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Keri sumažinti mokesčius dėl
politinės reklamos
Numatyta daug palengvinimų mokesčių mokėtojams

ir pensininkams, bet jie nebus įvykdyti, nes padaryti tik
astovų politiniais su met imsis, neatsižvelgiant į realių pa
dėtį. Arba įstatymo projektas bus pakeistas, arba prezi
dentas jį vetuos. Bet mažo pagerėjimo galima laukti.

Mokesčių klausimas yra gos pažiūros tai pilnai įvyklabai aktualus vyriausybei, į dyti negali. Vadinasi, jie ybet jis nemažiau svarbus ir ra labai geri atstovai, tad
visiems piliečiams, iš kurių verta juos rinkti ir kitą kar
kišenės kasmet tie mokesčiai tą tai ar kitai partijai atsto
vienokia ar kitokia forma iš vauti.
plaukia. Tad visai supran
tama kad, pastaruoju metu
Tuo taipu prezidentui rū
kongrese pradėjus svarsty pi, kad vyriausybė neliktų
ti naują mokesčių įstatymą, be būtinos sumos pajamų.
visų dėmesis kaip tik ir nu Gi šį projektą priėmus, ji ne
kreiptas į tą opų reikalą.
tektų bilionų dolerių savo
Kas gi čia yra kalbama, uždaviniams vykdyti. Žino
siūloma ar sprendžiama ma, galima buvo, nenorint
naujo tame naujame įstaty mažinti vyriausybės paja
me?
mas, padidinti mokesčius įGruodžio 11d. senato nu monėms ir turtuoliams, o
tarimu, iki šiol buvusi 600 juos atitinkamai palengvinti
dolerių asmeniui nuo mokes neturtingiesiems, nesumaži
čių nurašoma suma turėtų nant vyriausybės gaunamos
būti padidinta iki 700 dol. sumos, bet politikieriai te
o nuo 1971 m. —- iki 800 dol. nenorėjo daryti, nes jie nuo
1970 m. dar bus išskaito- stambiųjų pramonininkų ir
ma iš uždarbio 5% mokamų prekybininkų įtakos dar
mokėsiu sumos papildomai. J daugiau priklauso, negu nuo
Buvo nutarta pakelti pen-j eilinių piliečių. Taigi ir čia
sijas vidutiniškai 15%. o da- j nusvėrė politika, bet ne gebartinę mažiausią, kuri yra raširdystė.
55 dol., padidinti iki 100 do
lerių asmeniui, gi porai iDabar šias skirtingas pa
ki 150 dol.
žiūras gal suderins speciali
Asmuo, sulaukęs 60 metų komisija, bet nėra vilties,
amžiaus galėtų išeiti į pen- kad mokesčiai būtų pakeisti
-siją, gaudamas du trečdaliu taip. kaip senatas nubalsavo.
pilnos jam priklausančios Tas projektas gal bus priar
pensijos.
tintas prie prezidento pažiūVisi 65 m. amžiaus mo- ros fcac| §is įstatymo neve
kesčių mokėtojai galėtų nu tuotų. kaip yra žadėjęs.
rašyti nuo mokesčių savo
medicinos išlaidas.
legijose 325 dolerių.
Invalidams būtų galima
nurašyti 600 dolerių kelio-*
nės į darbą išlaidų.
Seniau įmonės gulėjo nu
rašyti nuo mokesčių T% sa-,
vo visų pajamų įmonės pato
bulinimo reikalams, 6 dabar
tebūtų galima nurašyti tam
tikslui tik pirmuosius 10,000
dolerių.
Pagal tokius projektus,
nuo mokesičų būtų atleista
apie 5 mil. neturtingųjų ir
suteikta palengvinimų dar
apie 7 milionam mažai už
dirbančių.
Senatas tokį projektą pri
ėmė 69 balsais prieš 22. bet
jis dar gerokai skiriasi nuo
Atstovų rūmų primtojo pro
jekto, o dar labiau nuo prez.
Nixono nuomonės tuo klau
simu, kuris tokį įstatymą
žada vetuoti.
Kodėl toks net trijų pa
žiūrų į šį aktualų klausimą
skirtingumas?
Atstovų rūmams ir senatui
šiuo atveju rūpi gal ne vien

Ffito valdyba jau
pasidalino pareigas
Gruodžio 7 d. išrinktoji
nauja Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto valdyba, šitaip pasidalino pareigąp: pirm. dr. Kęstutis J.
Valiūnas, vicepirm. Juozas
Audėnas ir dr. Bronius Nemickas. 3ekr. Stasys Dzikas,
finansų tvarkytojas inž. Jur
gis Valaitis, narys mokslo ir
studijų reikalams prof. dr.
Jonas Puzinas ir narys jau
nimo reikalams Romas Kezys.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VUko) seimo, pase džiavusio gruodžio 6-7 dienom New Yorke, nariai ir dalis svečią. Bav. senatorius DaaM B. Brew-

Baisi nelaimė įvyko Pajudino New Jersey $20 bil. socialiniams

Neiv Yorke teis

Česmdių šeimoje

sukčių lizdą

reikalams

politmalderį DeSapio

Praeitą savaitę savo na
muose Greenville, R.I., buvo
nužudvta Danutė ČesnulytėMarzilli’ienė ir jų 6 metų
sūnus Markas. Jie palaidoti
tt j o i
/ • d *
\
kapinėse*gniidžio 13 d™

Teisingumo organai, su
rinkę žinių apie gemblerių
viešpatavimą New Jersey
valstijoje, pradėjo išsamiau
tyrinėti tenykščių gengsterių darbus ir jų įtaką politi
kieriams- To pasėkoje buvo
suimtas
užstatą pa
leistas Union apskrities tei
sėjas De Vita. kaltinamas
mėginęs papirkti prokurorą
Cosa Nostra byloje. Suspen
duotas ir New Jersey vyr.
teisėjas De Mauro, atsisakęs
atsakyti į federalinio grand
jurv klausimus.
Ponas Newarko majoras
Addonizio taip pat prisiden
gė konstitucijos 5 papildy
mu, kinis leidžia atsisakyti
liudyti, jei tuo gali pats sau
pakenkti. Jis buvo klausia
mas, ar buvo gavęs ^dova
nų“ iš kontraktorių.
Iki šiol New Jersey buvo
Mafijos tvirtovė, tad kalti
namų panašiais veiksmais
dar bus rasta ir daugiau.

Prez. Johnsono sudaryta
komisija smurto priežastims
tirti, kuriai vadovavo buv.
prezidento
Eisenhowerio
brolis, paskelbė savo tyrimų
davinius. Ji ragina vyriau
sybę skirti mažiau lėšų gink
lams ir erdvės tyrimams, o
daugiau skurdui krašte nai
kinti, švietimui, pigių butų
statybai, šalpai.

Carmine G. DeSapio iki
šiol buvo žymus įvairių poli
tikierių ramstis, kuris jiems
suorganizuodavo rinkiminę
propagandą ir vieną ar kitą
politikos žymūną įstatydavo
į pageidaujamą valdžios kė
dę. Jis taip pasodino į New
Yorko majoro sostą Robert
Wagnerį, į gubernatorius
nominavo Averel Harrima
ną ir tt.
Pastaruoju laiku jam yra
iškelta byla už bandymus
papirkti ir kitus veiksmus,
susijusius su kriminalistų
sindikato Mafijos ar Cosa
Nostra veikla. Dabar šiam
politikierių rėmėjui gresia Leit. WUham CaHey, atvykęs {
15 metų kalėjimo ir didelė Peatagoaą. Washiagtone, .kar
jis apklausinėjamas dėl 160 dpiniginė bausmė.

I

Kapmese gruodžio 13 d..
Suimtas nužudytosios vy
ras ir kaltinamas įvykdęs tą
baisų nusikaltimą.
Mūsų gili užuojauta liū
dintiems tėvams ir seseriai.
Nužudytosios motina Apolonija gyvera Bostone, o
tėvas inžinierius Vytautas
Česnulis laikinai Puerto Ki
čo, kur jis komandiruotas
bendrovės ten jos vykdomų
darbų prižiūrėti.
Jų antroji duktė siekia
daktaro laipsnio Harvardo
universitete.

Graikija pasitraukė
iš Europos Tarybos
Kaip žinoma, dabar Grai
kiją valdo karinė diktatūra,
kurią Vakarų demokratijos
smerkia. Graikija priklausė
Europos Tarybai, kurią su
daro 18 valstybių užsienių
reikalų ministrai. Jos tikslas
skatinti Europos demokrati
niu valstybių vienybę ir ves
ti jas į ateities Jungtinę Eu
ropą. ’

Teroro veiksmai

Kadangi Graikija nuėjo
nedemokratiniu keliu, tai
Europos Taryba nutarė ją
suspenduoti, bet Graikija,
nelaukdama to nutarimo
pranešimo, pati pasitraukė
iš tarybos ir tam įvykiui pa
minėti net paskelbė tautinę
šventę, nes. esą, nuo dabar
būsianti savo politikoje vi
siškai nepriklausoma.

Italijoje
Romoj ir Milane sprogo Nušovė du oro
4 bombos, užmušusios 13 ir
sužeį'dusioš 109 asmenis.
Rombj sprogo 3 bombos,
sužeiduslb<18 flsmenn

Mi-I

piratus
Du
vu oro
oru piratai,
Pirauu’ arabas
araoas ir
ir

lane žemės banke tik viena!
707 nubomba užmušė i13*? žmonių irijos
: lėktuvą Boemng
T
.
sužeidė oo
i kreipti i Pietų Jemeną. Bet
lėktuvui nusileidus Atėnų

»

Komisija sako, kad, ne
kreipiant didesnio dėmesio
į šias vidaus negeroves, grės
kraštui didelis pavojus iš vi
daus, kaip jis gresia ir iš už
sienio. Kaip žuvo Romos
imperija, pasiekusi aukš
čiausios galybės, taip gali
žūti ir JAV, jeigu nebus su
sirūpinta šiomis vidaus ne
gerovėmis.

M. Kopechne lavonas
nebus skrodžiamas
I

Juano viešbučiuose

rys.

viliaią pietą vietnamiečią
dymo Sons My vietovėje.

Visi diktatoriai

Komisijos nuomone, karą
Vietname baigus, kasmet so nepamiršta savęs
cialiniams reikalams turėtų
Pakistano prezidentas yra
būti skiriama bent 20 bil.
dolerių.
spaudžiamas įsakyti ištirti,
kokiu būdu buvęs diktato
rius maršalas Ayab ir jo šei
Dahomey valstybėje ma susikrovė didelius turtus.
Spėjama, kad Ayab, "šven
penktas perversmas tai tarnaudamas kraštui“,
susidėjo apie $350 milionų.
Afrikoje yra nedidelė
Reikalaujama, kad Ayab
valstybėlė (vos 1 mil. 700 būtų patrauktas atsakomy
tūkstančių gyventojų), kuri bėn už nusikaltimą kraštui,
prieš 9 metus gavo nepri-i diktatorinį valdymą ir kons
klausomybę. Gyvenimas ten titucijos nelegalų pakeitimą.
vargingas, žmonės gyvena
Ayab "karaliavo“ nuo
iš palmių alyvos gamybos.
Nors dar nė dešimtmečio ne 1958 m. iki šių metų pra
pagyventa nepriklausomai, džios, kada jis pats, matyda
bet jau ten buvo 5 pervers mas nebegalįs krašto suval
mai. Ir paskutinį neseniai į dyti. atsisakė iš prezidento
vykdė du pulkininkai, susi pareigų.

Wilkes Barre, Pa., distrikto teisėjas nutarė neleisti
skrosti šen. E. Kennedžio
automobily važiavusios ir
nuskendusios Marijos Ko
pechne lavono. Kadangi tas
reikalas buvo taip ilgai nu
tęstas, tai dabar ir skrodino
nauda jau būtų labai abejo
tina.
Sausio 5 d. prasidės tos
bylos liudininkų apklausinė
jimas. Tarp liudininkų bus
šen. Kennedy ir 5 vyrai ir
dėl kariuomenės vado
moterys, kurie buvo vaka- varžę
vybėj
ruškoje kartu su senatorium
ir nuskendusiąją.
Apklausinėjimas, pagal
Mass. aukšč. teismo nutari Rašytojai smerkia
mą. bus uždaras, be laikraš
tininkų ir kitų pašalinių as Maskvos terorą
menų.
Visa eilė įžvmiųjų laisvo
jo pasaulio rašvtoju smerkia
Bombos sesiuose San Maskvą dėl rašytojo A. Solženicino persekiojimo.

