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64 - TIEJI METAI

JAV astronautai apskrido 
mėnulį ir grįžo į žemę

Penktadienį Apollo 8 erdvėlaivis su 3 astronautais, 

apskridęs mėnulį, nusileido Pacifico vandenyne, Hawajų 

srityje. Visas žygis buvo labai sėkmingas ir vyko taip, 

kaip buvo suplanuotas.
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Gruodžio 27 d. trys JAV 
astronautai, Apollo 8 erdvė
laiviu nuskridę iki mėnulio 
ir jį 10 kartų aplėkę 69 my
lių atstume, numatytu tiks
lumu sugrįžo į žemę ir nusi
leido į Pacifico vandenyną 
tik 3 mylių atstume nuo jų 
laukusio lėktuvnešio York. 
laukusio lėktuvnešio York-! 
town.

Grasino po vieną 
išžudyti

Dabar paaiškėjo, kad Š. 
Korėjos komunistai, atviroj 
jūroj pagrobę JAV laivą 
Pueblo. grasino kasdien nu
žudyti po vieną įgulos narį, 
pradedant jauniausiu, jei 
kapitonas nesutiks prisipa

55 KP.S. 
TO

EARTH

S'JNDAY 
5 P.M.

žinti. kad laivas buvo Š. Ko- 
Šiandien visas pasaulis rėjos vandenyse. Kapitonas 

stebisi ir džiaugiasi šituo prašęs jį pirmą nužudyti, 
JAV mokslo ir technikos bet komunistai to nedarę, 
laimėjimu. Šiuo metu JAV Jų taip grasinamas, kapito- 
varžovas toj srity Sovietų nas pripažino tai, ko komu-
Sąjunga pasiliko gerokai 
užpakaly.

nistai norėjo. Tuo būdu iš
gelbėjo savo Įgulos gyvybę.

Prisiminkime, kad nuo Tai pripažino ir komunis- 
žemės iki mėnulio yra 230, tus atsiprašė ir JAV atsto- 
000 mylių, kad erdvėlaivis, vas, derėdamasis įgulos pa- 
sugrįždamas į žemės atmos- leidimo reikalu, nes be tokio 
ferą skrido 24,500 mylių prisipažinimo komunistai 
greičiu per valandą (taip nesutiko įgulos paleisti. Bet 
greitai dar žmogus nebuvo Amerikos atstovas čia pat 
skridęs), kad erdvėlaivio pareiškė, kad tą prisipažini- 
paviršiuje temperatūra bu- rną pasirašąs tik gelbėdamas 
vo 5.000 laipsnių, o viduje įgulą, nors Pueblo laivas nie- 
tik 70. kad į Š. Korėjos vandenis

nebuvo Įplaukęs.
Vasario ar kovo mėnesį Įgulą komunistai paleido, 

numatoma paleisti Apollo 9 bet laivą konfiskavo, 
jau su tuo įrengimu, kuris.
vėliau, skrendant į mėnulį,
turės atsiskirti nuo pagrin-
dinio erdvėlaivio ir nutup- Izraelis UZpUOle
dyti du astronautus ant m ė- £eįflnono aerodromą 
nulio paviršiaus. Gegužes

SATURDAY 9 A M. 
IN EARTH 0S3IT

65 HRS 
TO

MOON

SATU’DAY 
5 P.f.V

SATURDAY 
10:16 A.M.

4SLUNZ ® 
.’.IFCTIC:.’

'‘fe

SUNDAY 
12 NOON

&

^/z

EARTH

DATA

MOON

Prof. Vladas Stanka mirė 
Washingtone

Gruodžio 25 d. i vai. po Mirė dainininkas 
pietų Washingtono ligoni- 
nėję staiga mirė prof. VIa- Jonas Butėnas
das Stanka. - , , , , ,Tik dabar sužinota, kad 

Velionis yra gimęs 1884 lapkričio 28 d. Chicagoje 
m. lapkričio 16 d. Biržuose mirė buvęs Lietuvos operos 
smulkių bajorų šeimoje, mo- solistas Jonas Butėnas,77 
kėši Rygoje, universiteto metų amžiaus. Jis daininin- 
teisių fakultetą baigė Petrą- ko karjerą pradėjo Ameri- 
pily, ten vėliau ir profeso- koje ir iš čia atvyko į Lietu-
riavo. Pirmojo pasaulinio vos operą, 
karo metu pašauktas ka- Jis yra išmokęs nevieną 
riuomenėn, baigė karo inži- įžymų dainininką, jų tarpe 
nerijos mokyklą, vėliau joje mūsų išgarsėjusį tenorą 
dėstė. Stasį Baią.

T. , . . . , Velionis Chicagoje gyve-
is eleims metus buvo no vjsaj nuošaliai nuo visuo- 

Durnos darbiecnj frakcijos menės ir miręs liko ilgai ne- 
sekretorius, kilus revolmci- astebėtas.
jai, darbieciams atstovavo 
Darbininkų ir kareivių tary
boje, Kerenskio kabinete n iu * L L I 
buvo reikalų vedėju, vėliau * • Mar€UlKU K€lS 
buvo paskirtas laikinosios ni.
vyriausybės komisaru šiau- VySKUpu 
rėš fronte ir pagaliau vyriau- Vatikane jau ilgai dir- 
sioje būstinėje Mogileve. bantis prel. P. Marcinkus 
Bolševikams pradėjus vyk- sausio 6 d. Romoje bus šven- 
dyti perversmą, velionis ka- tinamas vyskupu.OIAMETER

7,926 MILĖS 2,160 MILĖS

CIRCUMFERENCE 
24,900 MILĖS 6790 MILĖS

ROTATION
1,000 MPH 10 MPH

ESCAFE VELOCTTY 
24,196 MPH 5,328 MM

LUNAR DISTANCE 
CLOSE5T 221,463 MILĖS 

FARTHEST 252,710 MILĖS

ro mokyklos mokinių prieš
aky padarė vienintelį ban-

kutinių paliko Žiemos rū
mus ir Gatčiną. kai juos už
ėmė bolševikai. Grįžęs į Mo- 

farthest 252,710 miles gilevą. dar bandė organi
zuoti pasipriešinimą. Jis bu-

Cia pavaizduota, kaip 3 JAV astronautai nuskri do j mėnulį ir sugrįžo į žemę praeitą penktadienį. VO du kartu suimtas, kol 
1919 m. pavasarį pavyko iš
važiuoti į Vokietiją. Iš čia

____ — —-----1923 m. atvyko į Lietuvą ir
profesoriavo Kaune, o vė
liau Vilniaus universitete, 
kur dėstė baudžiamąją teisę.

mėnesį bus padarytas dar Atskridę helikopteriais: 
sudėtingesnis bandymas su Izraelio kariai užpuolė Le- NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
Apollo 10 jau arti mėnulio, banono sostinės aerodromą,
o gal vidurvasary Apollo 11 kuriame sunaikino 13 lėktu- 
nešami astronautai mėgins vų, padalydami Lebanonui 

apie 50 mil. dolerių nuosto
lių. Tuo savo žygiu Izraelis 
atkeršijęs Lebanonui už Iz
raelio lėktuvo užpuolimą 
Graikijos aerodrome. Ten į 
Izraelio keleivinį lėktuvą

nusileisti mėnulyje.

laikais 
pa-

Šitas Kennedžio 
pradėtas suman 
siekti mėnulį atsieis apie 24 
bilionus dolerių.

Jis yra gimęs Chicagos 
priemiesty Cicero, kur tebe-

dymą sukilimui ginklu pasi- gyvena jo motina, 3 broliai 
priešinti. Jis vienas iš pas- j įr sesuo.

DĖKOJAME SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS 

IR VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALĖDŲ IR

'KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI, REDAKCIJA IR 

ADMINISTRACIJA

“Ji“ Čekoslovakija bus
vo nušautas. Paaiškėjo, kad 
tie užpuolėjai buvę lebano-

Vasario ar kovo mėnesį 
bus paleistas Mariner erdvė
laivis į Marsą jo nufotogra
fuoti ir kitiems duomeninms niečiai. Dabar Čekoslovakija bus
surinkti. 1971 metais numa- dviejų lygių valstybių sąjun-
toma paleisti du didelius Jungtinėse Tautose šį Iz- ga (federacija) — Čekijos 
Mariner suktis aplink Mar- raelio keršto žygį pasmerkė ir Slovakijos. Federacijos 
są. Erdvės tyrinėtojai gal- ne tik Sovietų Sąjunga, bet vyriausybės pirmininku nu- 
voja vienaip ar kitaip pa- ir JAV. Rašant šiuos žo- matomas dabartinis pirmi- 
siekti ir Venerą bei kitas džius, tas klausimas dar yra ninkas Čemik. 
planetas, žodžiu, žmogaus svarstomas Saugumo Tary- 
smalsumas neturi ribų. boję.

federacija

Ryšium su tuo persitvar
kymu daug kalbų sukelia 
dabartinio parlamento pir- 

r r r 4rwrrrrrffrrfffrff ■ mįnjnk0 Smrkovsky likimas.
Jis yra didelis reformų šali
ninkas. todėl Maskva spiria 
pasinaudoti persitvarkymu 
ir jį paskirti kurioms nors 

palankios literatūros plati- rų bombas, kurios nušluoja menkesnėms pareigoms. Bet
nimą. Darant kratą pas juos didelį džungliu plotą, kuria- J*8 populiarus
. .... rvm krašte, todėl darbininkai,
buvo rasta Milovano Dilio me gali nusileisti helikopte- studentai ir net mokslinin-
knyga "Naujoji klasė“. riai. kai grasina streikuoti, jeigu

Smrkovsky bus nustumtas Į

Leningrade nuteisti 3 in

telektualai už sovietams ne-

Į* ‘ - j '■ ' I
Vietname amerikiečiai 

pradėjo mėtyti 10,000 sva-

Sovietijoje per metus pa
gaminama 250,000 automo
bilių, ir tai dar jų dalis išve
žama į užsienį. JAV paga
minama 9 milionai automo
bilių.

# ♦ .

Dėl praeito savaitgalio 
audros daug Mass miestelių 
kurį laiką buvo likę be elek
tros šviesos, neveikė ir tele
fonas.

* * *

Iš Pueblo laivo paleistos 
82 asmenų įgulos 11 yra su
žeistų, o spardomi ir kitaip 
mušami jie buvo visi.

* * *
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Buvęs kandidatas į prezidentus 
Barry Goldwater išrinktas į se
natą.

Šiomis dienomis Kinija iš
sprogdino pirmą savo hidro
geninę Sombą, atitinkančią 
3 mil. tonu dinamito. —> , Buvusio prez. Gisenhoweno hrn-

.............. lis Earl. neseniai miręs Arizonoj.***«**************#/************** J

Jis buvo vienas iš geriau
sių teisės žinovų ir profeso
rių. Yra parašęs Įvairiomis 
kalbomis svarbiu veikalu neC C.
tik iš teisės, bet ir filosofijos 
sričių.

Pasitraukęs Į Vokietiją, 
prof. V. Stanka profesoria
vo Pabaltijo universitete 
Pinneberge, buvo jo vienas 
steigėjų, lietuvių rektorius ir 
vienerius metus to universi
teto prezidentas. Nuo 1949 
m. gyveno Washingtone ir 
dirbo Kongreso biblioteko
je mokslinį tyrimo darbą. 
Paskutiniuoju metu buvo iš
ėjęs į pensiją.

Velionis buvo gilios iš
minties žmogus, didelis to- 
lerantas. Jis buvo labai ger
biamas studentų, profeso
rių. advokatų ir teisėjų.

Pabrėžtina smulkmena. 
Grįžęs į Lietuvą, jis palaikė , 
artimus ryšius su socialde
mokratais, bet į partiją teįsi- 
rašė tik po 1926 m. pervers
mo, tuo lyg pareikšdamas 
savo protestą perversminin
kams. I

Velionis paliko liūdinčią 
vienintelę dukterį, kuri taip 
pat dirba Kongreso biblio
tekoje. Jai reišikame gilią 
užuojautą.

Mokslininkai prieš 
popiežių

JAV mokslo pažangos 
dr-jos susirinkime Dalias 
mieste 2,600 mokslininkų 
pasirašė rasta, kuriame pa
sisakoma prieš popiežiaus 
Pauliaus VI encikliką gim
dymo kontrolės reikalu. Pa
sirašiusiųjų tarpe •■•••• Nobe
lio premijos laur<a «.

—

Pirmoji moteris Virginia Mae 
Broun išrinkta tarpvalstybinės 
prekybos komisijos pirmininke.

Tai Miami universiteto biologi
jos bendradarbė Ruth Eisen- 
mann-Schier. kurią FBI laiko 
Barbaros Markle pagrobikų 
bendrininke. Ji dar nesuimta.
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Pirmas negras Robert M. Duncan paskirtas Oh’-<» aukš
čiausiojo teismo nariu. Jis čia su savo šeima.

VLIKO Seimo nutarimai

\Tr. 1, 1969 m. sausio 1 d.

Dar apie Vliko seimąSenuosius metus palydėjus i
Ir vėl atsisveikiname su vieneriais metais, kurie vie

niems buvo laimingi, kitiems ne, bet vienu požiūriu vi-' 
siems buvo lygus — visiems be jokio skirtumo uždėjo ant 
pečių dar po vieną kryželį. I

Kokie buvo 1968 m., visi žinome, bet ką atneša 1969 
metai — dar paslaptis. Bet visi jų laukiame ir linkime, • 
kad jie atneštų tai. ko visi trokštame, kad mums atskleis- i 
tų ateiti tokią, kokios ilgimės ir kokią tikime, nes be švie- į 
sesnių dienų tikėjimo žmogus būtų gyvas miręs.

Šiame krašte gyvenantieji laukiame, kaip naujoji vy
riausybė vykdys rinkiminius pažadus, — kaip jai seksis Į 
baigti Vietnamo karą, spręsti opius rasių bei kovos su i 
skurdu klausimus, tramdyti sparčiai auganti kriminaliz- 
mą, išlaikyti dolerio vertę ir kt. O tų opių reikalų yra tik
rai labai daug. Laukiame, kad juos sprendžiant būtų atsi
žvelgta i plačiųjų gyventojų sluoksnių troškimus.

Nemažiau mums rūpi ir mūsų gimtasis ar mūsų tėvų 
kraštas — Lietuva. Ji tebėra vis dar okupuota ir okupanto 
vergų varovo vedama ir Į Naujuosius metus. Bet mes tiki- i 
me, kad šie metai priartins ir Lietuvai laisvę, kad jos 
žmonėms nepritrūks jėgų priešintis Maskvos gudriai vyk- j 
domai rusifikacijai, dvasiniam tautos žudymui ir ekono
miniam išnaudojimui.

Mes norime tikėti, kad prasidėjęs komunistinio mil
žiniško stabo griuvimas vyks ir toliau, kad komunistų pa-' 
vergtuos kraštuos Įsižiebęs laisvės žiburėlis ne tik išliks! 
nenuslopintas, bet dar vis didės ir degins tuos pančius, 
kuriais Maskva laiko surišusi pavergtas tautas ir milionus 
laisvės trokštančių žmonių.

