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Prezidentas pasiūlė kongresui 
$200.8 bilionų biudžetą

J Popiežius gina 
celibatą

Siekiama $1.3 biliono pertekliaus. Karinės išlaidos 

gerokai sumažintos, bet dar sudaro $73.6 biliono.

Praeitą pirmadienį prezi
dentas Ni*onas pateikė kon
gresui 1971 fiskalinių metų 
biudžeto projektą. Jis nu
mato 200.8 bilionų dolerių 
išlaidų, kurių didelę dalį su
daro krašto apsaugos reika
lams skiriamos sumos.

Siekdamas pristabdyti in- 
liaciją ir užtikrinti kraštui 
sveiką ekonominį vystymą
si, prezidentas biudžeto ap
skaičiavime numato 1.3 bi
liono dolerių perteklių. Ar 
to pertekliaus tikrai bus pa
siekta, parodys tik realaus 
gyvenimo sąlygos, nes daž
nai naujai atsiradusi politi
nė ar karinė įtampa bei ne
numatyti ekonominiai su
svyravimai gerokai pakeičia 
iš anksto sudarytus planus.

Nors naujasis biudžetas 
ir didelis, bet jame gerokai 
sumažintos išlaidos žemės 
ūkiui skirtiems primokėji- 
mams, erdvės tyrimams ir 
net veteranų globai.

Krašto apsaugos bei vi
sokiems kariniams reika 
lams numatyta 73.6 bidonai 
dolerių. Tai yra 5.8 bilio
nų mažiau, negu praeitais 
metais, ir iš viso šis karinis 
biudžetas yra mažiausias 
nuo 1950 metų.

Pažymėtina, kad nuo pre
zidento Eisenhowerio laikų 
karo biudžetą suplanuoda
vo krašto apsaugos sekreto
rius ir kiti civiliniai pareigū
nai, o dabar jį sudarė patys 
Pentagono generolai. Bet 
Pentagono veiklai prižiūrė
ti prezidentas dabar yra su
daręs taip vadinamąją Tau
tinę Saugumo Tarybą, kuri 
atkreips akį ir į tų lėšų skirs
tymą tarp atskirų karinių ži
nybų ir ginklų rūšių.

Šia proga tenka paminėti 
ir bilionines išlaidas, kurios 
tęsis eilę metų. Tai milžiniš
kos sumos priešraketinių ra
ketų gamybai, kurių svarbą 
krašto saugumui išryškino 
prezidentas spaudos konfe
rencijoje. Jis mano, kad to
kių raketų statyba yra būti
na ne tik spiriantis prieš so
vietų atominių bombų grės
mę. bet ir prieš mažiau pa
jėgių valstybių atomines ra
ketas, kuriomis galėtų pa
bandyti terorizuoti šį kraš
tą. Čia Nfronas turėjo gal
voje augantį raudonosios 
Kinijos atominį pajėgumą.

Olandijos kunigai smar
kiausiai reikalauja leisti 
jiems vesti, ir jų kardinolas 
Alfrink pasiruošęs vykti į 
Romą ir prašyti popiežių šį 
kunigų norą patenkinti. De
ja, jo viltis subliūško, nes 
praeitą sekmadienį popie
žius griežtai pasisakė už ce
libatą ir nenori to klausimo 
net diskutuoti.

Dubčeko byla 
nebaigta
Čekoslovakijos komunisti
nės tvarkos reformatorius
Dubčekas dabar yra jau am-; Prgnrįiriįn Dritariū 
basadorius Turkijai, bet ne- r ruJlLU~lSu prituriu 

Brandto politikaiteko centro komiteto nario 
pareigų. Nors paitijos bilie
tas dar neatimtas, bet jo 
priešai nerimsta, kad jisai 
pats savęs nepasmerkė ir li
ko teismo nenubaustas.

Po V. Vokietijos kancle
rio Brandto pasimatymo Pa
ryžiuje su Prancūzijos pre
zidentu Pompidou skelbia
ma, kad Prancūzija pritaria 
Brandto pastangoms page
rinti santykius su Sovietų 
Sąjunga ir jos satelitais.

Vokietijos užsienių reika
lu ministras Scheel išvyko į

Dubčeko šalininkai mėto
mi iš atsakingų vietų. Vien 
iš centro komiteto jau išmes
ta apie 80.Dubčeko šalinin
ko ministerio pirm. Čarnik 
vietą užėmė aklas Maskvos | Maskvą vesti derybų, 
pakalikas Strougal.

Žinoma, tauta dabartinių 
Maskvos tarnų nekenčia, ir
net prisibijoma galimo suki- . _ .
limo. kuris baigtųsi tik krau- Būry* triukšmadarių 
jo praliejimu ir dar padidė- •utrukdyti Kalifornijos 
jusia Maskvos priespauda, i kolegijos prez. Hayakawa

Į paskaitą Bostono univeni- 
• tete. Susirėmime su policija

Gal baigsis General
išdaužyta daug langų. Mat, 
dr. Hayakava per trumpą 
laiką sutvarkė triukšmada
rius savo kolegijoje, tai čia

Electric streikas
Milžiniškos General E- 

lectric streikas tęsiasi nuo 
praeito rudens. Jis palietė 
150.000 darbininkų. Jau pa
vyko susitarti su 3 didžio
siomis unijomis pratęsti su
tartį 40 mėnesių. Darbinin
kai laimėtų 88 centus valan
dai. (Dabar valandinio už
darbio vidurkis yra $3.25). 
Tą susitarimą dar turi pa
tvirtinti unijų nariai.

Neabejotina, kad pasiū
lytas biudžetas ir numato
mos tolimesnės ateities iš
laidos sukels kongrese dar 
nemaža ginčų, ir gali būti 
padaryta kaikuriu pakeiti
mų į vieną ar kitą puse.

Von Braunas planuos
f ‘ . 1 *

erdvės programas
Raketų specialistas dr. 

von Braunas iki šiol vado
vavo Erdvės Tyrimų agen
tūrai Huntsville, Ala., o da
bar perkeltas į Washingto- 
ną, kur projektuos erdvės 
programas. Jis kadaise va
dovavo Vokietijos raketų 
gamybai, JAV pastatė di
džiąją Satum 5 raketą, ku
ri iškėlė Apolo erdvėlaivius 
iki mėnulio, be to, suprojek
tavo Jupiter ir Redstone ra
ketas.

Vos nesustojo visi

geležinkeliai
Geležinkeliečiai jau 14 

mėnesių tariasi su savo 
darbdaviais ir negali susi
tarti. Pagaliau jie nutarė 
streikuoti ir būtų sustoję vi
si geležinkeliai, bet teismas 
įsakė 10 dienų palaukti. Ti
kimasi. kad per tą laiką pa
vyks susitarti.

norėt* jam atsikeršyti.
♦ ♦ »

Arabai ir žydai vėl ėmė 
smarkiau šaudyti*. Praeitą 
savaitę įvyko 2 valandų di
delio masto susirėmimas 
tarp Izraelio ir Sirijos dali
nių, dalyvaujant tankams ir 
lėktuvams.

* *
Bostono majoras pasiūlė 

$175.7 mil. biudžetą, kuris 
yra $15 milionų didesnis už 
šiemetinį. Namų savininkam 
numatoma vėl padidinti mo
kesčius po $13.50 už kiek
vieną turto vertės tūkstantį.

« » *

Vietname vėl sustiprėjo 
karo veiksmai. Tik praeitą 
šeštadienį ir sekmadienį ko
munistai puolė net 70 kartų. 
Žuvo 19 amerikiečių. Komu
nistų užmušta apie 400.

# ♦ •
Los Angeles nuteisti 3 

studentai už riaušių kėlimą 
universitete nuo 1 iki 25 
metų kalėti. 15 gavo mažes- 

bausmes. Beveik visi jie

• « «
Studentų demonstracijose 

prieš Filipinų prezidentą 
Marcos žuvo 5, sužeista 157 
ir šimtai suimtų.

« * •
Iš Provincetovm, Mas*., 

muziejau* pavogta* 15x11 
colių paveiksią*, kuri* verti
nama* $500,000.

•eee*M*au«>lMOlMeOeM«OeOmnm»OM

Viršuje angliakasią vadas Yablonskis, jo žmona ir duktė.
Jie visi trys buvo nužudyti savo namuose netoli Pitts- 
burgho prieš pat Naujuosius Metus. Apsčioje kairėje 
dantie Veasley, dešinėje aukščiau Aubran Martin, že
miau Paul Gilly. Jie visi trys kaltinami nužudę Yablons- 
kią šeimą. Esą išaiškinta, kad vienas kaltinamąją iš dar 
nežinomo asmens gavo $1,700 už Yablonskio nužudymą. 
Pasiraošimas prasidėjęs pernai liepos mėnesį. Galvota 
Yabtonskį nužudyti metant į jį bombą, bet galą gale pa
sirinktas kitas būdas — įsiveržti į butą ir nužudyti iš arti.

Yablonskis netrukus turėjo liudyti senate apie angliakasią 
uniją ir, sakoma, jis būtą ten papasakojęs apie daug 
visokią neleistinai daromą ten dalyką, todėl labai svarbu 
išaiškinti, kas tuos žmogžudžius papirko. Gal policijai ir 
teisnui pavyks tai padaryti.

Kinija kasasi į žemę, 
laukdama sovietų puolimo

Derybos su sovietai* neduoda vaisių. Miestuose ka
samos slėptuvės ir tuneliai. Evakuojami gyventojau

tae mirė Plarija Nemeikšaite
Sausio 28 d. mirė ilgai 

sirgusi Marija Nemeikšaitė, 
83 m. amžiaus, plačiai žino
mo akių gydytojo prof. Juo
zo Nemeikšos, mirusio 1958 
m., sesuo. Velionė buvo 
priešmokyklinio auklėjimo 
pradininkė Lietuvoje. Jos 
nuopelnai toje srityje yra 
labai dideli.

Marija gimė Šiauliuose, 
jauna būdama neteko tėvų, 
išaugo Putvių šeimos globo
jama, anksti įsitraukė į vi
suomeninę veiklą, talkinin
kavo platinant draudžiamą 
spaudą. Pirmą pasaulinį ka
rą praleidusi Rusijoje, grįžo 
į Lietuvą ir tuoj įsitraukė į 
tada dar visai apleistą sritį 
— priešmokyklinio jaunimo 
auklėjimą. Još pastangomis

vo įsteigtas Kaune Motinos 
ir Vaiko muziejus, išleistas 
Motinos ir Vaiko žurnalas, 
kurį Marija redagavo eilę 
metu. Ji taip pat redagavo 
Vyturą, Motinos ir Vaiko 
kalendorių, vadovavo peda
goginėm radijo valandėlėm.

Velionė buvo Motinoms 
ir vaikams globoti sąjungos 
ir Moterų tarybos narė. Ji 
dalyvavo įvairiuose tarptau
tiniuose kongresuose prieš
mokyklinio auklėjimo rei
kalais. Tiktai kai Lietuvą 
apšvietė "Stalino saulė“, ve
lionė turėjo savo mėgiamą 
darbą apleisti.

Paminėtina, kad Marija 
Nemeikšaitė buvo labai arti' 
ma istorikės Vandos ir poe

Nors dar vis vyksta Sovie
tų Sajungos-Kinijos derybos 
įvairiems tų kraštų nesusi
pratimams išlyginti, bet jų j 
teigiamų rezultatų dar ne-' 
matyti, ir tie pasitarimai ki
niečių nė kiek neramina. 
Tose deiybose raudonoji 
bandė kelti savo teritorinius 
reikalavimus, bet sovietai, j 
aiškėja, to klausimo nenori 
nė minėti ir visą pokalbį 
stengiasi nukreipti tik į pa
sienio susisiekimo, prekybos 
bei kitus antraeilius reika
lus. Kiniečių vadam atrodo, 
kad Sovietų Sąjunga tenori 
tik laimėti laiko, užmigdyti 
kiniečių budrumą ir netikė
tai pulti Kinija visa savo a- 
tomine jėga. Tai turėdami 
galvoje Kinijos komunistai 
irgi atitinkamai ruošiasi su
tikt) tą galimą smūgį, jį at
laikyti ir tada pereiti į puo
limą milžiniškomis savo gy
ventojų masėmis.

Kaip amerikiečių korės- Į 
pondentas David Kilęs pra
neša, Kantono ir kituose 
miestuose šiuo metu skubiai 
rengiamos priešlėktuvinės ir 
priešatominės slėptuvės ir 
nuolat daromi pavojaus me
to bandymai. Be to. kasami 
iš miestų centro vedantieji 
ilgiausi tuneliai, kuriais a- 
tominio puolimo metu gy
ventojai galėtų pabėgti.

Jis rašo, kad iš didžiųjų 
miestų keliamos ir svarbes
nės įmonės bei darbininkai. 
Evakuojami ir vaikai bei se
nesnio amžiaus žmonės, ku
riems nebūtina didmiesčiuo
se gyventi.

Be to, ten vyksta gyvento
jų karinis apmokymas parti
zaniniams veiksmams. Ka
ro reikalui paruošiami ly-* 
giai vyrai moterys ir net pa

Kard. James Mclntyre, Los An
geles arkivyskupas, pasitraukęs 
iš savo pareigą dėl amžiaus — 
jam jau 83 metai. Jis buvo vie
šas iš konservatyviausią aukš
tąją dvasininką, turėjęs amuoi 
pratimą ne tik su vienuolėmis 
ir kunigais, bet ir su 
čiate dėl eiviltelą teisią ir 
formą.

Clevelando ''raudonasis“ | 
nininkas Cyrus Eaton, 86 m. 
amžiaus, kalba Spaudos klubo 
Washingtone. Jis lankės š. Vtet. 
name. Pasak jį, š. Vietnaau

.. . ~ A munistai žadą palengvinti
augliai. Pavojaus nuotaiką belato,tab. ___
dar stiprina intensyvi pro-:,lra|, kad VjetBamo
paganda, raginanti būti pa-1 ||nk, snsitaikvti Maig-
siruosusiems ginti tėvynę ir, „ k (ik j 
suduoti pnesui lemiamą i BBS 
smūgį, tarytum tas karas,
bus jau rytoj. -------------------- —

Nors kaikas aiškina, kad ’
tai daroma tik norint nu
kreipti dėmesį nuo vidaus 
politikos sunkumų, bet bud
resni Vakarų koresponden
tai įsitikinę, kad Kinija jau
čia realų sovietų puolimo 
pavojų ir dėl to vyksta tie
siog karštligiškas pasiruoši
mas jam atremti.

vaikų darželiai buvo įsteigti to Balio Sruogų šeimai. Kai
Kaune, o vėliau tas suma
nymas prigijo ir kitur.

Marija kartu su kitomis 
moterimis įsteigė Lietuvos 
Vaiko draugiją, kuriai ilgai 
vadovavo.. Ta draugija stei-

Balys Sruoga vos gyvas grį 
žo iš nacių kaceto į Lietuvą, 
velionė juo labai rūpinosi 
iki pat jo mirties.

Mirė auksinės sielos mo
teris, visą savo gyvenime

gė savo skyrius, o šie vaikų • tesirūpinusi Lietuvos ateiti- 
darželius, vasaros aikšte-' m i ir visas savo jėgas pa
les, vaikų skaityklas, darže-, šventusi priaugančiam Lie- 
lių vedljų kursus ir kt. Bu- tuvos jaunimui.

Didelė geležinkelio 

nelaimė
Argentinoj pirmadienio 

naktį greitasis traukinys su
sidūrė su kitu traukiniu. Žu
vusių yra per 100 ir keli šim
tai sužeistų. Tai didžiausia 
traukinio nelaimė Argenti
nos istorijoje.

Pernai rudeni išrinkto New Jer
sey gubernatoriau* Cahili siaus 
John, 19 m. amžiaus. Jis Phila- 
detphijoje suimtas ir trankte- 

1 mas teisman, nes pas jį rasta 
i narkotiką.

1
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Visi aukosime Amerikos 
Lietuvių Tarybai

Sausio 24 d. Chicagoje Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai, dalyvaujant Vli
ko vieepirm. J. Audėnui ir PLB valdybos vieepirm. dr. H. 
Brazaičiui, tarėsi įvairiais, jų tarpe ir finansų telkimo 
reikalais. Tarėsi ir nesusitarė: JAV LB atstovai reikalavo, 
kad Vasario 16-sios minėjimuose surinktos aukos būtų 
padalintos lygiai tarp Lietuvių Bendruomenės, Amerikos 
Lietuvių Tarybos (Alto) ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto (Vliko). Alto atstovai su tuo nesutiko. 
Vadinasi, vėl turime tą pačią trintį, kurią turėjome pernai 
šiuo metu.