Puerto Rico sostinėje Skn
Juane net šešiuose viešbu
čiuose sprogo ten padėtos
bombos. Viena bomba spro
kad, va, kaip jie rūpinasi jų komunistus. Be to. vra įtari- I
VieP!
’?u®ovS go restorane. Laimė, kad
reikalais, kaip jie stengi mo, kad Ui gali būti ir už- P°l,ci)a' 0 k,t» kelelv“nebuvo žmonių aukų.
padėti paskiram žmogui ir šiemečių darbas. Ypač krei-i
Piratai į lėktuvą buvo įAišku, tas teroras vykdo
tiktai dėl prezidento skirtin-! piamos akys į Graikiją.
I sėdę Madride.
mas politiniais sumetimais.

f

ater, Maryhado dnaokntaa, yra kahiaamas, kad ai atitinkaną įtaką nustatėm! pašto pataraavimą kainas paėraą»$24,5M
kyšį. Jis bavo Palto įstaigą ir
civiliais tarnybas komiteto aa>

Soridij-fcmij

Maršalas Klementij Vorošilovas,
88 ai. amž., iškilęs į bolševikinės
valdžios viršūnęs ir vėl nustasn
tas Chruščiovo, .neseniai mirė
Maskvoje, jau nesulaukęs dides
nio dėmesio.

derybos

pertrauktos

Sovietų - kinų derybos
dėl pasienio nesusipratimų
ir kitų ginčų tuo tarpu nu
trauktos, ir Sovietijos dele
gacijos galva V. Kuznecovas
grįžo į Maskvą neva daly
vauti Aukščiausios tarybos
Kaip žinoma, Solženici- posėdžiuose. Bet sklinda
nas buvo pašalintas iš sovie gandai, kad tos derybos ne
tų rašytojų sąjungos, nes ra vykstančios sklandžiai, ir ki
šė ne pagal partijos liniją ir niečiai įžiūri slaptus Mask
valdžios norus.
vos pasirengimus pulti Kini- S**- Reherto Kennedžio žudikas
Aplamai, pastaruoju lai- ją. Tokiam netikėtumui ir' Sirhan B. Sirhan. kuris Kaliforku jau čiamas Sovietų Są- komunistinė Kinija rengiasi rijos kalėjimo mirties kameroje
jungoje stalinistinės dvasios ir net evakujoa iš miestų rira® paskelbęs bado streiką Dair teroro atgijimas.
' nereikalingas gyventojus, i **r jis vėl pradėjo valgyti.

i
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vą dėl Lietuvos laisvės ligi pat paskutinio savo atdūsio.
Vokietijoje išėjo knyga,
Sunkiai sirgdamas ir kelerius metus bodamas pririe
lietuviui įdomi savo turimu
ir autoriumi, nes jis gimęs
tas prie lovos, jis parašė du tomu vertingą prisiminimų,1
1931 m. Lietuvoje. Jos var
kurie rodys būsimoms kartoms tikrą Lietuvę* darbo są-•
jūdžio praeitį, kurią mūsų krašto okupantas stengiasi iš- ' SPAUDĄ PAVARČIUS nę krizę Rytų Vokietijai ir das gana ilgas ir dviem kal
Čekoslovakijai, bet vokie- bomis — vokiečių ir rusų:
kreiptai vaizduoti.
Jr. &
,
1
Net ir būdamas ligonis ir pasiekęs 85
‘amžiaus.! Seno rusų revoliucionie- čiai kažkaip iš jos išsigydė Trotz Allem Wir Werden
riaus Valentinovo (Volskio) be savų Dubčekų. Vokietis Siegen — Vsio ravno my po
Steponas Kaitys išsaugojo savo aštrų protų ir galėjo eiti
m
m . gleiati dart)ininkaa dabar. „koma> biedim! (Mes vis dėlto lai
kartu su gyvenamuoju laikotarpiu. Tvirtai Vydamasis rusų kaiba atsjminimai jdo. pagaminus pusantro karto mėsime!). Parašė Wolfgansavo nusistatymo, kad Lietuvo tun būti laisva ir demo- mūs
iauno n904
mūs jauno
(1904 metais)
metais) rimuria.i
daugiau ni
už avietini
sovietinį, deltai
čekai, gas Straussas, kuris 3 metus
kratinė, jie nesitikėjo stubuklų. Jis numatė, kad kova dėl Lenino nuotaikų apibūdini- matyti, nesitikėjo ekonomi lankė pradinę mokyklą Lie
tėvynės lais* ės bus ilga, ir todėl kvietė jaunąją kaitą įsi niu. Atsiminimus pernai nę sveikatą atgauti be refor tuvoje, bet 1941 m. su tėvais
jungti į tą kovą. Jis ragino pasitikėti ne tiek svetimųjų pa anglų kalba išleido Oxfordo mų žmoniškesnio socializmo išvyko apsigyventi Mecklengalba. kiek savo pajėgomis.
universiteto leidykla. Juos. kryptimi. Rytų vokietis gy- burge (Vokietijoj). Karo
Stepono Kairio nuopelnas, kad Lietuvos vardas l recenzuoja Amerikoj apsi-i venimo sąlygomis bene pri- pabaigoje ta sritis pateko
vra žinomas tarptautiniame
tarotautiniame darbo' žmonių sąjū
saiū- gyvenęs rusas menševikas: lygsta lietuviui Lietuvoje
Lietuvoje, sovietų
sovietu - kariškai valdžiai.
šiandien yra
prof.
Dailinąs,
kelių
veikalų
nes
vienas
ju
syki
pareiškė
:
Čia jis išėjo gimnazijų, rusų
dyje. Atvykęs į Vakarus. Steponas Kairys tuoj pradėjo
apie
Sovietija
autorius,
žur
"Gydytojas
ir
technikas
ga

buvo areštuotas kaip šnipas
organizuoti Rytų Europos kraštų socialdemokratus ir kar
nale
The
Problems
of
Comli
puikiai
gyventi
mūsų
de
ir 22 metų amžiaus išsiųstas
tu su kitais rūpintis, kad būtų atgaivintas Socialistų inter
munism, kurį Amerikos val mokratinėje respublikoje, į 25 metų tremti. Pateko į
nacionalas. Kai tas buvo padaryta, Stepono Kairio pastan
džia leidžia Washingtone. bet rašytojas ir menininkas Vorkutą, kur 1953 m. daly- ,
gos buvo nukreiptos į Lietuvos Socialdemokratų partijos Ten jis pasakoja:
turi, kaip paleistuvė, kas vavo kaliniu sukilime kartu
mpažinimą Soc. Internacionalo nariu. Tai buvo pasiekta
Rusų socialdemokratijos dien save pardavinėti.
su pabaltiečiais ir kitais ka
1953 metais.
Šiuos dalykus iškelia Lon liniais. Chruščiovui ėmus
abiejų sparnų (bolševikų ir
Praėjo penkeri metai nuo Stepono Kairio mirties. menševikų) nuotaikas prisi dono Times savo literatūros tartis su Adenaueriu, 1956
Liūdna sukaktis, bet, ją minėdami, galime nors tuo ramin- mindamas, Valentinovas ta priede, recenzuodamas Ang m. buvo paleistas Rytų Vo
is, kad Stepono.Kairio pastangos nenuėjo vaitui. Demo ria: ”Mūsų vadų nesupran lijoje
išėjusią
Dovydo kietijon sykiu su kitais vo-.
kratinė. jis nesitikėjo stebuklų. Jis numatė, kad kova dėl tama nepakanta, kuri Leni Childs knyga East Germany, kiečių belaisviais ir kali
• ♦ *
kartoje, bet. kas svarbiausia, jos yra gyvos ir pavergtoje ne reiškėsi tiesiog žvėriškai,
niais. Iš čia pabėgo -Vakarų
Prancūzijon pabėgęs ir Vokietijon ir apsigyveno
tėvynėje. O praeitų metų įvykiai Čekoslovakijoje parodė, buvo klaida. Leninas nenokad demokratinis socializmas yra vienintelė ideologija, rėjo priimti ničnieko, kas jos piliečiu tapęs vengrų vei- Muenchene.
♦ * •
it ų
kuri yra priimtina visoms kovojančioms dėl laisvės Rytų nesutiko su jo nuomone. To kėjas Francois Fejto jau pa
rašė
du
tomu
Histoire
dės
kiose
sąlygose
kaip
gi
gali