Mes tikėsime, kad ir šiais metais visos okupanto pa- ’ 
stangos užsienio lietuvius suskaldyti ir palaužti jų kovos ’ 
valią nueis niekais, kad pasiliksime, kaip ir ligi šiol, tvir- ■ 
ti ir vieningi siekdami Lietuvai laisvės.

kymo“. Išdėstęs daug sume
timų, dėl kurių bandyti šio 
klausimo sprendimai laiko
mi dar nepatenkinami, Vii- 

raglindimai Vliko 1968 visų veiksnių sutariąs ir ko valdybos atstovas kvietė 
metų seimo posėdžių daly- Jungtiniam Finansų Komi- seįmą tą klausimą giliau pa
kai — salia apyskaitų ir są- tetui pavestas uždavinys— nagrinėti bei savo nuomonė- 

i matų tvirtinimo bei priėmi- sutelkti specialų 100.000 do- mjs ir sugestijomis paleng- 
imo — buvo keturi praneši- lerių fondą ypatingajai me- vinti valdybai, gal‘Mriarybai,
• mai ir su jais susijusių klau- tų darbų programai atlikti spręsti ”šį labai sudėtingą.
I simų svarstymas. nepavyko Įvykdyti: ligi šio opu įr didelio atsargumo
j Dviejuose, — Vliko tary- meto sutelkta tik 23,000 do- reikalaujanti klausimą“, 
bos (J. Pakalkos) ir valdy- lerių. To akivaizdoje, ir pri-

' bos (J. Audėno) praneši- mindamas, kad Tautos Fon- bko valdybos
m uos buvo šių Vliko organų dui pirmininkauja jau be- užsibrėžtas uždavinys— pa
po praėjusio seimo vykdy- veik 12 metų, prel. J. Bal- įuosti ir išleisti svetimomis 
tų darbų apžvalga, —san- kūnas pareiškė, kad jau e- kalbomis knygą, nusviečian- 
t ranka duomenų, kurie savo sąs Įteikęs Vlikui savo atsi-'čių, kaip vykdoma Lietuvos 
laiku jau kiekvienas paski- statydinimo pareiškimą. At- rusifikacija. Prašė pritari- 
rai yra buvę viešai pranešti, sistatydinusi ir visa TF vai- m0 tam reikalui, pabrėžda- 

Į Ryšium su šiais pranešimais dyba. i mas, kad pritarimas turėtų
keli seimo dalyviai kėlė pa- Seimas negalėjo čia pat kuti lydimas pasiryžimu su- 
geidavima, kad Vliko valdv- išsiaiškinti, kur via tos ne- telkti ir lėšų tokiam uždavi- 
ba ir gal net taryba rengtų sėkmės priežastys lėšų teiki- uiui įvykdyti.
savo posėdžius ne vien New mo srityje, bet visi kalbėję Trečias uždavinys__”rei-
Yorke ir tuo būdu sueitų i reiškė giliausią Įsitikinimą, kalas sutelkti maksimumą 
artimesni sąlyti su platės- kad tai tikrai ne prel. Balkū- intelektualinių pajėgų Į Lie- 
niais lietuvių visuomenės no ir jo pirmininkaujamos tuvos laisvinimo institucijų 
sluoksniais. Tačiau, nenei- valdybos kaltė. Visi prašė
giant reikalingumo ko dau- prel. Balkūną persvarstyti 
giau kontaktų su visuomene, pareikštąjį apsisprendimą ir 
buvo išsiaiškinta, kad kilno- pasilikti Tautos Fondo pir- 
jami posėdžiai nebūtų tin- mininko pareigose. Klausi- 
kama nremonė tai reikmei mas tuo tarpu liko atvira

darbą“.
”Mūsų vidurinioji karia 

(nevadinsiu jos jaunimu)“, 
sakė dr. Nemickas, ”gali pa
gristai didžiuotis gražiai

. , “Vii vj’ prasiskleidusiais savo inte-patenkinti. \ liko vicepirmi- nes Tautos Fondo valdvbą . ,................  . . . .• , T \ i- ii- i ’irvi • Vt lektualiniais žiedais įvaino-nmkas J. Audėnas skatino renka ne \ liko seimas, o \ Ii- . . ., - • - ., -• i A u /o................... se profesinio gyvenimo sn-pasKirų vietovių veikėjus or- ko taryba. (Privačiomis zi- 1 ..
ganizuoti paskirų Vliko vai- niomis. Tautos Fondo pirmi 'se* aciau e uvos asu-nimo institucija kol kas dar 

neturi didelio pagrindo 
džiaugtis apčiuopiamu šios 
kari.os atstovų prieaugliu sa
vo darbo baluose, neskai
tant kelių labai vertingų pa
vyzdžių. Tos kartos patrio
tizmu, tėvynės ar tėvų že
mės meile netenka abejoti, 
nes tos savybės yra akivaiz
džiai Įrodytos, tos kartos at
stovams dirbant kiek kito
niško pobūdžio lietuvių tau
tai vertingo darbo baruose... 
tik tos kartos talka Lietuvos 
laisvinimo institucijai kol 
kas dar nėra pakankama.“

silankymus ių surengtuose o prel. J. Balkūnas lieka 
susirinkimuose. 'garbės pirmininku. Red.).

Susirūpinimo seime šukė- Plačiau išsišakojusių dis- 
lė pi ei. J. Balkūno, Tautos kusijų sukėlė Vliko vicepir- 
Fonclo ir Jungtinio Finansų mininko dr. B. Nemicko 
Komiteto pii mininko. pra- pranešimas apie artiroiau- 
neši p.as, kuris tik TF atsto- sius Vliko uždavinius. Čia 
vybės Kanadoje pirm. S. Vliko valdybos vardu buvo 
Ear.eiio pranešimu buvo pa- išdėstyta pažiūra i tris o- 
pildytas paguodžiančiais piausias problemas. Pirmo- 
duomenimis. Tautos Fondas ji iš jų — "bendravimo su 
Lietuvos Laisvės Kovos Me- pavergtaisiais lietuviais įei
tais nesusilaukė iš JAV lie- kalas, jau nekartą mėgintas 
tuvių visuomenės atitinka- spręsti, bet kol kas dar ne
riai padidintos paramos, o turis visiškai teisingo atsa-

» » «

Į Naujuosius metus žengia ir Keleivis. Jau po šio mė- 
nėšio jam šie metai bus 65-ji. Tai gerokas amžius, bet ! lI'

I. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ

1. Prisimindamas 1944 metu vasario 16 dienos Vliko

Konkrečių priemonių šiai 
problemai spręsti nesiūlė,

Vlikas 1968-jų Lietuvos Laisvės Kovos Metų gruo- dybos ar tarybos atstovų ap- ninku kviečiamas S. Lūšys 
džio 7-8 d. sesijoje, įvykusioje New Yorke, minėdamas 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo penkiasdešimt met i 
sukaktį ir Vliko veiklos dvidešimt penkerių metų sukak- 

priėmė šiuos nutarimus:

dėl to jis nemano nustoti lankęs visuose žemynuose iš
sklaidytų lietuvių

Visų lietuviškų laikraščių gyvenimas yra sunkus, visi 
jie skundžiasi, nes viskas žymiai pabrango ir senom paja
mom nebegalima išsiversti. Tuos sunkumus skaudžiai jau- deklaraciją ir 1967 metų spalio 22 d. Washingtone priim- 
čia ir Keleivis. Jo prenumerata $5 nustatyta dar tada. tąjį Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Penkiasdešimt 
kai viskas atsiėjo žymiai pigiau. Nors ši kartą tos pienu- Metų Sukakties Manifestą, Seimas iškilmingai pareiškia, 
meratos kelti nesirengiame, bet užtat prašome skaitytojus kad tūkstantis devyni šimtai aštuonioliktųjų metų Vasario 
bent laisvanoriškai mus paremti pagal išgalę. Mes esame Šelioliktosios Aktas yra galutinis, niekuo nepakeičiamas 
didžiai dėkingi tiems, kurie prideda prie prenumeratos lietuvių tautos apsisprendimas būti laisva ir nepriklauso- 
bent po doleri ar suranda naujų skaitytojų. O jeigu tokių ma, nes valstybinė nepriklausomybė yra ne tik tautos dva- 
skaičius žymiai padidėtų, kokia didelė parama būtų laik- sinės bei materialinės gerovės ugdymo, bet ir pačios tau- 
raščiui! i tos buvimo sąlyga. je, visokeriopai remiant laisvinimo darbą dirbančiuosius tik prašė seimą tą reikalą

Kokia parama būtų, jei skaitytojai, pridėdami kelis 2. Seimas pareiškia, kad Sovietų Sąjungos 1940 m. ir didinant pinigines aukas Tautos Fondui. rimtai aps\arstyti.
dolerius, per Keleiv i pai eikštų sav o aitimiesiem> šv enčių, įvykdyta Lietuvos okupacija, sulaužiusi pagrindinius tarp- Keli diskusijų dalyviai,
vardinių, gimtadienių ar vedybinių sukakčių sveikinimu^. įautinės teisės dėsnius, ir paskesnis Lietuvos i Sovietu Sa- v RFMIAMOS JAUNIMO PASTANGOS = ypač J. Daugėla, A. Kasiu-
užuojautas, kam nors iš artimųjų mirus, jei viena ar kita jungą jjungįmas, suklastojęs lietuvių tautos valia/ yra ’ ■laitis ir P- Padalis- pareiškė
proga Keleivį išrašytų kaip dovaną. tik smUrto aktai, neturį jokios teisinės ar lietuvių tauta Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas šiuo valdybos

<?„Tn«7ėtn lnikrfličin išlaidom i ei viri skaitvtoiai re- < * • r . v>naus,° Lietuvos isiaisvinuno Komiteto Seimas, p,anesimu, nes rado jame įs-_ Sumažėtų laikia^cio išlaidos, jei visi skaitytojai re . salstanc.os galios. pritardamas iš lietuvių jaunimo organizacijų sudarvto keltas tik problema^ bet
rapnarm mokėtų savo prenumeratą ,e. ketsdam, adresų; -žygio už ,ikijimo |ai,v< HjMžiui ir jo komiteto pa.; nieko apie k? val.
paiasv ų n >enąjl. jei 1 -ytų k • - sybes, prašydamas jas imtis paveikių priemonių priversti skelbtai minčiai — prisiminti šių metų gruodžio 28 dieną dyba numatanti artimiausio-

Tai tik keli pavyzdžiai, kokiu būdu būtų galima laik- covjetų Sąjungą pasitraukti iš Lietuvos. " pavergtos Lietuvos jaunimą, kviečia visus lietuvius, o je ateityje daryti toms pro-
raščiui pagelbėti. O mes jau net nedrįstame tikėtis tokių _ e ... ypač lasvąjį lietuvių jaunimą, tą dieną paminėti atitinka- blemoms spręsti. Pranešėjas
geradarių, kurie jų ištikimajam Keleiviui, juos dešimtme-, . 4* Seimas didžiai vertina JAV Kongreso rezoliuciją,; mu b-du,‘ prįsįmenant pavergtuosius jaunuosius brolius ir vėliau pats Vliko pirmi-
čiais lankiusiam, užrašytų testamentu bent savo turto, ku- Į jtaigojančią prezidentą, kad JAV vyriausybė iškeltų Bal- į
ris kartais, nesant giminių, nueina visai vėjais ar Į ir be to lri°* valstybių klausimą Jungtinėse Tautose.
turtingos valdžios iždą...

Daug kuo kiekvienas skaitytojas galėtų laikraščiui
padėti, jeigu tik norėtų. Todėl mes šių Naujųjų metų pro 
ga nuoširdžiausiai visus kviečiame Į talką.

ninkas tikrino seimą, kad 
valdybai svarbu išgirsti sei
mo nurodymus, ar tuos už
davinius vykdyti ir kaip 

į vykdyti.

ir seseris, kurių kančia, drąsa ir tikėjimas į laisvę bei Lie
tuvos meilė yra šviesios Tėvynės ateities viltis.

II. LIETUVOS DIPLOMATINĖ TARNYBA

Kaip lietuvių tautos politinės valios reiškėjas ir vyk
dytojas, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, ypa
tingai vertindamas Lietuvos diplomatinių misijų veiklą 
laisvės kovoje, įpareigoja Vliko Valdybą dėti visas pa
stangas talkinti tų misijų veikimui ir aktyviai pasipriešinti 
bet kokioms pastangoms jų egzistencijai ar veiklai truk
dyti.

III. LIETUVOS RUSINIMAS

Visose Lietuvos gyvenimo srityse—valstybinėje, ūki
nėje, švietimo bei kultūrinėje — okupantas varo sustiprin
tą rusifikaciją. Seimas kreipia Į tai visu laisvajame pasau
lyje esančių lietuvių dėmesį ir kviečia Lietuvai ir lietuvių 
tautai daromą gyvybinę skriaudą išaiškinti laisvųjų kraš
tų visuomenėms. Vliko Valdyba įpareigojama paruošdin- 
ti kompetentingų asmenų studijas apie okupuotoje Lietu
voje varomą rusifikaciją ir jos žalą lietuvių tautai ir jas 
įteikti laisvųjų kraštų vyriausybėms ir įtakingiems as
menims.

IV. MORALINĖ IR MATERIALINĖ PARAMA

VI. ATSKIRŲ VLIKO INSTITUCIJŲ DARBO 

VERTINIMAS Nutarimų komisija pas- 
! kui parengė pritariamus nu- 

1. Seimas labai vertina Vliko Valdybos darbą ir dė- tarimus antruoju bei trečiuo
ju klausimais, o pirmuojuy LIETUVOS ATSTOVO SVEIKINIMAS

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1969 Metų proga su giliu 
nuoširdumu ir pasigėrėjimu prisimenu visų geros valios 
lietuvių — veiksnių, organizacijų, laikraštininkų, kultū
rininkų bei pavienių asmenų — šaunią veiklą Lietuvos 
labui 1968 metų eigoje.

Gėrėjausi taip pat visų kilniom pastangom gražiai 
ir iškilmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo SO metų sukaktį. Tai buvo atlikta įspū
dingai. Daug širdies į tuos parengimus įdėta. Tai liudija 
mūsų tautiečių didelę ir karštą meilę Tėvų Žemei bei ryž
tą veikti, kad Lietuva vėi atgautų nepriklausomybę ir pa
vergtas lietuvis vėl išvystų tikrosios laisvės aušrą.

Reiškiu visiems kilniaširdžiams tautiečiams gilią pa
dėką už aukos gėles vargšei Lietuvai.

Ta pačia proga dėkoju visiems geraširdžiams tautie
čiams už man pareikštus Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1969 
Metų sveikinimus bei linkėjimus.

Iš savo pusės giliai nuoširdžiai sveikinu visus geros 
valios lietuvius Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1968 Metų..................

Te Dangaus palaima lydi jus visus asmeniškai ir veik
loje Lietuvos labui.

J. Kajeckas, 
Lietuvos Atstovas

Washinfltonas. 1968 m. gruodžio 20 d.

vimus.

(Elta)

koja jos pirmininkui bei visiems nariams už pastangas ir
asmenini pasiaukojimą, vykdant didžiuosius Vliko uždą-' Pai'engė konkretaus atsaky-

|S ‘ mo projektą. Bet posėdyje
c" • -j • i. j * -i i ♦ v--, j kilo daug abejonių ir skirsimas pageidauja, kad ateities veikloje butu dau- .. °• - -1 • I Azi u v u u • t v £ 1. •• 1 J tingy nuomonių, ar ir sisgiau įsryskintos Vliko Valdybos ir Tarybą funkcijos, kad i band atgakyti f ų

Vliko Taryba kreiptų daugiau dėmesio , Lietuvos laisvini- - santyRįavimo klausimą vi- 
mo programinius klausimus. Į sais‘atžvilgiais patenkina-

Vliko veiklai daugiau lietuviškoje visuomenėje po-' mas. Nuomonėms pasidali- 
puliarinti ir didesniam mūsų visuomenės palankumui kelti jus lygiomis, nutarta klausi- 
būtų tikslinga Vliko Seimą šaukti kasmet kitoje vietoje mą perduoti svarstyti ir 
ir į komisijas Įtraukti galimai daugiau Vliko veikėjų, nesi- ■ spręsti \ liko tarybai, 
ribojant New Yorke gyvenančiais asmenimis.

2. Seimas, išklausęs Tautos Fondo Valdybos pirmi
ninko prel. J. Balkūno pranešimą apie fondo veiklą, dė- į 
keja jam ir visai Tautos Fondo Valdybai už ilgametį lėšų 
teikimą Lietuvos laisvės kovai ir prašo prel. J. Balkūną 
ir toliau pasilikti Tautos Fondo Valdybos pirmininku. ..

o . .«• «r j v • j T ' J prezidento Nixono ives-Seimą, „e.kina Kanado. l.etujiM denum. Tauto. dinjm0 (inauguracijos) «. 
, Fondui ir nuoširdžiai dėkoja Kanados Tautos Fondo at- kilmes sausio 20 d bus pa- 
! stovybei už jos sėkmingą veiklą. ; sįųsta 300,000 kvietimų. Ta

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seinjas, pa-' • • • ■ proga rengiamas ir banke-
! gridinai apsvarstęs esamą Lietuvos laisvinimo veiklą, tas, geriau pasakius, šeši
- konstatuoja, kad tas didelis ir sudėtingas dybas nebūtų v)iko Seima, gVBr#tė ir bendravimo su Lietuva klau- banketai’.Jes..5 bus ats*i-
i iniAnOTTiĖS be nuolAtiTicft moPMlindi ir i 11 •• »— 1UOSC V1£Š DUCIUOSC 11 V16M9S, {manomas De nuolatines moralines ir materialines lietu S|ma Nutarimą tuo reikalu pmmti ir paskelbti pavede ietnriina inatHn
vių paramos. Seimas, nuoširdžiai dėkoja laisvojo pasaulio vi;v« Smitnsono istorijos institu-

‘ lietuviams už jų ligšiolinę paramą, kviečia ją tęsti ateity- JU0S€ S1*03 aPle orkest-

BANKETE GKQ^ 30 

ORKESTRŲ

(ELTA) rų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
K TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

Švenčių proga su bičiuliais John Hermanas, Sharpes,
Fla., rašo:

„Senus metus jau veik 
baigiame. Jie mums nebuvo 
blogiausi. Tin ime lietuvišką 
klubeli ir dažnai ten susi
rinkę smagiai laiką pralei-

Ypač JAV jprasta Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga ilges
niais ar trumpesniais laiš
kais reikšti linkėjimus savo 
bičiuliams. Ir aš jau gavau
pluoštą tokių laiškų. Kaiku- Vasaro3 me(u turė.
ne jų (domus ne t.k man. jome (,vi gegužines 0 Nau.

