ačiū. ■ d-jos patalpose. Visi nariai

Iki šiol aukas’iteikė 71 as- kviečiami dalyvauti.

-g--------------- "L 4-----------g- - - y= ^=1

muo. Po švenčių lauksime ir į 
likusių šimtu tautiečių.

ij
Kai per šventes sėdėsime! 

prie vaišių stalų, prisimin-■ 
kime. kad ne visu mūsų bro-• 
lių veidai švytės panašiu' 
džiaugsmu. Daugelio jų • 
skruostus plaus skausmo 
ašaros. Palikime nuo tų 
švenčių stalų ir jiems nors

N. Jonuška,

sekretorius

Elliot Richardsono laiškas 

Feliksui Zaleckiui

Eiliotą Bichardsoną pa
skyrus krašto apsaugos mi
nistru. Feliksas Zaleckas ji

.... VT - . - pasveikino. Šiomis dienomispo trupinėli. Neuzmirskim.' * „ , v „ v.„, • - n- v.,, L 1 . F. Zaleckas gavo is Kicnard-kad daugelis daugeliui nors , • -< i.. .?...' . šono šilta laiska, kuriame lis
ir netiesioginiai esame sko- d sveikinimus ir
lingi. Juk ar jų levų is- (lžialj iasi k;H, bostoniečiai 
spaustas litas vienokiu ar k,- ,ietuviai . simena 
tokiu budu ouvo panaudo- i
tas mūsų išsimokslinimui. 
Tad neužmirškime varge li
kusiu mūsų geradariu.

Balfo valdyba

Ricbarsonas savo ranka 
pasirašė prašymą pasveikin- 

f t i jo bičiulius So. Bostono 
' Lietuviu klube.

COSMOS PARCELS4
£XPRES5 CORP.

144 Milbury St. 

VVORCESTER. MASS. 

Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces

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

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Sųuare 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA 
62b EAST BKOADVVAi 
SOL Į H BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4146 

Beiij&mm Mo re Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklai
Visokie reikmenys namam 

R-iknienvs plumberiama 
V4«r.ir5«» sist'jk'tja*

H»if;aediS«l!»3Ct,VPkfc-
Telefonas: A N 8-2805

Br. Jos. J. Donovan
j
\Dr. J. Pašakarnio

1 P P D I N I S
J OPTOMETRISTAS 
į Valandos:
? nu*'- 9 va» rvto iki 5 vai. vak 
7 Trečiadieniais uenriiniama I

447'BR0ADWAY Į 
« South Boston, Mass

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKAM LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONI S PAT ARNAVIMAS
— 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 VADOV YBĖ

<■

1972
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

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

10 metų garantija.

Savybės:
l’rodukt ing urnas 

(irožis 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

JiL
CITGO

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena riTrn n lUATir*

FORTŪNA FUEL Co. HEA™G0,LS
Alvva šildvmo specialistai

470 Adam* Street, Quincy, Mass. ' r' 5 ,,“L
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną

Skambinti — Boston: 4361204, So. Shore: 773-4949

Už nosies ne tik jaučiu* Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
vedžioja. ■ žmogaus — be ydos. _

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

*•

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
<»9 Church Street 

E. Milton, Masa.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vatam.

Telefonas: 698-8675 I
TEL. AN 8-2124

:\Dr. Amelia E. Rodd i
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTt
Į;; Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuviška raistiną.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm.

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaJL v„ išskvras šventadieniu* Ir sekas.

N & T OK CO., Ine.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

; I 321 Country Club Rd. ;
Newton Centre. Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

SOUTH BOSTON, MASS.
ė********************************* #**#***+#******##***#******+**+++******#*#+*•*###+*+*+**«#*#****#***#«

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

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

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

Skambinkite 825-9090

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

So. Boston, Mass. 02127
I

___  i r nsEB
□ Krosnies]aptarnavimas j
□ Automatinisupilimas
□ Patogios mokėjimo "sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268-4662; SI’

641 E Broadvvay

už nemažesnius kaip $1,090 dviejų 
melų įspėjime indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27'* pelno)

6%
už visus kitus indėlius moka 511%io

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

Bankas veikia 109-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass, mokesčių.
šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

virš $271,000.000

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
VVorcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš VVorcesterio siun

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO | LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas 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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

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

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien
šeštadieniais

9— 5
8—12

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

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
I*

********** ftrf«rTrr»frrrfffffrfrrffrrrrrrjj,^