Veikalo
vardas
primena
Europos tautoms.
ma buvo šlietis prie bolševi- democracies populaires, kur Hitllerio šūki: šiandien val
J kų, aklai tikėjusių vien Le- nušviečia Rytų Europos ta dom Vokietiją, rytoj — visą
1 ninu?i“
riamų "liaudies demokrati pasaulį! Jo turinį recenzuo
Senstelėjęs Leninas prieš ni“ istoriia Stalino ir r»o io ja amerikiečių ukrainiečių
mirtį, atrodo, suabejojo sa laikais. Pirmas tomas išėjos bertaininis anglų kalba žur
vo neapykarta. Straipsnyje 1952 metais. Komunistinia-! naias The Ukrainian Ouar"Geriau mažiau, bet geriau“ me pasauly tada tik viena terly. Knyga turinti 180 psl.
(1923 m.) jis suokė savuo Jugoslavija šiaušėsi nneš ir padalinta į tris skyrius.
sius mažiau pasitikėti savo Maskvos diktatūra. Kitose Pirmoje dalyje Straussas
tikslu aš aplankiau visus menamu
neklaidingumu, Rvtu Europos tautose, nebo bendrais bruožais pavaiz
kontinentus ir valstybes, kur Rasė: ’ Atėjo laikas mums dama jų tautiniu nusistaty duoja rusu. gudu. gruzinų,
1879. L U miręs 1964. XII. 16)
tiktai yra didesnis lietuvių grįžti į protą. Būtų bloga, mų ir ekonominiu sąlygų, lietuvių, ukrainiečių ir kitų
telkinys. Tų kelionių patirtį jei remtumės įsitikinimu, Maskva visur grojo pirmą "revoliucionierius ir kontr
smuiką, ir jo balso visi klau revoliucionierius“. Antroje
susumuodama^ galiu pa- kad mes viską žinome“,
sė.
reikšti, jog višūr lietuvis y-?
* * *
dalyje svarsto vengrų sukili
Gruodžio 16 d. suėjo penkeri metai nuo Stepono Kai
Antrasis Feito tomas nu mų, Rvtų Europos tautu na
ra
gyvas,
veiklus,
intelektu-'
Rytų
Vokietiją
(ir
sovierio, ilgalaikio Lietuvos Socialdemokratų partijos veikėjo
aliai ir materialiai žengiąs tų Lietuvą?) galima prily šviečia 1953-1968 metų lai cionalizmą ir lenkų bei ry
ir. vado, mirties. Kilęs iš valstiečių šeimos ir išėjęs techni
ginti Amerikos mului, kuris kotarpį. Londono Times li tų vokiečių jaunimą. Trečio
pirmyn.“ -n ..
kos mokslus, Steponas Kairys nuo jaunų dienų suprato
visais
savo tėvu (asilu) nesidi- teratūros priedas sako. jog je spėlioja apie sovietu im->
Priminęs, kad su
reikalą tarnauti savo tautai. Dar būdamas universiteto
veiksniais Vliko santykiai džiuoja ir negali tikėtis su- šio laikotarpio Rvtų Euro perijos likimą, kuris būsiąs
studentas, jis įsijungė į tuo laiku kovingiausią organizaci
buvo geri, pasidžiaugęs Ka- laukti įpėdinių. Maskvos pos tautų istorija tiek mar "nei komunizmas, nei kapi
ją, — Lietuvos Socialdemokratų partiją, — kuri labai sun
nados lietuvių visuomenės santvarka atnešė ekonomi- ga. kad sunku susekti bend talizmas“.
kiomis sąlygomis kovojo prieš caro valdžią ir dėl lietuvių
» • •
rus bruožus. Komunistų vie
veikla ir jos ypatinga paratautos laisvės. Nebodamas pavojaus ir atsisakęs nuo pa
nybę ardė ne viena Jugosla
"Kas raudonąja imperija
,ma Vilkui ir pareiškęs viltį,
vija, bet ir Kini ja, kuri ne sugriaus?“ Autorius netiki
togaus gyvenimo, jis ėjo tuo keliu, kuris, jo įsitikinimu,
kad ir ateny j<A įnašas Vii- į
tik suskaldė tariama mark Vakarams, kurie, sako, vi
turėjo išlaisvinti Lietuvos darbo žmogų iš išnaudojimo, o
kui bus tvirtas ir vis didės- bendravimui, bet, kas yra
sizmo-leninizmo uolą, bet
visą tautą — iš priklausymo svetimai valstybei.
nis, dr. K. J. Valiūnas tęsė: dar svarbiau, tarptautinės kirto mirtiną smūgi Maskvos sai nesidomi Rytų Europa
ir nei rankos jos naudai ne
Dar caro priespaudos laikais jis dirba slaptoje lietu Dr. Kęstutis J. Valiūnas, vėl iš
"Peržvelgus laisvojo pa- veiklos vystymui. Tarptau- ideologiniam
autoritetui. pakelsiu. Visa viltis išsilais
vių spaudoje, dalyvauja 1905 metais Didžiajame Vilniaus rinktas Vliko
saulio lietuyįų .pajėgas bei tinėje veikloje Vlikas glau- Rytu Europai tiesioginio po
seime, reikalauja lietuvių tautai daugiau teisių. Pirmojo
organizacinę struktūra, ten-, džiai bendradarbiavo su Lie veikio Kinija gal mažiau tu vinti yra stiprus laisvės troš
pasaulinio karo metu jis su kitais Lietuvos veikėjais (1917
ka džiaugtis, kad beveik be tuvosdiplomatiifc tarnyba. rėjo, negu Jugoslavija, nes kimas didrusių diktatūros
Tarptautinėje srityje jū rytų europiečiui nesupran pavergtose tautose, o šių em.) sušaukė Vilniaus konferenciją, kuri privedė prie Lie
išimties jie savo pavergto
sama virš šimto. Straussas,
tuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. Kada kaikas DR. K. VALIŪNO ŽODIS, krašto nėra pamiršę, kad or- sų valdyba reiškėsi pozity- tama. kodėl kinai vienu me atrodo, yra plačiai apsiskai
ganizacinė struktūra gerėja i viai, bet toji veikla ateityje tu kurstė lenkus spirtis ru tęs, nes šaltiniais išvardina
iš socialdemokratų atsidūrė kryžkely, Steponas Kairys
ATIDARANT VLIKO
ir kad geros valios lietuviai' turėtų būti dar daugiau su- sams, o vėliau gyrė rusus už apie šimtą knygų ir 87 pa
pasirinko demokratinio socializmo ir Lietuvos nepriklau j
SEIMĄ
beveik be iokiu išimčių viso-1 stiprinta. Kiekvieno krašto, nužudymą prieš juos sukilu
somybės kelią. Su juo nuėjo ir sąmoningas Lietuvos dar
saulinės spaudos pareiški
mis savo išgalėmis remia t kuriame yra lietuvių, orga- sio vengro Nagy ir pritarė mus. Iš recenzijos neaišku,,
bo sąjūdis, kaimo ir miesto darbo žmonės.
' Vyriausio Lietuvos Išlaisokupacijai. kuriais lietuvių šaltiniais jis
Vertinant jo darbus iš istorinės perspektyvos, ne tik ! vinimo Komiteto (Vliko) Vliko veiklų ir supranta nizacijos turi dar stipriau į- Čekoslovakijos
•
♦
♦
darbo vertę, jo sunku- į taigoti savo gyvenamu krašnaudojosi, jeigu naudojosi.
Lietuvos nepriklausomybės šalininkai, bet net ir tie lietu I seimų gruodžio 6 d. atidarė mflsų
mus, bet kartu mato ir pa-J tų vyriausybes, naudoti vi
Fejto pabrėžia nacionaliz
viai, kuriems buvo lemta nueiti kitu keliu, šiandien turi ! jo valdybos pirm. dr. Kęstu
sas savo intelektualines, mo ir tautinių kultūrų su
siekiamus rezultatus.“
• H*
pripažinti, kad Stepono Kairio kelias buvo teisingas. Jei- tis J. Valiūnas. Čia mes duo
"Lietuvių išeivija dar nie kultūrines bei asmenines jė stiprėjimą visoje Rytų Euro
gwšiamwu|dauta, dabariryėi patekusi į Maskvos nelaisvę, dame jo kalbos ištraukas.
kuomet neturėjo savo eilėse gas Lietuvos bvlai remti. poje (prie kurios, atrodo.
turi savo kalbą, savo spaudą ir literatūrą, savo mokslo
nGI, BET VERTINGA
Pasveikinęs seimo narius tokio didelio skaičiaus ir Mes turime išeiti i ofenzyva, Baltijos kraštu jis nepriski
įstaigas ir savo susipratusią inteligentiją, tai čia didelis ir svečius, padėkojęs visiem, taip iškilių intelektualų, nie o nesistengti vytis įvykius iš ria). Gaila, kad neparyskiDOVANA
nuopelnas visų tų, kurie 1918-1919 metais nedvejodami kurie rėmė jo vadovaujamos kad neturėjo tiek daug aka paskos.
na, ar šiame nacionalizmo
Tai H. Tautvaišienės išnuėjo nepriklausomybės keliu. Ne paslaptis, kad anais valdybos darba, dr. K. Va deminio jaunimo ir niekuo
"Mes turime informuoti stiprėjime yra kokių "seno
bruožų,
gyvenimų
vergų stovykloje
laikais tokių vyrų buvo nedaug, o Steponas Kairys buvo liūnas pabrėžė, kad Vliko met dar nebuvo tokia turtin užsieniečius dar geresnėmis! jo“ nacionalizmo
Sibire
aprašymas
angių kal
valdybos
politika buvo ga materialiniais ištekliais. ir, kur tik galima, profesio-ikuris savo laiku verto ramų.
vienas iš labiausiai pasireiškusių.
Steponas Kairys išsiskyrė iš visų nepriklausomybės "nuoširdumo ir atvirumo po Mes turime tas jėgas dar naliniai paruoštomis prie- nH?Pey?e!!10‘I v®ngrus Tran- ba "The Cemetery of Na
laikotarpio veikėjų tuo, kad jis visą laiką liko ištikimas litika mūsų visų veiksniu at stipriau apjungti bei uždeg monėmis ir turime daryti i **.v“,J.0Je <r0?08> " įabar ftom in die Siberian Tund
ra", 112 psl., kaina $1.75.
demokratinei santvarkai. Jis taip pat nepadėjo ginklo tuo žvilgiu ir koncentruoto jud ti ryžtu kovai už teisybę ir viską, kad būtų įsteigtas
tė
nesugyventi
su
čekais,
o
rumo
svetimtaučių
linkme
“
.
Lietuvių kalba ta knyga
metu. kada kiti kapituliavo.
laisvę, žmogaus teises savo tuvių informacijų centras
lenkus vertė "ėsti“ lietuvius, jau išparduota. Ji labai tin
"Vliko valdybos, kaip ir pavergtam kraštui ir per užsieniečiams informuoti.
Išeivijos spaudoje kartais pasiginčijama dėl kaikurių
gudus ir ukrainiečius. Į Al ka dovanoti kitataučiams.
visas
Vliko darbas, buvo pa teikti visiems lietuviams vi
"Mūsų uždaviniai yra
mūsų profesorių laikysenos antrojo pasaulinio karo metu,
banija pabėgęs buvęs Gokąi Lietuva tapo iš eilės rusų ir vokiečių okupuota. Stepo švęstas vienam tikslui: Lie same laisvame pasaulyje perdaug rimti, ir laikas bė mulkos draugas stalinistas
nas Kairys tuo metu taip pat buvo universiteto profeso tuvos laisvės bylos klausimo mintį, jog vien materialinė ga perdaug greitai/ kad juos Mijala šiandien per radiją
rius, bet nei vienas iš jo studentų negalėtų jam ką nors kėlimui ir nepakeičiamo nu mis gėrybėmis žmogus nega būtų galima atlikti mažai ir leidinius kursto gomulkisistatymo principui — dirb li pasitenkinti.. Mums idea grupei žmonių. I ši darbų tu
STEPONO KAIRIO
nius komunistus nepamiršti
prikišti.
ti ir aukotis Lietuvos nepri lų ieškoti nereikia. Mūsų i- ri įsijungti visi. Vliko valdy
Vilniaus ir Vlovo!
PORTRETAS
Bolševikams atėjus, jis nemėgo jiems pataikauti, kad klausomybės atstatymui“.
ba
šiam
darbui,
kaip
iki
šiol.
dealas
yra
padiktuotas
mūsų
išsaugotų savo kailį ir negarfoino Stalino paveikslų, į ku
"Prieš trejus metus, per kenčiančio krašto. Nieko taip ir toliau tnri vadovauti,
Fejto pabrėžia didelį švie
riuos dabar spiaudo patys komunistai.
imdamas šias sunkias ir at gražesnio, prasmingesnio ir bet jai talkinti ir ja paremti
timo
pakilimą Rytų Europos
Vokiečių okupacijos metu Steponas Kairys suorgani sakingas pareigas, aš jums
tikslesnio lietuvis; gyvenan yra jft«u visu pareiga. Jūs liaudyje, bet nepaspėlioia,
zavo pogrindžio organizaciją, kuri vėliau virto Vliku. Ji žadėjau, kad Vliko veiklai
tis laisvajame pasaulyje, ne e«ate i ši darb» konkrečiai i- kokio lemtingo poveikio šis
siekė grąžinti Lietuvai laisvę. Dirbdamas universitete, jis sustiprinti ir daugiau jėgų gali darvti. kain tik stenotis si junge. ka rodo iūsu dahr- švietimas gali ateityje turėti.
akstino studentus skirti savo jėgas savo tautos laisvės ko mūsų darbui sutelkti bus tas krašto kančias lengvinti vavimas seime. Savanoriai Prisimindamas paaštrėju
vai. Vokiečiai, patyrę, kad jis yra vienas pogrindžio vadų, stengiamasi eiti į visuome ir kaip galima greičiau ar atkovoio Lietuvos nepri sius Maskvos nagos Čeko
norėjo jį sutarti, bet jam pavyko pasislėpti. Vėliau kito as ne, sudaryti dar stipresnį tinti mūsų brangios Lietuvos klausomybės atstatvma. Jū slovakijoje. autorius tomą
užnugarį, įjungiant kaip ga
vardu jb slaptai mėgino išvykti į užsienį, kur jį de
baigia viltimi, kad, gali bū
lima daugiau lietuvių į šį nepriklausomybės atstaty- sų savanoriškas darbas turi
legavo VlfluM* bet kelyje buvo suimtas.. Laimė, po kurio darba. Tam tikslui pasiekti
būti toks paveikus, kad lais ti, pačioje Maskvoje ne tru
"Mūsų
junęfaįfes
jėgos
laiku pavyko jam išeiti į laisvę.
va ir nepriklausoma Lietu kus "atsirasią Dubčekų“.
man buvo svarbu apžvelgti
♦ » •
ftrtekęa į Vakarus, Steponas Kairys tęsė polininę ko- visų lietuvių jėgas, ir tuo reikalingos ne tik savitarpio va vėl prisikeltų.“

Kas kitur rašoma

Fenkeri metai be Step. Kairio
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Ką Vliko pirmininkas kalbėjo
Vliko seimui
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uiODom

to apylinkės valdyba. Jis bus
į Merey kolegijos rūmuose. *
' Čia jau nebe kelių, o kelio-;
Nauju
teikė
labai
daug
skaičių,
iš
Hkos metų įprastinis balius,
Dar apie veKonį X Pilką
L. Sarapą
kurių matvti, kiek daug kai- Kiek man žinoma, į abu
Gruodžio 6 d. prie Pal-'
J Lietuvių Piliečių klubo mer, Mass., greitkely mirtipasidarbavo. Pateikė ir publikos užtenka, ir, tikriauLaokričio 22 d. Naujieno kas
*
*1
j *■ •
i*i
i
ėiia/ss*i
^važinėjo 47 m. amse ir lapkričio 26 d. Keleivy visą eilę pavardžių, tik gailia, nei viename tuščių vie- valdybą 1970 metama &>
į
•«
žiaus vyra Leonardą Sarapą.
po didesni straipsnį pasky ne visa , kui*ia^ buvo būtina ^1
_____
Juozas Tnbandis, vieepirm. Fajjkoįj^ didelė šeima,
riau prieš 10 metu mirusio paminėti._____________
Trumpai, labai įspūdinPammsjo prezidentą j Vincas Vieiaitis, aetar. Ju-^j^ tarpe yra ir įžvmus vievisuomeninirko Justino Pil
Aleksaadrą Sulgiaakį j !1Us
• 86 j
tos advokatas Richardas J.
kos paminėjimui. Nors ra gai. su meile ir humoru prabilo
dabartinis
Balfo
centro,
%T
.
.
7
.
t
TJ
J
tas
Mačys,
jo
pavad.
Kaz^
Saiuoas.
šiau atskirai ir šiek tiek skir
tinam. ne ta načia diena, o reikalų vedėjas, svetys iš i Neseniai mirusio Lietuvos mjeras J. Grigaitis, ižd. Jo-‘
beveik savaitės tarne, bet New Yorko, kun. Pranas respublikos buvusio prezi- nas Kasperas, iždo glob. Alvienas dalykas abiejuose Geisčiūnas. Sveikino žodžiu' d,ento "L nepnkteusomybės bertas J. Vieraitis ir AlberGavo JAV pilietybę
straipsniuose
pasikartojo. ir keletas vietinių veikėjų, o į akto pasirasytojo^Aleksand- tas G. Grudzinskas, šeim.
taipgi
buvo
sveikinimų
ras-Į
ro
^tulgjnskio
garbei
akadėAntanas
Oklaitis,
marš.
Au

v.,
~
..........................
Gruodžio
6 d. JAV pilieTai dėl velionies raštinomvaldybos pa tanas Kunigauskas; direkto- gafe tepo &e lietuviai: Ba
mo. kai į Amerika atwko. tu (jų tarpe ir prel. dr. Juostangomis.
Lietuvių
namno- riai — Robertas Krušas, An- ziliauskienė, Teresė JuškaiNnuiieno«» rašiau: "Nors zo B. Končiaus).
Meninėje dalyje labai ge- 86 Huyo surV.°^ gruodžio tanas Staliulionis, Juozas įa Violeta Kiselaitytė, Aneatvykęs ’aklas‘ — beraštis
rai
pasirodė humoristas ak- ? A Svetys.18 Clevelardo, Zaparackas, Vincas Krau- fe Maskeliūnienė ir N. Masvis dėlto surado laiko pats
nėr save šviestis...“ O Ke- torius Vitalis Žukauskas, su- teisininkas ir laikraštsnin- nelis, Kazimieras PaleMū- keliūnaitė. Viso labo tą die
leivvie: "Ne vien bemokslis keldamas daug juoko ir gau- \as P-tras Stravinskas skai- nas, Vincas G lodąs ir Algis- ną pilietybę gavo 92 asmeI „yg.
paskaita, tema Alek- das Zenkus.
o ir beraštis, dirbo kas tik dama? užpelnytų aplodismentų.
Vietinė
labai
jauna
??
nd
,
ra8
5?
u
’
?
ln
į
“
,
lr
.2
“
P?"
panuolė... ir t.t O kur Keleivėliau komentuojama dainininkė padainavo soloI , .in® etika . Paskaita ve- SLA 57 kp. nauja valdyba; Baigė policijos akademiją
kam iis čia išmoko skaityt' dvi daineles. Tai Irena Viz- į ^U,?>U8 spaudoje ištisai paKitų metų kuopos valdy-L Edvardas Marčiulaitis š.
ir rašvti. tai, lv<? tvčia. darai girdaitė. Jai akomponavo R. skelbta.
Meninę dali atliko Danu bon išrinkti: pirm. Vincas ja. gruodžio 8 d. labai gerai,
spaustuvėje eilutės susimai Rūkštelytė
Topsfield, Mass.. po-.
Sukaktuvinis minėjimas tė Jankienė (paskaitvdama Mitrikas, vieepirm. Vincas
šė. Dėl to sulaukiau nrieDabrila,
sekr.
J.
Krasinskas,
Į
Hcijos
akademiją,
V. Krėvės "Kanklių“ ištrau
kaištu. Pasijutau tikrai la buvo banketo formos.’ Aka
Lm Angeles ketnrias valandas vykę kaatynia tarp ”Jnabai blogai čia noriu keletą deminę ir meninę dalį atli ką). Barbara Ūsaitė (pa fin. sekr. Elena Kriaučelytėskambindama
pianinu
porą
Lendraitienė,
ižd.
Jonas
dąją panterą“ negrą orgnabacijm narią ir
kus, per 200 žmonių vaišino
žodžiu naaiškinti
dalykų)
ir
Pranas
Zaranka
Dvareckas,
iždo
glob.
KleoPaskutiniu
metu
mirė
An-1
kari atvyk* į ėia nmtenraa aanra tą
Kai lygiai 15 V, metų J. si pietuvis. Vienas dalykas
(padeklamuodamas du Hen- , faa Zurlis ir Antanas Tam- tanas Miliauskas. Veronika'
rą“ suimti. Viliuje — dega “Molotove koktiHu“ patai
Pilka Amerika pasiekė, tai čia mane perpylė kaip šal
riko
Nagio
eilėraščius
ir
vie.
kus.
org.
A
Tamkus,
koresp.
Bgūnienė,
sportininko
Bgū-<
tu
vandeniu.
Tai
šių
metų
skaityti ir rašyti iis jau mo
kytas aulonmMlia, o apaėiojt — autebti negrai po kanno motina, Jonas KatinasJ
kėjo, bet tik rusiškom rai piniginės rinkliavos rezulta ną Bernardo Brazdžionio). J. Krasinskas.
tynLą. Čia buvo sužeisti trys “puterą“ narini ir trys
Akademine dalis buvo
t Kleopas Bartkus. 38 m., Al-'
dėm. Lietuviškai, kaip iis tai. E. Paurazienė paskelbė,
policininkai. Tekią put kruviną įvykt* buvo ir CMėngoj.
į binas Raulinaitis ir Marijogal ir juokais sakydavo, iš jog iki lapkričio 23-sios su-J baigta Tautos himnu.
i Lapinskaitė-Walne.
moko šiame krašte. Keleivi rinkta (o rinkta buvo spalio I Po to buvo vaišės, čia sepNetrukus
po
Kalėdų
ves