Šiai Juozas Matijošaitis jU0SįUs Metus žadame klu- 
iš Long Beach, Kalifornijoj, be iškilmingai sutikti. Tai- 
raso: • gi visuomenine veikla ne-

”Su malonumu prisimenu, galime pasigirti, nes jau e- 
kai svečiavausi pas jus 1966 šame pakankamai senstelė- 
metais. Tokių nuoširdžių ję."
lietuvių, kaip Jenkinsai. re- Ir mums sekasi taip. kaip 
ta. Šiuo metu aš gyvenu ge- ir jums: akys skauda, dan- 
rai ir gražiai. Long Beach y- tys sopa ir artritis kankina 
ra maža lietuvių kolonija, visus sąnarius. Bet mes vis- 
Turime mažą klubeli. per vien nepasiduodame, 
metus surengiam 2-3 pobū- Nellie Katiliūtė, New York 
vius su vaišėm, tai ir viskas. City, atsiuntė atvirutę, ku- 

„Jei norime sutikti dau- vaizduojama New Yor- 
giau lietuvių, turime važiuo
ti i Los Anggeles arba San
ta Monica. — ten sukasi lie
tuviu kultūros ratas. T ų 
dviejų kolonijų lietuviai pa
remia ir mūsų kolonijos
veikla.

„Aš vis mėgstu pakeliau
ti. Šiais metais apkeliavau 
su turistais 9 Amerikos vals
tijas ir Kanadoj Albertos ir 
British Columbios provinci
jas. Kitais metais, jei svei
kata tarnaus, gal keliausiu i 
senutę Vakaru Europa, gal 
dar kartą ir i Havvajus už
suksiu.“

Mums neapsakomai ma
lonu girdėti, kad Juozas 
taip gražiai apie mus atsi
liepia. Už tai atsidėkodami, 
mes vėl su ilgesiu lauksime 
jo atsilankant.

K. ir A. Narna lesiai iš New- 
ton Centre. Mass., atsiuntė 
atviruką su įžvmaus meni
ninko Arthur Sarnoff kūri
niu. To dailininko kūriniai 
puošia daugel} galerijų.

Praeitais metais Kotryna 
Namaksienė lankėsi Hava
juose ir ta proga mus aplan- mįs slankioja, o naktimis, 
kė mūsų samanotoj baku- mie<ra ant šaligatviu, 
žėj ant mariu krantelio ir čia. sako, tas pats Man-j 
perdavė linkėjimus iš geru hatten. kuriame prieš 175' 
bičiuliu Margaretos ir Stasio metus tegyveno 33,131 žmo- 
Michelsonu, Milton. Mass. gUs, o šiuo metu — 1.750,

Namaksiai Bostono apy- 000. o visame New Yorke— 
linkėję gerai žinomi asme- Manhaftene, Bronxe. Brook-i 
nys, bet man nebuvo tekę lyne. Queens ir Richmonde! 
ju pažinti. Mums buvo ma-—jau gyvena 8,125.000 
lonu. kad K. Namaksienė žmonių.
aplankė mus Havvajuose. > A. Jenkins

ko didmiesčio žemutinė da
lis, ir klausia: „Ar atpažin
si didžiąja Nevv Yorko dalį 
—-Manhatteną?“

Atvaizdas darytas nuo 
vandens pusės, ir didmiestis 
atrodo Ivg milžiniška ne
tvarkingai aukščiau debesų 
sukrauta cementinių plytų 
krūva, per kuria nematyti 
jokios gatvės nei gvvybės.

Sakoma, kad čia Manhat- 
ten. kuriame man teko išgy
venti beveik didesnę jau
nystės dali, kur buvo plačios 
gatvės, pilnos žmonių, lyg 
skruzdzžiu, bėgančiu į visas 
puses diena ir naktį.

Mūsų didžiai gerbiama 
Nelyte, paaiškinkite, kur'* 
dingo Partery Park aikštė, i 
kurioj pulkai karvelių skrai-; 
dė aplink sėdinčius ant ce-' 
mantiniu ?uo3u ir retkar-Į 
čiais nuberenčius balandė-i 
liams trupiniu?

Nuo ios netoli Wal! gat-; 
vė, kur kasdien iš vienu ran-į 
ku i kitas verčiasi milionai. > 
Netoli ir Bavverv, kita garse
nybė. kur vargšai benamiai,' 
skudurais prisidengę, dieno-

WORCESTERIO NAUJIENOS

CLEVELAND, OH1O

Milė A. Šemeta

i Ilgokai sirgęs gruodžio 13 
' d. mirė Aleksas šemeta, 65 
j m. amžiaus. Tai Šiaulių pa
dangės sūnus, vienas iš drą
siųjų partizanų, kovojusių 
prieš beimontininkus, Ke
leivio ir Naujienų bendra
darbis. Velioris paliko
dinčius žmona Anelę, du sū
nus — Gediminą ir Ramutį.' 
tris dukteris — Laimutę j

LILIJOS ŠUKYTĖS 

KONCERTO ATGARSIS

The Washington Post ir 
The EveningStar, Washing- 
tono dienraščiai, gruodžio 
16 d. paskelbė išsamias re
cenzijas apie Liiijos Šuky-* 
tės koncertą VVashirgtono Į 
National Gallery. 

jįq_, Abu kritikai pažymėjo,} 
kad dainininkė „born in Li- j 
thuania" ar „originallv Li-i 
thuanian“, dainavimo mo- 

Gaigalienę, Skirmante ir ;kiusis h 1965 metais debiu- 
Audronę. Sūnus Ramutis —' g™31 Kanadoj o dabar jau 
teisininkas, dabar .JAV ka-j 51®tiopolitan Opetoj.

. _ . tt i * • 'chm m’oifoi ennlic Inuomenes majoras, v okieti
joje esančių dalinių proku
roras, taip pat buvo atskri-į 
dęs i tėvo šermenis ir laido-j 
tuves.

Tai
labai greitas šuolis betko- 
kiam menininkui, koks be
būtų jo talentas", sako E. 
Star kritikas ir taria, kad į 
„Vakarykščiam koncerte:

1_______ ___  _  tai, kas į
jame muzikos požiūriu kiek 
svyravo ar stiliuje buvo re- 
idiomatiška, o tai, kad kon-

oe

PORA PRISIMINIMU

Adv. F. Bagočius scenoje

susidraskė marškinius

1918 metais Worcestery 
Rialto teatre ( Millburygt.) 
buvo didžiulis susirinkimas 
Lietuvos laisvinimo reika
lams lėšoms telkti. Buvo ke
li kalbėtojai. Jų tarpe ir ge
ras kalbėtojas kun. Jonas 
Jakaitis. Bet pagrindinis 
kalbėtojas buvo a.a. advo
katas JFerdinandas Bagočius 
iš' Bostono. Jis savo ugnin
ga kalba sukurstė dzūkus ir 
žemaičius varžytis, kurie 
daugiau sudės aukų. Ir var- 
žės.i Žinoma, dzūkai laimė
jo, nes jų čia daugiau ir bu
vo. Tada aukų buvo sudėta 
septyni tūkstančiai dolerių.

F. Bagočius kalbėdamas 
sudraskė scenoje net savo 
marškinius, sakydamas:

„Ką reiškia šitie marški

niai prieš I ietnvos laisve?“
(Portfelyje jis turėjo įsi- 

dėipą kitus marškinius).
Katrvna Šipuliauskienė 

nuo Varėnos, neturėdama 
prie savęs pinigu, prašė au
kų rinkėjus pa’aukti. kol ji 
pinkui atsineš iš namu. „Vy
ručiai. dzie mirsiu, bet ne
pasiduosiu!“ sakė ji ir atsi-Į 
nešusi paklojo $50.

Paskolos lakštų nupirko 

už $117,000

1943 m. rugpjūčio 29 d. 
prie Worcesterio Aušros' 
Vartų bažnyčios buvo dide
lė lietuviu gegužinė. Sužino-' 
je apie ja valdžios žmonės, 
ypač pašto viršininkas, atsi
nešė Amerikos laisvės pa
skolos lakštu ir ragino juos 
pirkti. Čia jiems tų lakštų 
greitai pritrūko, todėl dar 
kelis kartus bėgo jų dau
giau atsinešti.

' nuostabu buvo ne
Tarp ant kapo sudėtų vai

nikų buvo buvusios Sibiro 
tremtinės Barboros Armo-. 
nienės, Lietuvių Piliečių klu-' certas buvo toks geras, koks 
bo ir buvusio Šiaulių polici-' jisjmvo 
jos nuovados viršininko.

Amžinai ramaus poilsio, 
mielas drauge, o Tavo 
mai gili užuojauta.

A.- Plavičius

CHICAGO, ILL. 

Lankėsi Vliko pirmininkas

<A8 SKAITO KAM.
TAS DUONOS

Lietuviu Darbininku I)r-jos New Yorke iš Vietnamo grįžusio 
ruošto pobūvio dalyviai.

kario Aibine* Gaidžio garbei su-

Kitas n-inėjo jam kliuvusį 
balso pozicijos nepastovu
mą. pripažindamas tačiau, 

sei- kad tai buvo gabiai išlygin- 
; ta tiksliais atspalvio parin- 
* Rimais.

Pabrėždami, kad daini-; 
į ninkė yra dar tik karjeros; 
pradžioj ir operoj, kritikai Į 
pripažino, kad ji gana gerai ■
iveikė skirtingo ne operinio. _ . . , ... ..... -
pobūdžio kurmius, ir pareis-
kė nuomonę, kad po kelel ių 

Vliko pirmininkas dr. J. ™etuJš galima tikėtis vi- 
K. Valiūnas buvo atvykęs blandžios inteipietato- 
iš Nevv Yorko ir gruodžio 20 r^s- Koncerto piogiama bu- 
dieną skaitė paskaitą Lietu- v0 reikalaujanti, specifiniu, 
vos laisvinimo reikalais. ruo °Per0S skirtingų įgū- 
Gausiame atsilankiusių bū- ožių.
rvje paskaita sukėlė didelio 
dėmesio, buvo daug klausi
mų, Į kuriuos paskaitininkas 
išsamiai atsakė. i

r

Tai trečioji Fronto Bičiu-

<E)

BRCOKS, ALT A

Mirė J. Strem

liu surengta paskaita. Pir
moji buvo generalinio kon
sulo dr. P. Daužvardžio, ant
roji Alto pirmininko inž. E. 
Bartkaus.

Ir ka manote — ta diena 
tu lakštu buvo nupirkta už 
$117,000.

Kita dieną vietos dienraš
tis Telemam parašė ilgą 
straipsni ir jame reiškė nu
sistebėjimą. iš kur lietuviai 
tuo metu tiek pinigu sugrai
bė nes buvo šventadienis, 
todėl visi bankai buvo užda
ryti- Už tokią didele pagal
ba Dėdei Šamui tada lietu
viai buvo labai išgirti.

DAR DĖKOJU

> Am V .i
Lietuviu Darbininkų Dr-jos pirmininke Bronė Spūdienė įteikia dovana Albinui Gaidžiui, ^rjžu 
šiam iš Vietnamo. Iš kairės į dešinę Aldona Gavė naitė. Albinas Gaidys. Bronė Spūdienė, kario tė-

N. ZELANDIJA 

Iš Baltų klubo veiklos

no, o vėliau dar nupirko merikiečių naftos bendrovių 
300 tūkstančių akrų ir ieško leidimus išnaudoti 150 tūks- 
aukso. Pietų Afrikoje viena tančių hektarų jūros dugno 

. _ į vietos bendrovė per kelis pagal Kalifornijos pakraštį,
Ryšium su Čekoslovakijos mėnesius iš jūros 200 metuj gaudama už hektarą po 

okupacija. Baltų klubas gilumos ištraukė 20 tūkstan- $4.000. Vedamos derybos 
Naujojoj Zelandijoj pasklei- čiu karatų deimantų. tuo pačiu reikalu ir su įvai-
cė daug laiškų su protestu Stambi amerikiečių bend- riomis užsienio bendrovė- 

Į pneš rusų pasielgimą čeko- rOvė nupirko 170 tūkstančių mis.
Į Slovakijoje dabar ir Raitijos hektarų jūros dugno prie
prastuose pnes 28 metus. Australijos, P Afrikos, A-} pi Afrikoje „eikil|>.

laskos, Meksikos ir N. Ze- . , - . i,, . ... k • - ma»i plojant rankomis perlandijos pakraščių. Prieš 
metus JAV pardavė 300 a- *’ "

Protesto laiškai buvo išsiun
tinėti ne tik vietinėms insti
tucijoms. bet ir visoms N.

Lapkričio 26 d. mirė se-' 
nas Keleivio skaitytojas i 
Juozapas Strem, 76 m. amž., ■ „ . ....
palikęs liūdinčią žmoną An-1 esančioms kitų
nette. sūnų Charles, 3 duk-j įa sA^iu pasiuntinybėms.
teris su šeimomis. 2 brolius,! R?,ubas -^.u ?avo Per 
vieną Lietuvoj, antrą Brazi-j fak\tnu ir dar gauna) iš į- 
lijoj, ir 4 seseris, iš jų vienai krasaj. vynausv nų;
Albertoj, kitos Lietuvoje. i£aKų, užsienių leikalų mi- 

į nistru, parlamenta* ų ir kitų. i 
Visuose atsakymuose palie-' 
čiamas ir Baltijos valstybių 
klausimas, pripažįstant, kad

Jiems visiems 
užuojautą.

įame;

ARGENTINA

Lietuviai universitetų 

profesoriai

Argentinos Lietuvių Bal
sas lašo, kad Argentinos u- 
p.iv eršketuose profesoriauja 
šie lietuviai:

Valentina Bukauskaitė — 
de Persico Laplatoj, Anta
nas Krapovickas yra Tuku- 
mano univ. agronomijos fa
kulteto dekanas, o jo brolis 
Petras — Rosario univ. įsto

tu valstybių okupacija tikrai 
panašus ar net dar ryškes
nis teisės dėsniu paniekini
mas tarptautiniuose santy
kiuose. kaip įsibrovimas į 
Čekoslovaki ia.

Keleivio 1969 meth

Kalendorius
Kaina $1.00

Tai tikra enciklopedija, įvairių žinių aruodas, čia ra
šoma apie viską. Jame. be kalendariumo, kuriame sura
šyti tarptautiniai ir lietuviški vaidai kiekvienai dienai, 

Klubas šia vasara yra pla- rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius 
eiai paskleidęs daug ir ki- pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek 

pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų, 
kaip Stalinas „sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje 
atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer
gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė. .,

tos šių metu proga apie 1 ie 
turą Vliko parūpintos infor- 
maciios. Klubui šiuo metu 
pirmininkauja lietuvis. Čes
lovas Liutikas.

(E)
Dar noriu nuoširdžiai pa

dėkoti šiems asmenims, ku- nvr.o,../. !«..__ , _ _ , . .nuinntė «ivn bikini !B^P-aicheologijos piofeso- TURTAI Is JURŲ DUGNO nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų mkvizi-
Spėjama, kad jūros slepia'c,» v,lnluJe- musM 'selv'los sl'°' es- Lietuvos kariamu 

daug visokiu turtu, bet dar istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie 
niekas nėra tikrai ištyręs, žemaičių deivę More ir kitus senų žmonių pasakojimus.
kokiu ir kiek tu turtų ten £ja pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia paV^rdė^ rasite
yra. Paskutiniuoju metu vis ... . r, ,, . _ \ i-sy.,.,. ,A . .., , žinių apie Baltųjų rūmų staba. nauja ateivybes i~ ot\.: ą.

irdžių operacijas ir t.t.

Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži-

ne atsiuntė savo svetini- rj (jr ą Vilčinskas 
mus ir brkermus hei dova- B(jenos Aires univ merIiei. 
nas musu vedybinio evvem- nos inž. H. Var-
iro 50 metų sukakties pro- necka? _ Santa Fe univ
g3, chemijos fakultete, Irena

SLA centro sekretorei B. Klusaitė — Bohringer Cha-,
Pivaronienei, iždininkei Eu- co univ. agronomijos fakul-j daugiau atidengiama ir ta 
frozinai Mikužytei, dr. Mv- tete inž. Guido Kasparas ir paslaptis. Jau daug kur iš 
kolui ir Alenai Deveniams, inž. Leikis profesoriauja Bu-! Ū3ros gilumos ištraukiama .. .. , . ,
Vytautui ir Onai Sirvydams, enos Aires univ.. tame pa- žmogui reikalingu gėrybių. Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaism* /.ių (lei- 
muzikui Jonui Tamulioniui. čiame universitete odonto- štai Japonijoje jau penk- hų. kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką i t a žinoti 
Nashua, N.H.. Martvnui ’ogijos profesorė yra dr. Ro- tadalį anglies gauna iš jūi-ų auginant kūdikį ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių 
Kasperaičiui. Racine, Wis.. sa Ana Miškūnaitė, Buenos dugno. Anglijoje kasmet 90 ej.iėraščių Taigi tai yra tikrai didelis visokiu žinių šalti- 
Feliksui Zaleckiai, Bostonas. Aires katalikų universitete "^tom, iš jūrų <1uųno ?au- pasinaudoti. Įsigiję kalen-
Mass., ir vietiniams Juozui profesoriausja Juozas Ma- narna geriausio smėlio sta- y 1
ir Emilijai Dirginčiams — černis. Ernestas Paršelis ir tyboms ir stiklo pramonei. ' dorių tik už vieną dolerį.
Dodge, A. ir M. Jakučiams. Padvalskis. Architektas Jo- ]961 metais anglu-olandu ...................... , , - . . . _ + •

nas Turnnsa profesoriauja bendrovė Shell prieAlaskos Nedelskite issirasyti, nes kalendoriaus visais metais
Juozas Kratinskas Kordobos universitete. įsigijo 5,000 akrų jūros dug- pritrūkdavo.

■ ■ t /g r s H
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Paleckiui nepriklausoma 

Lietuva—liūdnas laikotarpis

komunistinioPrie komunistinio lovio jona 
gerai pritapęs ir nusipenė
jęs buvęs pavergtosios Lie
tuvos „prezidentas“ Justas 
Paleckis Literatūros ir Me-i 
no žurnalo gruodžio 14 d. j

Mirė A. Kazanavičienė

Gruodžio 17 d. Vilniuje 
mirė rašytoja mokytoja Al-

Didžiulytė-Kazanavi 
čienė, gimusi 1892 m. Ji yra 
parašiusi nemaža apsaky
mėlių, eilėraščių, scenos 
vaizdelių, skirtų daugiausia

. _ , vaikams. Atskirai jos vra iš
numery paraše ilgą stnnps-j ,eista dešimčių'leidi-
nj, kuriame tarp kitko post-1 nju
ringauja: ;

"Nora 1918—1919 metų į Velionė yra kilusi iš lietu- 
Tarybų Lietuva tegyvavo 
trumpai, jos idėjos liko

VVashingtono meno muziejus šitą paveikslą yra Įsigijęs 
1967 metais. Jo direktorius Raymond Stites yra Įsitiki
nęs, kad tai Leonardo da Vinci originalas ir todėl vertas 
milionų dolerių.

Knygos
jaunimui

gy-
į vių tautinio atgimimo laikų 
žymių veikėjų Didžiulių šei
mos. Jos motina buvo rašy
toja. tėvas su broliu buvovos darbo žmonių širdyse, 

kovos kibirkštys neužgeso...
‘ „Jei buržuazija anos pir
mosios Tarybų Lietuvos gy- laisvino. Visa šeima nieko 
vavimą laikė trumpu epizo- i bendra neturėjo su komunis
čių, tai mes galime laikyti : tais. tik viena velionė Aldo- 
trumpu ir liūdnu epizodu tą na išsiskyrė ir prie komunis- 
20 metų buržuazijos viešpa- i tų pritapo.
tavimo laikotarpi. Netrukus 
minėsime Tarybų Lietuvos 
atkūrimo 30 metų sukakti,

ištremti i Sibirą ir tik 1917 
m. revoliucija juos iš ten iš-

Medinė karvė
Esame girdėję apie medi-’ šiuo išradimu jau susido- 

nius arklius. Bene seniausias mėjo net kaikurių valstybių 
bus Trojos medinis arklys. valdžios atstovai, ypač. kui
ne tik patekęs žmonių isto- pieno nepriteklius vargina 
rijon, bet ir karą nulėmęs biednuomenę kaip Čilės, 
tarp Spartos ir Trojos. O Meksikos, Indijos. Net Šve- 

| mūsų šaunūs jauni berneliai,
nepriklausomybės laikais 
tarnaudami kariuomenėje, 
ypač raiteliai, net privalo
mai mankštos metu turėjo 
šokinėti per medinius ark
lius. Tik mūsų lietuviškoje 

inž. Eugenijus Į kariuomenėje tie tvariniai

o komunistinių amžių bėgy
je buržuazinio smuito metai 
atrodys kaip krislelis“.

O mes neabejojame, kad 
istorijos perspektyvoje ne-, 
priklausomos Lietuvos lai
kotarpis, net ir su kažkurio
mis jo klaidomis. atrodys 
laisvės saulė, kurios šilimą i ]as Dargis. Juzė Gulbinienė. būdav0 įrašyta 
ir šviesą vokdami išaugo net a
dabaitiniai komunistiniai

ALTO VALDYBA

Šiemet Amerikos Lietu
vių Tarybos valdyba suda
ro : pirm

dijos valdžios žmonės Įdo
maujasi šiuo išradimu.

Ilgokame aprašyme ir pa
veiksluose ne tik pavaizduo-i 
ta pati „karvė" su visais josi 
ratais ir ratukais, guminėm 
žarnom ir žarr.elėm „ėdan
ti“ pašarą, bet .ana smulkiai

Švenčių proga nepamirš
kite nupirkti vaikams šias 
knygas:
BALTASIS STUMBRAS, 

premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.

KREGŽDUTĖ, I dalis (va
dovėlis). parašė A. Rin- 
kūnas. 119 psl.. kaina 
$2.75.

BIRUTĖS RYTAS, eilės, 
parašė J. Narūne, iliust
ruota, kaina $0.95.

NARDžlO PULKAS, apsa
kymėliai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(Šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS, eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina.............$3.00. j

BALTOSIOS PELYTĖS ‘

į ROMANAI
D. Nendrė, AIDAS TARP 

i DANGORAIŽIŲ* romanas, 
J 365 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro-

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

r i

Atsiminimus visuomet Į- 
domu skaityti, todėl siūlome 

manas, 279 psl., kaina $3.50. Įsigyti šias mūsų žinomų
Aloyzas Baronas, PAVA

SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

VERGIJOS KRYŽKĘ- 
L1UOSE, Sibiro kankini

Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS- Stefanijos Rūkienės tremti^ 
atsiminimu atsimir.mu I to-MAS, 305 psl., kaina $4.00.

Vincas Ramonas: M1G 
uOTAS RYTAS, 166pusL 
Kaina $2.50. Gaunama Ke- i 
’eivio administracijoje.

mas, 443 psl.. kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- 

I nimai (1920-1922 m.), 312
Jeronimas Ignatonis, LŪ-| psl., kaina minkštais virše- 

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 į liais $2.50. kietais—$3.75.
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš| 
suvaikiečių ūkininkų sukili-i 

1935 m., I tomas. 280mo 10-io m.,
psl., kaina $3.00.✓

Andrius Valuckas. ___
MUKO SŪNŪS, II tomas, 22' P

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50.

PASKUTINIS POSĖDIS,
NF.; Juozo Audėno atsiminimai,

kaina..........  $4.00
428 psl, kaina $4.00. ! DU MEDINIAI IR TRYS

Sally Salminen, KATRY-į GELEŽ1NIAI KRYŽIAI,
NA, somanas, laimėjęs Šve-j Antano Šukio atsiminimai iš 
dijos literatūros premiją.: Lietuves Nepriklausomyoės

tautos parazitai, o komu
nistinis pavergtos Lietuvos 
amžius kaip yra. taip ir liks 
tik tautą žudžiusis vergijos 
laikotarpis.

Bankus. I-sis vicepirm. dr.1 kažin kodėl ne arkliais, o 
Pijus Grigaitis., vicepirm. i kumelėm buvo vadinami. 
Teodoras Blinstrubas, Povi- Net mankštos programoje 

šokimai
Jonas Jasaitis ir Emilija Vi- ^er 
limaitė. sekr. dr. Vladas Ši-i Tai£b su mediniais ark- 
maitis, prot. seki-. Leonas lials e\ame ?er?kai Paž!s»- 
Jaras. ižd. Mikas Vaidyla
ir fin. sekr. Jonas Talalas.

KELIONĖ Į 
parašė Danutė

nė, 58 psl., kaina

kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
Petr. Tarulis, VILNIAUS* _ PER .GiEDR4 1R AUD’ 

RŪBAS, 495 psl., kaina Į M>koI° Vajaus atsi
minėtais viršel
kietais viršeliais

i •*ci>r£i*.?liaU<la’ DELF1NO i NEPRIKLAUSOMYBĖS 
, ŽENKLE premijuotas ra-1 SAULeJ> Mvko!o Vaitkaus 

MENULI, | manas, 234 psl., kaina Č2.a() atsiminimų (19i8-l»40) V 
Albinas Baranauskas, tomas, 295 psl., kietais vir-

291 psl., kaina $5.00.

liais $3.15. O909-19Į8) ĮV to-
s $3.75, j mas 272 psl., kaina kietais 

I viršeliais ..................  $3.75,

mi ir dėl jų buvimo visai ne- 
dstebim, bet medinės karvės 
iki šiolei nei regėjome, nei 

' girdėjome. O. žiūrėkit, ji v- 
Į ra ir dar pati pieningiausia 
iš visos karvių giminės. Sa- 

• ko, duodanti net 30 kvortų 
Liaudies meno draugijos į j pieno per vieną valandą. Tik

pirmininko pavaduotojas, jų minėtini: užmegzti pamanykit: 10 galionų pie- 
Kęstutis Trečiakauskas Li-! Jyšius su nauj’ąja JAV nd-; nelio.per. vieną valandą, 
teratūros ir Meno žurnale ministracija, pasimošti Na- N oi s imk ii maudvkis. O ga- “apie liaudies m^J^o ,16-skį ' minėjimams. n}Li nereikia. Ir ko žmonės 

esą, kiekvienoje epo-1 genocido paroda, sritiniai, nepiasimano siais laikais.

Perdaug velnių
ALTO ŠIOS DIENOS 

RŪPESČIAI

kad,
choje liaudies menas atspm 
dėjo laiko dvasią, socialine: 
sąlygas, nuotaikas. Dabar, 
esą. parduotuves užplūdo! 
visokie velniai: velnias — 
žvakidė, velnias — lazda, 
velnias — peleninė, velnias 
■—druskinė, velnias — kau
kė... Trečiakausko nuomo
ne visi tie velniai nedera su 
šių laikų dvasia, nors ir ne
matyt, kad jis būtų gilinęsis 
Į klausimą, kodėl dabarti
niai liaudies menininkai ar, 
tegu, net ir amatininkai taip 
panūdo visuose dalykuose 
lodyti glūdinti velnią...

Kiekvienu atveju. Trečia
kauskas numato, kad arti
miausiu laiku teks kitaip 
liaudies meną derinti su lai
ko dvasia: ryšium su Lenino 
jubiliejum bus rengiama pa
roda tema „Leninas ir jo i- 
dėjos liaudies menininkų 
darbuose“. Klausimas, ar 
pavyks draugijai priprašyti 
narius, kad bent kaikurie iš 
jų nepridrožinėtų tai paro
dai "velniu — Leninu“, vie- 
toj suniekintų „velnių-žva-, 
kidžių“ ar „velnių-iazdų“...

Alto darbuotojų suvažiavi
mai.

KAIP BAIGTI KARĄ 
VIETNAME

Apdovanoti "lietuviai“

Garbės raštais apdovano
ti : Inokentijus Gerasimov
už "aktyvią visuomeninę- 
politinę veiklą“. Egauaš Le
vin už "nuopelnus vystant

aprašyta ir pati pieno gamy
bos eiga. Bet tai jau dau-
giau specialistų inžinierių-j 7it7ir'aY n'YY YYY KAP.KLUPĖNUOSE, pre-i sėliais kaina $3. < •>. 
chemikų sritis, ir mes jos ne-', A1Z;. . ’ J mijuotas romanas, 224 psl., i To paties autoriaus tomas

labai mažiesiems, teisybė dide-,kaiaa ?2 50. ; VI kietais viršeliais $3.75,
liems. Ados Siitkuvienėsl . .! minkštais $2.50.
Iliustracijos, 21 puslapis,: Kazjs Almenas, UPE Į c.
kaina $150 RY1US, UPĖ I ŠIAURĘ,! LIETUVA BlDO, Stepo-

- U MURKLYS "a "Giedriausi romanas 1 dalis- 325 psl., II n° kairio atsiminimai. 416
rovė. Technika žengia šuo- A1L KKLYS, A. Giedi jaus ,. kiekvienos d-i Ps3~

’ apysaka, 130 psl. kai-! S1, - P;į ;Y ?eK l 0S d > ------lies kaina $3-00.

liesime, nes užimtų 
daug laiko ir vietos.

Taigi, kas vakar dar buvo 
tik svajonė, šiandien jau tik
rovė. Technika žengia šuo
liais pirmvn. tik kažin ar

Bindokie- 
.... $1.50‘

.suspės pats žmogus savo iš-i na .........................  $1.80.
mintimi su ja kartu žygiuo-J GINTARO TAKAIS, J. Na 
ti?

ama...................$2.00
TAU, LIETUVA, Stepo-

, Tik pasiklausykite, ką 
į angliškoji spauda porina:

Maisto gamybos tyrinė- 
; tojas chemijos inžinierius 
dr. Hugh Franklin Londone. 
Anglijoje, po aštuonerių me-

Alė Rūta, KELIAS Į

Sk.

MAŽIAU BELANKO 

BAŽNYČIAS

no Kairio, 480 ^sl., kai
na .......... ..............  $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie-; rūnės eilėraščiai, daug ilius i KAIRĘ, premijuotas romą- i
įtracijų, 64 psl., kaina $1.80 ' nas iš JAV senosios kartos ., !ictuvi .veRimo> 248 Į I limo. 4b4 psl., kama....$2.00 

Į PENKTIEJI METAI, Kip.
PY ! ro Bielinio, 592 puslapiai, 
u kaina ...................... $2.00

JJNTARĖLĖ, J. Narūnė9 
iliustruota pasaka. 24 psL 
kaina ......................... $1-

kaina $3.00-
Vytautas Volertas,

fa pati anglų kalba, ..$.1. VENIMAS YRA DAILUS 
romanas iš lietuvių emigranTas žinias rinko Gallupo į K^.THRiį°įIS UGNIAGE- ATSIMINIMAI IR MIN-

SYS, D. Bmdokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovani

Įstaiga eilėje valstybių, tarp 
kurių JAV, Austrijoj. Grai
kijoj, V. Vokietijoj. Prancū
zijoj. Urugvajuj, Norvegi
joj. Suomijoj ir Švedijoj. į 
Pasirodo, kad JAV bažny-i
čias lankančių yra didesnis į TRYS SAKALAI. Alf. Vam- 
procentas, negu kitose mi- buto. 15 pasakų ir padavi 
nėtose valstybėse. Tačiau ir

vaikams, bet ir senelia1 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

tų gyvenimo, 242 psl.. kai įTYS, Kazio Griniaus, I to-
r.a $2.50 ;mas, 300 psl.. kaina ...... $2.

IR MIN- 
Griniaus,

11 tomas. 336 psl. kaina $5.
VYSKUPO P. BUČIO 

ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to- 

į mas 282 psl.. kaina $3.50.

Vytautas Volertas, UPĖ* ATSIMINIMAI 
TEKA VINGIAIS, romana. J/S, dr. Kazio 
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 20J psl.. kaina 
$2.50.