, Praeitą vasarą JAV Lietuvių Seime Detroite JAV LB 
Tarybos pirm. dr. Petras Vileišis labai aiškiai pareiškė, 
kad dabar nebus ginčų tarp Alto ir L. Bendruomenės, 
kad Vasario 16 proga sudedamos aukos eis Amerikos Lie- i 
tuvių Tarybai, kuri jomis dalinsis su VKku. Po tokio aukš
čiausiojo JAV LB atstovo pareiškimo atrodė, kad dabar 
tikrai nebereikės savo tarpe ginčytis dėl labai aiškių da
lykų, bet, kaip matome, apsirikta: LB Tarybos pirminin
ko duotas pažadas LB valdybai nieko nereiškia, ir ji vėl 
pradeda groti tą pačią erzinančią muziką, kaip ir pernai.

<į
Tikrai apgailėtinas reiškinys, kad mūsų aukščiau

siuose veiksniuose yra žmonių, kurie, užuot skyrę visas 
jėgas jiems priklausomam darbui, kišasi į kitų veiklą ir ją 
trukdo. , i ' > i

Pagal seną tradiciją Vasario 16 proga renkamos au
kos eina Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri šiame krašte 
vadovauja Lietuvos laisvinimo reikalams. Lietuvių Bend
ruomenė buvo sukurta mūsų kultūros veiklai vadovauti, 
todėl ji neturi jokio pagrindo telkti sau lėšas Vasario 16 
proga. Tai Aiški Amerikos Lietuvių Tarybos privilegija.

Niekas neginčija, kad ir Lietuvių Bendruomenei rei-

Virtoje Izraelio paraiietiaiBluu, nusilciėę 
jūres salelėje Shatoae ir ii tea pagrėbę Egipte 
stoties įrengimas. Apačioje žemėlapis, k 
pažymėtą ir tę salelę.

Kas kitur rašoma
STALINO "NUOPELNAI“

Chruščiovas drįso nuvai
nikuoti Staliną, bet. jam pa
čiam nuvirtus nuo sosto, Sta
lino dvasia vėl sistemingai

iš jų buvo sušaudyta 350, 
000. XVII kompartijos kon
grese 1934 dalyvavo 1966

kia lesų ir kad ji jas turi telkti, musų visų padedama, bet,> atgyja ir jau vėl keliami jo
tai darydama, ji neturi trukdyti rinkti lėšas Lietuvos 
laisvjnimo reikalams.

nuopelnai. Naujojoj parti
jos istorijoj Stalinas jau 
bandomas pateisinti ir net 

Altas tas lėšas renka Vasario 16 minėjimuose, L. dėl jo vykdytų žiaurumų, už 
Bendruomenei dar lieka šimtai kitų dienų, todėl nelipki- kuriuos atsakomybė suver- 
me vieni kitiems ant kulnų, rankiodami pinigus! Per išti-|C1™ a^Vakas« 5^,,
sus metus galime visi padėti Bendruomenei, bet Vasario
16-siok minėjimuose taip pat visi, kam rūpi Lietuvos lais-

27
d. laidoje nuo savęs sumini 
tuos tikruosius Stalino "nuo- 

Lietuvių Tarybai! pelnus“, apie kuriuos komu
nistai nutyli. Štai jie:

Šaukiasi blaivybės draugijos
Kitoj vietoj rasite straips- blaivus, šoko nuo trakto- 

nelį apie girtuokliavimą So- riaus, papuolė po pravažiuo-

"Nuopelnai“ partijai
Pirmiausia Stalinas yra 

labai nusipelnęs Sov. Sąjun
gos komunistų partijai. Jis 
1934-6 laikotarpyje išvalė

volveris už juostos, šautuvas
armijos vadų sunaikino 13. Autorius tiesmukai sako: ant pečių. Kitas rusas kores- 
lš 85 divizijos vadų žuvo "Nauja ateitis Sovietijai pondentas Tarasenka nesio- 
57. Iš 406 brigados genero- prasidėjo 1941 m. birželio josi dujokaukę, granatų ir 
lų sušaudyta 220. Iš 80 vyr. 22 d.“ Tą dieną "draugas“ šautuvą po ^pažastim . 
gynybos tarybos narių likvi- Hitleris puolė "kraujo bro-Į
duota 75. O aviacijos ir lai- lį“ Staliną, kuris jau buvo ' Tasso agentūra birželio
vyno aukštieji vadai visi pa- pasiglemžęs Lietuvą ir jos 15 d. užginčijo gandus apie

' kaimynes.
į Fischeris čia sako: "Savo 

Kiti "nuopelnai“ • j rubežius praplėsdama, So-
Tasai "didysis tautų va-! ^siko'ė. *

das ir tėvas" turi "nuopel-| $u Vokietija, čia piasi- 
nų“ ne tik savajai, bet ir ki
toms tautoms, "savanoriš
kai“ pasidavusioms po

siųsti "pas Abraomą^

JO
saule

K.ai 1929 prasidėjo "buo
žių“ priverstinis valymas į 
kolchozus, drauge ir jų nai
kinimas, buvo sušaudyta 
virš miliono, o beveik pus
trečio miliono (daugiausia 
ukrainiečių) atsidūrė Sibiro 
koncentracijos stovyklose. 
1933. baigus "buožes“ likvi
duoti, Sibire buvo veik pus
ketvirto miliono kaimiečių.

Likviduojant Zinovjevą ir 
Kamenevą (1936), virs 
dviejų milionų jų simpatikų

dėjo nauja jos ateitis, kuri 
tebesivysto mūsų dienomis“.

Sovietų ir ne sovietų isto
rikai (ir eiliniai žurnalistai) 
Stalino-Hitlerio rankų pa
davimą aiškina Stalino noru 
"gauti daugiau oro ir ploto“ 
prieš nacius. Oras ir plotas 
reiškė pasigrobimą pusės 
buvusios Lenkijos, Baltijos 
kraštų, šiaurės Bukovinos 
ir Besarabijos (nuo Rumu
nijos), Fischeris šitokį aiški 
nimą griežtai atmeta. Sako, 
šie Stalino 1939-1940 metais 
pasigrobtieji kraštai ne tik 
kad nebuvo atspara, bet pa
lengvino vokiečiams kelią

artėjantį karą su vokiečiais, 
bet į didesnius Baltijos kraš
tų miestus tą dieną pasiųsti 
atrinkti policijos daliniai, 
kurie tuojau pradėjo masi
nius areštus. Salisburis sako, 
kad Lietuvoje suimta 35, 
000, po tiek pat Latvijoje ir 
Estijoje. Sako, iš viso areš
tuota apie šimtas tūkstan
čių baltiečių: ne komunistų 
partijų nariai, buvę kariš
kiai ir valdininkai, kunigai, 
verslininkai ir pasiturį ūki
ninkai.

Žiūrovas

buvo arba sušaudyti, arbaj prie didesniųjų Rusijos la-
pasiųsti į Sibirą.

Kai buvo nuteisti Piata-
kovas, Radekas ir Sokolni- 
kovas (1937), virš pustrečio

biau apgyventų miestų.
* * ♦

Kelio palengvinimo pa
vyzdį pateikia žymaus New

miliono buvosuadyti arba, york Timc8 dienraščio 
atsidūrė Sibire. j bendradarbio Harrisono E.

Ryšium su Buchanno. Ry- Salisburio knyga The 900
k?X* "utel3!m“ Days: The Siege of Lenin-
(1938) nukentėja beveik 4 d (635 , J10.00).

Penkioliktame šios kny
gos skirsnyje, pavadintame

milionai. O kai buvo nuteis
tas sušaudyti maršalas Tu- 

ir

NUOMONĖS APIE KELIĄ 
IŠ VIETNAMO

Kokia šiandien JAV gy
ventojų nuomonė apie pa
sitraukimą iš Vietnamo ka
ro po visų demonstracijų, šū
kavimų. reikalavimų iš ten 
be sąlygų bėgti ar siūlomų 
visai priešingų planų? Gal- 
lupo nuomonei tirti institu
tas, aplausinėjęs didelį skai
čių gyventojų, dabar patei
kė surinktus tuo klausimu 
davinius.

Aiškėja, kad už greitą be
sąlyginį pasitraukimą iš to 
karo pasisakė 19% apklaus- 

mano. kad reikia

vietų Sąjungoje. Bloga pa
dėtis tuo požiūriu ir Lietu
voje. Apie tai Švyturio lap
kričio mėnesio numery rašo 
Vyriausiosios valstybinio 
draudimo valdybos vyr. gy
dytojas A. Statkevičius.

Pasak jį, Lietuvoje 1968 
metais išgerta 33,830,000 
litrų (kvortų) degtinės ir 
vyno, ”45 procentai visų nu
sikaltimų. beveik visos chu
liganų išdaigos, daugiau 
kaip pusė visų apiplėšimų, 
vagysčių, nužudymų, išprie
vartavimų, didžioji dalis vi
sų nusikaltimų transporte ir 
tt.“ yra tų išgertųjų litrų 
padariniai.

V. Statkevičius rašo, kad, 
turimais Respublikos vals
tybinio draudimo duomeni
mis, kas antras jauno dar
bingo žmogaus mirtimi pa
sibaigęs nelaimingas atsiti
kimas yra dėl alkoholio kal
tės.

Daktaras sumini šiuos 
1968 m. birželio mėnesio dėl 
girtumo ivvkusius būdinges
nius nelaimingus atsitiki
mus. kurie tikrai vaizdingai 
kalba apie dabar ten esamą 
padėtį:

"5 diena. Pilietė Z.R., Pa
svalio rajono ambulatorijos 
darbuotoja, būdama ne
blaivi. prie išvietės vėmė, 
užspringo mėsos gabalu, į- 
krfto i išvietės duobę ir pri
gėrė. Išmokėta iš valstybinio 
draudimo 500 rublių.

11 diena. Pilietis K.P. iš 
Biržų rajono, būdamas ne-

jančiu sunkvežimiu ir žuvo. 
Išmokėta 2000 rublių.

14 diena. Pilietis A.V. iš 
Prienų rajono labai girtas 
maudėsi kolūkio kūdroje ir 
prigėrė. Išmokėta 2000 rub
lių.

18 diena. Pilietis L.A., 
vairuotojas iš Šiaulių rajo
no, būdamas neblaivus, 
maudėsi kūdroje ir prigėrė. 
Išmokėta 1000 rublių. -

18 diena. Pilietis C. V.. 
Šiaulių rajono darbininkas, 
neblaivus pasikorė. (Už sa
vižudybę, apsidraudus nuo 
nelaimingų atsitikimų, ne
mokama).

20 diena. Pilietis G.B., 
vairuotojas iš Akmenės ra
jono, neblaivus maudėsi ir 
paskendo. Išmokėta 500 
rubbliu.

20 diena. Pilietis G.A. iš 
Šakiu rajono labai girtas 
maudėsi dirbtiniame Šakių 
ežere ir prigėrė. Išmokėta 
1000 rublių.

21 diena. “Pilietis A.A., 
traktorininkas iš Panevėžio 
rajono, būdamas neblaivus, 
motociklu važiavo per gele
žinkelio pervaža, pakliuvo 
po traukiniu ir žuvo. Išmo
kėta 2000 rubliu.

23 diena. Pilietis D.V., 
stalius iš Raseinių rajono, 
būdamas neblaivus, ėjo ke
liu, pateko po "Volga“ ir 
žuvo. Išmokėta 1000 rublių.

26 diena. Pilietis C.U, 
darbininkas iš Vilniaus ra
jono. prisigėręs su draugais 
naminės degtinės, užduso,

atstovai. Iš jų buvo sušau- ’ c|ja£evskis ir io draugai —•------- įtaro pasisdyti 1168. B kompartijos ™'e/sk!į- '-0 ’ Baltos Gulbės, autorius paJ tųjų. 22% mano. xaa rei Kia
centro komiteto 139 narių ™^vto o 600000 vaizduoJa d^rusių nesaugu-, pasitraukti iki 1970 metų
nužudyta 98. Sušaudytas ^erdrinS“ Sidūi^? m? nuo>auf?s Baltl->os, .Y.als< galo. Už tai, kad iš Vietna- 
komsomolo 11 organizacijos p ų atsidūrė bi tybėse ir iietuvių sukilimą mo būtų traukiamasi planin-
generalinis sekretorius Ko- ! atstatyti sovietų panaikintai paruošiant pačių viet-
sarevas. Iš regijonų, pro-Ką sakė Chruščiovas? '■ nepriklausomos Lietuvos namiečių karines pajėgas ir 
vincijų ir miestų komparti-, Savo pranešjme, padary- f?sPu.bllkaL. PavaJzdH°įa' joms perduodant karo naš-
jos pareigūnų sunaikinta du tame xx kompartijos kon- ir latwų bei. estų tą» nor» tam reikėtų ir kelių
trečdaliai. ere«e Chruščiovas kalbėio- ^uotus P^pnesinimus (loO- metu laiko, pasisakė 40%:,

15.7 F apklaustųjų. Vadinasi, toks
"Nuopelnai“ armijai , bų (valdžios) ir ūkio akty- “J“’ .BaltlIos. klastHs J"21’?' Procentas dabar remia pre-

Bet Stalinas turi didelių' v>stų 1937-38 buvo palaiky- d ; „u(į|ikas, kai z,<£™ ”“°n5 ™į’-.
"nuopelnų“ ir kaip vyriau-'“ Pnesals: 0 tikrumoje j.e g , teigia: ”When Štalin reikalo s.WiiV?etSa
sias ginkluotų jėgų viršinin- nebuvo net priešai ne, sm- fJ. d * „ w dar toriauTarinomenSk
kas bei "genialus karo va- P?1- ne, sabotasninkai, bet (?) to the Soviet U- Xo’"S’ritom?"S^
das ir strategas“. Savo siau- bk «%.'"*!■ kuklus ko™' nion in the summer of 1940,' SS** ’enda-
^oir^“^-:^^-^ Uningrad had been given “ZūTmOne"“J“"“ .

a j a • • i --- 4. a ncw piotective shidd anklaiNtuni šiuo fpi—^alt^SiaS “ » ”-0'
nusikaltimais. Iš 139 kom- Q ^!^ ,nuom”nės ,r mazal aPle *
prijos centro komiteto! kar? “
xvn partijos kongrese »-'dl|’buvo dueto naujas ap-
nnktųnanų 98, tai yra 70 k d , KONFERENCIJA BALTŲ
procentu, buvo areštuoti ir 7® 
sušaudyti. Panašus buvo ir p

je jis sunaikino visus 11 
liaudies komisarų armijoje. 
Iš 5 raudonosios armijos

iš partijos 753,374 narius;1 maršalų sušaudyti 3. Iš 15

vėmimo masėms patekus į 
kvėpavimo takus. Išmokėta 
1000 rublių.

27 diena. Pilietis R.P. iš 
Kapsuko gėrė prie elektri
nės, įkrito į Šešupę ir pa
skendo. Išmokėta 1000 rub
lių.“ ilz

Daktaras sako, kad jis su
minėjo tik tuos asmenis, ku
rie buvo apsidraudę. Tokių 
nesą nė 10%, todėl nėra a- 
bejonės.. kad dėl alkoholio 
žuvusių jų skaičius tą mėne-
s buvo kur kas didesnis. 

Pasak daktarą, alkoholiz
mas yra gyventoju nekultū
ringumo išvada. "Kultūrin
gas žmogus moka, net ne
pažvelgęs, praeiti pro kiek
vienoje maisto parduotuvė
je besipuikuojančias buteliu 
eiles. Jis žino, kaip išeiti 
blaiviam iš restorano, kavi
nės, jis nepraranda saiko 
nė didžiausiame pokylyje“ 

Ir kova su girtavimu, sako 
daktaras, nėra vien sanita
rinio švietimo ištaigų užda
vinys. "Kur trūksta vidinės 
kultūros, ten sanitarinis 
švietimas mažai tepadės. 
Pavyzdžiui, nuo alkoholio 
žūstantiems medikams vei
kiausiai netrūksta sanitari
nių. higieniniu žinių. Tačiau 
jie stokoja vidinės kultūros, 
užsikrėtę nesveikais papro
čiais.“

"Kova su alkoholizmu—

tai vięų pirma kova su ne
kultūringumu“. todėl tuo tu
rėtų rūpintis Kultūros mi
nisterija.

Kadangi girtavimas ne 
mažėja, bet didėja, tai, dr. 
V. Statkevičiaus žodžiais, 
"reikia konkrečių, didelių 
darbų“, reikia, kad į kovą 
su girtavimu įsijungtą pla
čioji visuomenė, reikia kur
ti blaivybės draugiją. Tuo 
turėtų susirūpinti Kultūros 
ministerija, turėtų tuo do
mėtis ir profesinės sąjungos.