mėnesį,
tad
rezultatai
daug
J
3
?
11
v*®*
111
!
81
A
• • «
beskaitinėdamas. Tiesiogine
tuviniai
varpai
msknmltfs
jau
nebepasikeis)
$4,090.!
1,0
keletą
žodžių
arba
A.
prasme, manyčiau, gal ne
GRABUS MOSTAS
TAUTOS FONDO
Stulginski prisimindami, ar Violetai Kiaelaitytoi ir AKeleivio nr. 48 paskelb-;
tiek iš Keleivio išmoko. Čia tuoj palygino su pertame lietuviškos mokyklos
Lapkričio 29 d. Middlekiek. norėdamas Keleivį nykštės rinkliavos suma ba prelegentą P. Stravinską leksandrui Gedmiritui.
RĖMĖJAI
?
mokytojų,
kurie
gavo
gar-,
paggerbdami.
Aštuntuoju
town, N.Y., mirė ilgameti
.
.
skaityti, išmoko kitom prie pernai surinkta $4.036.25. ■.
į bės diplomus, sąraše įrašyReiškia,
tik
$53.75
skirtuį»
lbė
J°
P®*,
P
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*
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*
“
Lietuvos
Išlaisvinimo
Tau-j
Keleivio skaitytoja Mirt
monėm. Žodi "beraštis“ ir
I tas kun. Justinas Steponavi
mas!
Tai
tau
ir
sukaktuvės!,
P
”
*™"
“
!
vadovavo
DI
cko
tos Fondas praneša vėl su-'Zdanevičienė. Fagerbdmna
"aklas“ panaudo jau reikalą
kun‘ JUS" laukes eilės naujų bei nebe savo *oti»o» Šviesų atminisudramatizuodamas, ne ve O tiek buvo visų rašyta, yaldvbos narys AntauM Su- • Mi^° ‘“2&L ”5"*
.d*1l einantiems 1979 metams iš- j tinas Steponaitis,
lioni pažeminti, o, priešin- skardenta. prašvta aukų dy- \auakra. 1
naujų ypatingų rėmėjų, įne mą, jos duktė AlbteX Rfeė
rak iškelti norėdamas. Visi dj pakelti. Gaila.
i ?‘8>1»nk« aDie 90 anom* o rinko Geoige WeM
šusiu i Tautos Fondą 1969 atsiuntė Keleivitn $5.66 au
jį atsimename, kaip šviesų
Neabejotinai,
banketas 1 vai8es
metu inašų po 25. ar 59, ar ką ir padėką už teiktą velio
vyra. gerai skaitanti ir ra- j toks gausus dalyviais buvo1. _
į net 100 dolerių. Kain pariė- nei paguodą lietuvišku žo
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Kame lengviau gyventi ?

Iš pavergtos Lietuvos

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

Aišku, ten, kur žmogus., kitos jam priimtinos parti
mažiau dirbdamas, gali dau- jos ideologiją, bet už toki
Atsiminimus visuomet įgiau už savo uždarbį me-, norą jam taip pat gresia ka- domu skaityti, todėl siūlome
Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!
džiaginių gėrybių įsigyti. Į Įėjimas.
įsigyti šias
mūsų
žinomų
Jis norėtų išvykti į užsie žmonių gyvai parašytas at
Taip, rodos, turėtų būti koj munistų valdomuose kraš- nį, bet neleidžiamas.
siminimų knygas:
Lietuvos keliai
Patogumai"
Ir taip, jis turi girti prie
> tuose, nes komunistai sakoVERGIJOS
KRYŽKE! si, kad jie tik plačiųjų dar- spaudą. vergiją, visus par
automobilistam*
Mokslo ir Gyvenimo žur
' bo masių reikalais tesirūpi tijos veiksmus, kartoti parti LIUOSE, 'Sibiro kankinės
nale. kuris leidžiamas Vil
ną, darbininko uždarbio ne jos vadų nuomonę ir žo Stefanijos Rūkier.ės tremties
Vienas laiškas Tiesos re niuje, rašoma, kad dabar
pasisaviną ir kitaip darbo džius. savo mintis rūpestin atsiminimų atsiminimų I to
Pentagone apklausinėjami Song My vietovėj, Pietą Viet
dakcijai Vilniuje atskleidžia kietos dangos kelių esama
žmogaus neišnaudoją, kaip gai slėpdamas net nuo arti mas, 443 psl.. kaina minkš
name. įvykusių civilinių gyventojų žudynių liudininkai:
automobilizmo sąlygų pa 13,400 kilometru, iš jų as
tais viršeliais $5, kietais $6.
tai esą daroma kapitalisti mų sau žmonių.
veikslą Lietuvoje. Rašo:
helikopterio pilotas Hugh C. Thompson (kairėje), kuris
faltuotų 5,135. Tik 100 kilo
Vadinasi, kur jam geriau?
Viktoras Biržiška, DĖL
niuose kraštuose.
"J Anykščius suvažiuoja metrų tėra greitkelio, kuris
iš ten išgelbėjo 16 vaikų, patekusių į kovos ugnį, ir ten
Lietuva. įjungta į Sovietų MŪSŲ SOSTINĖS, atsimiBet
gyverimas
rodo
visai
nemaža turistų bei poilsiau turi praskirtas atskiras kryp
kovojusio dalinio vadas kap. Ernest L. Medina. Thompką kita. Imkime JAV ir So Sąjungą, turi gyventi irgiįnimai (1920-1922 m.), 312
tojų... Tačiau vargas eks tis. Tai Kaunas - Vilnius
sonas nieko nepaaiškino, o kap. Medina pareiškė, kad
>at, ką psl., kaina minkštais virševietų Sąjungą. Sovietų Są taip ir kentėti irgi tą pat
kursijos mašinos vairuotojui, greitkelis. Kituose keliuose
jis civiliniu gyventojų šaudyti neįsakęs ir pats nešaudęs.
jungoj darbininkas turi ir visi Sovietų Sąjungos dar liais $2.50. kietais—$3.75.
jeigu jis pritrūko benzino. nėra balta juosta atskirtų
dirbti daug sunkiau ir il bo žmonės.
Anykščiuose jis jo negaus, krypčių. To nebuvę galima
KONTRŽVALGYBA UEgiau, negu JAV-se ir kituose
nes čia benzinu neprekiau padaryti dėl to, kad nėra pa
TUVOJE, Jono Budrio atkapitalistiniuose kraštuose,
jama. Vietos gyventojai jam kankamai dažų.
siminimai. 224 psl., kaina
noji Kinija, — kuris, sužlugdęs komunistinį monolitišku jis ten mažiau uždirba, to
tegali nurodyti artimiausią
$2.50.
mą ir Maskvos hegemoniją komunistiniame pasaulyje, il dėl blogiau rengiasi ir valgo,
Dauguma ir kietos dangos
benzino kolonėlę... Uteno
gainiui pakeis ir didžiųjų valstybių jėgų santykį.
PASKUTINIS POSĖDIS.
žodžiu, daug blogiau gyve-i
je". (33 kilometrai arba 20 kelių nėra pritaikyta auto
Juozo
Audėno atsiminimai,
Roosevelto. Churchillio ir Stalino karo meto susitari na.
mobilių susisiekimui, nes jie
Į
mylių nuo Anykščių).
227 psl., kaina........... $4.00
Štai keli pavyzdžiai ir paRedakcija pasiteiravusi siauri, netinkamas planas ir mai Rytų Europą užleido Sovietų Rusijos įtakai. Vėles
Jeigu yra reikalas ameriDU MEDINIAI IR TRYS
apie tą reikalą Naftos tiekė kelio profilis. Bet vis dėlto nieji įvykiai parodė, kad Jungtinių Amerikos Valstybių, lyginimai, kurie pavaizduoDidžiosios
Britanijos
ir
Sovietų
Sąjungos
karo
meto
ir
ja
darbininko
ekonominę
i
kiečiui
padovanoti
knygą
Lietuva
turinti
vieną
tan
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įvairiuose
kraštuose.
į
tai
Keleivio
administracijoAntano Šukio atsiminimai iš
kad... "benzino kolonėlės A- kiausių kietos dangos kelių pokario sandėriai, žadėjusieji atstatyti Europoje taiką,
tinklą,
ir
tik
Estija
ir
Gruzi
Jautienos
kilogramiu
nu1
je
galite
gauti
šias
tinkamas
Lietuvos Nepriklausomybės
atremtą i tautų laisvo apsisprendimo teisę ir agresijos
nykščiuose statyba numato
kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
ma 1971 metais"!
ja šiuo požiūriu Lietuvą te- Į padarinių panaikinimą, buvo tik pi* desideria, iškilmin- si pirkti New Yorke darbi- knygas:
ninkas
turi
dirbti
45
minu
(E)
pralenkiančios.
įi gas
ga» deklaravimas principų, kuriuos vienas tų sandėrių
PER GIEDRĄ IR AUD
The Cemetery of Nations
tęs.
Londone
—
119
min.,
i signatarų — Sovietų Sąjunga — nevykdo ir laužo. Turiu
„. .
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
min., Vo in Siberian Tundra by H. minimų (1909-1918) IV to
d.
Jungtinių
Tautų
deklaraciją.
!
Ea^ziuje
—
188
galvoje 1942 m. sausio 1
kietijoj - Miunchene — 157 Tautvaiša, 112 psL, kaina mas. 272 psl., kaina kietais
! pakartojusią 1941 m. rugpiūčio 14 d. Atlanto Chartos min., o Sovietų S-goj —196 tik $1.75.
viršeliais ................... $3.75,
principus; 1944 m. vasario 11 d. Jaltos deklaracija Išlais min.
Tundra Talės, Manyland
NEPRIKLAUSOMYBĖS
vintos Europos klausimu, kuria trys didžiosios valstybės
Sviesto kilogramą New
Boolu
leidinys
paaugliams
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
; Įsipareigojo laiduoti visoms tautoms teisę pasirinkti tokią Yorke uždirba per 45 min.,
pasiskaityti anglų kalba a- atsiminimų (1918-1940) V
j valdymosi formą, kokios jos nori, bei atstatyti suverenes j Londone — 20 min., Pary! teises ir savivaldą tautoms, kurioms agresingos valstybės žiuje — 138 min., Miunche- pie gvvenimą tolimoje šiau tomas, 295 psl., kietais virrėje, 175 pusL kreidiniame į šeliai s kaina $3.75.
VACLOVO SIDZIKAUSKO, Lietuvos Laisvės Komiteto! buvo tai išplėšusios.. Pagaliau ir 1945 m. San Francisco ne — 106 min., o Sovietų
popieriuje, kietais viršeliais,1
To paties autoriaus tomas
♦ • . .i
-.
<zl.. e
... „ , priimtoji Jungtinių Tautų Charta, tarp kitko, laiduoja S-goje — 354 min.
kaina $5.00.
VI kietais viršeliais $3.75,
pirmininko, pranešimas Vliko Seime 1969 m. gruodžio 6 d.
j•
.
•
100 gramų šokolado New
s
tautoms laisvo apsisprendimo teisę.
| minkštais
Ai $2.50.
C*O X/5
Timeless Litbuania — pa- i
Yorke
uždirba per 7 min.,
Didžiosios prancūzų revoliucijos pažadintas nacio-L 1956 m-spalio pabaigos ir lapkričio pradžios įvykiai
LIETUVA BUDO, Steporašė buvęs JAV atstovas!
nalizmas buvo akstinas atkurti ar susikurti Europoje tau-1 T?“ " praeitų metų rugpiucio menesio įvyk,a; Ce Londone — 8 min., Paryžiu Lietuvoj Owen J. C. Norem,' n° Kairio atsiminimai, 416
linėms valstybėms. Devynioliktojo ir šio šimtmečio pra-: ^‘ovaktjoje dramaUska, paakino pokano V.duno ir je — 10 min.. Miunchene —
Į Psl- kaina.................... $2.00
13 min., Maskvoje — 118 299 psL, kaina $4.
džios Europos istorija yra giliai išvagota karų dėl rautų ;
Europa pol.tmę tikrovę. Toji tikrove yra devyroų min.
' 9T
TAU, LIETUVA, Stepolaisvės ir tautinių valstybių nepriklaulomvbės Tačiau i’ P^es karą buvusių suverenių ir laisvų valstybių pajungiTai labai gera dovana ne- i no Kairio, 480 psl., kai
Panašus vaizdas, paėmus
mokantiems lietuviškai, bet
torija žino nedaugelį atsitikimų, kad diplomatinės konfe-'
S.ov!etU
uzkonmaS.Jon? ¥askva! Pa’ ir kitus maisto gaminius.
na ............... ....................... $2.00
rencijos būtų sukarusios ar atkarusios tautines valstybes, i
komunistinių reztmų ,r net pnevartin.s .jungimas
Daug daugiau sovietinis norintiems susipažinti su DIENOJANT, Kipro Bie
ar jas išlaisvinusios iš svetimos okupacijos. Dažniausiai 1 S°™S
Pat
» Berlyno padai,- darbininkas turi dirbti, kol Lietuva.
linio, 464 psi., kaina....$2.00
.
jis įsigyja drabužį ar avaly,  , "Selected Lithunian Short;
tokios konferencijos tik tarptautiniai įteisino tai, ką tau-i
..
. . , .,
...
* ! Stories" (21 autoriaus), 280'
PENKTIEJI METAI, Kip,
• ••
i * vv- -- savo geografinę padėti, atsipalaidavo nuo-tiesi oginio pn- nę.
tos savo sūnų kraujumi ir savo valstybes vyrų politine is-:
M v. •
, ro Bielinio, 592 puslapiai,
Pavyzdžiui. New Yorke pst, kaina $5.00.
mintimi buvo pačios išsikovojusios. Išimtį sudaro po pir-1 aU^m.°t>i 38 ai' .
xr, i - km
. . ., ,
j
vyras marškinius gali nu "The Herdsman and the j kaina ........................ $2.00
mojo pasaulinio karo Paryžiuje posėdžiavusi Taikos kon- ?
J
fereneija, kuri suskaldė Habsburgų ir Otomanu imperijas i ”1 A"trasls~ ,ba"dj. uenasateka. pnmesU savo vaitą pirkti už 59 min. darbą, o Linden Tree" (Vinco Krė ATSIMINIMAI IR MIN
ir ant jų griuvėsių atkūrė ar sukūrė eilę tautinių valstybių, i
^rOpa!lr
° n• "* Maskvoje jau reikia dirbti vės), 128 psL, kaina $3.95. TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina ....... $2.
Turėdami tai galvoje, ir mes daug vilčių dėjome į I
8Ud?“b:
metų kar^ !r ^5?^ net 688 minutes. Nailonines
kojines
New
Yorke
nusiper