Kazys Plačenis, PULKIM 
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo,
II laida, 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą, S1KSNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi-Įjr. P_ Kalvaitytės-Karvelie- 
juotas romanas iš politinių nįs> 360 psl.. kaina ..$3.50.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 
onėlės Orintaitės, 234 psl., 

kaina ................ ..............$3.
PALIK AŠARAS MASK

VOJE, Barboros Armonie-

mų, 186 psl., kaina.. $2
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš

ka 3 veiksmų komedija, pa 
rašė Birutė Pūkelevičiūtė 
159 pusk, kaina $2-

Už š| veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jĮ Chicagoje yra susuktas 

v_.. .filmas, kurio paveikslais pa
... . ,. . Guosta ir ši knygą,

tas skaičius pakilo ir 19o8: _ 2: Y .
m. jis pasiekė 49%. Vėliau; Skaidryte, Balęs A ano 
pradėjo kristi, ir šiuo metu
jis yra nukritęs iki43%. Y. 
pač jaunimo tarpe yra su
mažėjęs bažnyčias lankan
čių skaičius.

Katalikų lankytojų yra 
65 Y. o protestantų 38%.
Moterų lanko daugiau negu

Būsiančio prezidento Nix
ono pasirinktasis patarėjas! rių pasistatė savo sodybo

tų Įtempto darbo iš palaikių 
mašinų dalių už 8,500 dole-i čia tas procentas nėra dide

lis — tik 43%. Švencarijoj

Vietname baigti.

Visų pirma JAV ir šiau
rės Vietnamas turi susitarti 
karo pajėgų iš Pietų Vietna
mo ištraukimo klausimu. 
Tuo pačiu metu reikia ska
tinti P. Vietname kariaujan
čias šalis tartis. JAV neturi 
kištis Į P. Vietnamo būsian
čios politinės tvarkos nusta
tymą ir Į koalicinės valdžios 
sudarymą.

Jeigu Š. Vietnamas dery
bose pasirodys visiškai ne
sukalbamas. JAV turi vie
nos stengtis padaryti viską, 
kas galima, tikslui pasiekti.

Atskirai turi tartis P. 
Vietnamo kariaujančios ša
lys. JAV vyriausybės užda
vinys padėti joms susitarti 
ir pasiekti tikslą, kurio jos 
seniai siekia: sukurti tokią 
tvarką, kokia joms tinka.

giau pieno, negu geriausia 
tikroji karvė duoda.

Negana to. Žinovai sako. 
kad tikrosios karvės duo
dančios tik apie 4 svarus i 
proteinų (maistingų pieno 
dalių) iš 100 svarų jos su
vartoto pašaro, o dr. Hugh 
Franklino medinė kalvutė 
už tą pati 100 svarų „suėsto“ 
pašaro duoda 20 svarų pro
teino. Vadinasi, 5 kartus 
daugiau.

Šią pieningumo paslaptį 
išradėjas paaiškina taip: 
Esą. gyvosios karvės suėsto 
pašaro didžioji energijos 
dalis eina jos kūno palaiky
mui (šilimai, energijai, au
dinių statybai ir it.) ir tiktai 
maža dalis pieno gamybai. 
O dirbtinė karvė visą sunau
dotą pašarą paverčia i pie
ną.

, Šiaip ar taip, šeimininkas 
1 apsilankiusius smalsuolius ir 
mielus svetelius mielai pa-

rugvajui 
Norvegijoj 14%. o Suomijo
je — tik 5%.

Prieš antrąjĮ pasaulini ka
rą — 1940 m. — JAV-sei 
bažnyčias kas savaitė lan
kančių tebuvo 37%

rykštės 5 scenos vaizdeliai 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka 
pagal Kanapnickienę paraše' 
Jonas Valaitis, kaina $1.50

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai-

vyrų. daugiau baltųjų negu tis, kaina $2.25.
juodųjų, daugiau geriau už
dirbančių, daugiau dides
niuose miestuose negu ma
žuose.

GAMINS MĖSĄ IŠ 

KVIEČIŲ

SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
graži pasaka, V. Stanči
kaitės Muštruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių
kaina .....................  $1.
Tos knygos gaunamos i-

Japonijoje kitais metais j LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
numatoma pradėti atitinka-' . .

Pagaliau turi būti susitar- vaišina tuo pieneliu, ošie^mam fabrike pradėti ga-' Turime Lietuvos zemeia-
kapitalinę statybą“, Semion ta ir priemonių reikalu, ku- geria ir giria: esą. net gar- minti mėsą iš kviečių. Pra- pių — už 50 centų, už $2.50
Judelevič v,z ‘"ilgameti ne- rios garantuotų aukščiau dėsnis už karvių, nes pritai- džioje per mėnesį manoma /suian’KStonias\ jr už $3.50
priekaištingą dai bą finansų minėtus susitarimus. Tai ga- kytas žmogaus skrandžiui, tokios mėsos pagaminti po
organuosS p

rios
minėtus
Įima tik tarptautiniu mastu, o ne veršio. 150 tonų. (sieninis).

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-IS50 metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3. 

GYVENIMO VINGIAIS,

^migrantų gyveninio, 26t 
psl., kaina $2.50.

Juozas Kraiikauskas, T IT 
NAGO UG>IS, premijuota, 
.omanas, 205 pusk, kainį 
S2.50.

Aloyza* Baronas: LIEP 
fAJ IR BEDUGNES, pre 
nijuotas romanas, 279 psl. 
taina $3,00.

Vytautas Alantas: TARI 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46i 
iusl., kaina $4.50.

Juozas švaistas: 2IOB 
RIAI PLAUKIA, romanai 
iš knygnešio kun. M. Sida 
•avičiaus gyvenimo, 233 psl. 
itaina $2.50.

Pranas Naujokaitis: U 
PEL1AI NEGRĮŽ T A j 
KALNUS, 509 pusi., kain^ 
>5.00.

Aloyzas Baronas: VIENI 
51 MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko

nės, 253 psl., kaina .... $3.
SIAURUOJU TAKELIU, 

K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina ............................. $2.

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU. Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina ............................. $1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

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

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

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozas Švaistas, 325 

premijuotas romanas, 246' psl.. kaina minkštais virše- 
psl., kaina $3. liais $2.50, kietais $3.75.

r
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MAIK1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KELEIVIS, SO. BOSTON

Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

I
(Tęsinys)

Už ožką nupirksi pačią,

John Gunther. kuris ilgai juodųjų pasauli tyrinėjo, 
rašo, kad daugumas afrikiečių beprotiškai mėgstą mėsą 
(crazy about meat). Bet jie retai jos gauna, nes žvėrienos' 
sumedžioti mediniais ginklais nelengva, o mėsinių par-' 
•duotuvių giriose nėra... 0 kad ir liūtų, jie vistiek neturėtų Į 
'už ką jos nusipirkti.

Nors bantų negrai kaikur turi jau prisijaukinę gyvu- į 
Hų, tačiau mėsai jų nepiauna: viena, nedaug jų teturi, o ' 
antra, gyvuliai reikalingi kitiems tikslams: darbo jėgai, ’ 
pienui, mėšlui, na, — ir nuotakai nusipirkti, nes veltui tė
vai dukters neduos. Vidutinė merginos kaina — viena ož- isbuvo 11 menesiu, 
ka. O jeigu mergina kiek pamokyta, gali paskaityti ras- * 
tą, tai už tokią tėvai reikalauja dviejų ožkų.

Baigiant apie kanibalizmą reikia pasakyti, kad ve- i 
lesniais laikais europiečių okupuotose Afrikos vietose tas ! 
paprotys jau pradėjo nykti, o jei žmogėdrų gauja kaikur 
dar pasirodydavo, tai baltveidžių valdžia stengėsi ją iš
naikinti. Pavyzdžiui, 1947 metais Nigerijoje buvo suimta 
ibų kilties 70 kanibalų. Jie visi buvo atiduoti teismui ir vi
si pakarti. Bet sunku tą paprotį visiškai išnaikinti, nes 
kaikuriose kiltyse jis yra tampriai susijęs su religija. Ki- 
kujų kilties negrai Konge žmogaus mirties bijosi, ir kai 
vienas jų apserga, jie išneša ligonį girion ir palieka hie
noms suėsti. Bet kitos kiltys tiki. kad numirėlį saviškiai 
turi suvalgyti.

Poslapis penktai

Pueblo laivo išlaisvintosios įgulos nariai, karo po licijos palydimi iš helikopterio. Nelaisv ėje jie

Dabar vėl laiminga Robert F. Mackle šeima: kairėj Macklelienėnė. vidury duktė Barbara, dešinėj 
pats N. Mackle Barbara buvo pagrobta, tėvas ją išpirko už 8500,000, policija rado Barbarą nuro
dytoj vietoj uždarytą dėžėje.

— Na, o kaip tėvui atrodo ve. Paleckis laivakortės ne
nauji metai: ar jie bus ge- siųs. Tai viena. O antra, Lie- 
resni. ar ne? tuvoj nebūtų tėvui geriau,

— Maiki, aš nieko gero kad ir galėtum Plungėn su-
grįžtj. Nors 
rojus, bet v isgi 
negu kur kitur.

— Bet aš bijaus, Maiki 
j kad toliau bus blogiau.

ir Amerikoj ne 
čia geriau.

Viskas ant galvos ; Tačiau kikujų moterys nešioja naštas ne ant galvų.
o ant nugarų, tiktai savo kaktomis jas palaikydamos. Pa- 

Kadangi seniau Afrikoje nebuvo jokių transportaci- daro iš šikšnos kilpą, užmauna ją ant kaktos, lyg arkliui 
jos priemonių, tai negrai yra Įpratę viską nešioti ant gal- pavalkus, ir iš užpakalio prikabina prie tos kilpos naštą.

nematau ir nelaukiu.
— Nebūk pesimistas.
— Nebliuznyk, Maiki 

Man tas žodis nepatinka.
— Bet tėvas toks nesi.
— Šarap, ba duosiu 

ausi.
— Matau, kad tėvas ne

supranti, ką pesimistas reiš
kia. Pesimistas yra toks 
žmogus, kuris nieko geroj 
pasauly nemato; o tėvas ir; aš

per — Ne, tėve, blogiau ne- 
1 bus. Aš manau, kad bus ge
riau.

— O
nai

kodėl tu taip ma-

sakai, kad nieko gero nema-

— Visų pirma todėl, kad 
esu optimistas, tėve. O

Ką dovanoti?
. , x , - - - - - - Jeigu yra reikalas ameil-

vos. Angluose tenai buvo susidaręs net posakis: Duok Kol moteris susilaukia pusės savo amžiaus, tai skersai jos kiečiui padovanoti knygą, 
negrui karuti (wheelbarrow), jis užsidės jį ant galvos“, kaktą būna jau išdėvėta gili vaga.

Ypač juodžių moterys yra įgudusios tokiai ”transpor-
tacijai“ ir stebėtinai moka kontroliuoti pusiausvyrą. Mies-' Bet kikujų negrė nėra tikra vergė. Jos pareigos sun- 
tuose galima matyli, kaip juoda moteris neša ant galvos kios. bet ir teisės nemažos. Ji turi neginčijamų teisių į nuo- 
pilną kibirą, rankomis visai jo neliesdama. Arba didelė savybę, ir jos tinginys vyras negali į tas teises kištis, 
pintinė su daržovėm, didelis matracas ar stačias butelis— į
viskas ant galvos, išskyrus mažus vaikus. Kai reikia neštii 
vaiką, tai negrė užsimeta jį ant nugaros ir prisiriša taip, 
kad jos rankos būtų laisvos kitiems reikalams.

ŠEIMOS FORMA — POLIGAMIJA

paskui ir dėl to. kad visai
tai. Reiškia, pesimistas esi. žmonija kovoja už geresnį 

— O iš kur tu tą žodį iš- į būvį: kas bloga, tas šalina-
ma. o kas gera, tas dar la
biau gerinama. Todėl toliau 
gyvensime geriau negu da
bar. v &

— Ne, Maiki, taip nėra ir 
nebus. Tolyn viskas eina 
prastyn ir brangyn. Aš tau 
pasakysiu, kad atvažiavęs 
Amerikon aš buvau nebago- 
tas, ale apsirengti galėjau 
geriau, negu dabar. Nusi
pirkau porą naujų čeverykų 
už ši.50: marškinius už 50 
centų: nektaizą už 15 centų, 
o kietą kepeliušį už SI. Už 
tris dolerius apsirengiau, 
kaip first klas džentelmo- 
nas. O patrajyk tu dabar už 
tiek apsirengti! Kiek geres
nių marškinių už $3.00 ne
nusipirksi ! O ar žinai, kiek 
kaštuoja batai su aulais, 
kaip mano?

— Nežinau, tėve.
— Nu. tai aš tau pasaky

siu. Bostone aptikau šiušto- 
rį, kur tokius batus parduo
da, ir užėjau paklausti. Ai 
tu vierysi, ar ne. užprašė

traukei?
— Jis yra išvestas iš loty

nų kalbos, tėve. Lotyniškai 
pessimus reiškia blogiausia.

— O jeigu svietas man at
rodys geras ir gražus, tai 
kaip tu tada mane pavadin
si?

— Tada būsi optimistas.
Šitas žodis taip pat iš loty
nų kalbos. Lotyniškai opti
nius reiškia geriausia.

— Nu, tai aš būsiu pesi
mistas. Maiki, ba man atro
do, kad svietas eina velniop

— O kodėl tėvui taip at
rodo?

— Nu, tik pasižvalgyk, o 
pamatysi, kas Amerikoj da
rosi. Va. Nauji Metai dar 
kojų nesušildė, o Bostone 
jau keturi žmonės banditų 
užmušti. Valdžia paskelbė 
visose gazietose. kad iki 
Naujų Metų visi užregistruo
tų policijoje savo levorve- 
lius, bet kaip ant zlasties, 
plėšikai dar pasiučiau ėmė 
žmones, šaudyt. O kiti užsi
muša galvatrūkčiais armobi-į penkiasdešimt penkių do- 
lais lakstydami. Ar tu eisiilerių! Aš net supykau. Sa- 
strytu, ar važiuosi plentu, i karų ar ju kreizi? O jis irgi 
vistiek tau smertis. Nu, tai į supyko. Sako, aš ne kreizi, 
kaip čia žmogus gali gyven-į ale tiek kaštuoja — ir dac- 
ti? Žinai, Maiki. aš noriu Į oi 1 Tada aš atkišau jam sa- 
važiuoti Lietuvon. Tenai bus 
spakainiau. Ai bečiu!

tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

The Cemetery of Nations 
in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 psl., kaina 
tik $1.75.

Tundra Talės, Manyland
i Sutuoktuvių srity — beveik kiekvienoj padermėj vis leidinys paaugliams

1 kitokia mada. nors vra ir bendrų, plačiai praktikuojamų • ” * * *"
paprocių. Pavyzdžiui, rytų Afrikoj beveik visos kiltys lai- ržje> 175 pusL kreidiniame 

j kosi poligamijos arba daugpatystės, ir tai be jokios ribos popieriuje, kietais viršeliais,
! ar skaičiaus, kiek vyras gali turėti moteių: paprastai tiek, kaina $5.00.

Anglai vadina negins tinginiais (lazy), nes ir iš tik-S T5, ju išlaikyti.

Tačiau negrai vyrai retai ką nors nešioja. Kai mote
ris neša ant nugaros vaiką, o ant galvos ryšulį malkų ar 
kitokią naštą, tai jos vyras maklena pirma jos dykas.

rųjų jie mėgsta tinginiauti.

Kenijoje yra kikujų nėgių giminė, kurios moterys 
nešioja naštas po 200 svarų, kai neša malkas iš girių. Asi
lui paprastai krauna ant nugaros tik 100 svarų naštą, o A- 
merikos unijistas nešikas neneš daugiau kaip 50 svarų. 
Bostone yra net miesto patvarkymas, kad statinės su šiukš
lėmis, kurias unijistai vežikai paima nuo šaligatvių, ne
svertų daugiau kaip 50 svaių. Jeigu svers daugiau, unijis
tas turi teisę statinės nuo žemės nekelti.

Bet tokiu malonumu naudojasi tiktai pasiturintieji 
kilčių vadukai. Jie užlaiko po kelioliką ir po keliasdešimt 
moterų; o kaikurių "karalių“ haremuose esą po 100 ir 
daugiau sugulovių.

Juodojoj Afrikoj vyro vertė matuojama jo pajėgu
mu plėsti savo giminę. Yra įsitikinimas, kad kažin kokiu 
būdu vyro produktingumas veikia ir žemės derlingumą. 
Žinoma, apie moteių teises haremuose netenka nei kal
bėti. Jos neturi nei teisių, nei laisvės. Jos yra tikros hare
mo vergės.