Dr. V. Statkevičius žino, 
ka kalba, bet Įdek jo žo
džiams bus skirta dėmesio, 
ateitis parodys.

Mes šia proga galėtume 
pasiūlyti komunistams pri
siminti vyskupo Valančiaus 
didžiai sėkmingą blaivinimo 
veikla. Tada baudžiaunin
kai, į degtinę prisitrupinę 
duonos, šį skystimėli šaukš
tais srėbė, o jis vistiek juos 
nublaivino. reikalaudamas 
prisiekti, kad degtinės atsi
žada, o neklaužadom net 
pragaru pagrasindamas..

Tik. deja, nors šiandien 
Lietuvoje žmonės sovietinio 
pragaro ir bijo laidau negu 
ano pomirtinio, bet kad čia 
ir patvs blaivintojai mėgsta 
išmesti talpią burnelę ir pa
tys duoda paskatinantį pa
vyzdį.

LITERATŪRŲ REIKALU
XVII kongreso delegatų Ii- Tokia konferencija buvo
kimas: iš 1966 delegatų ; sausio 31-vaaario 1 dienom

♦ ♦ •

1191 buvo areštuoti ir ap
kaltinti kaip kontrorevoliu- 
ciniai nusikaltėliai“.

Sąrašas nėra pilnas
Bet Stalino "nuopelnų“ 

sąrašas dar nebaigtas. 1940 
apie 15,000 lenkų karininkų 
buvo palaidoti Katyne. 1941 
likviduoti visi Volgos vokie
čiai. Tais metais buvo šim
tai tūkstančių lietuvių, lat
vių, estų išvežta į Sibirą. 
1943-44 likviduoti čečėtai, 
ingušai, kalniukai, Krymo 
totoriai. 194O-S3 vyko valy*

buvo tiltas naciams greičiau, Vį “prieiti prie Leningrado, to-i Ohm universitete. Jos suma-

Salisburis atpasakoja sovie
tų korespondento įspūdžius 
Estijos sostinėje Taline,, kai 
jis, kaip Maskvos dienraščio 
karespondentas, ten atvyko 
karo išvakarėse:

"Michailovui atrodė, kad 
vietos gyventojai, ramiai 
kavinėse susėdę, valgo le
dus, geria kavą ir kažko 
"laukia“. Laukia, sako. vo- 

m. n.uj.i uirvAtoo. krrf- 0 skersai gatvės’]^

k u badu is «£! nytrsRy?-.t"profesonau-
mas turėjo rySį su Leningra- M8 dr. R. Šilbajoris, 

do devynių šimtų dienų bai
siu išgyvenimu, štai kaip

tuose ne tik partijoje, bet v 
iš viso siekiant kuo daugiau 
sunaikinti tų kraštų gyven
tojų. Tada buvo sušaudyta 
virš 880,000 asmenų, o viri 
5 nuKernų atsidūrė Sibire, 
ju tarpe viri 800JKN) koa»> 
partijos narių“

SPAUDĄ BEVARTANT
Jokia Rusijos istorija ne

gali išsiversti nepaminėjus 
Lietuvos. To neišvengia nei 
Louis Fischerio "Russia’s 
Road from Peace to War: 
Soviet Foreign Relations,

Iš lietuvių skaitė paskai
tas Ilona Gražytė, Birutė 
Ciplijauskaitė, Bronius Vaš
kelis. Algirdas Landsbergis 
Algirdas Antanaitis. Hen
rikas Nagys ir Vytautas Ka
volis. Be lietuvių, paskaitas 
skaitė keli latviai ir estai.

Konferencijos dalyvius 
L. ir R. Šilbajoriai buvo pa
sikvietę į savo namus vaka
rienės.

VALDUI ADAMKUI
NEPAVYKO

Naujienos, pasirėmusios 
Chicago Tribūne, paskelbė, 
kad inž. V. Adamkus nebū
siąs paskirtas Federalinės 
Vandens Teršimo Kontro-

kas klijavo naujus atsišau
kimus, skelbusius: Drau
gai ! Stokim kaip vienas gin
ti musu laisvės ir gyvybės!1 
Michailovui Taline tačiau 
viskas atrodė "taip ramu“.

"Tačiau Michailo vas pui- 
kiai žinojo, kad ši paviršinė administracijos Chicagos
ramybė buvo apgaulė, nes 
iis iau prieš tai kelis sykius 
lankėsi Estijoje. Dienomis

srities direktorium, nes tos 
administracijos viršininkas 
norėjęs kito asmens ir todėl

krautuvės buvo pilnos žmo- V. Adamkui pakišo koją. 
niu, bet naktimis buvo gir-l e V. Adamkų labai užtarė

vidaus reikalų sekretoriaus 
padėjėjas Kleinas, bet jo 
pečiai buvo perailpni kito 
viršininko spaudimui atlai-

dėti šūviai — tai veikė 
'penktoji kolona“*.

"Rusų laivyno korespon-
1917-1941 (499 psL, >12/ denta» vaikštinėdavo gatvė- n.
59), kuri pernai išėjo ir pla- rois ginklais apsikarstęs, it kyti. Gaila, kad lietuviui nė
šiai amerikiečių skaitoma. Amerikos kaubojus — re- pavyko.
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Ruošiamės Vasario 16-jai
' Sausio 25 d nosėdžiavo' metų sausio 24 dieną ’ 

Balfo skyrius, kuriam Alto skyriaus atstovai Be Chi««oj€ įvykusiame Alto 
tuv^riSZ^ jiems lengviau isikurti negu vadovauja Kazys Grauslys, draugijų atstovų, daly- ^ybos * JV 
statymo paskelbime) sukak P°rtonkiečiams ar negrams, šiemet Vasario 16 nutarė VQV« ir naraniin kn. valdybos pasitarime, daly-
ties minėjimas bus sekma- Iki šio1 kiniečių minėti

Vasario 16-sios minėjimas ba j biznj, steigia skalbyk- i 
Kaip jau buvo rašyta. Lie- valgyklas ir kt. Žodžiu.!

. . re vavo ir abiejų parapijų ktt- . . „ ...
koncerto-vakarienės „j^ai • vaujant PLB vicepirminm

* ‘ kui dr. Henrikui Brazaičiui}

Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas inž. Jurgis Valai- j 
tis, Vliko narys. Meninėje' 
programoje dalyvauja so-1 
listas Citvaras, du chorai:!

! Amherst St Tai bus sekma- Marv Phillips sekr M Stoj klausyte dalyvių pasisaky-j 
KAŠUBOS PUOŠIA i dieni, vasario 22 d. Pradžia nie Uršulė Penkienė. ’.raai’ P8®1*18*8 nuomonėm- 

DANGORAIŽIUS ! 3 val- P° P"** Bilietai po Lietuvos nepriklaueemy-1 * konstatuota tokių pasita- 
kt vi a , i $3 gaunami pas Balfo valdy- atstatvmo Daskelbimoi naVda betuvių įseivi-

vyrų, aunam vadovauja v. sandra ir VvtežS^Klšu^s. i b°į * kleboni/oj€- j 52-ją sukaktį nutartamtaėti ^un^^^Lietu^S^
Strolia, ir moterų, Cibo va-. Abu jie dailininkai. Alek-1 Advokatas-teisėjas Le- vasario 15 d. šv Pmnmš- *°
dovaujamas, ir Matulaitie- gandrą keramikė o Vytau- onardas Velishka išvyko kaus bažnyčios salėj (ji yra 
nės vadovaujama tautinių tas — skulptorius. Jie abu vieną mėnesį sveikatosi tai-: Brandford gt) 2: vai. popiet 
šokių grupė. dar palyginti jauni žmonės, 1 EUlot hgomnę Man-j Minėjime pakviesti kal-j

Altui vadovauja adv. S. jau gal plačiau žinomi chesteryje, kur jį prižiūrės bėti miesto majoras
Briedis, sekretoriauja J. amerikiečių negu lietuvių i J° giminaitis dr. Judickis. Kiley, šen. William WdL 
Gaidys. ! tarpe. Jie savo darbais jau Linkime greitai pasveikti! gub. patarėjas Thomas Lų-

Alto valdyba, mirus na- taip pagarsėjo, kad dabar! • Amerikiečių organiza- P^*891’
riarns Domui Penikui ir puošia milioninius dango-i cijos Jaycee vietinis skyrius J?8, k._ . ®B.~’
Vaclovui Alksniniui, vieton raižius. ' šiemet vėl parinko lietuvį! Tautinės parapijos

Kašubienės metiniam atžymėjimui. Tai ■ k*€*k kun* ** LaspanuniS,gelių vainiko paaukojo Lie-' Aleksandros
tuvių Fondui $25. Taip nu- mozaikos darbai puošia Ka- mokytvas Stasys Stančius. ! ku?: J<maa Bernatonis, 
tarta elgtis ir ateity — ne lifomijcs banko rūmus San Pernai skyrius jį parinko ’, programą *“

1_ Francisco ir Portlando mies- kaip žymiausią mieste mo-‘*v* Pranciškaus pagėlių vainikus pirkti, bet au- parapijos
tuose, Roehesterio techno-; kytoją, o šiemet kaip žy- ‘ vargonininkas Jonas . Nor-

ne locijos instituto sienas ir kt. miausią mūsų miesto jauną; kus\ ?8n} « U • >
3ė-i Didžiausias Ch katros ban- vvra I Penkiene. M. Phillips ir A.

koti Lietuvių Fondui.
Verta pastebėti, kad

visi nariai lanko Alto posė- į Didžiausias Chicagos ban- vyrą.
džius. ; kas — Fii-st National — pa-; 

' sistatė 80 aukštų rūmus, ku
Vietos spauda pranešė, Stundzaitė.

vinimo darniam darbui. Pa
geidauta tokius pasitarimus 
saukti ir ateityje nuomonių 
jkįrtpmams lyginti.

tarporganiza- 
cinis infonnavimasis tarp 
Alto ir JAV LB valdybų ir 
finansų telkimo klausimas. 
Visų dalyvių pageidauta 
kviesti lietuvių spaudos i 
bendaradarbius skelbti visa-!

Kairėje Losfaianos gvberaateriaa Jalui MeKeitkea, de
šinėje Georgi jos gubernatorius Lester Maddoa. Jie yra 
priešingi mokyklų integracijai, kuri teismo sprendimu 
turi būti tuojau jų valstijose įvykdyta. Jie tam priešinas.

i- kad jaunas advokatas Char-' _. mjnėjimo bus toje pa-įapje įvairių veiksnių veiklą 
i- les Kazlauskas, Jr., gina vie-' e vaka?ien^‘. «. I skelbti visapusišką ir tebin-:

pusišką ir teisingą informa- polės apskr Gyveno Maha- KAS NAUJO SUŽINOTA 
C1J4- t , , i n°y City, Pa. Dar buvo žino- ‘

mas kaip Hubert
REDAKCIJOS PASTABA:’ Ieškomieji arba apie juos

Kadangi Šiuo komunikatu £J“±Lma’°niai P™’
, yra raginama musų spauda CoMoUle1’ g^,

APIE MENULI?

ofKitos naujienos
Visuomenininko Aleksan-rie sui’visaisj įrengimais kai a

dro šulaičio žmona Ona at- nuos per ioo mil. dolerių. Ir no 23 metų jaunuolio bylą' Tjįfv* *ų informaciją, tai me3 šia!
sigulė ligoninėn gerklės ope- štai tų rūmų iškilmingiausių Wiltono teisme. :.Lietuvių /"Oteių Piliečių prOga drįstame atsigrįžti ir
racijos. s salių išpuošimui pakvietė A- •• Jaunas policinfrkas klubas sausio 18 d. surengė į pasitarimų komuni-

• • • leksandrą Kašubienę: Jose Robertas Marchenonis daž- Įpetinj banketą-pietus, o : kuto turinį.
Jų sūnus Donatas kartu posėdžiaus iš viso pasaulio nai patenka į spaudą, nes . .? buY? ^pntaikdinto nao- Į Pirmiausia, jame tepasa- Gerbiamieji,

bu įmonės reikalų vedėju iš- suvažiavę pramonininkai, pasižymi piktadarių gaudy- jo J1 valdyba: pirm. Uršulė, ky^ kad įvyko pasitarimas. Sandaros 16 kuopa sau-
ikrido į Japonijos sostinę finansininkai ir grožėsis mū- mu. Aną dieną kitu polici- kad buvo išklausyta dalyvių rio 4 d. susirinkime nutarė
prekybos reikalais. į Sų tautietės menu. * ninku draugėje padėjo su- į8 Stundz«tė, sekt. Ona pasisakymai ir pasikeista; nors maža dovanėle parem-

* * * Į Darbų A. Kašubienei ne- gaudyti du jaunuolius plėši- Stonienė, _nn. sekr. Lena nuomonėmis. Bet tame pasi- ti Keleivį. Su šiuo laišku
Akt. L. Valiuko ir kitų y- trūksta. Dabar ji pasirašė kus. Šupetnenė, lia. Barbora tarime nebuvusiam visiškai siunčiame $15 čekutį ir lin-

Miesto tarvbos narvs cBermott, iždo glob. Ona nežinoma, nei kas ten buvo kime visam Keleivio štabui 
Sumienė ir T. Karlomene. ! „j kokfomis geros

Klubas tun apie 100 na- nuomonėmis pasikeista.
J88 ■ Kadangi skaitytojas iš to 

Pranesimo visiškai nieko ne- 
i sužino, tai jis šiuo atveju

v . . - . J visiškai nemato ir nejaučia
Uršulė Klenene —

ra organizuojamas lėlių te- sutarti su Baltimorės miesto 
atras. Tai bus pirmas toks savivaldybe išpuošti dvi 
fietuviškas lėlių teatras. j aukštesniosios mokyklos rū-• • • mų sienas.

Laisvės Žiburio radijas A. Kašubienė meną stu- 
balandžio 4 d. rengia tauti- diiavo Kauno Meno mokvk- 
nių šokių sambūrio Grandi- ioje jr Vilniaus Dailės aka-

narys
Jonas čeriūnas (John Che- 
sson) vėl pateko į keletą te- . Narėmg 
rybos sudaru komis įų
S ir^ suS “

mo. Taryba pneme jo pasiu- m*r® j jokios tų^ pasitarimų naudosneles spektaklį. . dėmi joje. : lymą sudrausti persunkiu jokios to pasitarimų naudos
Kaip žarna, Grandinėlė, Vytauto Kašubos darbai, sunkvežimių važiavimą per ”Ketuvi’l įvijos tautišku-

yra pakviesta atvykti Vene-( taip pat atkreipė amenkie- javloris Fall tiltą, kuris nė- mo ^^y"10 pastangoms ir
cuelos švietimo mimstenjos. čiu dėmesį. Jo kūrinių yra, ra oaueusl nes pasenės išvykusį kartu su dukra ir, Lietuvos laisvinimo darniam
Ta proga nori aplankyti ir, didžiulėj bažnyčioj Wa-j J. žentu pnes ketvertą metų. 14^1“.
kaikurias kitas P. Amerikos shingtone, kur įrengta ir lie- ’ Majoras Sullivan nomi-( Būdama Lauriene®, velio-i Vadinasi, komunikatas y-

, . . -------- navo Tamą g. Kudzmą nė dalyvavo vietos omini-j bk ^kėiima^ kurion
miesto zonų nustatymo> ko- racijose, giriama buvo j „ieko konkretau9 nepasakv- 
misijon. Jei bue išrinktas, Lietuvių Moterų klubo •«-j u, tad iš jo išplaukia tik 
tarnaus 5 metus. dinuikš. Ji buvo rimta mo-, išvada — nieko neži

• Laikraštis Broadcaster

valstybes, kur daugiau lie- f tuviu koplyčia, milžiniškų 
tuvių gyvena.* * J Prudential rūmų Bostone

į bažnvčioje (Dangaus kara-i
Lietuvių Darbininkų dr- 

jos skyrius tapo Lietuvos At
siminimų radijo nariu.

• » *
Prieš kelias dešimtis me

tų New Yorko siuvyklose 
dirbo daug lietuvių, lenkų, 
airių, vokiečių ir žydų. Siu
vyklų žymią dalį valdė žy
dai. Buvo ir lietuvių siuvyk
lų savininkų.

Siuvėjų unijoj lietuviai 
. buvo tiek įsigalėję, kad uni
ja parėmė Dariaus ir Girėno 
bei Vaitkals skridimus į Lie
tuvą, aukojo ir Darįaus-Gi-
rėno paminklui statyti.

Dabar siuvyklų dartunin- 
kų padėtis žymiai pasikeitė. 
Senieji išmirė arba išėjo į 
pensiją, jų vieton atėjo neg
rai ir portorikieciai. Lietu
vių jau labai mažai beliko.