"Lithuanian
Qu*rtet"
(A.
!
ATSiMINIMAl IR M1NTaikos konferenciją, kuri turėjo būti sušaukta antrajam11,0 ?a!kysena 1??8.met« Berlyno kon?,ese- DeJa- ‘°k,os.
ka už 14 min. darbą, o Mask Baronas, M. Katiliški*, A. TYS, dr. Kazio Griniaus,
pasauliniam karui pasibaigus. 1946 metais Sveicatijos sos-!reakclJOS ne5U5lIauke Rus«°s canJ IPedlra« ~ Stahn°- voje— už 96 minutes. Batus
Landsbergis ir I Šeinius),: u tomas, 336 psi. kaina $5.
tinėje Berne posėdžiavusi Vliko ir Lietuvos diplomatų Molotovo, Chruščevo, Kosygino ir Brežnevo — nusikals newyorkietis uždirba per 4 209 pst, kaina $4.95.
:
VYSKUPO * P.
BUČIO
konferencija buvo net sudariusi Lietuvos delegacijos Tai tamieji veiksmai. Vakarietiškasis pasaulis pradeda su tų su puse valandos, o mask
-The Ordeal .f A.«d P.- *TSI'?1NIMAI’,O 3 ta’nas>
kos konferencijai branduolį ir pavedusi jai atlikti paruo veiksmų padariniais apsiprasti, kaip su neišvengiama blo vietis — 49 valandas.
eha
“ (L Šeiniaus), 61 psl-,,320 Psk’ Kalna
taip pat ir Latvijos ir Estijos, prieŠaldytuvą New Yorke įsi
šiamuosius
darbus. AMMaaiU
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ir Xrūpi, ikUU
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**•»
’»****»'-'■»'*
VtMV I ii
•
• V• * T
A*
- mus 282 psl., kaina $3.o0.
gyja už 42 vai. darbą, o If iw» 92 00
pasaulinio karo negando prisikeltų nepriklausoma Lietu-i vartl”°
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SIAUBINGOS DIENOS,
va su visomis jai priklausančiomis žemėmis. To pasėkoje n.es An’e.nkos Vals ybas’ talPPat D.dz,oj, Bntan.ja, Pran- Maskvoje — 504 val.Televi- Vytautas the Great a
Granu 1944 1950 .netu
atsuninicūzi
ja.
Vakarų
Vokietija,
Italija,
Šventasis
Sostas
ir
dauzijos
aparatą
New
Yorko
Duke
of
Litbuania
by
dr.
Joatsirado ir Vliko didysis memorandumas, kuris, Taikos
mai, paraše Juozas Kapakonferencijai nesirenkant, 1949 metais buvo keiktas karą į «e’is. ”aže.sn,iP vals‘>bi* Su
Pa«al ba. JAV.vyrjau- darbininkas gali nusipirkti seph B. Končius, 211 psL, čįnskas, 273 pusi. kaina $3.
sybei konstatuojame, kad ji ištikimai laikosi ėjusio Vals- už 42 valandų darbą o Mask psl., kaina kietai* virbeliais • GYVENIMO VINGIAIS,
laimėjusių didžiųjų Vakarų valstybių vynausyoems.
. , _
, x
o
. . voje — 695 vai.. Skalbiamo
d„
i
i
•
i
1-1
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pareigas
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$3.00, minkštai* $2.00.
p. Kaivaitytės-KarvelieDeja, dėl Sovietų Rusijos laikysenos ir, sakyčiau, dėl Į
j___ ___________ -L.___
ji mašina New Yorke gali
vardu
1940
m.
liepos
27
d.
pareiškimo
dėl
sovietų
agresi

"Lithuania land of h* nė>» 360 Psi> kaina ..$3.50.
vakariečių nuolaidumo, tarptautinių santykių raida po
pirkti už 53 vai. uždarbį, o
jos
prieš
Baltijos
valstybes.
Tačiau
bent
šių
dienų
JAV
roes,"
parašė L. Valiukas, į
LAUMĖS
LĖMĖ
antrojo pasaulinio karo pasuko kita kryptimi, nei kad
Maskvoje — už 204 vai.
politika
neina
toliau
formalaus
aneksijos
nepripažinimo
j (apie Salomėją Nėrį), Petbuvo tikėtasi ir laukta, Antrojo pasaulinio karo sukeltos
Tokius pavyzdžius ir pa kaina $4.75.
ir
tenkinasi
pareiškimais
vilčių,
kad
Lietuva
ir
vėl
bus
ne

......
; "Onelės Orintaitės, 234 psl.,
lyginimus galima būtų dar
politinės problemos Europoje, ypač jos rytinės dalies ir
Awakening Lithuania, » Uira
priklausoma
ir
laisva.
ilgai tęsti, bet pakanka ir study on the rue of modern! PALIK ASARAS MASKVokietijos, tebelaukia išsprendimo.
(Bus
daugiau)
šitų, kad galėtume be abejo Lithuanian nationalism b, į VOJE BarborOj AnuonioMums prielankiai susiklojusi pirmajam pasauliniam
nių
Įsitikinti, jog darbinin Jack J. Stukas, 186 psL, kaikarui baigiantis taiptautinė padėtis sudarė sąlygas Lietu
253 psl kaina .... 53,
kui
"komunistiniame
rojų
na $5.00.
vos valstybei atstatyti. O antrojo pasaulinio karo išvaka
SIAURUOJU TAKELIU,
je"
gyventi
yra
daug
sun

rėse ir jam kilus pasikeitusi tarptautinė padėtis ir didžių
POPULAR LITHUANf. K. B. Kriaučiūno, 178 psl.
kiau. negu "kapitalistiniame
jų Europos valstybių jėgų pusiausvyra sudarė sąlygas
AN RECIPES, parašė Juzė kaina .............................. $2.
pragare".
Maskvai įvykdyti- savo imperialistinius siekimus Europos
ATSIMINIMAI
APIE
O atsiminkime, kad žmo Daužvardienė, kaina $2.50.
rytuose, brutaliai sutrypti Lietuvos ir kitų valstybių nepri
JUOZĄ
LIŪDŽIU,
Petronė,
gus. nors ir sunkiai duoną ir
{lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
klausomybę ir laisvę.
aprėdą uždirbdamas, dar
PIGIAUSIA
Ikaina .............................. $1.
Lietuvių tautos pastangos išsilaisvinti iš Sovietų Ru
nori ir dvasios peno..
i NEPRIKLAUSOMĄ LIE
sijos okupacijos vyksta tam tikrose, tegu ir' nepastoviose
Komunistinėj santvarkoj
DOVANA MŪSŲ
TUVĄ ATSTATANT, Ra
ir nuolat kitėjančiose tarptautinėse aplinkybėse, kurias
jis norėtų laisvės reikšti sa
MAŽIESIEMS
polo Skipičio, 440 puslapių,
mes vadiname tarptautine padėtimi. Tarptautinės padė
vo nuomonę svarbiais savo
gyvenimo ir valstvbiniais • Mvsų skurdi literatūra kaina ............................... $5.
ties sąvoka apima ir tarpvalstybinius politinius santykius,
NEPRIKLAUSOMA LIE
reikalais, bet jis turi kiaušy- j
ir valstybių, ypač didžiųjų, jėgų santykį, kuris dažnai ap
mažiesiems praturtėjo nau TUVA, Ii. Skipičio atsimi
ti ir kartoti tik tai, ką jam ju leidiniu. Tai Danutė*
sprendžia ir sąlygoja pirmuosius.
nimų II tomas, 476 psl., kai
partija Įsako.
Pokario tarptautinę sceną dominavo ir tebedominuo
Bindolrienii knygelė na $7.00.
Jis norėtų kovoti dėl savo
ja du milžinai — Jungtinės Amerikos Valstybės ir Sovietų
sreresnio
būvio, norėtų strei "BALTOSIOS PELYTĖS DANGUS DEBESYSE,—
Sąjunga. Persvaros švytuoklė buvo ir yra pakrypusi į
1918-1919 m. išgyvenimai,
kuoti, jei kitaip to pasiekti KELIONĖ f MĖNULI".
Jungtinių Amerikos Valstybių pusę. Eilę metų išbuvusi
parašė
Juozą* Švaistas, 325
negalima, bet ten streikuoti
poliarizuota tarptautinė padėtis rodo tendenciją kitėti. kai
Jo* kaina $14>0a Pasku psl., kaina minkštais virše
draudžiama ir už tai gresia
Policijos
suimtas
barzdyla
hippis
Charles
Manson,
34
m^
dviejų pasaulinių karų nukraujuota ir nualinta Europa
bėkit pradžiuginti savo vai liais $2.5fi. kietais $3.75.
kalėjimas.
ŽVILGSNIS I PRAEITI,
kuris ir jo gauja neva religiniais sumetimais nužudė ak.
Įptlftri bėgant atsipeiki, stiprėja ne tik ekonomiškai, bet
Jis norėtų laisvai rinkti kus, nupirkite jiem* tą kny
torę
Sharon
Tate
ir
eilę
kitę
asmenų.
Jis
dar
kaltinamas
ir politiškai bei kariškai, ir palaipsniui virsta "trečiąja
jam patinkamą valdžią ir gelę. Ji gaunama ir Keleivio K* Žuko, 476 psl., kai
vagystėmis
ir
nadegimais.
na ...................................... $5.
___
Tolimuose Rytuose kvla kitas milžinas — Raudo
jos narius skelbti t«r ginti įstaigoje.
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TEN VALGO ŠUNIS
■j, riškių. nekantravo tą teror
' rą susitikti, ypač niežėjo
IR GYVATES
rankos Nedui Landui, milži- r
j
niško sudėjimo amerikie- •
S
čiui, kurį kiti jūrininkai va-! Garsusis anglų poetas Byka(l šuo
dindavo harpūno princu“. lonas
vra geriausias žmogaus
— O kas yra harpūnas? draugas: jis pirmas ji pasi
— Harpūnu yra vadina tinka ir pirmas stoja jo gin
mas tam tikras žeberklas ti. Jei kam tenka nuvvkti į
banginiams skersti. Jis bū anglu koloni ja Hong Kongą
na sviedžiamas į banginį iš (Azijoj, Kimios pasieny),
tolo, bet pririšta prie jo ko tas patiria, kad šuo ten ma
to ilga virvė lieka pritvirtin žiausiai branginamas kaip!
ta prie laivo. Aštri jo viršū draugas, bet labiau kaip.
nė turi atlošta liežuvį, taip. gardaus valgio patiekalas.
kad, harpūnui į banginį įstri
Kažkodėl šuniena ten ygus. jis įsikabina ir atgal jau oač mėgstama žiemą, kai at
nedali išsitraukti. Šitokiu eina šalčiai, šuniena parda
prietaisu norėta ir tą mįslin vinėti draudžiama, nusikal
gą jūrų pabaisą pažaboti tę gali būti nubausti kalėti
Kanadietis Ned Land buvr 6 mėn., bet beveik niekas ne
tokios medžioklės specialis žiūri. kad įstatymas būtų
tas. Banginis nuo jo harpū vykdomas. Į virtuvę paten Hippio Manson gaujos narės po prisiekusiųjų posėdininkų apklausinėjimo Los Angeles teisme.
no niekad nepabėgdavo, ii ka gatvėse sugauti palaidi Jos kaltinamos Sharon Tate ir dar šešių asmenų nužudymu. Tai buvę padaryta neva "religiniais“
jis skersdavo juos vieną p<? 5unys, bet. aišku, ju neužten sumetimais ir "šeimos tėvo“ Mansono įtakoje.. Iš kairės į dešinę — Diana Bluestein, Nancy Pitkito. Todėl jis tik laukė pro ka, todėl dažnai tokio pat li tnan ir Rachel Morse. Aplink jas stovi policijos sargyba, atlydėjusi į teismą.
gos, kad galėtų savo harpū kimo sulaukia ir slaptai pa
ną išbandyti ant tos baisios gautas žmogaus geroj ap
šmėklos, kuri terorizavo vi saugoj esantis šunelis.
sa jūrininkų pasauli. Deja
Restoranai, gavę šunie
ėjo savaitė po savaitės, o vis nos, iškabina skelbimus rau
NAUJI PATVARKYMAI,
nieko nesimatė. Praslinko donomis raidėmis: "Gauta
kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams
beveik keturi mėnesiai, "Ab- ožkienos“, "Gauta ypatin
į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Tau, sesule, Prano Lemraham Lincoln“ išmaišė vi gos jautienos“.
j
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas kaikuriu
berto
gyvenimas, kūryba,
sus Japonijos ir Kinijos pa
Be minėto "skanėsto“, į daiktų muitas ir kt.
prisiminimai, 269 psl., iliust
kraščius. ir laivo kapitonas Hong Konge galima gauti ir
SENA PATIKIMA FIRMA
ruota, kaina minkštais virjau buvo nutaręs grįžti af dar "gardesnio“ — gvvatietoliau aptarnauja nuolatos didėjantį klientų skaičių
į i sėliais $3, kietais — $4.
erai, kai netikėtai viena rak nos. kuri taip pat mėgiama,
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.
MAIKIO SU TCVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
ti pasigirdo šaukiantis kana vpač šaltam orui atėjus, nes Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų,
Beitoji pradalgė, literatū
STASYS MICHELSONAS
diečio balsas: "Žiūrėkit čia! tada gvvatės yra riebesnės. 1 mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
ros
metraštis, rašo 17 autone, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir
Žiūrėkit čia! Tas, ko mes tos didžiausi mė^ėiai esą Jeigu
, rių, 400 psl., kaina minkštais
Jūs būsite dėkingi mums.
... .....
, ieškom, vra čia pat šalia lai- Kwantuncro provincijos, š.
viršeliais $3.15, kietais $3.75
SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI
— Ar žinai, Maiki, kad goj jis tiksliai apraše povan-1,,, Subė?0 visa laiv0
TĄ PAČIĄ DIENĄ
Smilgos, A. Giedriaus 15
jau šmotas čėso, kai aš čia (lenini laivą, kai submannų I
jr įęraj nepertoli nuo Kimios, Japonijos turistai.
Paskutinio
katalogo
ir vėliausių patvarkymų reikalu
Vis
daugiau
jos
prašą
ir
iš
Į
apsakymų,
204 psl., kaina
tavęs laukiu. Kai tu pasakei, pasauly dar nebuv o. Ir tas J jaivo, keli sieksniai po van
kreipkitės į
Rytu
atvykę.
Gardžiausias
minkštais viršeliais $2.50,
kad mes galėsim gyventi po jo laivas buvo toks erdvus. I deniu, švietėsi milžiniškas
ovvatienos
kąsnis
—
tulžis
kietais — $3.75. >
vandeniu, tai visą praeitą sa faip gerai įrengtas, kad zmo-1 obiektas
GLOBĖ
PARCEL
SERVICE
INC
L 0 * kas yra objektas, kuri nrarvjama su vynu. Tai
vaitę negalėjau užmigti. Nu, nės gaiėjo jame gyventi viGatvės berniuko nuotykiai
716 WALNUT STREET
esąs ir geras vaistas nuo reu
tai koman. išvirozyk tą biz siskai atsiskyrę nuo žemes. J
*
—R. Spalio apysaka jauni
PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455
matizmo ir Današiu ligų...
nį aiškiau.
ir net keršydami jai. Aš jau
mui ir senimui, II laida, 527
— Objektu vadinam bet
Daugiausia gvvačiu Įveža CENTRINE {STAIGA NEW YORKE:
— Tėve, aš nesakiau, kad sakiau tėvui praeitą savaitę
psi.. kaina $4.
220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003
mes galėtume po vandeniu kad 1866 metais žuvo be jo- j kokį dalyka, tėve, kurį gali ma iš Kinijos. Pernai buvo
Tel.: 212—982 8410
Atsitiktiniai susitikimai*
gyventi. Aš tik sakiau, kad kios žinios daug laivų. Tai ma apčiuopti, matyti ar įsi ivežta net visas milionas.
ar
Į
bet
kurį
mūsų
skyrių
ir
atstovus:
Kazimiero
Barėno 14 įdošiais metais, spėiama. tas
tokj gyvenimą yra aprašęs buvo to submarino darbas vaizduoti.
PHILADELPHIA,
Pa.
19123,
1013
N.Marshall
S.
WA
5-8878
! mių apsakymų, 216 psl., kai
skaičius bus dar didesnis.
vienas prancūzų rašytojas. tėve. Keršydamas žemės I — Okei, varyk toliau.
BALTIMORE, Md. 21221, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374
na $2.50.
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadway AN 8_8764
Anot jo, tokio patyrimo tu gyventojams, jis paskandinę Į — Vienas laivo viršinin
CHICAGO, Ilk, 60632, 4102 Archer Avė.
254-4144
Milfordo gatvės elegijos,
rėjo Petras Aronaksas. Pa jų laivus.
kų išsireiškė, kad tai esanti RŪKORIAUS AMŽIUS
CHICAGO, Ilk 60622, 2242 W. Chicago Avė.
BE
5-7788
kad Keleivio administraci
ryžiaus Istorijos Muziejaus — O už ka jis keršijo? krūva fosforinės medžiagos.
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St.
486-1836
didelį
susidomėjimą sukėlęs
mokslininkas.
— Tas gal paaiškės to-! Bet kanadietis šitą mintį 8 METAIS TRUMPESNIS
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė.
TA 5-7560
poeto Jono Aisčio straipsnių
—Jes, Maiki, ir aš girdė liau, tėve. Tuo tarpu duoki-1 tuojau atmetė. Žiūrėkit, ša Dr. Hammond, Kovai su ELIZABETH, NJ., 07201, 956a Elizabeth Avė. 354-7608
HAMTRAMCK,
Mich.
48212,
11415
Jos.
Campau
A.
365-6350
rinkinys.
Kaina minkštais
me
žodį
Petrai
Aronaksui
|
ko,
čia
ne
fosforas
šviečiasi,
jau. kad tie prancūzai turi
vėžiu
d-jos
viceprezidentas,
HARTFORD,
Conn.,
11
Charter
Oak
Avė,
203-249-6255
viršeliais $2.55, kietais virkurį tas submarinas buvej bet elektra. Ir jam tuos žo ilgus metus tyręs tūkstančius
gerų rašytojų.
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany
AT 1-1757
j
sėliais — $3.75.
paėmęs
nelaisvėn.
džius betariant, tas objektas rūkorių, padarė išvadą, kad
— Tai yra tiesa, tėve. Jų
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Hvd. 382-1568
— Ar jis lietuvis?
pajudėjo ir ėmė artėti prie smarkus rūkorius, surūkan MIAMI. Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd.
FR 9-8712
rašytojų įtakoj prancūzai
Draugas don Csmille,
MINNEAPOLIS,
Minn.
55414,
217
E.
Hennepin
FE
2-4908
nukirto karaliui galvą, su — Ne, tėve, prancūzas. Jc laivo. Kapitonas patraukė tis per dieną 2 ar daugiau
įdomūs klebono ir vietinis
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829
griovė jo sostą ir įsteigė res vardas ir pavardė prancū I laivą atgal. Bet šviesus mil- pakelių cigarečių, pradėjęs OMAHA,
komunistų
partijos sekreto
Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St.
731 8577
publiką. Napoleonas ir po ziškai rašomi: Pierre Arro-1 žinąs tuoj pasivijo ir klaikiu rūkyti nuo 25 m. amžiaus,
riaus pasikalbėjimai, 216
PARMA, Ohio 44134, 5432 State Road
749-3033
piežių uždarė į kalėjimą. nax. Kaip sakiau, jis buvę I greičiu pradėjo žaisti aplink savo gyvenimą, vidurkį i
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avė.
GR 1-3712
psl., kaina $3.
Prancūzų revoliucija turėjo Paryžiaus Istorijos Muzie-1 laivą. Jo šviesa kartais iš- mant, sutrumpina 8.3 me ROCHESTER, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 5-5923
Be to, esame gavę nedide
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avė.
OR 4-3930
nykdavo, ir ūmai sušvisdavo tais. Tai jo išvadai pritarė
daug Įtakos ir Rusijos revo jaus mokslininkas.
FRANCISCO, Cal. 94122, 1236__ 9th Avė. LO 4-7981
lį kiekį teisininko P. Šulo
liucijai. Bet apie tai čia ne — Tai kaip jis pateko antroj laivo pusėj. Stačiai ir Pasaulio sveikatos konfe SAN
SEATTLE. Wash. 98103, 1512 N. 39th St.
ME 3.1853
parengto
leidinio "Kaip sutos submarinos nelaisvę?
terorizavo laiva. Iš ryto tas rencijos paskirtas komitetas,
kalbėsime. Mūsų tema yra
SOUTH RIVER, N.J. 08882. 168 Whitehead Avė. 257.2113
daromi testamentai*4. Tai la
gyvenimas po vandeniu, ku — Tėve, bus geriau, je objektas iškilo į paviršių, kuri sudarė ivairiu kraštu
WORCESTER. Mass. 01604. 82 Harrison St.
798-3347
bai naudinga informacijų
TRENTON. N.J. 08611, 730 Liberty St.
LY 9-9163
rį Julius Vernas aprašė sa jis pats ta įvyki papasakos lyg norėdamas atsikvėpti specialistai.
knygelė norintiems sudaryVINELAND, N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis A. 691-8423
vo knygoje "Dvidešimt Jis sako taip: Aš buvau tada šviežiu oru. Atsistojęs ant
M**************#***#**********************************************'*** j tl teStamdltą. Tdl
W tC8Tūkstančių Mylių po Vande Amerikoje, rinkau Nebras- priešakinio laivo galo. kana
■
------------------------------------------------------------------------tamentų
pavyzdžių.
Jos
kai*
koj medžiaga Paryžiau? dietis pradėjo galąsti savo
niu.“
— Je’igu tas aprašyta kny Gamtos muziejui. Amerika harpūną. Galando ir laukė.
J. I. B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628,
Ošiančios pušys, Halinoa
goj, tai bus tik pasaka. Mai ir Europa tuomer ruošėsi jū-1 kad tik arčiau ta šmėkla priregistruoti JAV ir Europoje, ATAUGINA PLAUKUS,
užliejo
visą
kabiną.
Tai
bu

rų
medžioklei
prieš
tą
pabaį-f
eitų.
Ir
staigo
jo
harpūnas
Didžiulytės - Mošinskienėi
ki. ar ne?
išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukę
17 trumpų vaizdelių - apy
— Ne, tėve, pasakose daž- sa,
sa. kuri
kun terorizavo laivūs I šovė šmėklos link. Buvo aiš- vo apie 25x10 pėdų puikus
slinkimą,, grąžina natūralią plaukų spalvą MOTERIMS
kambarys.
Atėjo
pas
juos
Aš
jau
turėjau
išleidęs
knyĮ
kiai
matyti
ir
girdėti,
kaip
braižų, 176 psi., kaina $2.50.
nai veikia velniai, raganos,
IR VYRAMS. 100 procentų garantuotai, J.I.B. varto
įsivaizduotos šmėklos, net gą "Didžiųjų pajūrio plotu I plienas kirto į kietą kūną. Jo du vyrai. "Mes norėjom ži
damas 8 uncijas 16 savaičių, nebūsi nei plikas, nei žilas.
Prisikėlimas, romanas, pa
gyvuliai kalba ir elgiasi kaip paslaptys“, todėl mokslinin-Į šviesa tuoj išnyko, o laivo noti, ką jie su mumis darys“,
Užsakymus su $6 money orderiu siųsti:
rašė
Alė Rūta, 205 psl., kai
žmonės. Ir ta pati pasaka kų tarpe buvau jau žinomas. I denį užpylė baisi vandens sako Petras Aronaksas.
na kietais viršeliais $3.75,
J.I.B. LABORATORIJA, 1437 So. 49th AVENUE
kiekvienoj apylinkėj pasa ir dėl to buvau pakviesta? J srovė. Po to. laivą trengė "Kalbėjome į juos prancū
minkštais $2.50.
CICERO, ILLINOIS 60650
kojama kitaip. Ir velnias ne toj ekspedicijoj dalyvauti J baisus smūgis, "ir aš pasiju- ziškai. vokiškai, angliškai ir į
Varpas nr. 8, 206 psl., kai
visada toks pat. čia jis pasi Jurgtinių Valstijų vyriau-1 tau nublokštas į jūrą“, sako lotyniškai, bet atrodė, kad
jie
negalėjo
mūsų
suprasti.
na $2.50.
rodo ožiu, čia gaidžiu, o ki svbė išrikiavo tam tikslu’ I Petras Aronaksas. Kai jis
Ir
mes
negalėjome
suprasti,
JAU
SPAUSDINAMAS
greičiausią
savo
karo
laiva
J
atgavo
3ąmone,
jis
buvo
ant
tur jis "vokietukas“. Ir Lie
Massachusetts gyventojai
tuvoje jis juodas. Amerikoje ginkluotą 60-timi patranku | kažkokios baidyklės nuga- ką jiedu tarp savęs kalbėjo
prie šių kainų turi dar pri
I ros. Čia buvo ir du jo drau- si. Bet jie davė mums sausų
"KELEIVIO** 1970
METU
raudonas, o Afrikoje — bal "Abrahamą Lincolną“.
mokėti
37c (po 9 centus)
— Argi buvo toks laivas? gai, kanadietis Ned Land ir drapanų persirengti ir davė
tas. Tuo tarpu gi tokio pa
Sales tax.
— Turėjo būti. nes šį? olandas Conseil. Atrodė, pavalgyti. Ju maistas mums
daro niekur pasauly nėra.
ir skaitykit
Tai tokios yra pasakos, tėve. prancūzas pasako ir to laivo kad ta baidyklė buvo pada buvo nepaprastas, bet labai
gardus
“
.
Bet rašytojo Verno knygos kapitono vardą: Farragut. lyta iš metalo, tačiau ji pra
Kipro Bielinio
yra visai kas kita. Jos yra Tai gerai žinomas Amerikos dėjo irtis pirmyn. Juos apė — O ką jie veikė paval
k»y«ą
mė baimė, kad ji nepasiner gę?
mokslinio pobūdžio ir apra admirolas.
Jį redaguoja Stasys Michelsonas
— Pavalgę, tėve, jie at
tų. Ir pasirodė, kad ji iš tik
šo tokius dalykus, kokiu dar
— Nu, o kaip toliau?
rtKORO IR VERGUOS
Kalendoriaus kaina $1.00
sigulė
pamiegoti,
nes
buvo
rųjų
J
au
pradeda
nerti.
Ka