Bet taip yra ne visoj Afrikoj. Gunther sako, kad ban
tų padermėj jauna mergina nėra parduodama kaip kokia 

rikoj parduodavo po 5 do- limybės. tėve. Todėl, kol pa-j prekė. O daugiau pažengusioj čagų (Chaggas) padermėj 
lerius, o dabar reikia 55-kių. dėtis nepaaiškės, mudviem i ji galinti net ir atsisakyti tekėti už vyro, jeigu jis jai ne-

kai. kada už porą batų A- 
merikoje reikės mokėti 175 
dolerius, ba darbininkai 
kasmet streikuoja ir vis di
desnių algų reikalauja. Jau 
dabar šiumeikeriai gauna 
po $125 per nedėlią, o prieš 
50 metų gaudavo $7 per ne
dėlią ir dirbdavo 60 valan
dų. Užtai, sako. tada ge
riausi batai su aulais kašta
vo $5. o porą čeverykų žmo
gus galėjo nusipirkti už 1 do
lerį. Tai vot. Maiki, kodėl iš 
Amerikos reikia bėgti. Čia 

vo koją ir sakau: žiūrėk, čia j viskas brangsta, o Lietuvoj, 
ne prasti batai — genero- kaip girdėjau, viskas eina 

pigyn.

Ir jis rokuoja, kad ateis lai- geriausia būti Amerikoje. Į patinka.

— Iš tikrųjų tėvas pasida
rei pesimistas.

— Žinai ką. Maiki, para-Į kui
syk Paleckiui gromatą, kad' 
aš noriu grįžti į Plungę, ba'
Amerikoj jau baisu gyventi,i kojas ir sako: šitie ne Ame-i tiems 
ir paprašyk, kad jis prisius-; rikoj siūti ir. turbūt, seniai1 
tų man šipkortę. ba aš neba- juos pirkai. Žinai, sako, se- 
gotas ir neturiu pinigų. Gal niau ir Amerikoje buvo vis

nški! O ar žinai, kiek aš už 
naujus mokėjau? Tris rub-

! Anistagat. tris rublius. 
O ką jis atsakė?
Jis pažiūrėjo į mano

— Nu, jeigu taip, tai tu. 
Maiki, mesk savo škūlę ir 
eik mokytis plaukų kirpti ir 
šiušių taisyti, kad galėtum 
man padnackus prikalti ir 
plaukus nukirpti. Kai aš at
važiavau Amerikon, tai už 
15 centų berbeiys nukirp
davo plaukus ir barzdą nu
skusdavo, o dabar jau reikia 
tris dolerius mokėti. Aš, 
Maiki, neturiu tiek pinigų. 
Tokia pat bėda ir su mano 
batais. Seniau už padnac
kus mokėdavai; 50 centų, o 
dabar reikalauja trijų dole
rių. Tikra žmogui zgūba.

— Tėve, dabai prasideda 
šalta žiema, tąi niaukų kirp
ti nereikia. Su ilgais bus šil
čiau. O puspadžius gali ir 
pats prisikalti.

Yra padermių bei kilčių, kur reikalaujama, kad mer
ginos nekaltybė nebūtų pažeista. Laisvas mišrus lyčių 
santykiavimas (promiskuitetas) yra smerkiamas.

Kaikuriose apylinkėse šitas principas prieina net iki 
žiauraus kraštutinumo: jeigu vyras išvyksta kur ilgesniam 
laikui, tai jis padaro savo pačiai vadinamąją "infibuiia- 
ciją“ (užsiuvimą).

Jeigu Gunther rašo thsą, tai merginų pirkimas ir 
pardavinėjimas yra mada visoje rytų, centro ir pietų Af
rikoje. Vyras merginą perka, o tėvai ją parduoda. Sulyg
tą kainą paprastai užmoka gyvuliais. Bet jeigu jaunikis 
gyvulių neturi, tai jis gali atsilyginti merginos tėvams 
savo darbu.

Juodojoj Afrikoj tačiau yra vienas paprotys, kuris 
kitur nežinomas. Jeigu tenai numiršta vyras ir lieka jo 
moteris, tai mirusiojo brolis privalo ją vesti. Našlė nieka
da nepaliekama be globos. Padermė rūpinasi ir jos žemės' 

Tačiau

Tėve, sunku pasakyti, 
kaip iš tikrųjų yra Lietuvoje.
Apie tai vieni sako taip. ki
ti kitaip. Reikėtų mums pa- 

į Lietuvą nuvažiuoti
ir savo akimis pamatyti te-; — Jes. Maiki. denkiu už
nykštį gvvenima, o kadan- gera rodą. Aš jau seniai pa-................ . k„u.** *’ moiį’o jai pnziureti gyvulius ir kitką.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. N orėm, 
299 psl., kaina $4.

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

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

”The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3-.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

”The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
psl.. kaina kietais vilkeliais 
$3.00, minkštais $2.00.

Iiitroduction to modern
Lithuanian. parašė Damb- 
riūna>, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

"Lithuania (and of h« 
roes,“ parašė L. ” Valiukas, 
kaina $4.75.

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by

$5.
POPULAR LITHUANI- 

AN REC1PES- parašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.50.

priežiūra, jei tokios yra. Tai būtų visai žmoniška 
jeigu miręs vyras nepalieka nė vieno brolio, kuris galėtų jo J* *Stukas?i86 pZl“kZ
i ašlę vesti, tai ji "išteka” už kitos moteriškės, kuri pade- na <5 00.

gi mums patiems Lietuvon sakiau, kad iš tavo
prisius. ; kas pigiau. Prieš penkiasde-' nuvažiuoti negalima, tai su- man nebus jokio pažitko.į

Nebūk juokdarys, tė- šimt metų tokius batus Ame- žinoti tikrą teisybę nėra ga-| Gutbai! i (Bus daugiau)
i
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MOTERŲ SKYRIUS
VSI STEFANIJA ROKIENĖ

Su dalgia Sibire
(Tęsinys)

— O Viešpatie, kokia sunki ir nepakeliama vergo
dalia!

Atsidūręs taigoje žinai, kad tuose milžiniškuose miš
kų masyvuose nėra žmonių ir ta saujelė šienpiovių gali čia 
ramiai miegoti ir ilsėtis. Neužeis čia joks prašalaitis, ne
sudrums mūsų gūdžios ramybės ir nepabudins iš svajų 
apie mieląji Nemuno kraštą...

Ilgokai dar sėdėjome prie ugniakuro, apsnūdusios 
ir paskendusios savo mintyse. Pagaliau lyg sapne pakilo
me ir nukiūtinome savo būdosna. Eidamos nusinešėme po 
žėruojanti pagaikštį ugnelei prieš palapinę užsikurti.

Mūsų su Brone gabija tuojau užsidegė. Nakčiai pri
krovėme jai gero maisto ir dar kelmeli viršuje pasodi
nome. Pasiėmusios rūkstantį pagalį, išrūkėme savo būdą į 
ir išvaikėme iš jos neprašytus svečius.

Pasiklojome taigoje pirmąjį patalą, o po galva pasi- 
dėjome žalios ir drėgnos žolė§ gniūžtes. Pusę antklodės 
pasiklojau, o kita puse apsiklojau ir rengiausi žengti pa- 
laiminton sapnų karalijon... Bronė patalą klojosi atskirai. 
Galėjome guolius sujungti, bet bijojome, kad mūsų gyviai j 
nesusimaišytų ir neišaugtų dar stipresnė jų naujoji gene
racija. Nors kaime mes juos gerokai apnaikinome, bet 
veislinių dar turime.

Akys pavargusios ir užmerktos, bet kojas gelia nuo 
ilgos kelionės balomis ir pelkėmis. Užmigti vis dar nega
lime. Žalia ir šlapia žolė sušyla pašonėje ir pradeda de
ginti. o drėgmė skverbiasi į raumenis. Tačiau nuovargis 
daro savo. ir mes nukeliaujame sapnų karalaičio soduosna.

ii
RYTAS

David ir Julie Eisenhoweriai po vestuvių gruodžio 22 d. 
iš New Yorko išvyko į Bahamas salas medaus mėnesio 
praleisti.

B. Novickienei Teisės patarimai
70 metų

Į
t

Išaušo gražus Sibiro rytas. Vasarą naktys čia būna 
labai trumpos, o dienos ilgos. Saulutė ritasi dangaus. 
skliautu ir nesišykštėdama beria žemėn daug šviesos ir 
šilumos. ’9

Labai anksti pradėjo burbuliuoti tetervinai. Jau kly-' 
kavo kedrovka. nerimo ir kiti taigos gyventojai. Sibiro j 
gyvūnija skurdoka, nes labai šaltos ir sunkios žiemos. Su- į 
tinkama kelios rūšys varnų, šarka, žvirbliukas, kregždė 
ir dar vienas kitas mažas giesmininkas paukštelis.

Šiuo metu Sibiro vasara pačiame grožyje. Taigos ma-: 
žoji augmenija auga, keroja, kūpa ir žydi gražiausiomisĮ 
vaivorykštės spalvomis. Reikėtų ir mums džiaugtis su va-' 
sat ine gamtos švente, bet mus slegia juoda neviltis, tam- > 
sesnė už juodžiausią naktį ir klaikesnė už mirtį. Nors'

Mykolas Vaitkus

IR VĖL

Saulė šyptelėjo — 
ir žiemužė juokias; 
džiaugsmas pasiliejo 
ir su sirdžia tuokias.

O jinai, kvailutė, 
kaip varpelis skamba, 
verčia linksmą būti 
net seneli rambų.

Ir asai šypsausi. *
O kodėl — kas žino?
Na, tiek to. Ragausiu 
lengvo džiaugsmo vyno.

Ir taip jausiu ryškiai:
Dieve, kaip man gera! 
lyg tai peteliškei 
ten ant rožių kero.

(Iš Mykolo Vaitkaus eilėraščių knygos "šerkšno si
dabras", kurią galima gauti Keleivio administraci
joje. Kaina $1.50.).

Birutė Grigaitytė Novic-' 
kienė gruodžio 20 d. New 
Yorke artimųjų tarpe kuk
liai atžymėjo savo gyvenimo 
70 metų sukaktį. Ta proga 
ją, be kitų, nuoširdžiai pa
sveikino ir Lietuvos atsto
vas Juozas Rajeckas, iškel
damas sukaktuvininkės nuo
pelnus Lietuvos visuomenei.

Verta nors trumpai supa
žindinti ir Keleivio skaityto
jus su šitos neeilinės lietu
vės veikla.

Ji kilusi iš anų laikų Ry
gos įžymaus veikėjo Jono 
Grigaičio-Grigaliūno šei
mos. Tėvai ją išauklėjo lie
tuve patriote, įkvėpė jai de
mokratines idėjas, dar gim
nazistę pratino dalyvauti 
lietuvių veikloje: ji tėvui 
talkino Kanklių dr-jos bib
liotekoj išdavinėdama kny
gas, vaidino Pundzevičiaus 
vadovaujamame teatro mė- 

! gėjų būrelyje ir t.t.

Pirmojo pasaulinio karo 
viesulas ją su šeima nubloš
kė į Vitebską. Čia Birutė, 
dar jauna mergaitė, jau kar
tu su patyrusiais pedago
gais organizuoja liaudies u- 
niversitetą ir jame dėsto, 
čia ji Lietuvių švietimo ir 

■ kultūros dr-jos sekretorė. Iš 
i čia ji. 18 metų jaunuolė.

Advefcati M. ftreikaaskienč sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažimėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios š”h>

M. Šveikauskas, Attorner at Law,
Co-operative Bank Flaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma-s. 02132

Klausimas | Atsakymas

Skaitydama "Keleivį“. ra- Tamstos klausimas yra o- 
dau labai įdomų Tamstos pus ne tik Tamstai, bet dau- 
atsakymą teijių patarimų geliui kitų žmonių, kurie tu- 
skyriuje. Šis atsakymas lie- ri giminių Lietuvoje. Aš 
čia testamentų surašymą ruošiuosi parašyti keletą 
tiems žmonėms, kurie turi straipsnių šiuo reikalu, nes 
giminių Lietuvoj. Aš taipo- svarbu, kad Lietuvoje esan- 
gi turiu giminių Lietuvoje tieji giminės turėtų naudos 
ir ruošiuosi sudaryti testą-i iš jiems paliekamų pinigų li
mentą, bet nesu tikra, kaip kad niekas kitas nepasipel- 
būtų geriausia testamentą nytų iš susidariusių aplin- 
sudaryti, kad jis būtų nau- kybių.
dingas mano Lietuvoje esan
tiems giminėms. Mano drau
gai sako, kad jei aš palik-

Pabaltijo valstybes įjun
gus į Sovietų Sąjungą, Ame- 

čiau jiems pinigais, tai, gir- rikos valdžia tokio "įjungi- 
di, Amerikos valdžia neleis mo“ nepripažino. Tačiau, 
išsiųsti pinigų ir užšaldys nepaisant tokio politinio ne

pripažinimo, sovietai per satestamentą. Jei taip yra, tai 
gal būtų geriau pasiųsti gi
minėms jų dalį siuntiniais, ti“ žinių apie asmenis, ku

rie miršta Amerikoje, palik
dami gimines Lietuvoj. So
vietai tada susiranda gimi-

vo advokatus sugebėjo gau-

išdėstant per kelis metus. 

Man būtu labai malonu
išgirsti Tamstos nuomonę iri nes, gauna iš jų įgaliojimus

___j..___ _ __ _ j.____ patarimą, kaip būtų tiksliau' (Powers of Attomy), ir so-
11917 m. pavasarį siunčiama1 sudaryti testamentą tuo'vietų advokatai prisistato 
atstove į Lietuvių seimą Pet- atveju. Man būtu geriau at-: Amerikos teismams, kaipo 
rapily, kur ji aktingai daly- sakymą gauti laišku. ' Lietuvoje esančių žmonių į-
vauja socialistų liaudininkui galiotiniai.
frakcijoje. j "Keleivio“

if
Grįžusi į Lietuvą, sukak-1 Illinois valstija 

tuvinirkė dirba Lietuvių Ta-J 
ryboje. ministrų kabinete, 
seimo protokolų vedėja ir
mokosi teisių mokslų. 19241 
metais ji baigia Kauno uni-Į 
versiteto teisių fakultetą. Ji i 
buvo pirmoji moteris, baigų-{ 
si tą universitetą.. Vėliau' 
dar kurį laiką studijavo Pa-į 

i ryžiuje.
I

Dar tebestudijuodama, B. j 
Novickienė jau paskęsta vi
suomeninėj veikloj, organi
zuodama ir veikliai daly
vaudama įvairiose labdaros,

mes dairėmės akis isplėtusios. bet tas visas grožis negalė-j Geležinis grupę sudarė su savo vaikais. Su mumis niekas J vaikų ir motinų globos bei 
jo mūsų pilnai pradžiuginti, nes ilgėjomės savo gimtojo!^ jungtis. nes mes nemokame šienauti. Ateina zve- *moterų teisių gynimo orga- 
krašto ir savųjų. Mus kankino ir neužpelnyta dvidešimt neVodas ir vietiniam atmatuoja po gabalą pievos. Mums; nizacijose, o taip pat ir Lie- 

-----  sąjungo-penkerių metų bausmė.
Taigų sparnuočiai tartum priminė ir įvairiais balsais 

įkyriai kartojo:
— Išplėšti esate iš tėvų žemės, sugriautas jūsų gyve

nimas. Vergija, sunkus darbas ir elgetų dalia...
Tik burundukai, margi voverių giminės žvėriukai, 

žaidė kedruose, pasismaguriaudami gliaudė jų riešutus 
ir savo diaugiškom akutėm mus ramino:

— Nenusiminkit, žiūrėkit, kaip skanu! Tik reikia 
pamėginti.

Staiga taigos rytmečio ramybę sudrumstė griausmin
ga komanda: "Padjom!“ Girios milžinų tankumynuose 
atsiliepė aidas ir. pavaduodamas kėlėją, pakartojo: "Pad- 
jom. padjom. padjom!“

Greit visi keliasi. Pabalin praustis niekas neina, nei
name ir mes. Tik man didelis vargas su ilgais plaukas. 
Nesišūkuoju. tik kiek pataisau ir galva apsirišu skarele. 
Dieną gal prisitaikysiu ir pasišukuosiu, nes kišenėje turiu 
gabaliuką sulaužytų šukų.

Arbata jau verda. Virėja turi anksčiau už visus atsi
kelti, dar su tamsa, ir išvirti pusryčius. Ir vėl visi renkamės

tuvos liaudininkų 
je.

irgi atmatuoja po rėžį ir pasako, kad tai dienos norma ir 
mes šį plotą turime nušienauti.