Unija išsiderėjo, kad neg
rų vado dr. Kingo nužudy
mo dieną būtų šventė ir už 
jų būtų sumokama. Išside
rėjo ir atlyginimų 207c pa
kėlimą.

• * •

lienės, šv. Antano, šv. Judo

Lithuania,
41 West 82nd Street,

New York, N.Y. 10024 

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Sandaros 16 kudpos
ižd. Vincą* Mitrikas 

fin. sekr. J.
* •

Jau kuris laikas vno pa
saulio įžymieji mokslinin
kai įvairiais būdais labom* 
torijose tyrinėja astronauto 
iš mėnulio atskraidytas uo
lienas, dulkes ir kitas 
džiagas, norėdami ko 
giauria sužinotu apie jų 
žiu, sudėtį ir aplamai apie 
mėnulio prigimtį. Šiandien 
jau yra paskelbti kaikurie 
tų tyrimų rezultatai.

Mokslininkai sutaria, kud 
mėnulis yra apie 4.6 
metų amžiaus. Tai 
toks amžius, kokio yra ir 
visa mums žinoma visata, h- 
ki šiol buvo manoma, kud 
mėnulis yra jaunesnis, net 
seniausios žemės uolos ran-

. tos tik 3.4 bilionų metų 
Keleivio redakcija ir ad-; žiaus. o manyta, kad 

ministraciia nuoširdžiai dė-jlis susiformavo vėliau. Du* 
koja už linkėjimus ir auką. ’ bar ta nuomonė pasikeitė.

Mėnulyje rasta medžiagų,
DIDELE DOVANA 

JAUNIESIEMS
kurių - nėra natūraliame sto
vy žemėje. Tuo tarpu mine
ralų. kurių turime žemėje, 
yra ir mėnuly, tiktai kitokio
je sudėtyje, kitokių propor
cijų junginiuose. Pav. ti$a- 
niumo žemėje reta, o nrimu- 
ly jo yra daug. Mėnulio su
dėty yra rasta ir aukso, bet 
nedaug, tad neapsimoka jo 
ten kasti ir vežti žemėn.

Mėnuly nerasta ir jokiu 
gyvų organizmų žymių. Tri 
ten gyvybės nebuvo ir. at
rodo, nėra. nors rašte tokių 
elementų, kurie yra reikalin
gi gyvu organizmų egzista
vimui, kaip anglis, nitroge- 
nas. sieros rūgštis, deguonis 
ir hidrogenas.

Nerasta ir vandens žymių, 
nors jo gali būti ledo pavi- 

draugija, į dale mėnulio gilumoje.
Yra davinių, kad mėnuly

gaunu* penketukas. Tai
rašytojo Juozo švaisto pasa
ka apie penkis milžinus ir iu 
nuotykius, premijuota JAV 
LB Švietimo Tarybos 1965 
metais surengtame apysakų 
jaunimui konkurse, gražiai 
Zitos Sodeikienės .iliustruo
ta, stipriais viršeliais, dide
lio formato 77 psl., išleista 
JAV LB Kultūros Fondo.
Kaina $3.00.

Ją galima gauti Keleivy.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Lietuvos Vyčio pėdsakais,

Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsiminimai ir įspūdžiai, 176 
psl., išleido Chicagos Lietu 
vių Literatūros 
kaina $2.00.

Rimai ir Nerimai, parašė vyko įvairių vulkanų išri- 
Vaižgantas, su Domo Velič- j veržimų, nes jo uolienos 
kos gražia Vaižganto asme-! vienodo amžiaus, 
ni apibūdinančia įžanga, i-J Kolkas turimas žinias 
Muštruota, redagavo Domas dėjus, prieita nuomonės, 
Velička, retesnių žodžiu žo- kad mėnulis susiformavę 
dyrėli sudarė studentas Ri- beveik tuo pat metu kaip Ir 
mas Černius, apipavidalini- žemė.
ma prižiūrėįo dail. Adolfas, Jissavvstoviai susiformn- 
Valeška, išleido Vaižganto ves saulės sistemoje ir ke- 
100 metu sukakties proga liaudamas erdvėje savo ko» 
Pedagoginis Lituanistikos liais. matyt bus perdaug 
Institutas. 55 psl., didelio nriartėįes nrie žemės, ir šita 
formato, kaina $2.00. Į traukimo jėga jį pagavo R 

Tiesiant kelių Lietuvos prisirišo.
Vaižgan- Bet tai dar tik mažas ži

nių žiupsnelis. Dar labai 
daug kas nežinoma ir paatt» 
kės tfk po vėlesnių keBeitų 
į mėnulį ir po ilgesnių tęrb 
mų

teris, mokėjusi su visais gra
žiai sugyventi.

Velionė paliko liūdinčią

apaštalo figūros). Buffalo 
universitete ir kt.

BROCKTON, MASS

Sandaros pavyzdy* !policijos kapitoną Alfonsą! . - »T . .
Sandaros 24-ji kuopa A. Zapėną. Vėliau pateiksi- J, T^me Tau, Uršule,

Brocktone kiekvienais me- me to straipsnio platesnę iš- į"^8 2’.°
1 r < Tūvo artimiesiems gin už

uojauta.
M.

į 1590, kurio redakcijos šta- 
; be dirba lietuvių kilmės Bar-^P»lmer &Da«dino to dolrteri fr ŽCTt« C,rihte> 
, laipsnį apie bu^Bį miesto' G*rden GroTe’ K*Wor'

tais skiria Vasario 16-rios trauką, 
proga Lietuvos laisvinimo \ • 7^ pata laikraštis įdė- 
reikalams $100 iš savo ka- jo jr paveikslą lietuvio Sta
sės, o antrą šimtinę sudaro gio Markarevičiaus, kuris 
atskirame Lietuvos laisvės dabar dirba didžiojoj Ham- 
šyentės minėjime. Taip pat mar Hardware krautuvėje ir 
šiemet jau paskirtas $100 iš yra vieAas stipriųjų vargo- 
kasos, o vasario 8 d. rengia- j rįnįnko Jono TamuKonio 
mame minėjime pietų forma t vadovaujamo bažnytinio 
kiekvienas dalyvis aukos choro dainininkų.

V.

nome. kaip ir nežinojome.

KONSULATO IEŠKOMI

Beleckis, Juozas, Antano 
ir Elzbietos sūnus, gimęs 
Stiminės km., Krekenavos 
vt, Panevėžio apskr.. į JAV 
atvažiavo 1947-1949 m.

Gaižutis, Antenas, Jono 
sūnus, 1914 m. išvyko į JAV 
iš Ginaitiškio km., Linkme
nų par., Utenos apskr.

Kybartas, Kostas, kilęs iš 
LeHškių km.. Skaudvilės vi., 

bendradarbis VLl Tauragės apskr.

AUSTRALIJA

Dirvos
Radzevičius rašo, kaip ruo
šiamasi solisto 8tesio Baro 
koncertams. Sudarytas pla
tus komitetas, norima, kad 
solistų išgintų kuo daugiau 
australų.

Adelaidėje koncertas bus 
pačioj geriausioj salėj Me
no festivalio išvakarėse. Sa
lės prieškambariuose bus į- 
rengta Hetuviškų rankdar
bių paroda. Tikimasi, kad 
pusė svečių bus svetimtau
čiai.

S. Baras Adelaidėje lau
kiamas vasario 25 d., kon
certas bus vasario 28 d. Tas

Lietuvos laisvinimo reika
lams po $1.00. Tų pietų vi-Į 
sas išlaidas kuopa padengs! 
iš kasos, o surinkti pinigai 
iš dalyviu bus perduoti A- 
merikos Lietuvių Tarybai.

Tai gražus pavyzdys 
dviem požiūriais: viena, su
daroma graži suma Lietu-; veterinarijos gyd. Petras 
vos laisvinimo reikalams; I Švambaris. buvęs Lietuvos 
antra, nesitenkinama auka; kariuomenės pulk. leitenan- 
iš kasos, bet rūpinamasi, j tas, Kauno Veterinarijos a« 
kad visi nariai aukotu. Ypač kademi jos klinikos dfoekto- 
svarbi šioji paskutinė ap- į rius. Velionis buvo gimęs 
linkybė. Jei visi nariai peri 1899 m. Šiaulių vaisė. 1941
savo organizacijas aukotų' meteis pasitraukė j Austri-! 8 dienas komitetas ptamaojž

AUSTRIJA

Mirė dr. P. Svambari*

Vienoje sausio 8 d. mirė

Paskutiniais .metais vis 
daugiau kiniečių atvyksta 
iš įvairių Azijos valstybių, 
kur jie vertėsi amatais, pre
kyba, o dabar jnos vis smar- ______ ________
kitu spaudžia vietos gyven- bent po $1.00 Lietuvos lais-1 jų, kur buvo baigęs vetari-1 panaudoti oolitea RriSMy* 

* tojai. Jie atvyksta ne tuščio- ’ vinimo reikalams, tai daug narijos mokšhm, ir ten ver-' mui per radiją Ir tetevteljų, 
mis rankomis: turi ir kuk- gražių darbų būtų galima tėsi veterinarijos gydytojo S. Baras dainuos ir ke-
taus kapitalo, Čia tuoj kim- atlikti. praktika. liuose kituose miestuose.

Leidus, Steponas, Povilo 
sūnus, g. 1926 m. žem. Nau
miestyje. buvo išvežtas dar< 
bsms į Vokietiją, imigravo 
i JAV. Gyveno Boston,e,
Mass.

Lukoševičius, Feliksas.
Huno sūnus, g. Svetlovskos 
tan„ Kėdainių apskr., 1931 
metais gyveno Chicagoje.

Luneckas, Mykolas, bu
vęs pradžios mokyklos mo
kytojas.

Maskoliūnas. Aleksand- 
ma, buvęs policijos tarnybo
je.

Rudokas, Jurgis, Igno sū- 
mu, kilęs iš Mankūnu km., I to straipsnių rinkinys, reda- 

! Ukmergės apskr., į JAV at- ’ gavo Domas Velička, išlei- 
jvykąa 1945 metais. ido Pedagoginis Lfcuanisti-
' Ubartas. Stasys (Stanley), kos Institutas, 40 psl., kai- 
kilęs iš II Gudelių, Marijam- na $1.00.

f



Poslapis ketvirtai Nr. 5, 1970 m. vasario 4 d.

Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

A. Sodeikai 80 metų į sės, Rokiškiui — permeti-
Buvęs operos solistas pro-! 5“? ? ^n‘°fios- Panevė- 

fesorius Antanas Sodeika už i ,r Kėdainiams _ nuo-
nuopelnus ugdant lietuvių' t?kl°.Pūtimas is Švento- 
operos meną, ilgametį vai S1OS 11

Reikią susirūpinti ir upių 
teršimo sustabdymu. Dabar 
jau taip toli pažengta ter
šiant upes. kad Nevėžy ir 
Šešupėj žuvys masiniai dve
siančio?.

Ir ji apdovanojo

Už nuopelnus liaudies 
sveikatos apsaugoje ir akty
vų dalyvavimą visuomeninė
je veikloje Onkologijos ty
rimo instituto direktoriaus 
pavaduotojui medicinos 
daktarui Borisui Luchtanui 
suteiktas nusipelniusio gy
dytojo garbės vardas.

Susirūpino skyrybomis

Skyrybų skaičiaus okup. 
Lietuvoje didėjimas kelia 
rūpesti — tokią išvadą ten
ka daryti, pasiskaičius skai
tytojų laiškus režiminėje 
spaudoje. Gyd. Z. Buslius. 
kaunietis, laiške Tiesai tei
gia. kad negalima tikėti

singą pedagoginį darbą ir 
aktyvią visuomeninę veiklą, 
ryšium su 80-mis gimimo 
metinėmis apdovanotas —
„Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo Garbės raštu“.

Net sesuo negali parašyti 

teisybės

Tiesos sausio 18 d. laido
je išspausdintas Aldonos 
Matulaitytės, daktario Sta
sio Matulaičio dukters, la
bai šiltas straipsnis apie sa
vo vyresniąją seserį Katrę 
Matulaitytę-Požėlienę. įžy
maus komunisto, p’o gruo
džio 17 d. perversmo, sušau
dyto, Karolio Požėlos žmo
ną, kuriai sausio 18 d. būtų 
sukakę 70 metų amžiaus, jei 
ji 1938 m. balandžio 12 d.
Minske nebūtų buvusi pačių 
komunistų nužudyta.

Aldona giažiai jausmn- 
gai apiašė savo sesers gyve
nimą ir jos darbus komuniz- j 
mo labui, bet nedrįso pri
minti, kas kaltas, kad tos iš
tikimos komunistės gyveni
mas buvo nutrauktas pačia
me žydėjime.

Tiesa sausio 20 d. išspaus
dino žinią, kad sausio 19 d.
Revoliucijos muziejuje bu
vo susirinkę „pagerbti atsi
davusios kovotojos atmini
mą jos bendražygiai, sosti
nės mokyklų/moksleiviai ir 
studentai“, kad ten kalbėjo 
partijos istorikas R. šarmai
tis, revoliucinio judėjimo ve
teranai A. Daukša-Paškevi- 
čius, M. Chodosaitė. F. Vaiš
noras, doc. K. Domaševičius 
ir kiti. Bet ar drįso bent vie
nas jų pasakyti visą teisybę?

V. Reimeris gavo Indijos 

premiją

Poetas Vacys Reimeris už 
Indijai skiltas savo eiles ga
vo tradicinę Neru premiją.

Nusipelnęs melioratorius
Melioracijos ir vandens 

ūkio ministerijos skyriausi 
viršininkui Robertui Matu
lioniui suteiktas nusipelniu-1 ma studijuoti ir net leisti tais 
šio melioratoriaus garbės ; klausimais atitinkamą lite- 
vaidas. Į ratūrą. (E)

SOVIETIJOJE GERIAMA 
BE SAIKO Į

Ne naujiena, kad Sovieti- 
joje girtuokliavimas labai 
didelis. Kad jis ten viršija 
visas ribas, rodo pačių aukš
tųjų vadų paskutiniuoju me
tu parodytas susirūpinimas 
dėl to vis didėjančio girta
vimo.
.Pats partijos galva Brežne
vas Centro komiteto posė
dy gruodžio mėnesį reikala
vo „baigti daryti ceremoni
jas su girtuokliais, kurie 
daugumoj atvejų yra kalti 
dėl sovietinės pramonės ga
mybos sumažėjimo“.

Po jo kalbos pakėlė „gvol- 
tą“ ir spauda. Rusijos res
publikos vidaus reikalų mi
nistras Šumilovas Sovietska- 
ja Rossija laikrašty, pasirė
męs statistikos duomenimis, 
rašo, kad dėl daugumos į- 
vvkdytų nusikaltimų atsa
kingas yra alkoholis. Minist
ras reikalauja suvaržyti 
svaigiųjų gėrimų pardavinė
jimą. Jis siūlo uždrausti tuos 
gėrimus pardavinėti pasi-

madieniais. o paprastomis 
dienomis tik nuo 11 vai ly
to iki 7 vai. vakaro.

Visa tai rodo, kad gir
tuokliavimas yra pasiekęs 
tokio laipsnio, kad tikrai 

standartiniam pareiškimui! reikia šaukti: „Gelbėkit!“ 
skyrybų atžvilgiu, kad, gir
di, „neatitiko charakteriai“.

Lietnvos gyventojų surašymas
Gyventojų surašymas o- 

kupuotoje Lietuvoje (ir vi
soje Sovietų Sąjungoje I vy
ko š. m. sausio 15 d. Jam 
rengtasi jau nuo seniai. Vi
soje Lietuvoje buvo sudary
ta 5,500 surašymo apylinkių 
ir surašymo darbą vykdė a- 
pie 11.000 surašinėtoju. Vil- 
riuje, kaip paskelbė režimi
nė Elta. tą surašymą vykdė 
daugiau kaip 1.000 žmonių.!

i
Tai jau' penktasis gyven

tojų surašymas Sovietų Są
jungoje. Paskutinysis įvyko 
1959 metais. Skaičiavimas 
pradėtas sausio 15 d. ir vy
ko aštuonias dienas.

Kaip pastebi Valstiečių 
Laikraštis, šiuo metu Lietu
voje gyventojų skaičius sie
kiąs 3.1 miliono.

KELEIVIO PRENUMERATORIAMS KANADOJE

Kadangi Kanados doleriai yra < pigesni, tai pra

šome čekius ir money orderius išrašyti JAV doleriais, nes, 

jeigu jie bus išrašyti Kanados doleriais, tai tenka už juos 

primokėti &%. Taip pat prašome daryti ir išsirašant iš 

Keleivio knygų.

Denverio taksistas George Van
ce savo mašinoje rado keleivės 
pamirštus S 150.000. Grąžinus 
savininkei tą radini. Vance ga
vo $20 radybų...

Šis skaičius gautas
skaičiavimo būdu. kai pa-. ATOMINĖS LENKTYNES 
grindų imama ankstesne ap- •,

linksminimams skirtose vie-l slęaita . Toliau pastebima,. \ors ir vra pasįraįyta su.
tose, kavinėse, restoranuose,1 o spagnn as po ie įtartys tarp didžiųjų valsty-
prie didžiųjų kelių, suma- pasensta, tode .esą. J.. į,ju> draudžiančios atominius
žinti svaigų gėrimų par-' Tautoms pasiūlius vėl orga-, užtaisug sprogdinti ore ir 
duotuvių skaičių, neparda-juzuojama?. gyventoj,. >U1 a"; radioaktyviom medžiagom 
vinėti jų šeštadieniais ir sek- svma>-

„ap-;

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams l

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.

nuodui atmosferą, bet tie j čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
Laikraštis dar nurodo į- naujų atominių ginklų ban- laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentu' $2.00 

domų bruožą, surašymo tiks-į dymai vistiek vyksta. Nebo- tai. . .n-.n,. ______ v .. . ‘

Komunistai sako. kad ki
tur žmonės girtuokliauja 

Sociologiniai ir statistiniai! dėl blogo gyvenimo, bet jie
neaiškina, kodėl geriama 
jų sukurtame „rojuje“?

LITUANO VAJUS
„Lituanus“ yra vieninte

lis 'žurnalas laisvajame pa
sauly, kuris anglų kalba pri
stato lietuvių tautos padėtį

tyrimai rodo ką kita. Čia 
pateikiama? Lenkijos pa
vyzdys.

Lenkijoje, išnagrinėjus 
2.000 skyrybų priežastis, pa
sirodę tokie motyvai: vieno 
iš sutuoktiniu neištikimybė, 
alkoholizmas, finansiniai 
sunkumai, pavydas, nešeimi- 
ninkiškumas, nesutarimai su; ir gina jos reikalus prieš iš- 
anyta. blogas butas, nesuta-! kreiptą sovietų okupantų 
rimai vaikų auklėjimo klau- propagandą. Jame spausdi 
simais, vaikų nebuvimas, 
skirtingos pažiūros, sutuok
tiniu ligos ir t.t..

narna Lietuvos istorijos, me
no. kalbos ir literatūros stu
dijos, ir tuo keliamas mūsų 

Gyd. Buslius mano. kad! studijuojančio jaunimo tau- 
panašios priežastys gali bū- ^in^s susipratimas.
ti ir Lietuvoje, ir jų pačios 
būdingosios tai alkoholiz
mas. finansiniai sunkumai, 
blogas butas.

Siūloma ir Lietuvoj steig
ti „specialu šeimyninių san
tykiu kabinetą“, kuriame 
patarimus teiktų pedagogai 
ir kiti specialistai. Iš viso,

klausimus skatina-! *

Lituanus“ siuntinėjamas 
į 97 laisvojo pasaulio kraštų 
universitetus ir bibliotekas, 
Jis išeina 4 kartus per me
tus. Metinė prenumerata $5 

Dabar vykdomas „Litua
nus“ vajus. Kviečiama jį už 
sakyti savo pažįstamam ne
lietuviui arba sau šiuo adre

seimos

Ir Lietuvoje blogi vandens 

reikalai

Amerikoje jau ne tik kal
bama, bet šaukiama, kas 
bus. kai neturėsime gero 
vandens net atsigerti. Pasi
rodo, kad ta pati nelaimė y-i tieste buvo° tik 13^000. 
ra ir Lietuvoje. Tuo reikalu i 
sausio 9 d. rašo Tiesoje tech-: 
nikos mokslų kandidatas. • 
respublikos premijos laure
atas Juozas Burneikis:

„Pirmiausia Lietuvoj pra
dėjo „trokšti“ Klaipėda.

Lituanus, P.O.Box 9318 
Chicago, IU. 60690.

Telšiai paaugo 
m . ± .. , ' Sukakties proga ’am su-
Telsių mieste šiuo metu j teiktas nusipelniusio liau- 

K-ventojų skaičius siekia! dies dailininko var.
daugiau 20,000. I9o9 metų į
gyventojų surašymo duome-1 j devintają
nimis. tada g;, \ entojų šiame, yra Vincas Ruzgas,
mieste h„v„ t,k lSIlOn. ' tajp pa/djde|ių nuop€lnų

kultūros srityje vyras. Ne- 
P. Galaunei ir V. Ruzgui ! priklausomoj Lietuvoj jis 

buvo Kauno pedagoginio
muziejaus. Kudirkos skai 
tykios steigėjas ir vedėjas, 
mokytojų profesinės sąjun
gos veikėjas, vienas Spau
dos Fondo steigėjų, daug

80 metų

Sausio 25 d. suėjo 80 me
tų amžiaus prof. Pauliui

Šiauliai, Rokiškis ir kiti! Galaunei, grafikui, meno is-
miestai. Laukiama, kad išĮtorikui, muziejininkui. Jo .................., . .
24 respublikos pramoninių nuopelnai senovės paminklų rašęs įvairiais švietimo ir

------------ j-- ------ kultūros reikalais, išleidęs
visą eilę vadovėlių. Jis ir da-

miestų po 30 metų 16 trūks. apsaugos ir liaudies meno 
vandens. Norint aprūpinti tyrinėjimo srityse yra mil- 
vandeniu šiuos miestus, teks
tvenkinių pagalba reguliuo
ti upių nuotėkį arba permes
ti jį iš kitų baseinų“.

Tokių tvenkinių reikėsią 
bent 30-40. Šiauliams— Du
bysos tvenkinys. Mažeikiam 
— Ventos, Telšiams — Vir
vytės, Plungei — Minijos.
Utenai — Šventosios L Pa

žiniški. Jis yra parašęs kelis bar tebevadovauja Respub
šimtus straipsnių ir per 20 
mokslo veikalų. Jo didžiulis

likiniam pedagoginiam mu
ziejui ir teberašo. Bene pas-

veikalas „Lietuvių liaudies! kurinis jo darbas — „Suau- 
menas“ pasirodė 1930 me-1 guriųjų švietimas ir savišvie 
tais. Jis ir dabar nepaliauja ‘
rašyti. Netrukus uasirodys 
jo knyga „Dailė ir kultūra“. 
Dabar rašo „Lietuviu mu
ziejų istoriją'

ta Lietuvoje“. Jis yra apdo
vanotas Darbo Raudonosios 
Vėliavos ordinu ir suteiktas

las — gauti tikslias ir išsa-1 jant tų atominį ginklavimą- 
mias žinias apie gyventojų į si ribojančių sutarčių, visi 
skaičių ir jų sudėtį. Tačiau... • tą „mirties žaislą“ turintieji 
naujasis laikmetis verčias kraštai skubėle skuba dar 
atsirasti „naujiems bruo- daugiau atominių bombų 
žams“. prisigaminti.

Nuo 1963 metų sutarties 
dienų iki šiol jau buvo atlik
ti 256 bandomieji atominiai 
sprogdinimai, iš kurių 22

Pasirodo, to surašymo ke
liu valstybės-režimas siekia 
susekti, ir ypatingai „visuo
se respublikos miestuose“, 
kiek gvventojų yra užimtu bombos sprogo ore. 
namų ūky ir ar jie norėtų JAV surengė 198 atpmi.i

.k?9°eis nius sprogdinimus po žeme.j
dirbti liaudies ūky atseit' iš kuiIų 30 buvo skirta nau. 

pramonėje ir kitur. jy gjnkĮų bandymams, čia;

Surašinėtojai, kalbėda- buvo bandymai priešraketi-' 
miesi su moterimis, jas klau- į nių raketų ir dar vadinamų- Į 
sinėjo, ar jos prižiūri vaikus jų daugiagalvių atominių! 
iki 16 metų amžiaus ir ar no- raketų, galinčių nunešti vie- ■ 
retų juos atiduoti Į vaikų na i akėta kelis atominius i 
darželius bei lopšelius? ; užtaisus ir juos tiksliai išmė- •

Pasirodo, kad vaikų dar- tJ tI teritorijoje,

želiuose trūksta vietų, vai- ^-Sovietai per tą laiką atli
kai lieka namuose, tad mo- ko 33 požeminius atominius 
terys skundžiasi negalinčios sprogdinimus ir gaminasi 
dirbti pramonėje ar kitose’ taip pat daugiagalves ato
ūkio šakose. Kiek tokių mo- 
terų yra. ar jos kartais „ne
klaidina“ valstybės, pasilik- tominį ginklavimąsi ribo- 
damos namuose — išaiškins jančių sutarčių nepasirašė, 
surašinėtojai. ore išsprogdino 13 atominių.

užtaisų. Ji turi du povande-J 
Gyventojų migracija, ju- nius laivus, kurių kiekvie- 

dėjimas — kitas opus klau-: nas ginkluotas 16 atominių j 
simas, ir sausio 15 d. vykęs raketų, o be to, turi ir lėktu- 
surašymas turėtų šį tą išaiš- vų. pajėgiančių nešioti ato-

mines raketas.
Prancūzija, kuri jokių a-

TAU, LIETUVA, Stepono Kailio atsiminimų 
II tomas, 480 psl.

Kaina buvo $6.00, dabar .................... $2.00.
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 

karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų 1 to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2-00.
PENKTIEJI METAI, Kipre Bielinio atsimi

nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai „pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar .......................  $2.00.
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO

VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar ............. 75 centai
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną. 
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS! 

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadvvay
So. Boston. Mass. 02127

kinti. Pav.. į kokius miestu: 
daugiausia vyksta kitur, y- 
pač kaimuose, gyvenę? Pa
galiau, kokios to kėlimosi 
priežastys? (Žinoma, iš ki
tur Lietuvon atsikraustą ru
sai nenurodė tikrosios prie
žasties, būtent, ieškoti geres
nio gyvenimo sąlygų, negu 
jų gyvenamose respubliko
se... -Red.).

Sausio 15-ji buvo būdin
ga ir reikalingų užrašyti at
sakymų gausa. Kaikuriems 
gyventojams teko atsakyti 
net į 34 klausimus, ir tai ne
buvo jauku šiaip prie ap
klausinėjimų pripratusiems.

Apskaičiuota, kad suraši-

mines bonbas.
Mažiausia šių atominių 

bandymų yra atlikusi Didž. 
Britanija. Ji po žeme iš
sprogdino tik du atominius 
užtaisu? ir turi tik keturis 
atominėm raketom ginkluo
tus povandeninius laivus.

Nauja kylanti atominė jė
ga yra raudonoji Kinija. Ji 
nėra susivaržiusi jokiomis 
sutartimis ir atominių užtai
su bandymų atlieka tiek, 
kiek tik pajėgia. Ligi šiol ji 
surengė 10 atominių sprog
dinimų, kurių dauguma bu
vo ore. Manoma, kad kinai 
jau turi apie 200 atominių 
bombų ir daro didelę pažan
gą tolimo skridimo raketų

nėtojai visoje okup. Lietu- gamyboje, šis Kinijos ato-
voje užrašė 45 milionus 
klausimų. Kiekvienas sura
šinėtojas kaime surašė 500 
žmonių, gi miestuose — 700 
žmonių atsakymus.

Tiems atsakymams apdo
roti veikė „Minsk“ skaičia
vimo mašina. Dabar beliks

jam nusipelniusio mokyto- laukti skaičiavimo duomenų, 
jo garbės vardas. ’_ (ELTA )

minis stiprėjimas ypač ne
malonus Sovietų Sąjungai.

Aplatnai kalbant, kiek a- 
pie taiką bekalbėtume ir 
kiek bei kokiu humaniškų 
sutarčių besirašytume, o gil
tinė savo pareigos vistiek 
neužmiršta ir sistemingai 
žmonijai ruošia atominę 
pirtį musų pačiu rankomis.

Svaibios knygos
Buvusio Lietu vos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir minty*, i-ji dūlis 302 psl., kaina .... $2.G0 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkanv abi dalis kaina tik ...................................$6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kaina.........<.............................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl. . .50 cnt. 
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės’ kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ............................................. ......... $1.00
Krank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
<879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................$2.00
čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
15 puslapiai, kaina....................................................... $1.00
Dan Kui ličio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina.................. $3.00

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broaduray, So. Boston, Mass. 02127

Tebūna laukiamasis Jūsų svečias 
„KELEIVIS“! Užprenumeruokite ji 

savo bičiuliam 1
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Penldos savaitės Kanadoje
, Jau rašiau Keleivio nr. 2 (lygumos, didelės galvijų 
apie savo 5 savaičių viešna- bandos. derlinga žemė. 

i gę Kanadoje. Būdamas Ed-Į Vancouvery turėjau drau-f « _ 4—1 1 • • • .1

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

montone pas draugus, turė
jau progos nors iš lauko ap
žiūrėti lietuvių parapijos 
„bažnyčią“, kuri vadinama 
parapijos namu, kad vysku
pas nepasisavintų. Namas 

f nemažas, viduje esanti ne
maža salė, kulia naudoja
masi kultūriniams reikalam.

Calgary mieste lankiausi 
pas savo giminaitį Algirdą 
L., kuris čia atvyko 1933 m. 
dar būdamas mažas vaikas 
su savo mama (mano sesu
te).. Išaugo jis žemės ūkyje 
gražiai kalba ir rašo lietu
viškai, prasisiekęs ir me
džiagiškai — turi savo a- 
liuminio „šapukę“, sunk
vežimį ir naują automobilį.

Man ten esant, pasitaikė 
metinė šventė — Stampede. 
Teko su visais ją švęsti, įsi
gijus kubojiškas skrybėles, 
jaunesnieji pasipuošė ir ba
tais su aukštomis kulnimis.

Senieji ateiviai čia turė
jo Lietuvių klubą. Mano sū
nėnas jame vaidino svarbų 
vaidmenį. Privažiavus nau
jų ateivių, jie ir tą klubą už
valdė, senu papratimu su- 

j rengia gegužinių-piknikų.

gų. su kuliais seniau teko 
draugauti ir dirbti Edmon- 
tone. Miestas didokas, gra
žus. švarus, klimatas čia, 
kaip sakoma, nei žiemą šal
ta, nei vasarą karšta.

Mano draugai J.K. ir V.
V. gražiai įsikūrę, sodybos 
su sodeliais, daržais. Mane 
tuoj nusivežė prie Pacifico 
ir pagal vietos paprotį turė
jau basas įbristi į vandenį 
ir nusiprausti. Pavežiojo po 
milžinišką Stanley parką, 
kur auga-aukšti stori rau
donmedžiai. o pajūriais yra 
paplūdimiai milionams va 
sarotojų ii- turistų, kurių čia 
suvažiuoja iš visur.

Niekur nebuvau matęs 
tiek daug „hipių“, kaip Van
couvery, kur jie spiečiasi so
dely prie Hasti ng gatvės.

Nuvežė mane ir į indėnų 
kaimelį prie „kabančio til
to“. Tiltas virš 230 pėdų 
prarajos, 4 pėdų pločio, ju
dantis. Turėjau ir aš juo 
pereiti ten ir atgal. Sakė, 
kad aš jau ketvirtas lietuvis.;; 
kuris tą vasarą ėjo per tą';; 
„Krasnos ciltą“.

Iš čia su draugu Jonu nu
važiavom į Victorijos mies-

Inž. Peter Griffiths iš Liverpoulio (Anglijoje) maitina 
alkanus Biafros vaikus prie Port Harcourt ligoninės.

Mieli „Keleivio*
skaitytojai!

1

. ' Man esant, gegužinė buvo t, didelėje saloje. Tai pro- 
SI-I TYiiHoiiaVii cnrlvknio Pfici- _f_ •• __a* - •— Gut momink, Maik!

Au di du?
— O kodėl taip uždusęs, 

tėve?
— Bėgau pas tave. Maiki.

Noriu pasakyti gerą naujie
ną.

— Gal kas prisiuntė ant
-Dar geriau kaip batai, jis nekaltas, tėve. Čia kaltai n? 1.alk°mas ”<* pusmilio- 

kapitalistinė santvarka. Bet, merlum

neturiu iš ko geriau apsi-1 Dubauskų sodyboje. Prisi
rengti. Teisybė, geri mano i rinko apie 40 asmenų, links- 
frentai prisiunčia ant ma- ‘ minosi grojant iš Lietuvos 
korkos, už ką aš jiems labai atsivežtų plokštelių muziką, 
ciėkirgas, ale to neužtenka Pasakojo, kad čia yra pa- 

pavyz-kitiems daiktams. Nu, ale ./““.T"-1"’,““ . 
visgi Amerikos prezidento Ilelt.uvl>b
aš dėl to nekaltinu ! dz,ul- Kucmskiene (Relei-

vincijos sostinė, gėlių mies
tas. Čia net gatvių šviesų 
stulpai apaugę žolynais, gė
lėmis.

Dėkoju draugams Kand- 
rotams, Valinskams, Varei- 
koms ir Bukiams už malonų

padėties! ™

Maiki. Visi turėsime gerą 
gyvenimą. Bus visko pilna, jį reikia kritikuoti, kad jis

mieste.

— Nesapnuok, tėve 
— Maiki, čia ne sapnas. 

Pats prezidentas taip pasa
kė. Jessa. reikalaus, kad 
kongresas paskirtų 10 bilio- ‘ 
nų visokiems pagerinimams. 
Sako, visiems tun būti geras 
gyvenimas.

— Tai tušti žodžiai, tėve. 
— Kodėl tušti?
— Todėl, kad tai yra po-

Po šventės Algirdas mane 
aprodė vietomis 

naujas mo-

J.S.L.

tą santvarką giria ir čia pat Į Payeziojo. aprot 
pripažįsta, kad ji užteršė e- j rainuotą miestą,
žerų ir upių vandenį, kad ji! . .
užnuodijo orą, ir šaukia vi- į kaimynus, kūnų gal daugu- 
sus į kovą prieš tas blogybes, j T13 u^rainiečiai, nuoširdūs 
Jei tik kongresas paskirs tai1 žmonės.

* dėmias kolonijas, draugus. IŠSIAIŠKINO, KAS YRA 
ŽYDAS

kovai 10 bilionų dolerių, tai t 
per penkerius metus jis, po
nas Nixonas, išvalysiąs vi
sus ežerus ir orą, lyg tas 
graikų didvyris Herkulas, 

propaganda. Tokią ką išvalė Augėjaus tvartus.
— Džiūsta minut, Maik.

Izraelio aukščiausias teis- 
Iš ten vykau i Vancouve- mas nutarė, kad žydas ne-• A x *1! • A-,, * * *rį. Autobusu reikia važiuoti 

17 valandų. Nuo Banff Na-
būtinai turi išpažinti žydų 
tikybą. Prieš tai ypač sukilo

tional Parko, vertingiausios į rabinai. Mat, jie Izraelį lai- 
Albertos provincijos turis-j ko religine valstybe, todėl

GEROS NAUJIENOSo Vito mobili v>
pirkėjams

savo giminėms Lietuvoje ir USSR.
t t i • • •

Mes kaip tik gavome labai mažą kiekį 
naujausio modelio 

ZAPOROŽEC ZAZ 966 
(43 arklio jėgų)

KAINA $1,850.00
Užsakymus siųsti tik iki vasario 28 d. 

Kas pirmas ateina—tas bus pirmas aptarnaujamas
Skubėkite su užsakymu! Pristatymas garantuotas!

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003 

TeL 212—228-9547 
arba į prie jo prisijungusias firmas: 
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC 

716 Walnut Street, Phhiladelphia, Pa. 19106 
Tet. 215 WA 5-3455 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45 St, New York, N.Y. 10036 

Tel. 212 CI 5-7905
PACAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broaduray, Neur York, N.Y. 10019 
TeL 212—581-7729

litinė
kalbą Amerikos prezidentai 
pasako kasmet, pradedant 
naujuosius metus. Jos tiks
las turėtų būti pranešimas 
apie krašto būklę, bet iš tik
rųjų išeina tik pasigyrimas 
savo politika, o kas bloga, 
tas nutylima.

— O ar buvo kas blogo? 
— Blogiausias dalykas, 

tėve, yra karas, kurį prezi
dentas Nixonas seniai jau 
žadėjo užbaigti, bet vis dar 
neužbaigtas. Ir neatrodo, 
kad norima jį užbaigti. O

Uskiuzmi, kad aš noriu per
traukti tavo kalbą. Pasakyk 
man davadlyviau, kokius 
tvarius tas didvyris valė?

— Jis buvo graikų mitolo
gijos didvyris, tėve. Graikai 
tikėjo, kad jis buvo jų die
vo Zeuso sūnus ir jau nuo 
pat mažens pasižymėjo did
vyriškais darbais. Paaugęs 
jis atliko dvyliką tokių 
veiksmų, kokie paprastam 
žmogui būtų neįmanomi. Jis 
pagavo pasiutusį bulių, pa-

tinės vietovės, prasideda' visi žydai turį išpažinti žydų' 
milžiniški Rocky kalnai. 15 j tikėjimą. Sakoma, kad dėl'j 
valandų teko važiuoti „tarpi to galinti būti net ministrui
dangaus ir žemės“, nes pa
žiūrėjęs į viršų, matai dan-

krizė.
Bylą teisme iškėlė Izrae-

gu, o žvilgterėjęs žemyn, i lio pilietis žydas Shalit, ve- 
tuoj užsimerki, pamatęs be-! dęs anglę. Jis sakosi esąs a- 
galinę prarają. į kurią nu-j teistas, savo sūnų ir dukrą 
riedėjęs jau ir savo kauliu- į laikąs žydais, bet įstaigos 
kų nebesurastum. į atsisakiusios juos taip re-

Išvažiavus iš kalnų, įtam- gistruoti. todėl jis kreipėsi 
pa atslūgo. Čia jau gražios į teismą.

JAU IŠSPAUSDINTAS

Jau metų metai skelbiam, 
kad, keisdami adresus, pra* 
neštumėte ir senąjį adresą, 
bet iki šiol dar nevisi paiso 
musų prašymo. Neturėdami 
seno adreso, visada rizikuo* 
jam pakeisti ne to, kuris pra
šo,, nes visada gali būti 
berdrapavardžių. Tokiu at
veju tenka klausti raštu se
nojo adreso, kas vėl gaišina 
laiką ir didina išlaidas.

Dalis skaitytojų iš viso 
nepraneša mums pakeisto 
adreso. Tada dažniausiai 
mums patarnauja paštas, 
bet už tai ima iš mūsų po 10 
centų už kiekvieną tokį pra
nešimą. Tokių pašto laiškų 
gaunam vidutiniškai po du 
kasdien, kas sudaro 1 dol. 
išlaidų per savaitę, arba 52 
dol. per metus. Taigi 10 pre
numeratorių mokesčio.

karas neša kraštui baisius į smaugė pašėlusį liūtą, suga
vo auksaragį elnią, bet pats 
žymiausias jo atliktas dar
bas — tai Augėjos tvartų 
išvalymas. Tuose tvartuose 
per 30 metų stovėjo 300C 
karaliaus jaučių, ir niekas 
jų nevalė. Dabar tas darbas 
jam buvo pavestas atlikti 
už bausmę. Ir jis išvalė tuos 
tvarius, nukreipdamas į juos 
dvi upes.

— Tai kodėl tu rokuoji. 
kad prezidentas Nixonas 
negalėtų išvalyti oro ir van
dens?

— Todėl, tėve, kad tai ne
įmanomas darbas.

— Kodėl neįmanomas?
— Na. o kaip tėvas galė

tum išvalyti orą, į kurį nuo
lat dumia fabrikų kaminai, 
automobiliai ir orlaiviai, y- 
pač vadinami „džetai“? O- 
rą teršia ne tik dūmai, bet ir 
visokių chemikalų dujos. 
Norint nuo jų apsisaugoti, 
reikėtų nustumti civilizaci-

nuostolius.
— Cit, Maiki. nesiskųsk. 

Aš tikiu, kad bus geriau. 
Juk prezidentas neklaidins 
žmonių. Jeigu sako, kad gy
venimas pagerės, tai ir pa
gerės. Pamatysi.

— Kai kam. tėve. Ameri
koje ir dabar gerai. Pasaky
siu, kad net ir perdaug ge
rai. Bet ne visiems. Pati val
džia pripažįsta, kad 10 mi- 
lionų žmonių badauja ir 
skursta, susikimšę po keletą 
šeimų lūšnynuose blakes 
maitina. Žmoniškų patalpų 

Į trūksta. Pasistatyti namų 
Į patys žmonės negali, nes ne
turi iš ko, o valdžia tik mo- 

i kesčius renka ir eikvoja pi- 
Įnigus Vietnamo karui arba 
tuščioms lenktynėms su ru- 

’sais į mėnulį.
Zinai, Maiki, gal tas ir 

[teisybė, ka tu sakai, ba ir 
aš pats nesu satisfait. Va, 

Į reikėtų naujų šiušių, reikė

uždaryti visus fabrikus, pa
naikinti automobilius ir na
mų šildymą. Reikėtų net ir 
rūkymą uždrausti, nes taba
ko dūmai taip pat pavojin
gi sveikatai.

— Ale ežerų vandenį rei
kėtų apsaugot, Maiki. ar ne?

— Reikėtų, tėve, bet 
kaip?

— Nu, nereikėtų maudy
tis ežeruose.

—Ežeruose, iš kurių trau
kiamas į miestus vanduo, 
niekas ir nesimaudo, tėve.— 
uždrausta. Bet negalima už
drausti f armėnams laistyti 
laukus nuodais, nes tada 
kirminai sunaikintų žmo
gaus maistą. Nuodais laisto
mi ne tik laukai, bet ir dar
žai ir sodai — viskas, kas 
pasėta ar pasodinta. O iš 
laukų, iš daržų ir iš sodų lie
taus ir sutirpusio sniego 
vanduo suneša nuodas į u- 
pes, o upėmis jie sueina į e- 
žerus. Ir tai vyksta nuolatos,

tų ii naujos uniformos, ale ‘ją bent tūkstantį metų atgal, tėve. Ne, ne, vandens neiš

valysi, tėve. — nei vandens, 
nei oro. Apsisaugoti nuo vi
sokių dūmų, dujų ir nuodų 
yra tik vienas1 būdas — tai 
sunaikinti civilizaciją, arba 
pabėgti nuo jos. Bet nėra 
kur nei bėgti, tėve.

— Ale tai visgi reikia 
Nixoną pagirti, kad trajina 
padaryti mums ką nors ge
ro. Gal ir bus kokio pažitko.

— Naudos bus tik politi
kieriams, tėve. Jeigu kon
gresas paskirtų 10 bilionų 
dolerių, kaip Nixonas nori, 
tai visų pirma būtų organi
zuojamos visokio^ komisi
jos. valdybos, vadovybės. į 
kurias sulįstų tūkstančiai vi
sokių „ekspertų“ ir „specia 
listų“, kuriems būtų moka
mos riebios algos, kad atė
jus prezidento rinkimams, 
visi agituotų už poną Nixo- 
ną.

— Žinai ką, Maiki, aš da-' K* 
bar eisiu pas Zacirką pasi-į 
kalbėti apie šitą biznį. ,

„KELEIVIO“ 1970 METŲ

Kalendorius
Jį redaguoja Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe
gavo. todėl n e s i v ė 1 i n kitę šiemet jį užsisakyti.

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
636 Broaduray 

So. Boston, Mass. 02127

Bet visų labiausiai mus 
vargina paraginimai sumo
kėti prenumeratą. Tokių pa
raginimų vidutiniškai išsiun
čiame apie 50 kas savaitė, 
kurie kaštuoja 3 dolerius 
vien pašto ženklam. Pridė
jus vokus, popierių, neskai
tant darbo, susidaro kiti 3 
dol, arba 312 dol. per me
tus, kurie praryja net 62 su 
viršum metinių prenumera
torių mokestį. O Keleivio 
prenumerata ir taip jau la
bai pigi.

Šia proga tenka pastebė
ti. kad dažniausiai raginami 
tie patys skaitytojai kiekvie
nais metais kiti net po du 
kartus. Atrodo, nesunku bū
tų gavus pirmą paraginimą 
pasižymėti laiką ir ir ateity 
sekti.

Šiaip ar taip, visos išlai
dos yra bergždžios ir niekam 
nenaudingos, bet mes vieni 
be skaitytojų pagalbos ne
sugebam ir nesugebėsim ju 
bent kiek sumažinti. Todėl 
didžiausias mūsų prašymas:

1. Keičiant adresus, pra
nešti ir senąjį adresą;

2. Pakeitus adresą, pra
nešti jį ne tik paštui, bet ir 
mums, ir

3. Mokėti prenumeratą, 
nelaukiant raginimų. Ge
riausia mokėti kiekvienais 
metais vis tuo pačiu laiku.

Laukiame Jūsų paramos.

Keleivio administracija

VISŲ PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI 

Kaip jau esame skelbę, dabar metinė Keleivio kaina 

$6.00. Jo atskiro numerio kaina 20 centų.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 pst 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

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

Lietuviškai angliikas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, Q 
UUda, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Introduction to 
Lithuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 

| vadovėlis, kaina $7.

V f
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nsMa^Mtatototato

MOTERŲ SKYRIUS,
MMM

DOMAS VELIČKA

”Rbaai ir Nerimai“)

Tautos turi žmonių, kurie niekada nesensta ir kurie 
niekada nemiršta. Tokių žmonių pečiais esti paremtas ir, 
tų tautų istorinis tikintas. Kokia bfttų Amerika be Tomo 
Jefferaono ar be tagtaiųo i Franklino? Kokia botų Di- 
džioji Britai ja bs WiJHam© Shakespeareo? O Vokietija 
be Goethės, be SchiBerioT Bosija (nė sovietinė) be Ni- 
kalojaus Gogolio ar Feodoro Dostojevskio? Tai vis dide-

tautų žnymlų,

O Lietuva ar turi tokių niekad nesenstančių žmonių?
Susidūręs su tokio Mausimu, ne vienas čia, tur būt, 

pakraipyti gąfcrąr ir, gal būt, nesvyruodamas atsa
kys: "Maža taiita — htofi ir joa žmonės“. Bet ar ii tikrųjų
taip esti?

Jeigu ii geografinių duomenų mes spręstume apie 
tautos dvasini didumų, tai Beitų, jog tais pačiais geogra- 
fbdato metais mes matuotume ir žmogaus asmenybės tu
rinį, o tuo pačiu ir tautos draskų didumą. Ko, pavyzdžiui, 
būtų verta mūsų sprendimo išvada, jei tokiu geografiniu 
matu imtume matuoti raketų konstruktorių vokietį dak
tarą von Brauną? Tą, kuria geografiškai priklauso žymiai 
mažesniam kraštui už Jungtines Amerikos Valstybes, ku
riose tas Braunas dabar vadovauja skridimams į kitas

Tai reiškia, 
jamas ne vien 
kilometrais. Vra, 
vertybės: tai jų

Tur būt, jau kai ką girdėjome ir apie lietuvį daktarą 
Algirdą Avižienį? Apiė tą, kuris, kaip amerikiečių spau
da skelbia, sukonstravęs "neklystantį kompiuterį“, nū
dien vartojamą tarptautinėj navigacijoj?

Jb — basai tiefcntto daktaras Avižienis — juk geo
grafiškai dar mažssaėS tintos žmogus, negu vokietis dak
taras von Braunas. Net titoMtito: jis — tasai lietuvis Avi- 
fienb — ir dar žymiai jaunesnis už Brauną — savo pro
tiniu potencialu įarBdavo i pačių didžiųjų valstybių in- 
telektualų gretas.

Ar Amerikos techninės didybės kilime tik tas vienas 
lietuvis Avižienis težinomas? Ar daugiau tokių esama? 
O taip. Greta Arižitodo tita mietu tame pat tarpplanetinių 
skrydžių planavime dirba ir Ritas panašaus amžiaus lie
tuvis — daktaras Arvydas Kliorė. Ir jo — Kliorės — pro
tinė jėga Na ryškiai yra praatitišusi tarp daugelio didelės 
valstybės žmonių, kttrie dabar planuoja pirmąjį žygį į 
Maną. -

bei valstybių didumas matuo- 
mylionris ar kvadratiniais

», dar ir kitos tautų didumo 
tcialas, arba vidinė kūry

bos jėga. fr į — toji jrfSfoė jėga — yra esminė tautos 
egzistavimo sąlyga, Ilblėaus tautoje kūrybinei jėgai, pra
randami ir teritoriatoi plotai. (Prisiminkime kad ir Lie
tuvos Didžioėtoe KfilgpjrėtyHtls likimą).

Lietuva būtotRortŽtotaimaža, Jeigu ji neturėtų Kris
tijono Donelaičio, ėsto* kūrybiniu talentu iškilusio greta 
Rytų ir Vakarų didfiųjty adtorių.