nėra. bet kokių sralės būti atGandas apie tą jūra
IMPERIJA SOVIETU
eityje. Pavyzdžiui, vienoj. šmėkla plito po visą pasau- nadietis ėmė daužyti metali labai nuvargę. Todėl tegul
Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebeRUSUA
knygoj jis aprašė kelionę ap-į H, tėve. Ir kai medžioklei nę jos nugara. Staiga atsi jie dabar pamiega, o atei
Joje smulkiai aprašyta
link žemę, kai niekas apie jau viskas buvo paruošta, darė anga, ir visi trys jie bu- nančią savaitę Petras Aro gavo. todėl n e s i v ė 1 i n kitę šiemet jį užsisakyti.
tos
vergų stovyklos, kuriose
naksas
papasakos
mums,
___________
__ ____
tai dar nesvajojo, o šiandien Amerikos
laivas "San
Fran- vo įtraukti į vidų aštuonių
Pinigus
kariu
su
prenumerata
arba
atskirai
siųskite
bolševikinio
teroro sistema,
tokios kelionės jau ne nau cisco“ pranešė, kad šiaurės- kaukėtų vyrų. Durys tuoj bu- kaip jie gyveno po vande adresu:
kentėjo ir žuvo mūsų
jiena. Kitoj knygoj jis apra Pacifico vandenyne vėl ta vo užtrenktos, ir jie atsidūrė niu.
KELEIVIS
broliai, seserys, giminės ir
— Olrait, Maik. aš galiu •
šė kelionę į mėnulį, ir šian pabaisa pasirodė. Amerikie-! tamsioj patalpoj. Taip šie
636 Broedvgay
'draugai. Knygos kaina —
dien žmonės jau vaikščioja ęiŲ ekspediciia, susidprlanti pateko nelaisvėn. Bet netru* palaukti, (j<ii bus cekava.
So. Boston, Mass. 02127
175 centai. ______ ,
jo paviršium. Trečioj kny- iš įvairių mokslininkų ir ka- kus skaidri elektros šviesa istorija.
_ __ ____ į

Į Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Ką tik gavome:

Kalendorius

KELEIVIS, $0. BOSTON
— am
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Ceatre Strmt
MUk

:

sūnaus, parduokit man na
mus. Pasiūlė gerą kainą, sa
Mano vyras lenkas mus į- kome, garai, pirk. Jis perė
mė mūsų ritėta bankui, ku
klampino į didelę bėdą.
1960 metais mes turėjome rios daug jau nebuvo likę, ir
nedideliame mieste du na kitus sumokėjo mums gry
mu, vienus greta kitų. Priri nais. Jokio advokato nei
jate toks ”real estate“ agen mes, nei jis neturėjome.
tas ir pradėjo kalbinti, par*-įm
J?”? "J6”
sų
vėl
pradėjo
kabintis
tas
luoti tuos namus. Aš jam
pato
real
estate
agentas,
per
pasakiau iš karto, kad neno
riu abieju parduoti, bet jis kurį mes pardavėme pirmuovis nepaliko mūsų ramybė- ®u®
Riebalų kiekiu pupelė taip
je. Vieną vakarą atnešė ga esate skolingi komisijos pat labai vertingas produktavai surašytą sutartį abiem
.— (commi8rioa), nes pardavė. tas. Pavyzdžiui, vidutinio
namam pirkti. Sako. pfrkė-[
j^ano pir- riebumo mėsoje būna 5-5.5
kėjut
Sakome,
kaip
tai Ta % riebalų, o pupelėse—-2%.
jas jau pasirašė, tik jūs parirašykit ir gausite pinigus už vo pirkėjui? Jis pats į mus
kreipėsi. Sako, vistiek turi
abu namu.
Be to, pupelės turi daug
Aš užsispyriau neparduo te man sumokėti, nes jis pa vitaminų, ypač B, o žalios
ti abiejų, nors mano vyras, matė tuos namus “per ma šparaginės pupelės turi ir A
kuris yra lėto būdo, jau bu ne“. Mes jį išvijome iš na bei C vitaminų.
vo besutinkąs abu parduoti. mų, bet po trijų savaičių ga
Tas išsėdėjo pas mus ke vome “summons“ (pakvieti
Pagaliau pupelėse gana
mą)
stoti
į
teismą.
turias valandas ir galu gale
daug mineralinių medžiagų:
Mums atrodo, kad šis rei kalcio, geležies ir kitu drus
pakeitė sutartį tokiu būdu,
kad vieni namai buvo par kalas toks aiškus, kad mums kų. kurios labai reikalingos
duodami tam pirkėjui, o kiti nereikia advokato. Juk tei žmogaus organizmui. Špara
sėjas tuoj supras, kad mes
pasiliko mūsų.
ginėse pupelėse yra cukraus
Po trijų metu, atseit, rių namus pardavėme patys, be fr daug krakmolo.
metų vasario mėnesi, mes agento, ir kad tas tik prie
nusipirkome vienos šeimos mūsų kabinasi.
Taigi pupelėse yra beveik
Prašau
man
pareikšti
sa

namus ir nutarėme anuos
visu paerindiniu medžiagų,
laikvti išnuomavimui. Gavo vo nuomonę. Aš visuomet kurios būtinos žmogaus mi
me nuomininką savo užima skaitau Tamstos patarimus tybai. Be to, jos, kaip ankš
mam butui, ir viskas, rodosi, ir Tamsta pilnai pasitikiu, i tinis augalas, turi didelę aggerai. Bet nuomininkas pa
rotechninę reikšmę. Pupelės
sirodė niekam tikęs, vis Massachusetts.
ne tik nereikalauja azotinių
mums telefonu©ja ir kuo
trąšu, bet, priešingai, pačios
nors skundžiasi: tai jam pe
sugeba praturtinti dirvože
čius neveikia, tai vanduo vo
mi ozotu ir dėl to yra geras
nios kambary teka, tai vėl
kitų
kultūrų priešsėlis.
Man atrodo, kad Tamstos j
kas kitas. Net mums nusibo
to. Kaip tik šiuo laiku atėjo teisinė situacija šiuo atveju*
pas mus buvusių mūsų namų yra gera. Du faktu yra
’avirinko tėvas ir sako. no Tamstos pusėje: vienas, kad
nų pirkti namus greta savo antrieji namai buvo parduo
ti ne pirmųjų namų savinin
kui, bet jo tėvui. Antras —
kad antrieji namai buvo par
duoti |H> trijų nertų, pirmuo
iriausias pavojus — sukte sius pardavus. Manau, kad
limas, paslydimas. Tas gali brokeriui
__________
__
teis labai_sunku
įAnglų ’ lietuvių kalbų žoimomet aUitikii Mt dMžių
k,d~*ntrieji namai
V. Baravyko, 590 psl.
^rindų. D pasfrsti yra labai buvo parduoti jo pastango
apie 30.000 žodžių kaina $6.
’engva, nepastebėjus ant mis.
Tindu tipilto skysčio ar vai
Tačiau turki pasakyti, kad! Lietuvių engiu kaRbų žo
šų gabalėlio.
teisine, pasitaiko visokių dynas, redagavo KarsaviAntroj vietoj , yra kriti ^UriOtni). Jei agentas tarts naitė fr Šlapobcrskis. aide
mas nuo kopėčių. stalųiltt
advokatą, o Tamsta 27.000 žodžių, 511 pet, kaidžiu. Seimininkėms dažnai
savo pamos reikalą, na — $5.00.
tenka taip laipioti ar tai už
kartais galėtum būti
Liotuvftkai angtfSkae žo
uolaidas nukabinant sr už labai nemaloniai nustebinta dyną*, Viliaus Peteraičio, n
kabinant, ar ką
raauttatais. Patariu pasiimti laida, daugiau Kaip 30,000
spintos nukeliant ir pan.
atirtrinrią, kuriam nebus sun žodžių, 586 psl.. kaina $7 00.
Trečioj vietoj eina
ku šią bylą laimėti.
Introduction to modern
žeidimai peiliu, žhklėaua ir
Ltehuanian,
parašė Dambpanašiais įrankiais.
riūna&> Klimas ir SchmalKetvirtoj vietoj yra įvai
stieg, 471 psl, didžiausias
rite nuriptikimai verdančiu
NEttTUUMA ŽMONA
fr moderniausias angliškai
vandeniu, karštu garų apkalbantiems lietuvių kalbos
NEBAUDŽIAMA
vadovėlis, kaina $7.
Keista, bet mažiausia ne
Italijos aakščiausiae teis
laimiu pasitaiko vartojant
mas
tik dabar išaiškino, kad
riekfriaius iraokius. Juost
dūdi nemažai pavojų, bet, žaiuioa niiitUrlmrhž »aėra
matyti, su jale artnnatnaei krimftialinis
atsargiai elgiasi, fr todėl m» Bdtiol
ea-V
--- n—
vyrui prašant falūto -būti
8mU ftCSUMKS
IMMUinnL
GERIAUSIA
Taigi, tų pavojų Marink** nubausta kalėti ilti 1 metų.
DOVANAI
y™
Klausimas

P -•

Red.

r.*'i ;
Kelias (ježimtin »e$į ai^to ąžuolinės kojos mirko
vandenyje, vieną šoną šaldė ifeurys, kitą džiovino pietys.
t
S3ji»
Takto kurortai aėįamateį švokštą, ir aš sunegalavau.
te"?
■
■
S^—-M_ -f .... ' ■ _ MMM
Ir kart% tarytum pasakoj* jaučiu, kažkas tyliai pliuš
Hippio žudiko Charles
kenąs prie mano koją. Pažvelgiu — paties jūrų valdovo
Denis Atkilia (kairėje)
Neptūno pasiuntinė Undinė. Skardena sidabro varpeliu:
nuo fotografų galvų, lipdama ii policijos i
—Jūrų fr vandenyną viešpats atsiuntė mane pasakyti
ja kaltinama, kad Los Angeles
taią Palangos Tilte, kad jisai didžiai tavimi susirūpinęs,
jos svečius, o, be to, ir dar apie 14
ir nori pačiam įkvėpto naują gyvenimą.
va norėdami tegelbėti jų sielas. Virtoje — apleista
Nuostabioji jūrą mergelė pasakė man, kad netrukus
bina.
kurioje tie hippiai prisilaikė.
Neptūnas ataiąs sama sūnų Viesulą, Numarins šisai mane.
— Tik nebijok, mielai tilteli, tos mirties. Tu mirsi,
kad žmonės vėl tavo išvystą dar gražesnį, dar grakštesnį... HES
Rudens rytą* švintant, atūžė smarkusis Viesulas, pa
žadino mano, atplėšė ano žemės ir nusviedė kone iki am
Jurgis Baltrušaitis
žinos mano ramintojos palaagiškės Rąžės...
Tdto

ka

GIESME

Rytas po pašėktatae vėtros. Bangos laižo sudraskytus,
sulaužytus mano griaučius. Ant kranto būrelis žmonių.
Nan | akie kriata trejetas. Akiniuotas su pasitenkinimu
spokso į nume. Storesnysia mirkčioja ir krapšto žilstelėju
stas garbanas. Šviesiaplaukis kažką visiems sako. šie
įdėmiai klausosi..
Undinė įieepvylė. Suvažiavo suplaukė daug jaunų
vyrų. Dieną naktį ČekM kirviai, (Magia piūklai. sunkiai dū
sauja potiaktdės. Aš augu, lyg mielėmis nuo ryto iki va
karo kemšamas
fr jaą nūn# kojas pripildė neišpasakyta jėga, mano
krūtinė alsuoja aauju grindiniu, turėklai žavi raiškumu.
Ir vėl tūkstančių tūkstančiai vakarais girgždina ma
ne, skuba palydėti šautai Baltijos garbanas.
fr ašat giriu tuos, kurie prikėlė mane gyventi.
Betčta
sušlapini, kad
ką Batonuos Tiltas

Tyliomis, šiltomis

Aš
laime. Jie man
•T.

Kiekvieni*
■ilurt
pmUIbb: I^
nmN^
savo IMUfvtr
wmw.

Nusileidus saules dienai, ->»*-<
*»v?><*•
Nusilenk žemai rugienai
Ir bučiuok dar drėfnųtato*.,
Kad ji toro vargą
Kad žiedais ji apsisagsto,
Kai ją prakaitas pašlaksto.
Audros dienai pragiedrėjus,
Gerbk jos griausm
Ir dėkok jai, kad sukyla, — Kaip — dėkodamas už tylą
Laimink vakaro pašvaistę o»x
fr nakties žvaigždėtą skraistę.
Graudis — džiaugsmas lygiai
Nes jie vieną taurę geria —
Tad — kaip amžiaus nustatyta —
Vakaras tegerbia rytą,
Aušros sutemas tegieda —
Kas tai vokia, tas neklied*.

dalie. Ji parašyta
ja štai ką.
mane aplanko žmonių
> Gelbėjimo Stotys, NusirenĮaano bičiulis Klajoklis Vėjas,
jiems taip netikėtai sulaukta

«

* <•
f >■

Tilte, mūsų bro-

Geri žodynai

ŠEIMININKIŲ LAUKU

DAUG PAVOJŲ
I

ką pats mrtŽAJ pats >

— Mus laukta daug pavo
jų? Tai nesąmonė taip sa*
L
( kyti. nes koks pavojus gre
i sia namuose;!
Žmonės
mėgsta perdėti!
Taip kalbėjo viena jauna
moteris, gyvenanti Vakarų
Vokietijoje. Bet ta pati mo
teris jau visai kitaip kalbėjo
kitą dieną, kada ją virtuvė
je ištiko nęįąimž; ji paslydo
_
_____ fr skaudžiai prieitrenkė.
Barbara SmitMml, kariai ore!
Seimininkėms gresia m
piratas laikė prie gerklės peilį, tik tos rūšies* pavojus. Sau*
latavų tartai į Ka_ gaus namo draugija (čia yra
ir kiek sefciuta.
ta. A
ir tokia)
kad <ti*

t

f.

*7r s. »VEM) GIESME
Alai įlendi! jBo pūtįStauriausta plyšelį ir viską gir
džiu, viską girdžiu, vieką matau. Apie tavo statybą, ger-

Tau gyvybę įkvėpti turėjo Palangos komunalinių
įmonių kombinatas, tave mediniu padaryti garbė teko
kelią eksploatacijon ruožui, kuris jau tada vaikščiojo de
gutuotas. Tik pagalvok. To ruožo viršininkai, ilgai apgau
dinėdami valstybe, sužšrūmu kišenėn kelis tūkstančius
rubliukų, fr Vingy lėta lėtai girsis savo darbais. Apie tuos
darbelius yra prirežytoa kelios jaučlfrndon
Tave jauni rytui statė. Jose vjBdtta rėdė, maitino ir
iš Palangos pinigą jie neprašė- G k«Ry ekstooatacrioe ruo
žas (taip rodo popieriukai) dar jiems 1291 rublį fr 50 ka
peiką erbatai fr bastiSams pridėjo/?**
mm;,.
priėmė, įsegė į bylą ir kelis kartus perskaitė sąskaitoje
Be jokie beako, be jokio Vitnfkds pasakymo išplau
jiems parašytą išganymą:
kė labai Palangai reikalingų brangių fr būtiną medžiagų
"Priklauso iš Jūsų už atliktus
KMKtTRIM
phR (taip mokiai pavadino Uva, Titte, - p«te.
būti
kiek
gnliaia
ndSta
koastmkcijoa) k
už 1 tūks- Į
Vėjas, cituodamas sąskaitą), pannndsĮsąt mechaaiz- —

^Nraėteadžtal

MRe gerbiantb
taMptimtaei

vi.S,

įaStFlu

nuo 1968 m-kovo ro*n- iki 1968 m. spaikbsatinkamai
^daqa atsiskaitymais pagal veiktanėbmnormatyvus”:

»°® mįslės niekag iW flo* neišsprendė, frnet imto
įtai prieš.jąnuleido rankas. Sako, fr milicija sa prokmatūJGBR vMtafadui maloniai U
b«j«gfc_.
Bi’daugiau)

I
1
I
...t. .

Baltymai yra vertingiau
sia ir svarbiausia mūsų mais
to dalis. Pagrindinis balty
mų šaltinis yra gyvuliniai
produktai: mėsa, pienas,
kiaušiniai ir pan. Augali
niuose produktuose baltymų
paprastai būna nedaug. Be
to, daug augalinių baltymų
organizmas blogai įsisavina.
Išimtis — pupelės žr kiti
ankštiniai augalai. Baltymų
kiekiu pupelės prilygsta mė
sai ir pranašesnės už žuvį.
Ir savo sudėtimi pupelių bal
tymai yra artimi mėsos bal
tymams. Organizmas labai
gerai įsisavina pupelių bal
tymus (75% ). Jei gaminant
valgius iš pupelių pašalina
ma grūdo luobelė (daroma
tyrė), baltymų įsisavinama
dar daugiau.

-

a—
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kandidatų, o rinkti tereikėjo J.VaUntukevičira pirito
Vasario 15 d. Alto rengia
7. Pagal balsų daugumų iš
mas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
rinkti: adv. Jonas Grigalius
u„ (gavo 243 balsus), Juozas
Bostono ateitininkai gen- Jvairioms
J. Valentukevičius iš So. mo sukakties minėjimas So.
savo vado. Lubinas, Aleksandras čap- Bostono, atvykęs pratęsti Bostono Lietuvių Piliečių
draugiai ir LB apylinkės vai- sunku
įgg Hitas, Ona Ivaškienė, Alfon- Keleivio prenumeratos, nu- Dr-jos III aukšto salėje.
dyba gruodžio 14 d. surengi vybdp» nes
MMMMNMMMMNMNOMMIMa*
« « •
saa Baika, Antanas Andriu
gražų neseniai nrirusio buvu- pareigis eiti.
je dari Honis, Jonas šilalis (gavo ga pridėjo ir dMajiteleiviui
■!-A
b-su
! gi<r Lietuvos prezidento A- viena
dųį va-1190 balsų). Iš jų nauji yra
INŽINIERIAI PAREMK , Inž. Jonas Mikalauskas leksandro Stulginskio minė- šiek Bėk
ovo 13 d. Jordan Hali
paremti.
os>*A. Caplflam ir A. Baika, o.
lietuviškų jimą.
dovybla.Tpi
BaM^D^ugijos kpnJei
tokių
knygos
mylėtoju
STAMBIOM AUKOM
visi kiti ir dabar tas pareigas būtų daugiau, tai lietavišll
kurio’prograrūų at
tono Betartų
vien
Kalėdų
proga,
bet
taip
!
™
,ec
"l
diule
LIETUVIŠKUS REIKALUS
turinti apie ĮJKN narių
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Jasaitis ir kt
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jimų, apie telemetrijų ir erd organizacijos dvidešimtme- progai skirtų maldų, npio ves
pietų So. Bostone Lietuvių
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firmas
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Crockers Lane, W. Roabury,
atstovauti PųiareffftSi Ine.
$15 — Bostono jūros Mass., tel. 325-6223), sekr. Lietuvos himnu.
skautams ir
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atminimų.
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Mass., tel. 3284774).
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Paskutini* susirinkimas

Mūsiiluai treti Bostone

Nr. 51,1969 m. gruodžio 17

; Kova su girtai* vairuotojai*

So. Bostono Lietuviu* PiBostono
tarpklubinėse į Mass. saugumo taryba paliečiu dr-jos šiais metais pa varžybose abi So. Bostono. siūlė Mass. seimeliui sumaskutinis susirinkimas bus LPD-jcs šachmatų koman-žinti leidžiamą alkoholio
ketvii tadienį, giuodžio 18 dos stumiasi pirmyn gana, kiekį, kuri įgėręs vairuotojas Į
d. 8 vai. vak. Jame bus duo- gerai. Šiose Varžybose jos ! dar nebūtu laikomas girtu,
' ta Surum-burum apyskaita sutrumpintai vadinamos Li-j Dabar leidžiama alkoholio
Lituanistinės mokyklos
i Sandaros ko. susirinkimas i ir pranešti valdybos rinkimų i thuanian. Lietuvių I gruo-, koncentracija yra 0.15G, o
„ ,
„ ,
. duomenys. Po susirinkimo— džio 12 d. laimėjo prieš! siūloma sumažinti ja iki!
Kalėdų eglutė
Sandai o> < kuopom meti- j_avutė į,. užkandžiai.
Cambridge II santykiu 3-2. ' o.lO‘ <.
Bostono lituanistinės mo- ris susirinkimas bus gruo-;
Balfo sk. valdyba
Komandoje pasižymėjo Al-į Tokia alkoholio koncent-;
kyklos Kalėdų eglutė bus džio 21 d. 2 vai. popiet nuo-j
gis
Makaitis: jis laimėjo tre-! racija 150 svaru vairuotojo j
ateinantį sekmadienį, gruo- savuose namuose. Jame bus1 Majoro Kalėdos vyresniems:
čią tašką iš ketvertų rungty-į kiaujuie turėtu būti va’anda
džio 21 d. 3 vai. popiet, So. renkama 1970 m. valdyba.
nių. Mūsų vyrų laimėjimas prieš ji policijai sulaikant. į
Bostono Lietuviu Piliečių Visi nariai kviečiami dalypiliečiam*
prieš Cambridge ir M.I.T.,; išgėrus 5 uncijas 80 laipsnių
D-jos salėje. Jos programo-, vauti.
prieš
Harvardo universitetą degtinės.
Bostono
majoras
White
.
je — vaidinimėlis, mokinių
Po susirinkimo visi bus
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uodžio
20
d.
1
:30
vai.
po
•
(jie lygos čempionai) pirme-; Kova su girtais vairuoto-;
choras, pačių mokinių su- skaniai pavaišinti, todėl na-, .
.
nybių
lentelę Championship jais būtina, nes statistika rokurti eilėraščiai ir kt. kuri- riai raginami atsivesti savo: Pj^ty War Memorial audito- Į
grupėje
padarė tokią:
do, kad per paskutiniuosius
nėliai, žaidimai, Kalėdų se- šeimos narius ir pažįstamus, rijoje rengia Kalėdų pabū
vį
visiems
vyresniems
piliei
metus eismo nelaimėse žuvo
nelio su dovanomis sutikiValdyba,
1. Bovbton C.C.
čiams,
suprask,
pensijos
amį
52.000 žmonių ir 2 mil. bu-i
mas. Tad visi tėvai ir vaikai
2. M.I.T.
žiaus
sulaukusiems.
Bus
meĮ
vo sužeistų. Ir visos tos ne-;
kviečiami atsilankyti.
Lankėsi dr. D. Jasaitis
3. Lithuanian
ninė programa, šokiai, vai-'
laimės daugiausia ivvko dėl
4. Harvard
Sudaryta LB kultūros Klubo
Dr. Domas Jasaitis, savo šės, kiekvienas gaus dovaną.•
to, kad vairuotojai buvo
5. Cambridge II
valdyba
sūnaus d r. Stasio Jasaičio ly Viskas veltui.
gliti.
Lietuvių II pralaimėjo.
Naują Bostono LB Kultu dimas, pirmadienį lankėsi
ros Klubo valdybą sudaro: j mūsų Įstaigoje. į Bostoną i « povjiavičiaus auka Balfui i prieš M.I.T. 2-3 ir laikosi
Auka Balfui
apie vidur} lenteles A klases
{
Česlava Aleksonienė, Aldo-; dr. D. Jasaitis buvo atvykę®,
varžybose.
Dėl
švenčiu
abi
Vanda
Mačiulienė
šventi;
na Naviskienė. Skirmantė \ kalbėti buv. Lietuvos prezi< Solistas Benediktas PoviMakaitytė, Mykolas Dranga dento A. Stulginskio minė* lavičius paaukojo Balfui komandos iki sausio 9 d. ne- nių sveikinimų vietoje Bal-*,
turės rungtynių.
fui paaukojo $5.
$25. Nuoširdus ačiū.
ir inž. Česlovas Mickūnas. ’ jime
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Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pašakariuo
ĮPĖDINIS
OPTOMETR1STAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak.
Vakarais ii anksto susitarus
447 BROADWAY
Saotb

W**M***************************M
TEL. AN 8-2124

Dr.Amdia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)
OPTOMBTRISTt

•

nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.

: 376 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tai AN 8-4449
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Donald Dahiblevk, 13 m., skaičiuoja pinigus, kuriuos jis
rado apleistame garaže J a maita Plain rajone. Ty pinigų
yra apie 1.000 doleriu. Jo tėvas, bedarbis, pranešė apie
radinį policijai, ir po metų, jeigu neatsiras ty pinigų
savininkas, visa suma atiteks radėjui.

švenčių sveikinimų paauko
jo $15 Vasario 16 gimnazi
gydytoja Genė ir
Stapulioniai vietoj jai ir $3 Keleiviui.

Stapulionių auka
Dantų
Antanas

Išnuomoja

Į Dorchestery. 12 Wheatland A> ve^, išnuomojamas antrame
j aukšte 6 kambarių butas. Pa-

1 Trans-Atlantic Travel Service

South Boston Savings Bank

( geidaujami gyventojai suaugu
! ir be vaikų. Nuoma yra nedide-iį
lė. Butą galima apžiūrėti vietoj ■
ir skambinti tet TA 5-7879.

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS
460 We*t Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

{STAIGA

£
I

Skambinkite 268-2500

Worcester, Mas*. 01604

M

Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterie siun
čiam įvairius siuntinius } Lieta,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi B
vietinės gamybos medžiagų, ap.
avo, maisto ir pramonės gasdnių. Turime vietoje įvairių vie.
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai ža>
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės1
ten vietoje galės pasirinkti ui* į
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas Išei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinskl

už visus indelius
moka
Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuosi mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna- ir adv. J. Grigalus.
Reikale se tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
▼irs $173,000,000

g
Ž?

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

8

Globė Parcel Service, Ine.
ir rusiškų prekių užsakymus
siųskite savo giminėms tik per

Dovanų pažymėjimus

F

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

Tai veltui

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos a t a i k v i o a.
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi
belaukiant — be jokio papildomo
mokesčio.
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390 W. Broadvvay
So. Boston, Mas*. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

m

captua ir turime visus gatavus vaistus.
M reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaų.
Ssv. Emunuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

i.

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

COSMOS PARCELS

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

EXPRESS CORP-

169 Milbury SL

WORCESTER* MASS.

kuriam vadovavo velioni*
J. Vaičaitis, veikia ir toliau

TeL SW 8-2868

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

Telefonas AN 8-4C28

Nua 9 ruL ryta RU 8 vaL vw išskyras šventadienius ir seko.
tooooooooooooooeoooooooooooeeee

N & T OIL CO., Ine.
641 C Broadvvay
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So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis ipilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

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 Texaco*s Flame
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.

Skambinkite

yra vienintelė oficiali įstai
ga YVorcestery, kuri siunčia
siuntiniu* tiesiog is W
terio į Lietuvą ir kita* R,
jo* valdoma* sritį** Čia kal

IS BOSTONO S LIETUVĄ

br kitus

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.

garantuotas

Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

8 vaL ryto iki 2 vaL p^.
331 W. Broadvray

So. Boston* Mass. 02127
TeL 2864066

487 Washingt©n Street

Dorchester, Mase. 02124*
24

268 - 4662;

GE 6 1204

Knyga yra gerinsiąs žmtguu dingas
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