Pradedu varyti pradalgę, šienauti visai nemoku. Ma
no dalgis blogesnis už senųjų gyvventojų, o man atrodė, 
kad jis visiškai netikęs. Kertu iš peties. Geriau pasakius, b__ ... . ...
kapoju kaip krūmus. Dalį žolės nukertu, o dalis kažkaip [^oviekiene priklausė ar bu- 
nulirksta ir lieka nenupiauta, bet šienauju. Apdalijęs vi-fV° xac ov'^ ese* 
sas grupes darbu grįžta pas mane p.ižiūrėtojas Fedia. Antrojo pasaulinio kar0 
paima iš manęs dalgi, išpusto, piauna ir aiškina, kaip rei- ?aĮe įj atsidūrė pirma Vo
kia šienauti. Atrodo, kad viską suprantu ir bandau dirbti kietijoi, o 1949 m. atvyko į 
pagal jo nurodymus. Išmetu didelį pusratį, leidžiu dalgį New Yorką. Lietuvą apleisti 
pagal žemę. Vieną, antrą kartą išeina gerai, bet žiūrėk — jai teko jau sunkiai ligonei 
ii vėl tas dalgis neklauso: tai galas ar ašmenys į žemęl—artričio ligos kankinamai, 
įsminga, tai kupstan atsiduria, tai už krūmelio užkliūva. | Ta liga ia pririšo prie kėdės 
Greit visai atšipinu dalgi. Reikia mokytis pasipustyti. Tu-į ir šiandien taip tebelaiko, 
riu gavusi nulūžusios pustyklės galą, kuris įspraustas D
praskeltą pagalioką. Prisimenu, kaip tėvas pustydavo dal
gį, pažastin pasispaudęs. Aš stengiuosi pamėgdžioti, tė- 

Į velį. Ilgai pustau vieną ir kitą pusę. bet jaučiu, kad nege-

Ilgas būtu lapas, jei norė
tume surašyti visas tas orga-Į 
nizacijas, kurioms Birutė

Bet B. Novickienė ir tokia 
sveikatą turėdama negali 
be visuomeninio darbo gy
venti. Ji. gvvendama Vokie-

rai. nes iš vienos pusės daugiau paspaudžiu, iš kitos —

Taip atrodė Julie Ninon, pasi
puošusi vestuvine suknele, kurią 
pasiuvo Priscilla Bostone.

Sovetų advokatai pasii
ma 10% palikimo už savo 

( patarnavimus, o sovietams 
' atstovaujantieji Amerikos 
advokatai pasiima dar 25G . 
Niekas tiksliai negalėtų pa
sakyti, kiek naudos žmonės 

į Lietuvoj turi iš likusios su
mos. Be to, įvairios taisyk
lės sovietuose dažnai keičia
si. ir nuo tu taisyklių pri
klauso žmonių turima nau
da iš paliktų pinigų.

siliepia tuo ar kitu opiu rei
kalu. Ji. ir ligonė būdama, 
tebėra optimistė, tvirtai ti
ki, kad pagaliau laimės tei
singumas. kad ir Lietuva ga
lės vėl tvarkytis taip, kaip 
jos žmonės norės.

Todėl tiems, kurie turi 
1 giminių Lietuvoje, yra būti- 
; na sudaryti atitinkamą tes- 
! tamentą. Testamento vyk
dytoju reikia paskirti asme
nį arba asmenis, kurie nusi
mano šiais reikalais. Testa
mentas turi būti surašytas 
taip. kad vykdytojas turėtų 
teisę keisti būdą arba meto
dus, kuriais palikti pinigai 

i J-arba turtas būtų perduotas 
Lietuvoj esantiem giminėm 
jiems naudingiausiomis są
lygomis. Toks testamento 
elastiškumas vra labai svar-v
bus. Jei Tamsta neturi tokio 
asmens, kuris sugebėtu ir 
sutiktų eiti vykdytojo (Ex- 
ecutor) pareigas, tada gali 
Tamsta paskirti Balfa vyk
dytoju. Balfas atidžiai seka 
politines ir ekonomines gai
res ir sugebės pasitarnauti 
Tamstos giminėms jiems pa
lankiausiu būdu.

cvuviniuo bondinjom GnČsmažiau. Neparanku, ir gana. Pasipusčiusijįiaunu pagal veik|oj(>i .. Ljetuviu tejsi. 
taisykles, bet man neišeina. Ir vėl iš peties pradedu kapoti i ,ynkų dr-jos skyriaus ir Val- 
zolę, nes man ati odo, kad taip daugiau nušienausiu. Po stiečių liaudininkų s-gos sk 

prie laužo, gauname po puoduką arbatos ir valgome su' kiek laiko vėl ateina Fedia. Išvaro ilgą pradalgę, dar pa- pirmininkė. Atvykusi į JAV, 
sausa duonute. Cukraus niekas neturi ir. keisčiausia, nie- aiškina šienavimo techniką ir gerai išpusto dalgį. Prakai- jį kelerius metus buvo Pa-J kienė, turėjome Lietuvoje, o 
kasis čiabuvių jo nepasigenda. Tarytum jie niekada nieko tuoju šienaudama. Saulutė gerokai kepina, medžių pavė-, baltijo moterų tarvbos iri dar mažiau ju turim už Lie- 
skanesnio ir neturėjo, kaip tik rudą durpyno vandenėlį, syje uodai kandžioja ir įkyriai zyzia. Stropiai dirbu, bet Lietuvių Moterų Klubų Fe- tuvos ribų. todėl jos 70 metų 
pienu pražilintą. ta pieva taip sunkiai pasiduoda. Jau rankas ir pusiaują deracijos pirmininkė. sukakties proga norime nuo-

rroi, u o i™ skauda, o pilvą kažkaip traukia. Kad nors greičiau pietūs širdžiai palinkėti sukaktuvi-Papusncia\ome sietką ant galvos dalgi lankon, s ™ • P * P F Ji ir iki šios dienos gyvai ninkei dar ilgai ilgai savo
nes, ant pečių nesant, man vis atrodo, kad as kam nors • seka mQSų visuomenės gyve- šviesųjį optimizmą skleisti
įpjausiu, ir einame visu būriu darban. Rusai susigrupavę. (Bus daugiau) nimą ir neretai spaudoje at- mūsų tarpe.

Nedaug tokių visuomeni- 
ninkių, kaip Birutė Novic-I 1 • • a «* Y • A *

Asmenys, kurie turi gi
minių Lietuvoj ir miršta ne
sudarę testamento, palioką 
Savo turtą sovietu artvoka- 
tams tvarkyti. Kam tokia 
perspektvva nepatinka, tas 
turi nedelsdamas sudaryti 
testamentą .pas advokatą, 
kuris pažįsta dabartinę pa
dėtį.

Amazones upės (Pietų A- 
merikoje) žiotys yra 250 
mylių pločio.

i
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Vietines žinios

Linkime

KELEIVIS, SO. BOSTON

Gary Steven Krist, vienas iš tų, 
kurie buvo pagrobę Floridos 
miiionieriaus Mackle dukterį 
Barbarą, jau policijos rankose, 
kiti dar gaudomi. .Jie jau buvo 
gavę ir $500.000, bet netikėtai 
policijos užklupti turėjo tuos pi
nigus pamesti.

O ;'«2Bm&aaU9L3E&3U&:?

igl

laimingų Naujųjų metų
visiems savo klientams

Trans Atlantic Travel Service 
Globė Parcel Service savininkai

. /i , • ’ * • • ■

Aldona ir Jonas Adomoniai

AR KANTAS BUVO 
LIETUVIS?

SKIRIASI, BIJODAMA, 
KAD NENUŽUDYTŲ

Manome; kad dar atsime-

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Vasario 16 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie

IŠTEISINO NACI 

ŽMOGŽUDĮ

Associated Press žinių a
eių Dr-jos III aukšto salėje fni BerlvPne i čių filosofą I. Kantą (1 (24

Dievo karalystes 

žinios
Tema:

Dabartinė Teismo Diena

(Tęsinys)

Taigi čia ir vėl Viešpats pa j 
veiksime kalba sako mums. kad 
jis tuomet teis žmones “su savo 

.tiesa“ (I’sa. 90:13). To Įvykdy
mui reikia atidengti tiesą turin
čias “knygas“, nes iki šiol jos 
lieka uždarytos, tiesa yra pa- 

Į slėpta nuo žmonių, ir jie negali 
J jos “suprasti“. i (
i Mes žinome ir tai. kad kaiku- 
' rie laikosi nuomonės, kad “kny- 
Į gos“, apie kurias kalbama šito- 
! je vietoje, turi savy užrašytą 
; visų mirusiųjų gyvenimo eigą. 
į ir kad šitos knygos bus atidary- 
j tos teismo dieną nutarimui, kas 
yra vertas ir kas nevertas išga
nymo. Bet reikia pastebėti, kadMūsų spaudoje kartajs

pasitaiko ‘užuominų, kad nate pagarsėjusią gydytojo pranašystė kalba apie teisiamų-
tarsusis vokiečiu filosofas * Clevelamdo Samuelio J1-1 ,da™us - kaiP apie skirtm-, gdiSUbia vokiečių luubuidb ga daluką nuo knygų , nes pa-;
Imanuelis Kantas buvo lie- ^eppardo bylą. Jis buvo sakytai kaų teismas įvyks pa-, 
tuviu kilmės Kartais net°i teisiamas už savo žmonos gal tai, kas parašyta knygose ir I
aiškinama kad Kanto o-'m r.užudvmą ir nuteistas ka- "pagal jų darbus“. Mintis yra j aiškinama, ari a .to grn D -- mptu i=ąėdėiu« tokla’ kud teismas yra daromas!toji kaloa buvusi lietuvių. A,;.. in}1 ,mey isseaejus ui kjek jų darbai sutiks!

kalėjime, byla buvo antrą su tiesa, kuri yra parašyta kny- 
Lietuviams, aišku, būtų kartą nagrinėjama, ir jis bu- gose.

malonu, kad taip būtų. Pa- vo išteisintas. Išėjęs iš kalė- . Viešpačiui juk nereikia žiūrė-,
lyginti, nedaug teturime sa- jimo, po dviejų dienų gyd. nusidėjėlį veriPar ne-’
vo tautiečių, kurie pasaun- Sheppard vedė vokietę, su verti gyvenimo, nes jis žino, j
niu mastu iš tiesų būtų gar- kuria susirašinėjo kalėjime kaip sako Raštas, kad “nėra nė

■j sūs ir iškilūs. O didiji vokie- sėdėdamas. vieno leisaus*’- (Rom. 3:10). Yi-
.. ... » T t.’ d sas pasaulis yra nusikaltęs Die.

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kror.iką, geriausius romanus 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj“ laba’ daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kur: Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalIe—Montreal, fanada.

Dabar ši jo naujoji žmo- y® akyse. Net ir Jėzaus pasekė 
, )ai butų neverti gyvenimo, jeiguįskėlė skyrybų bylą, nes J

Ali . T.. rų Berlyne Puvo surengta1 ic(l4\
p. iklau"fmvbė« Skelbimo !sP?!linJa1 Presto demonst- matyk paskatino 'jo gana ??. “N"?.*"* f?1* “J! jie tūtų teisiami pagal jų neto-
piiRiaut jmtne. pa.Keitimo raclja cį^] naeiSf0 zmogzu-J jįetyV;įkaį skambarri pavar- bijanti, kad ir ji galinti būti butas darbus, 

džio išteisinimo. Demonst- j (Iė Juį yra nemaža lietuvis-, v^ro nu^u^Vta-
Kovo 2 d. 8 vai. vak. Jori rf™ pSs"’ apskaičiaX; 'al'<lų r-3“ ,?kism®niu', G-vd' Sheppard turi ir ki-

dan Hali Izidoriaus ir Vvte-. mu, demonstracijoje daly- kantas> Viskanta, be to. — tos dvi bvlos dėl dviejų jo 
mo Vasyliunų lietuviškos, vavo apie 7,000 žmonių. Ranteikiu, Kanteinių kai-operuotu' ligonių mirties, 
muzikos koncertas. , Gatvėmis plaukė jūra rau- mai ir an ‘ , Reikalaujama atlyginti 1.2

< donų vėliavų ir plakatų. Iš dolerių.
Kovo 14 d. 8:30 vai., minios lėkė į policijos užtva-1 Vis dėlto atrodo, kad I. 

vak. Baltų dr-jos III-sis kon-1; rą kiaušiniai, popieriniai Kantas nebuvo lietuvių kil- 
certas. Programą atlieka J maišiukai dažų, dvokaneios mes, bet jis kilo iš Lietuvos, 
solistė Daiva Mongirdaitė. į bombos ir kitokie daiktai, j Žinomas Rytprūsių ir Klai- 

| pėdos kraštų tyrinėtojas J.
Protesto priežastis tokia:: Sembriizkis 1920 m. rašė,1 

Prieš kiek laiko buvo nuteis-; kad

savintis lietuviams,

sukakties minėjimas. 
♦ * *

Kovo 16 d. V. ir S. Minkų 
radijo Talentu popietė SoJ 
Bostono Lietuvių 
Dr-jos salėje.

į teismo teisėjas, žudęs nekal- j ta?
■ ■ ■ ■ j tus žmones, kurių 233 buvo į smuklininko

į jo pasmerkti mirčiai. Bet! dukterį. Jų sūnus vadinosi 
I dabar Vakarų Berlyno teis-! Harsas. gyveno Klaipėdoje 

VALSTYBĖ ATSAKO UŽ mas ji išteisino, nes žmonės j ir vertėsi balniaus amatu. O
vdimima! icthc ’ tada buvę žudimi remiantis! Hanso Kanto sūnus Johan- 
KRIMINALISTUS j nacistų įstatymais, vadinasi, nas Georgas Kantas

KAS NORĖTŲ KARTU 
GYVENTI?

Turiu 4 kambarių butą. Vie.
i Verdaine neto’i šilu- nam nuobodu gyventi. Norėčiau . . . __ _ • - i , “yio.i bliu rastj rjm(a vvrą moterj ar ve

Piliečių tas kalėtl Hans Joachimu tęs (Klaipėdos krašte) atvy- Pusiu porą. norinčiu kartu gy- 
! Rehse. buvęs nacių liaudies ko škotas Richardas Kan- venti.

ir 1635 m. medė
E.

vietos 
Liederio

J. Savage. 300 Gregorv S. 
Bridgeport. Conn. 06604.

(2)

RADIJO PROGRAMA

....... „ J buvusi vvkdoma pareiga, to- amžiuje kuri laika £
š,ais_ laikais užpuolimai d-, negį nusika]tęs ir šis Ti]žėje. Jis taip pat 

La/,az?a3 i^'skmys. Vieni |,UVęS nacjų teisėjas. balnius ir vėliau gyveiyra
užpultieji netenka gyvybės^
kiti sunkiai sužeidžiami. Vakaru Vokietijoje aki- 
Dažnai užpuolikai palieka . . . . . , „.„„..v
neišaiškinti, o jei ir isaiski-| v aiz'uz-iai
na. tai nukentėjusieji negali dvasia.

S. M.

Iš tikrųįų kad Viešpats žino, 
kad nė vienas nėra vertas gyve
nimo pats dėl savo teisėtumo, 
bet tik dieviškoji meilė prirengė 
kelią išsigelbėjimui nuo pa
smerkimo. Tasai kelias vra Pyr 1 
tikėjimą į Kristų, i jo “žodį“, I 
į “tiesą“, kuri liečia jį ir šutei- ■ 
kimą jo brangaus atpirkimo - 

! kraujo. Bet negalima turėti tik- 
, ro tikėjimo ir paklusnumo, jei 

nėra žinojimo arba supratimo, 
kuris yra tikėjimo pagrindas, 

i todėl buvo arba tūkstantmeti- 
j nėję teismo dienoje bus atida- 
' rytos “knygos“, iŠ kurių bus i 
gaunamas žinojimas.

Dievas yra pats savo aiškin- ! 
tojas, ir Izaijo 29:11.18 jis pa- i 

, tiekia mums anų simbolinių :
: ’’knygų“ aiškinimą ir pasako, j 
j ką reiškia jų atidarymas, šitoje 
[ pranašystėje pasakyta apie 
: “antspaudų užženklintą knygą“, 
kuri buvo paduota mokančiam Į 
skaityti ir taip pat nemokan- j 
čiam, bet nė vienas negalėjo 
“skaityti“ nei suprasti, ką jos 
turinys reiškia.