Be Balio 9raqgus,bsVihco Krėvės... Lietuva būtų 
tokia pat maŽa,.1totyį?to Didžioji Britanija be Shakes- 
peareo, kaip Noirvėgtją-įje Ibseno, kaip Vokietija be 
Goethės ar be Hauptmanno.

Be Mikalojau^ čjuriionio... Lietuva būtų tokia pat 
maža, kaip ir Ūelgtynbė fcutfenso. kaip Italija be Titiano
or Wnwla<klotoMfe^AtoAi kval Vlmn£toltooee

Be Kazimiero Būgos, be Jono Jablonskio Lietuva 
būtų tokia pat maža, kaip ir Vokietija be Prano Boppo ar 
be Adalberto Beszenbetgerta...

Ir taip toliau.
Tokie žmonės niekada nesensta ir niekada nemiršta, 

jie yra tautų išlikimo, tautą dvasinės didybės kertiniai 
akmenys. Toks yra Lietuvai k kanauninkas daktaras Juo
zas Tumas-Vaižgantas, nuo kurio gimimo šiemet suėjo 
šimtas metų.

Vaižgantui buvo lemto gimti tokiu laikmečiu, kada 
Ustuvą turėjo uigrabuti carinė Rusija. Ta pati Rusija, 
kuri 1940 metais vėl pakartojo carų grofaontocąjį žygį 
imperialistinio bolševizmo Vardu.

Vaižganto juunystėa taškais mokslą tegalėjo pasiekti 
tik kŪtyMtklrf vėtitist MMnybės. Ir asmenybės tokios, 
kūrinto buvo m vistiek, kas valdo Lkttvą. Kaip rakai, 
kaip VdMgBAto £**)! Vtftb rodo, tokių asmenybių rū
šiai

tottjl toflkb «
TjLiūjimn

ūrmiū

Rita
savo dukrą i* Broektoao

agituoja, kad Mokyklos* vii bitų
vo

VAI, GRAŽU GRAŽU ANT KALNO

Vai,
Tik vėjelis 
Ir

Žaidžia rnsfi ir IblSP-8. 
Džiaugias matų metai.

Ir krūtini tarsi šviečia 
Žvaigždžių siely nilisis, 
Pasiryžtu per pasaulį
Skristi

Vai,

Meili bekraitinė!

Seimininkėms

Teises patarimai I
MIRĖ LIETUVOS ŽYDV 

GELBĖTOJA

Advokatė dr. M. ivcikavUeai satiko atsa-' Sausio 17 d. prie Papr
asti j KoMtIo skaitytojų fr**—*—- takto į žiaus senelių namuose mirė 

Ha kbiMteai tari kiti boairo I ?6 m* amžiaus Ona Šimaitė, 
fe ii.1 nepriklausomoj Lietuvoj il-

mm lnilrA ItTcilinn „A_
iiaau rityrisjo.

1 oi toro roifcio pabatėti, kad esate Keleivi*

gą laiką dirbusi Kauno, vė
liau Vilniaus universiteto 
bibliotekoje.

siasti tkriea

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey ai Law.

IMS Centro Street 
02132

spirginti. Kiaulinius (kartu 
i trynius ir baltymus) išplak- 
'ti, sumaišyti su pienu ir tru- 

ntityje vendeta išleistu 
krakmolu, pasūdyti ir po 
truputi supilti į keptuvę su 

rgintais Itšiniukais. Tą 
išvirti, su- 
ir duoti

2 sv. bulvių, 2-4 šaukštai 
miltų, draskos.

Padažui: 8-4 
niūkų, 3 kiaušiniai,
krakmolo, 4 šaukštai 
daus pieno.

Bulves išvirti su lupeno
mis, nulupti, sumalti. Subi
rus miltus, druską, samin-
kyti.

Iš gautos tešlos iškočioti 
colio storio volelį, jį trupu
tį iš viršaus suploti ir su
pjaustyti įstrižais 2-3 colių 
ikrio gabaktia. Skardą ištep
ti riebalais ir į ją eilutėmis 
suglaudžiant sudėti švilpi
kus. Kepti ne per karštoje 
orkaitėje, kol švRpftai pri
sidarys gražios auksinės 
spalvos. Iškeptus švilpikus 
sudėti į pusdubenį ir, užvo
žus lėkšto, palaikyti, kad 

1 suminkštėtų.

Į stalą paduoti su šiaip 
paruoštu padažu

Esu viengungis, gyvenu 
vienas. Vieną naktį man 
skaudėjo dantį, ir aš iš pat 
ryto nutariau važiuoti pas 
dentistą.

Pasiėmiau savo automo- 
ilį ir važiųcųu. Netoli mano 

yra toks kampas, ku
riame susiduria dvi pagrin
dinės gatvės (intersection). 
Ten yra ir šviesos. Man jos 
buvo žalios, ir aš sau važiuo
ju įprastu greitumu. Staiga 
s dūriu — išlekia mašina per 
raudonas šviesas ir važiuoja 
tiesiai į mane. Aš tuoj ant 
3tabdžių ir suku į kairę, kad 
žvengčiau tos mašinos. Tai 

man pasisekė padaryti, ta
čiau repasisekė išvengti su
sidūrimo su priešais važiuo
jančia mašina. Aš tam ne
baltam žmogui gerokai įva
žiavau į užpakalinį šoną.

Visi išlipome iš automobi- 
ių. “Kaltojo“ automobilic 
vairuotoja buvo apysenė 
moteris. Ji buvo baisiai išsi
gandusi. Sakėsi esanti kal
ta. Maniusi, kad tos šviesos 
vra mirkčiojančios (blin- 
king lights). todėl ir važia
vusi. Pasiėmėme vienas kiti 
registracijas ir leidimus (li- 
cences) ir nuvažiavome: a? 
pas dentistą. o jie savo ke 
liais.

Kitą dieną aš vos galėjai 
atsikelti iš lovos. Šoną, nu 
garą ir blauzdą baisiai skau 
dėjo. Mano sesuo patarė bū 
tinai nuvažiuoti pas dakta 
rą. Daktaras apžiūrėjęs ne 
rado nieko rimto, bet sakė 
kad reikia pailsėti ir pabūt’ 
kiek namie. Dabar jau praė
jo trys savaitės, o man vis 
skauda nugarą ir kaklą. Ne
gabu miegoti ir nustojau a 
petito.

Pas daktarą jau buvau 
kokius šešis kartus, ir jokie 
pagerėjimo nėra.

. H aprašyta būdu paruoš
tos tamsa galima iškepti malą švilpikų. Tto tada voki 
reikia iškočioti pieną, ir 
švilpikus kepti ant viryklos 

i keptuvėje fkaMntttose rie- 
I baluose ar aliejuje. Į stalą 
paduoti su paspirgintais la- 
šhdutods ar grietine, varške

KODĖL NEKĄ "PILSŲ‘ 

VYRAMS?

Senato koraiaijai vykdant 
viešą apklatuMjiRią vaistų 
fltiRMhoi išvengti reikalu, 
būrys jaunų moterų pradėjo 
Šūktoti: "Kodėl až klausi- 
nėtodų atab nira nė vienos 
Mėtoto? Kodėl nėra piliulių 
vyrams? Kodėl tik moterys 
tori Mti tos jūn| kiaulytės
vūbMėms ghanlyminsT j n 1 
Krtė! vaistų fceatirovėa ne-'** 9
nurodė tą vaUtū šalutinių * M * 
žalingų padarinių?“ * Stfrank

<7

S. i i >

i šviežius lažiniukui lu- 
1 piaustyti pailgais colio 
nsfeflvrfaū gaMMtafe

Karo metu, naciams pasi
ryžus sunaikinti žydus, ve- 

I lionė buvo viena didžiųjų jų 
į gelbėtojų. Už tai naciai ją 

buvo 3 kartus suėmę, bet u- 
| niversitetui vis pavykdavo 
! ją išlaisvinti. Bet pagaliau
j naciai pasodino ją į Pravie-

Lygto neužtektų, gavau'niškių koncentracijos sto- 
laišką iš savo draudimo, vykią, o iš ten pergėlė j Da- 
bendrovės, kad priešakinio vėliau i tokią pat sto-
automobilio vairuotojas ma- vy^ų Elzase. Ten ja įslais- 
ne traukia atsakomybėn. Į vino atėJ? sąjungininkai.

Prašau man pasakyti, kas žydai ją buvo pasikvietę 
dabar atsitiks? Ar neturėtų j j7rae,jj paskyrė iai pensi- 
ta moteris, kuri buvo visų jp bet ten negalėjo ilgai 
nelaimių kaltininkė, visiems pabūti 3ėl klimato, todėl su- 
už viską apmokėti? Juk ji gr} jfo j Prancūzija ir čia bai- 
turi ir draudimą, nes pas gė sav0 gyvenimą, 
mus. Massachusetts, draudi
mą visi privalo turėti. j jos gyvenimo kelrodis

Labai prašau man paša- buvo meilė ir pagarba kitam 
kyti, ar aš galėčiau ją pa- žmogui, neatsižvelgiant ko-
traukti atsakomybėn už sa
vo nelaimes ir už kitam žmo
gui padarytus nuostolius? <

kios tautos ar tikėjimo jis 
bebūtų.

Skaitytojas

Massachusetts. ! ROMANAI
i Jurgio Gliaudą, LIEPS- 
! NOS IR APMAUDO ĄSO- 
’ ČIAI, premijuotas romanas, 
i 304 pusi., kaina $4.00.
I Alė Rūta, VIENIŠI PA- 
■ SAULIAI, romanas, 265 psl.

kad, jeigu nėra fizinio susi-1 un£ei“A£ **.^a’. 
Jūrinio (impact) tarp ieško-! MOKSL*S- Pren?,J’,° «
/o ir atsakovo automobilio, i ma.n.as’2i9PsL’ ka,nį*3J*’-

bes. Praktiškai kalbant, vai- , . . ,;. . ’ frv*ruotoja. kuri važiavo per į™? vm,"*staįsQ
"audonas šviesas, yra kalti-, Zaiiit*.
ninkė. Tačiau teisiškai kai- j ^EMĖS ŠAUK5-
bant, ji neturi jokios atsako-1 PS -’ ^aina $4.00.
mybės nei Tamstos, nei ki-
to automobilio vairuotojo} />TAS l66w£'-
atžvilgiu. Kadangi ”ap- Kaina $2 50* Gaunama Ke

Atsakymas

Tamstos ieškinio reikalu:

leivio administracijoje. 
Jeronimas Ignatonis, LŪ

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS. II tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

kalus Tamstos draudimo’M?a^ Salminen, KATRY-
bendrovės advokatas suge- romanas, laimėjęs Šve

dijos literatūros premiją,

draustasis asmuo“ (insu 
•ed) nėra teisiškai atsakin
gas* jo draudimo bendrovė 
yra visai be atsakomybės. 
Tei ta vairuotoja ir turėtų 
100,000 dolerių draudimą, 
— bendrovė nė cento neiš
mokėtų. jeigu jų apdrausto
ji nėra teisiškai atsakinga.

rei-

Stalino ėnkti Svetima, yaMtpM 
si H Sovietų Sųjnazm ir dabar 
gyvenaati New Jersey vabtijo- 
je Priaceton aiieste. .Sovietų 
Sųjuages vyriaasyM aptari M 
Jea yiHetybf, nes ypaė fakėatL 
iriąją} e**v« kaysej, keri 
ta Vakarnose keHou 
ji labai taikliai paraiadaTo ir 
aukritikava sovietų
nų sisteaių ir jas JI jau

suge
bės įrodyti, kad Tamsta vai
ravai "atsargiai“ ir kad su
būrimas su priešakyje va
žiuojančiu automobiliu bu
vo neišvengiamas (unavoid- 
able). Teismas, jei reikalas 
atsidurtų teisme, galėtu būti 
tos nuomonės, kad nebuvo 
teisinės atsakomybės. Jeigu 
ieškovas nori būti atlygina
mas už savo nuostolius, jis 
turi įrodyti, kad atsakovas 
buvo "neatsargus“ (negri- 
gent). Jei to nesugeba įro
dyti, jis pinigų negaus.

Aplamai, yra sunku įti
kinti vairuotojų arba kelei
vį (passenger), kad vien 
fakto, kad atsitiko automo
bilio katastrofa ir jog yra 
sužeidimų, neužtenka. Rei
kia būtinai įrodyti, kad bū
ta “neatsargaus elgesio“.

Žmogus gali būti sužei
džiamas, net užmušamas, 
tačiau, jei nėra teisinės kal
tės (negligence), už tai nei 
jam, nei jo šeimai nebus at-

291 psi., kaina $5.00.
Petr. Torulia, VILNIAUS 

RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50 

Albinav Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl.,
kaina $2.50.

Kaays Almenas, UPE | 
mus, UPE I ŠIAUR& 
raminas I dalis. 325 pel., II 
Talis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3*00.

Ali Rūta. KELIAS | 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartas 
lietuvių gyvenimo, 248 pst, 
kaina $3.00*

Vvtautas Volertaa. GY
VENIMAS YRA DAILUS, 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.60

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS,
332 psl., kaina $3.50.
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Vietines žinios
Lietuvių Sekso

radijo jai klausytojų
Kaina $«91.00

Ką tik gavome:

Veiklaus Antano Andriu-; . Kaip ir buvo skelbta, pra- 
lionio iniciatyva praėjusį i f šeštadienį LB Bostono 
sekmadienį So. Bostono Lie- i kultūros klube prof. dr. kun. 
tuvių Piliečių dr-jos patai-! Antanas Paskųs skaitė pa- 
pose buvo sušauktas Uetu-! skaitą "Seksualinė revoUu- iiųradijo valandos Laisvės! cija - išsigelbėjimas ar
Varpo rėmėjų pasitarimas. 
Jame susipažinta su progra
mos sunkumais ir reikalin
gais atlikti darbais. Dabar 
svarbiausias uždavinys — 
pasiruošti programos pava
sariniam parengimui, kuris 
įvyks balandžio 12 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos trečiojo aukšto salėj. 
Šio parengimo komiteto pir
mininku išrinktas A. And
riulionis, vicepirmininku— 
J. Bakšys, iždininku — H. 
Čepas. Kitus atskirus paren
gimo darbus apsiėmė orga
nizuoti : A. Matjoška — pa
rengimo programos knygu
tę, Alf. Baika — barą ir t.t.

Parengimu norima atžy
mėti lietuvių radijo tarny
bos veiklą ir sudaryti lėšų 
tolimesniam programos iš
laikymui. Posėdyje pasisa
kyta už programos rėmėjų 
organizavimą ne tik Bosto
ne, bet taip pat ir kitose ko
lonijose, kaip Worcester, 
Brockton. Norwood, Lowell 
ir kt. Lietuviu radijo valan
dos Laisvės Varpo išlaiky
mas aukštesniame lygyje 
pareina nuo to, kiek klausy
tojai ir plačioji visuomenė 
rems tą programą. Kai gana 
dideles radijo stoties nuo
mos išlaidas reikia apmokė
ti pajamomis iš skelbimų, 
tai nedaug laiko programo
je lieka visuomeniniams ir 
kultūriniams reikalams.

Balandžio 12 d. parengi
mo programą atliks iš Mont
realio atvykęs vyrų oktetas, 
kuris Kanadoje yra plačiai 
žinomas. Prieš kelerius me
tus jis yra dalyvavęs Lais
vės Varpo koncerte ir stebi
nęs klausytojus savo aukšto 
lygio menu. Tada fs tiktai 
dali programos atliko, o šį 
kartą atliks vienas visą pro
gramą.

pražūtis?“ Aktuali šių dienų 
tema, o taip pat ir nepapras
tas paskaitininkas sutraukė 
į Tarptautinio Instituto salę 
tiek klausytojų, kad jie už
sėdo net laiptus ir prieangį. 
Jų tarpe buvo gerokas skai
čius net peržengusių pensi
ninko amžiaus ribą.

Paskaitininkas šį visus 
dominantį dalyką gvildeno 
ne moralės ar religijos, o> 
grynai moksliniu požiūriu, 
kaip klinikinės psichologi
jos specialistas. Vesdamas 
klausytojus nuo biologinio 
seksualinio veiksmo ligi su
dvasintos meilės įvairiaspal
vių apraiškų, išryškindamas 
sekso vaidmenį paskiro in
divido, šeimos ir visuome
nės gyvenime, aptardamas 
jo teigiamą poveikį ir iškry
pimo atvejus, pateikdamas 
kitų mokslininkų nuomones 
ir kartais paįvairindamas 
savo paskaitą linksmesniu 
prasitarimu. — dr. A. Paš- 
kus stengėsi išlikti rimtam 
mokslininko lygy ir paliko 
gausiem klausytojam teigia
mą įspūdį.

Po paskaitos, kaip pa
prastai, buvo ir paklausimų, 
į kuriuos prelegentas kon
densuotai atsakė.

Šiam susirinkimui vado
vavo jau naujoji kultūros 
klubo valdyba, kurios pir
mininkas yra inž. č. Mickū- 
nas, o nariai — Č. Alekso- 
nienė, A. Navickienė, S. Ma- 
kaitytė ir M. Dranga.

i

Trans-Atlantk Travel Service
380 Woet Broadvay, 

nton, Mbm. 0B127
Telefe

Iz.
i:

Partijų konvencijos

Mass. demokratų konven
cija bus birželio 6 d. Mass. 
universitete Amherste. o res
publikonų birželio 27 d. 
Bostone John B. Hynes au
ditorijoje.

Vasario 16-ji per radiją

Latviai sekmadieniais 8 
vaL 30 min. vakaro turi savo 
pusvalandį anglų kalba ra
dijo stoty WCRB-AM 1330 
ir FM—102.5. Sekmadienį, 
vasario 15 d. jie savo pro
gramą skiria mūsų nepri
klausomybės paskelbimo su
kakčiai. Tad viri pasiklau
sykime. Ta programa išrū
pinta inž, V. Izbicko pastan
gomis. M 'H

Demokratų kandidatai

Iš demokratų į guberna
torius jau žinomi šie pasi
skelbę kandidatai: Bostono 
majoras Kevin White, bu- 

j vęs Baltųjų rūmu pareigū- 
Jose bus nominuoti kan-! nas Kennedžio laikam Ken- 

didaUi j gubernatorius, se-'‘ neth °’Done11 ir Ma“ 8e’

natorius ir kitom pareigom.
nato prezidentas 
Donahue.

Maurice

''nMinn 14 d.I *
Klaidingai paskelbtas Iz. 

Vasyliūno koncertas New 
Yorke Town Hali. Jis bus 
ne vasario 1 d., bet vasario 
14 d. 5:30 vai. vak. Progra
moje Šuberto, Griego ir 
Švedo kūriniai.

Bostono
p'arengimų

KALENDORIUS
Vasario IS d. 2 vaL 

Alto rengiamas Lietuvos 
priklausomybės 
paskelbimo sukakties rainė- 
*«anas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos III 
to salėje.

• • •
Kovo 13 d. Jordan Hali 

salėje Baltų Draugijos kon
certas, kurio programą at
lieka estas tenoras H. Rii- 
vald. ♦ • •

Kovo 15 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir gra
žuolės balius.• •

Kovo 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos salė
je Baltijos ir Žalgirio tuntų
Kaziuko mugė.

• * *
Balandžio 12 d. So. Bos

tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Lietuvių radijo Lais
vės Varpo koncertas, kurio 
programą atliks Montrealio 
vyrų oktetas.

• * *
Balandžio 24 d. Jordan 

Hali salėje Baltų Draugijos 
koncertas, kurio programą 
atlieka pianistė J. Rajaus- 
kaitė-šiušienė.

—nSjamnaamh

NENUSIMINKITE!

ta, rankų ar kojų 
nutirpimu, jaučiant

vargi.
REE-LKCT RUB mestis

i. Užtikrinam pa

supkite |5, gausite

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P J). Bėra 9113

Neįtark, NJ. 87155

DRAUDIMO AMNT0RA 
Atiteka {vairių r5N«

» 9

Fb«f SfBevIhrduartCi.

Keleivio prenumerata - gera 
dovana viMUoni*

Mate 1078 metate

DOVTNV
CERTIFfKATAI

LIETUVOJE 

GERIAUSIA DOVANA

Didelis pasirinkimas 
Labai geros kainos 

Paprašykite 
▼eltai katalogo 

Jfis sužinosite, kad
DOVANŲ 

CERTIFIKATAI 
YRA GERIAUSI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

135 Rast 23rd Street ..
Nee York. N.Y. 10818

Prašykite veltai 
katalogą!

šija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 pst, 
kietais viršeliais, kaina —

Broliai balti
Henriko Nagio ,
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Varpu nr. 9,220 pri. rašo 
per 20 autorių, šis žurnalo 
numeris yatingai įdomus, jo 
kaina $2.50.

Po Dievo antspaudais,
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 105 pri., kaina 
$3.00.
' Taų*aa$M8p,,Jfrąno Lem 

kūryba.
ųtjsixųįwnajį|^69psl.. iliust
ruota, kaina.minkštais vir
šeliais $3, kietais — $4.

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.15, kietais $3.75

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

Gatvės berniuko nuotykiai
—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui, U laida, 527 
Į»l., kaina $4.

Atsitiktiniai susitikimai,
Kazimiero Barėno 14 įdo
mių apsakymų, 216 psl., kai
na $2^50.

: Millardo gatvės elegijos,
kad Keleivio administraci 
didelį susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais

4

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,438 RC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS 

Mass. 02402. Tel 386-7209

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 umš| tarnauja Beturiu visuomenei ir išmokė
jo daugiam kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

01 iŠ didiiauete ‘ Ištariu fratorosBnfi organizacija — 
jūo ^hmdn gyvybių,apdraadąteBata-aaSelpą. kuri yra

<idg^Mri8USIVIEMinM4S. ueiešša pelno, o teikia

SLA— jau turi iteugten, kaip Iriu su pese mitam dslsrių 
kapitalą, tad je apdraudė tikra Ir saugt Kiekvienas 
Betaria da gali gauti {vairią klasių
ap Maudai nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duodu garą įaugamąją
jaunuolis gautų pinigus

ir gyvenimo pradžiaL
8LA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 

apdraudą: ui $L0804W apdraudos tik $3.00 mokės-

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
rekomenduojama lietuvišką 

Už $1.000.00 akridenta-
Ifie apdraudos mokestis $3.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje Beturiu kolonijų. Kreipštftie 
Ir 51o plačiau paaiškins apie

informacijas, jeiguLIETUVIV FONDO 
fflKNDINtNKAI

Lietuvių Fondas iš 1959 
metų pelno paskyrė metines 
stipendijas po $2,000 prof. viršeliais $2.55, kietais vir
dr. Jonui Purinui ir dr: Juo
zui Girniui. /

Prof. dr. J. Pusines įsipa
reigojo per 2 metus para
šyti "Lietuvos profetorės ap
žvalgą", apie 600 puslapių 
knygą.

Prof. dr. J. Puzinas yra 
archeologas, gyvena Phila- 
delphijoje.

Dr. Jausme Giroms rašys 
"Lietuvių filosofijos istori
ją“, apie 500 puslapių kny
gą.

Dr. J. Girnius yra filoso
fas, "Aidą“ žurnalo redak
torius. Jb gyvena Bostone,
Masa. ’

to tamltata
dM{. ApaSteje Nlsarijra

Nev York, N Y. 10001

Sėliais — $3.75.
Draugas don Canrillo,

įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. Šulo 
parengto leidinio "Kaip su* 
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

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

Prisikėlimas, romanas, pa- 
rhšė' Alė-Rolay 206 psl., kai- 
fardtfetafc varšskais $3.75,
minkštais $2.50. : 

Massachusetts gyventojai
prie šių kainų turi dar pri
mokėti 3% (po 9 centus) 
Sales tax.

RAMJO PROGRAMA

Uetoffl| Kadij,
Naujoj Anglijo 

4 8151188 WLYN, 1860 kf 
tafldų ir iš stoties FR 
H91.7 ne., veikia sekmadie 

Ilki 1:30 vai. dte% Pfahfaodama: Vėliau^
~ •—---------pNumnif sumų MHitnraKi 

f koEMatarai. muzika, dai 
mm Ir Magdutės pasaka.

reikalais kreiptis 
Florists gėlių ir dora 

nų krautuve. 602 E. Broad 
So. Bostone. Telefo- 

■EB AN 8-0489. Tea gaum 
ems ftr KsMvfta

I

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

įvykius, 
apie bei

ir
u Ir atvirai 

kultfiriuius klausimus, 
kuriai 

kiekvienoa Iii sanai n 
svarbia
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mfeą ift. 
eivijos laikraštis, ieškąs mują bendradarbių bei idėją, vi- 

memoaei, karts kovoja ir dirba už
Lietava.

rato JAV-se 88.00 
A-d r e s a a : ’^b

CANADA

BUVO *4, DABAR HKS2

Lietuviųišeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 600 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visą JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaipta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 

įįįifLiStuva ir kt

• Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubikite ją įsigyti.

IblfOO lOKlOO MII 7 JOM

Nai

i 1

Mtis Keleivyje!



LEIVIS, SO. BOSTON Nr. S, 1970 m. vasario 4 d.

Vietines žinios
KAME IR KAIP MINĖSIME NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO SUKAKTI?

Bostono lietuviai Lietuvos nepriklausomybės atsta- 
tymo paskelbimo 52 metų sukaktį minės vasario 15 dienų 
2 valandų popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių draugijos 
III aukito salėje. (Tų dienų 10 vai. ryto 5v. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje bus iškilmingos pamaldos, kuriose 
organizacijos kviečiamos dalyvauti su savo vėliavomis).

j minėjimų pakviesti aukšti miesto ir valstijos pa
reigūnai, estų, latvių ir ukrainiečių atstovai.

Pagrindinis kalbėtojas bus Antanas Rinkūnas iš To
ronto,, meninę programų atliks solistė Daiva Mongirdaitė, 
kuriai akomponuos dr. Vytenis M. Vasyliūnas.

Minėjimų rengia Alto Bostono skyrius.

Visi kviečiami jau dabar taip savo reikalus suplanuo
ti, kad galėtumėte minėjime dalyvauti.

Parduoda
Brocktone, Montelos rajone, 

parduodamas 3 šeimų stiprus ir 
gražiai pastatytas namas. Kiek
vienas butas turi po 4 kamba
rius. Mokesčiai, gaisro draudi
mas ir vanduo metams kainuo
ja tik 615 dol. Pirkėjas galėtų 
veltu gyventi. Kaina 15,900 do
lerių. Informacijų skambinti:. į

A.B.U. Realty, So. Bostone, I 
teL 269-6198.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
166 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TaL S W 8*2866 

yra yienintelė oficiali jstai- 
rari siunčia 
iš Worces- 

terio j Lietuvą ir lota* Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau- 
šių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
lakai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

ga VVorcestery,

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

I p e d i n i s 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuc 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADWAY
South Boston, Mj

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro- 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Ketvirtis & Co.
—JEW£LERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
i •tapatinimai taisome laikrodžio*

Žiedas, papuožalua

376 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Plraio patikslinti j
Praeitame numery’ buvo Į 

parašyta, kad į Sovietų Są-! 
jungos ambasadoriaus J.' 
Tautose surengtą priėmimą; 
iš Sovietų S-gos atvykusiem 
redaktoriam buvo pakviesta 
ir M. Kavaliauskaitė. Mus 
prašo patikslinti, kad tai ne
buvo Ievos Kavaliauskie- 
nės-Janukėnienės duktė. Tai 
visai kitas asmuo.

Streikuojantiems nemokės 
pašalpos

Seimelis atmetė įstatymo 
sumanymą mokėti nedarbo 
pašalpą streikuojantiems, 
jeigu streikas užsitęsia il
giau nei 6 savaites. Atmes
tas taip pat pasiūlymas mo
kėti nedarbo pašalpą visiem 
darbininkam, kai, nesusita
rus dėl atlyginimo, darbda
vys uždaro įmonę. (Dabar 
mokama tiems, kurie nėra 
tiesioginiai įvelti į ginčą 
dėl atlyginimo).

Gimbutai išsikėlė 

j Belmontu

Stasė ir dr. Jurgis Gimbu- Į 
tai iš Bostono išsikėlė gy-; 
venti į Belmontą. Dabar jų į 
adresas toiks: 1

26 Gordon Terraee,
Belmoįt, Mass. 02178.

Į

J. Gaidelis sukūrė

Lietuvės motinos kantatų

Komp. Julius Gaidelis su
kūrė muziką Lietuvės moti
nos kantatai, žodžius para
šė poetas Jonas Aistis.

Tuščia, kur seniau ateidavo 

per dienų 1,000 traukinių

Tokia dabar via Pietų! 
Bostono geležinkelio stotis.: 
Ji statyta 1898 m., pertvar
kyta 1931 m. 1912 metais ii 
ją ateidavo ir išeidavo per; 
dieną 1,000 traukinių.

A—

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mas*. 02127 

Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

Nuo įdėjimo dienos — Be Įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto fki 3:30 vai. popiet. Sio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shalina ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš $173,000,000

Z?

Serga 500,000
Iš 5 miiionų Massachu

setts valstijos gyventojų a- 
pie 500,000 serga gripu. Ap
krečiamųjų ligų įstaiga ma
no, kad šiemet ta liga tiek 
nepaplis. kaip pernai, kada 
ja sirgo 35% visų gyvento
jų. Tos pačios įstaigos atsto
vo žodžiais, liga gal jau bus 
pasiekusi viršūnę. .

Mokykloms $84 milionai

Bostono mokyklų taryba 
priėmė 1970 metų mokyklų 
biudžetą 84.6 mil. dolerių 
sumos, taigi net 16 su vir
šum miiionų daugiau negu 
1969 metais.

Apie 80 cž visų išlaidų 
tenka algoms, kurios rugsė
jo mėnesį buvo pakeltos. 

Sveikina iš Florido*

Jonas Kasmauskas at
siuntė sveikinimų iš Lauder
dale. Fla. Rašo, kad oras ten 
šiltas, visur gražu ir malonu.

Alto pirmininką*
laikraštyje

Palankiausias mažumoms 
Bostono laikraštis Record- 
American išspausdino Alto 
skyriaus pirmininko inž. Br. 
Galinio nuotrauką, pažymė
damas. kad jis vadovaus 
Lietuvos nepriklausomybės 
52 metų sukakties paminė
jimui So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos auditorijoje.

Tiria valgymo įpročius 

ir jų poveikį sveikatai

Mass. viešosios sveikatos 
įstaiga vykdo platų gyven
tojų maitinimosi įpročių ir 
jų poveikio sveikatai tyri
mą. Jį atlieka 23 medidcinos 
ir dantų gydytojai ir kt.

Į tiriamųjų skaičių pate
ko ir Albertas Puskepalaitis.

Paragink savo pažįstamus1 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina

$6.00.

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 768-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.

,1 tinės gamybos ir importuotų 
' prekių iš kitų kraštų visai že

momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite ui- 
sakyti jų gamybos prekes, čia 

’ sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujant per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečias 
ar nuolaiiniam apeigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

39%,

Mas*, sąmata $1.63 biliono
Gubernatorius Sargent į- 

teikė seimeliui kitų metų, 
kurie prasidės liepos 1 d., 
sąmatą $1.63 bil. Ji yra 75 
milionais dolerių didesnė, 
negu šių metų.

Labdarai skilia
švietimui 18%, sveikatai— 
3%. Mokesčių didinti ne
numatoma.

Gali išsikelti Patriotai
Kadangi futbolo koman

da Patriots Bostone neturi 
tinkamos aikštės, tai ji gra
sina išsikelti kitur, jei tokia 
aikštė nebus parūpinta iki 
kovo 15 dienos. Jei taip į- 
vyktų. tai miestas turėtų a- 
pie 9 mil. dol. nuostolių.

Paragink savo pažįstamu* 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metam* $6.00.

Geriausia dovana! 
Dovanokite savo drau°

gams ir bičiuliams metinę 
Keleivio prenumeratą. Jums 
atsieis tik $6, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins. 
COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

kuriam vadovavo velionis 
J. Vaičaitis, veikia ir toliau 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiikai

15 BOSTONO J LIETUVĄ 
lr Intus Rusijos okupuotos

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės perduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių 
pakils.

darbo
9 vaL ryto iki 5 vai- vak. 

o šeštadieniais
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

Knyga yra geriansiis žmogaus draugas

mooooooooooooooeooooooeooooooooooooooK

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistu*, išpildoma gydytojų re 
teptu* ir turime visu* gatavu* vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistiną.
Sav. Emanuei L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

B82 a W. Breadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Tstefeoas AN 8-6629

Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir

Tai veltui
• / ' . -

!•
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Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvą bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiaat — be jokie papildomo 
mokesčio.

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

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
irengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!

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

Globė Parcel Service, Ine.

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos B
□ Pilnas šildymo įrengimas 8

Skambinkite

Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Tezaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.

’l •

268-4662

487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124. 
24 valandų patarnavimi

GE 6 1204

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe vabumoe: Kasdiea
8—12

K

306 W. Broadvray 
So. Boston, Maes. 02127

Telefonas: 2966704
Visų skyrių vedėja Aldona Ademoater
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