Pagaliau anoji knyga buvo 
atidaryta — “Ta dieną kurtiniai 
girdės knygos žodžius, ir iš tam
sybės ir sutemos aklųjų akys 
matys“. (18 eik). Laikas, kuris 
čia pramintas “Tą dieną“, yra

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Seniausia Lietuvių Radiji 
XVIII Programa Naujoj Anglijoj 

amžiuje kurį laiką gyveno iš stoties WLYN, 1360 ki 
buvo locikių ir iš stoties FM 

zveno Ka- 101.7 mc.. veikia sekmadie 
raliaučiuje. kur ir gimė jo niaisnuoliki 1:30 vai. die
sūnus busimasis filosofas I- ną. Perduodama: Vėliausi! į tai laikas Kristaus karaliavimo.

Kantas. pasaulinių žinių santrauka j Kitaip sakant, tai vra ana tuks-
tos dienos pažadas yra toks:

iš jų net gydymosi išlaidų 
atgauti.

Seniai keliamas reikala
vimas, kad tokiais atsitiki
mais turi atsakyti valstybė, 
nes ji nesugeba savo piliečių 
nuo pavojaus apginti..

šiame krašte Kaliforni
jos. New Yorko ir Marylan- 
do valstijose jau kiek seniau 
veikė tokie įstatymai, o 
Massachusetts valstij’oje jis 
pradėjo veikti nuo šių metų 
liepos 1 d.

Įstatymas numato nuken
tėjusiam sumokėti iki $10. 
000. Mažesni kaip $100 nuo
stoliai arba mažiau kaip 2 
savaičių nustotas uždarbis 
negrąžinama.

Pirmasis tuo Įstatymu 
pasinaudojo Cambridge 17 
metų jaunuolis, kuris gatvė
je buvo sunkiai sužeistas už
puolikų. ir tie užpuolikai 
nesuimti.

NET ŽYDŲ RABINAI 

NESUTARIA

Jeruzalės miesto religinė 
taryba reikalauja, kad vieš
bučiai laikytųsi biblijos nu
rodymų, kaip švęsti šešta
dienius. Jei tie reikalavimai 
būtų vykdomi, tai šeštadie
nį viešbučiuose niekas nega
lėtų būti priimtas, nei išra
šytas. niekas negalėtų gau
ti valgyti, jei nebus užsakęs 
anksčiau, negalėtų veikti 
keltuvai, negalima būtų kal
bėtis telefonais, naudotis e- 
lektros šviesa ir kt. žodžiu, 
tą dieną viešbučiai turėtų 
užsidaryti, todėl jų savinin
kai minėtm reikalavimui la
bai priešinasi.

Vadinasi, atrodo, kad r komentanu muzika, dai 
Lietuvoje įsikūrė? škotas Ri- ^ Magdutes pasaka, 
chardas Kantas ir jo pali-i kreiptto »
kuonys ne sulietu vėjo, bet £ėhu tfdova
suvokietėjo. Taip bent gali-(niJ krautuvę-, 502 E. 
ma prileisti iš jo vaikų ir waY’ So. Bostone. Telefo- 
vaikaičių krikšto vardų. ku-inas 8-0489. Ten gaun* 
rie visi buvo grynai vokiški. ^'”0 ir KpUivIr 
Be to, Kantų pavardė doku-,
mentuose kartais būdavo ra-: Geri žodynaisoma ir "Kardt“, taigi gry-j
nai sekant vokišką rašybą, j AngI|) . ,iehlTių k>Ibq žo.

Yra išsilikęs ir paties filo- dyna», V. Baravyko, 590 psl. 
sofo laiškas, kuriame jis pa
sisako apie savo tautinę kil-

apie 30,000 žodžių kaina $6.
Lietuvių-anglų kalbų io> 

švedas manė, ? dyna», redagavo Karsavi-mę. Vienas
kad I. Kantas gali būti šve-įna|tė ir šlapoberskis. apie 
du kilmės. Filosofas jam ra-j 27.000 žodžių, 511 psl., kai- g°*' 
šė. jog jo senelis atvyko į:na _ $5.00.
Prūsiją ir apsigyveno Tilžė

Lietuviškai angliškas žo
dyną*. Viliaus Peteraičio. B 
laida, daugiau kkip 30,000 

vėliau pakeista, kad kartais nfft.fohna ^7 (W>

vokiškai nebūtų klaidingai.
• tariama.

je drauge su daugeliu kitų 
škotų: jų pavardė seniau 
buvo rašoma ”Cant“ ir tik

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H

“Ramieji dar daugiau linksmin
sis Viešpatimi ir neturtingieji 
džiaugsis Izraelio šventuoju“ 
Iza. 29:19.

“Sulig ju darbais“
Šitoje Apreiškimo Knygos 

pranašystėje (20:12 15). kai 
bančioje apie teismo dieną, mi
rusieji “atsistojo ties Dievo sos
tu“, Dievo akivaizdon ; ir jie bu
vo tie. kurie darę “piktą“. Apie 
tokius kalbėjo Viešpats Jėzus, 
sakydamas, kad tie. “kurie pik
tą darė. kelsis (bus pabudinti iš 
mirties miego) i teismą (Jono 
5:29). Darbai, apie kuriuos čia 
kalbama, bus jų parodymas ti
kėjimo arba netikėjimo i tiesą, 
liudijančią apie Kristų, kurią 
apreiškė jiems atidarytos kny-

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalauki

te veltui spaudos šiuo adresu:
L. B. S. A.

212 E. 3rd St. 
Spring Vallev, III. 61362

NEMSIMINKi

i. Galima pagelbėt i sergantiems 
' reumatu, rankų ar ko jų skaus- 

Tautvaiiienės iš- mais, nutirpimu, jaučiant nuo-Taigi tyrinėtojai gana!
Įdomu, kad tuo reikalu; „et^nrr’e&i.ef.f ru« dau.

iŠ „oioGt™ dviejų vyriausl^ rabin^ senelio, o visi išlikę šaltiniai
^^dliUrifli tJ P to|miomonės yra skirtingos, teigia, kad pastarasis buvo

| Vienas jų. kilęs iš Europos,1 škotas. Todėl filosofą laikv-' Vl2 * psl ~ kainai 1 75 • S’9skite s > ffausite vaistus
Manoma, kad tokių ieški-’ yra daug laisvesnės minties»ti lietuvių kilmės nebūtų pa- Lietuvių kalba ta knyga S“ "arodvma,s' 

nių valstijai bus per metus šitų biblinių nuostatų aiški- £rinf'°.
pateikta tarp 400 ir 1,000. į nime. į (rem)

Sibile apiašymas ančių kai- pagelbsti. Užtikrinam pa-i
ba ”The Cemetery of Na- sėkmes, arba grąžiname pinigus 

', tions in the Siberian Tund-

jau išparduota. Ji labai tin-' 
ka dovanoti kitataučiams.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Bok 9112 

Newark, NJ. 07105

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEPTYNIS MJLIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes,'SUSIVIENIJIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reika'ingiausias 
apdraudas nuo 8100.00 ik, $10.00f».9C,

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? laba: pigią TERM 
apdraudą: ui $1,OOC.CO apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SIJV—AKCIDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama HetuviSkų 
klubų ir draugijų nariams. U? 81.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

gj„A—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
’ kuopų veikėjus, ir čie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

BUVO $4, DABAR MK$2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS 

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

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

Kitos tokios knygos neturime.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 

skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 
636 Broadway

So. Boston, Mass. 02127

r i
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Vietines žinios
! i•e***##******#***#*##*#**##**##*.--***##*##*##*#***#*#**************-

Gripas siaučia»-*****i i ■ *A. '
Hong Kbngo gripas dar 

vis neapleidžia Bostono. 
Vienus jis palieka, taip sa
kant, tik grybštelėjęs, o ki
tus ir labai nukankina. To
kių tarpe yra ir veiklusis ko
lonijos narys Antanas And
riulionis, kuris sU šia liga 
besigrumdamas tiek pavar
go, kad vos pajuda. Tą nela
bąją viešnią iš savo buto jis 
išvarė, bet pats žada dar sa
vaitę j lauką neišeiti.

Gripas labai skaudžiai 
prikankino ir dr. Edvardą 
ir Mariją Jansonus, kurie ir
gi labai sunkiai iš tos ligos 
keliasi.

Visiems linkime vėl ge
ros sveikatos grįžimo.

Aukojo Baltui

Po S10 aukojo Baltui B. 
ir K. Baeianskai ir A. Ja
nuška. J. Adomonis S5.

Bostone lankėsi įžymūs 

lietuviai šachmatininkai

Į Bostoną švenčių buvo 
suvažiavę anksčiau pasižy
mėję So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos šachmatinin
kai: Gediminas Šveikaus
kas (1959 ir 1964 m. Bosto
no čempionas), jo brolis Le
opoldas, kuris dabar profe
soriauja N. York City ko
legijoje, abu iš New Yorko; 
Gediminas Kuodis (1957 ir 
1958 m. Bostono B klasės 
čempionas) iš VVashington. 
D.C., Ramūnas Girnius iš 
Pittsburgho, Pa., ir Saulius 
Girnius iš Cleiando. Ohio.

Ramūnas Girnius, tik pra
eitą vasarą vedęs, čia šven
čių metu vieši pas savo tė
vus su savo šaunia lietuvaite 
žmonele Mirga. Čia buvo 
progos su šia jauna šeima 
susipažinti ir bostoniečiams 
bičiuliams.

Savo tėvus aplankė 

inž. J. Valiukonis

Per šventes Bostonan buvo 
atvykęs elektronikos inžinie
rius Jurgis Valiukonis savo 
tėvų Elenos ir Jono Valiu- 
konių aplankyti.

Inž. J. Valiukonis tarnau
ja laive, kuris tiria vandeny
nus. Dirbdamas šį mokslinį 
darbą, jis 3 mėnesius plau
kioja jūroje ir 3 vaikščioja 
žeme.

Šia proga jis įteikė Kelei
viui paremti $10. Už tai jam 
nuoširdus ačiū.

Lankėsi L. Ausiejus

Kalėdų švenčių švęsti pas 
tėvus buvo atvykęs Linas 
Ausiejus, kuris dabar atlie
ka karinę prievolę.

Įsigijo knygų

Feliksas Kontautas iš So. 
Bostono Kalėdų dovanoms 
mūsų įstaigoje pirko lietu
viškų knygų net už kelioliką 
dolerių. Tai turėtų būti gra
žus pavyzdys ir kitiems, ku
rie įvairiom progom rūpina
si, ką dovanoti geram bičiu
liui.

KAS TURI DARBĄ“?

Dėkojame S. šnekutienei 
už mums atiduotą Darbo 
1949 metu nr. 3(7). Bet 
mums dar trūksia šių nume
rių: 1951 m.— K 11). 1952 
m. — 1(13). l:»52 m. — 3 
(18) ir 1954 m. — 2(21).

Kas tuos numerius turi ir 
galėtų mums perleisti. būtu
me labai dėkir.gi.

Keleivio administracija

T. A. Žičkus baigė 

universitetą

Tomas Arūr.as Žičkus, 
studijavęs Bostono univer
sitete geologiją, universitetą 
baigė gruodžio 20 d., gauda
mas bakalaun laipsnį. Jis 
yra priimtas į graduate 
School. kur sieks magistro 
laipsnio toje pačioje srityje. 
Nuo sausio pradžios jis iš
vyksta iš Bostono į Wa- 
shingtona tęsti studijų ir 
dirbti.

Jo brolis Raimundas pra
eitą pavasari ra gavęs ma
gistro laipsni ir dabar yra 
Technical O ations kom
panijos vedėja' (manager), 
o taip pat pr adėjo ruoštis 
daktaro laipsniui.

Kalėdų Eglutė pavyko

Nors praeitą šeštadienį 
buvo nepaprastai blogas o- 
ras. bet į Bostono lituanisti
nės mokyklos Kalėdų Eglu
tę Lietuvių Piiečių D-jos sa
lėje susirinko gražus būrys 
mokinių ir jų tėvų. čia buvo 
suvaidintas Lidijos Jasins
kienės paruoštas vaidinimė
lis mažiesiems. Janinos Am- 
bi aziejienės diriguojamas 
mokinių choras pagiedojo 
kalėdinių giesmių, Paulinos 
Kalvaitienės ir Vidos Klei- 
nienės vadovaujami pirma
klasiai pažaidė, visi sulaukė 
Kalėdų senelio ir dovanų.

Pagrobė $800,000

šeštadienį netoli Boston 
Garden 3 plėšikai užpuolė 
Brinko bendrovės automo
bili ir pagrobė $800,000. 
Plėšikai kolkas nesugauti.

T ai didžiausias panašios 
rūšies apiplėšimas pastaruo
ju metu.

1962 m. prie Plymoutho 
buvo apiplėštas pašto auto
mobilis ir pagrobta $1.5 mik 
1950 m. buvo apiplėšta ta 
pati Brinko įstaiga ir pa
grobta 1.2 mik dolerių.

Laisvės Varpas uždarytas?

Laisvės Varpo radijo ve
dėjas Petras Viščinis sekma
dienį pranešė, kad Laisvės 
Varpas uždaromas, nes ta 
stotis, kuria buvo naudoja
masi, nepratęsia sutarties, o 
kitos tinkamos stoties ne-į. 
rasta. Į valdybos prašymą 
skubiai pasisakyti, ar Lais-i 
vės Varpą uždaryti, ar jam! 
išnuomoti pusę valandos P. 
Viščinio Lietuvių radijo va
landoje, iš sprendėjų ir 
klausytojų teatsiliepė tik po 
kelioliką asmenų.

Valdybos pirmininkas A. 
Andriulionis paklaustas pa
reiškė, kad, pasveikus val
dybos nariams (dabar be
veik visi serga), bus sušauk
tas valdybos posėdis, nutar
ta sprendėjų susirinkimo 
diena ir laukiama jo galuti
nio sprendimo.

Korektūros klaida

PIGIAUSIA

IR

GERIAUSIA

DOVANA!

Dovanokite savo drau

gams ir bičiuliams metinę 

Keleivio prenumeratą. Jums 

atsieis tik $5, o tas, kuriam 

ji bus dovanota, per metus

Praeitame numery buvo k" Keki'
parašyta, kad dr. S. J. Vai- vį, jus tikrai atsimins, 
čaitis Bostone lankėsi su
žmona ir dukrele Nina, o -
turėjo būti su dukrele Nida. ■

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway., South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“ 
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shalina ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

5%Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

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

ĮPft D1NIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

< ► < > TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd i
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTt ; 
! Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
:; SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
3 Rflpsstingai taisome laikrodžiui 

žiedus, papuožalua

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M
598 Broadway 

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

Išnuomojama- butas—4 kam-1 L 
bariai, vonia, naujas stikliniais e 
langais uždara- balkonas, pir- » 
mani aukšte. į

Ten pat išnuomojamas tre
čiame aukšte -u baldais kamba-

A. J. NAUAKSY
Real Estate & Insurance 

321 County Club Rd-
__.. . rvs vvresnio amžiaus vyrui arNewton Centre, Mass. 021o9j ^^1.

Kreipti': 61 <i St., II aukštas, 
So. Bostone. (53)

Tel. 332-2645

tooeeoeeoosc^

R The Apothecary
LIETUVIŠKA T IKK A VAISTINE

Parduodame tiktai raistus, įšpiiocme gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką rūstiną.
Sav. Emanuei L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm. *

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

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sek

Tai veltui

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burneri pagerinti Texaeo s Elame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42G . Mes rūpes
tingai atliekame tą darba. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124.
21 valandų patarnavimas

GE 6 1204

Fuel Chief
OHHCAT1NG E3UII

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau 

vis Ką, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią

4 4 44 !
U
4 4

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854
► «»-44<4»

» uorei 
Tek

i

k

K Trans-Atlantic Travel Service
e 3;

Peter Maksvytis
Carp«*nter & Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
A.tlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pasia:ų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va- 
'ardu vakaro.

Telefonas: 698-8675

Flood Square 
tiardivare Co.
Savininkas S. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAI 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Bsnjamin Moore Dažni 
Popieros Sienoms

stiklas Langams 
Visokia reikmenys narnama

Reikmenys plumberiama 
Visokie eeležiea daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

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

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 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9—5
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

390 W. Broą<Jway .
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

(Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8*2868 

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri si4inčia
siuntinius tiesiog ii W 

Taipogi tarpininkaujame per • terjo į Lietuvą ir kitas Husi
tam tikras įstaigas atsikviesti; »rįti». gj* y,Į.
gimmes čia pas save į svečius Įjama |įetuviikai, patarnau

jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

ar nuokalniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A- Schyrinski

„Keleivis1 
jūsų draugas!

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiikai

18 BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
lcraitua

Pristatymas greitas ir 
gar£*taui>ta s

Atidaryti ^įarbo dienomis 

nuo 9 vaL ryto iki S vai- vak.
o ieitadieniais 

nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

331 W. Broadsvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis


