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65 - TIEJI METAI

Vliko sveikinimas
Didžiąją senčią proga visi lietuviai, gyveną okupuo

toje Lietuvoje ir po pintąjį pasaulį išblaškyti, jungiasi nors 
mintimis ir išgyvena gaivinantį ir stiprinantį jausmą, jog 
visi mes esame vienos ir nepakeičiamos tėvynės Lietuvos 
vaikai. To dvasinio apsijungimo negali sutrukdyti nei 
okupantas, nei neaprėpiamos vandenynų ir Sibiro taigų 
platybės.

Išblaškytieji lietuviai su pagarba ir pasitikėjimu žvel
gia į savo brolius pavergtoje tėvynėje, nepalūžusius ir tę
siančius tikinamą kovą prjęi okupantą. Gili užuojauta lydi 
tuos, kurie tebekenČia kibiro tremiį. Savo nepalaužiamą 

viltį ir pasiryžimą visa, kas įmanoma Tėvynės lais
ves aušrai pagreitinti šia proga atnaujina tie, kuriems bu
vo lemta palikti savo gimtąjį kraštą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas visų lietu
vių pastangas ap jungia, derina ir visai laisvės kovai va
dovaus ja.

Su viltimi ir tikėjimu žvelgia lietuvių tauta į naują 
dešimtmetį. Su viltimi, kad gėris ir teisingumas, o ne tero
ras ir brutali jėga, lems tautų ir valstybių ateitį. Žvelgiame 
į naują dešimtmetį su tikėjimu, kad per kontinentus rie
danti laisvėjimo banga palšes ir sovietinę imperiją ir atneš 
laisvės aušrą mūsų tėvynei Lietuvai.

Kristaus gimimo ir Naujųjų Metų švenčių proga svei
kiname visus lietuvius: okupuotoje tėvynėje, Sibiro trem
tyje ir laisvajame pasaulyje. Telaimina Visagali* visų mū
sų šventas pastangas Tėvynei laisvę sugrąžinti, tauriais 
lietuviais išlikti ir musų tautos genijų mene ir moksle 
realizuoti.

Visiems linkime linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 

Naujųjų Motų.
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS
1960 m. gruodis

Apollo 12 astronautai Akut Bean, ęharles Conrad ir Richard Gordon linksmi išėję iš karantino. 
Mat, jie, kai grįžo iš mėnulio į žemę, kurį laiką buvo atskirti nuo viso pasaulio, kol ištyrė, ar jie 
neatvežė iš mėnulio kokią nors nežinomą bacilą.

Plečiama prekyba 
su Kinija

Puvo suMrinke

arabų vadai
Izraelis jaudinasi 
dėl JAV pasiūlymų

Kongresas priėmė mokesčių ir 
pensijų įstatymų pakeitimus

Atstovų rūmų ir Senato komisija suderino pakeitimus. 
Tikimasi, kad prezidentas jų nevetuos. Numatyta kaikurių 
mokestinių palengvinimų, pensijos pakeliamos 15%

VISIEM ”KELEIVIO“ SKAITYTOJAM, 
BENDRADARBIAM, PLATINTOJAM IR 
RĖMĖJAM LINKIME MALONIŲ KALE 
DŲ ŠVENČIŲ.
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Stipriai bobarduoja

žuvimą Chicagoje

Kaip žinoma, gruodžio 4 
d. Chicagos policija nušovė 
du negrų Juodųjų panterų 
organizacijos vadus. Tai įvy
ko policijai norint padaryti 
kratą toj vietoj; kur buvo ži-' 
noma, kad yra ginklų.

Policija sako, kad pirmie
ji pradėjo šaudyti Juodieji 
panteros, o šie kaltina poli
ciją, kad ji pirmoji atiden
gusi ugnj ir jų vadą nušovu
si bemiegantį.

Teagfcgumo departamen
to sekretorim Mitchell įsakė 
prisiekuaiąMRlfNBėdininkam 
(grand j^jrfr ^specialiai 
paskirtiems advokatams pa
grindinai tų įvykį ištirti.

Prisiekę posėdininkai tu
ri teisę priversti liudininkus 
liudyti, jeigu jie nepasinau
doja Penktuoju konstituci
jos papildymu.

komunistų frontą
Didieji amerikiečių B52 

bombonešiai pradėjo smar
kiai bombarduoti šiaurės 
Vietnamo koncentruojamus 
kariuomenės dalinius prie 
Laoso sienos, taio pat vadi
namąjį Cho Chi Minh kelią, 
kuriuo vvksta ilgiausios ko
munistų kariuomenės ir karo 
medžiagos vilstinės, o taip 
pat ir kitas strategines vie
toves Pietų Vietname, kurio
se komunistai stiprinasi.

Padidėjusi komunistu in
filtracija i Pietų Vietnamą 
rodo, kad jie ruošiasi dides
nio masto ofensvvai, norė
dami sugniuždyti pietų viet
namiečiu karines pajėgas, 
kurios dabar užima ameri
kiečiu laikytas pozicijas. 
Jei komunistu spaudimas di
dės ir toliau, tai gal bus sulė
tintas ir JAV kariuomenės 
atšaukimas iš Vietnamo.

Jau 19 metų, kai JAV ne- Moroko sostinėje buvo su- Keturių didžiųjų valstybių 
turi tiesioginių prekybos ry-' sirinkę 14 arabų valstybių i (JAV, Sovietu S-gos. Brita- 
šių su raudonąja Kinija. Ne-! ir Palestinai išlaisvinti orga- nijos ir Prancūzijos) atsto- 
buvo leista su Kinija pre- nizacijos vadai. Žinoma, vų posėdy JAV pateikė nau 
kiauti ir užsieny veikiančiom vienintelis klausimas, kuris ją planą Jordanijos-Izraelio 
JAV firmoms. Dabar tasį buvo svarstomas, tai — kaip ginčui baigti. Tas pasiūly- 
draudimas prekiauti nestra- geriau pasiruošti galutinai > mas laikomas paslapty, bet 
teginėmis prekėmis panaiki- i įveikti Izraeli. ! kaikas iš jo jau žinoma, ir
namas. Kiniją lankantieji į Arabai labai kaltina JAV, j tas jaudina Izraelį 
amerikiečiai galės ten nusi- kad jos visą laiką remia Iz-
pirkti ir atsivežti nepreky- raelį politiškai ir finansiš- 
bos reikalams prekių tiek, kai. Pikti jie yra ir dėl to. 
kiek norės, o dabar galėjo kad JAV savo piliečiams 
atsivežti ne daugiau kaip už leidžia tarnauti Izraelio ka- 
$100. Tuo yra susidomėję į- riuomenėje.
vairūs kolektoriai, muziejai, i Arabai, planuodami prieš tam tikras vaidmuo ir Jor- 
universitetai. Izraelį partizaninį karą, ir danijai.

Sakoma, kad tuo JAV į patys tų partizanų kiek pri
mosiu norima Kiniją para- sibijo. kad jie nenuverstų Prancūzija siūlo, kad Iz- 
ginti atnaujinti Varšuvoje; savo vyriausybių galvų. O raelis pasitrauktu iš visų už-

Plane esą numatyta, kad 
Izraelis turi atsisakyti savo 
kare užimtų pozicijų pagal 
Jordano upės dešinįjį kran
tą. Jeruzalėje numatomas

nutrauktas derybas.

Neic Jersey sukčiai 
traukiami teisman

Teisingumo organai, ge
rai išstudijavę daugelio vals
tybės ir savivaldybių įstaigų 
aukštų pareigūnų veiklą, 
pradėjo juos čiupinėti už pa
karpos. Jau traukiami teis
man Newarko majoras, 9 
buvę ar dar esantieji miesto 
tarybos nariai. Mafijos įžy
mus atstovas ir 3 kiti asme
nys. Jie kaltinami prievarta 
išgavę apie $250,000 iš vie
nos bendrovės, kuri vedė 
biznį su miesto įstaigomis. 
Be to, žinoma, kad tie asme
nys tų savo "nepaprastų“ 
pajamų neirasė į mokesti
nius pareiškimus ir tuo bū
du nusuko daug mokesčių.

Prokuroras sako. kad tai] 
tik pradžia, kad į kaltina
mųjų suolą atsisės dar dau
giau sukčių.

toks pavojus gresia Moro- imtųjų arabų žemių, žodžiu, 
kui, Alžerijai ir kitiem jų. ir tarp didžiųjų valstybių
kraštam.

Ragina Vietnamą
toliau kariauti ■*>.

Raudonoji Kinija pasvei
kino šiaurės Vietnamo ko
munistus su dideliu laimėji- i 
mu ir ragina toliau kovoti i-: 
ki galutinės pergalės. Karas, 
sako, turi būti laimėtas ir į 
baigtas karo lauke, o ne de- į 
rybose Paryžiuje.

nėra vienodos nuomonės 
kaip Artimuosiuose Rytuo
se įgyvendinti taiką.

Izraelis nenori didžiųjį 
valstybių primestų planų 
Jis nori tartis betarpiškai.

Atstovų rūmų ir Senato 
priimtus mokesčių ir pensijų 
įstatymų pakeitimus turėjo 
suderinti speciali komisija. 
Prieš kaikuriuos pakeitimus 
prezidentas iš anksto buvo 
pasisakęs, kad jie nepriimti
ni ir todėl juos vetuosiąs. 
Komisija, net 16 valandų 
posėdžiavusi, gilią penkta
dienio naktį baigė savo dar
bą. Ji mano, kad jos paruoš
ti pakeitimai bus priimtini 
ir prezidentui.

Padidinama nuo pajamų 
atmetama standartinė suma, 
kuri mokesčiu neapdedama. 
Dabar ta suma buvo 10% 
pajamų, bet ne daugiau kaip 
$1.000. Ji bus keliama ir 
1973 m. jau bus galima at
mesti 15% pajamų, bet ne 
daugiau kaip $2,000.

Dabar kiekvienam šeimos 
nariui iš pajamų nurašoma 
$600. Ta suma pirmais me
tais pakeliama iki $650, o 
nuo 1973 m. — $750.

Atsižvelgta ir į viengun
gių reikalus. Dabar jų mo
kestis kaikada būdavo net 
40% didesnis negu vedusios 
poros ir tiek pat uždirban
čios. Dabar tas skirtumas 
nebus didesnis kaip 20%.

Sumažino iki 22% (buvo 
27.5%) neapdedamą mo
kesčiu sumą naftos bendro
vėms. Užkišo skylę, pro ku
rią galėjo pralįsti net milio- 
nieriai. nemokėdami nė cen
to mokesčių. Bet smarkiau 
paliesti turčių kišenės nedrį
so nė šis mokesčių įstatymo 
pakeitimas.

Afaif/a Alto
Valdyba

Gruodžio 13 d. Chicagoje 
posėdžiavo Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavimas. 
Dalyvavo 44 atstovai. Iš
rinkta šios sudėties valdyba: 
Eug. Bartkus, T. Blirstru- 
bas, P. Dargis. J. Jasaitis, L. 
Jaras. Ed. Modestas, dr. VI. 
Šimaitis, J. Talalas, dr. J. 
Valaitis, J. Zuris ir dr. K. 
Šidlauskas (Jis pavaduoja 
M. Vaidylą).

Gresia bučiau 
liga

Mass. valstijos sveikatos 
valdybos apkrečiamąją ligų 
skyriaus viršininkas dr. Fiu
mara paskelbė, kad plinta 
vadinamoji bučkio liga, ku
rią sukelia tam tikras viru
sas. Liga perduodama bu
čiuojantis. Ji labiausia pa
plitusi tarp studentų ir kitų 
jaunuolių. Dr. Fiumara ra
gina bučiuotis atsargiai ir 
mažiau.

I Plymouth-Home banką 
Broclctone, Ma**., naktį įsi
brovė plėšikai ir išsinešė 
daugiau nei $250,000.

Buvo pašauta* Ugandos 
▼aklybė* (Afrikoje) prezi
dentą* Milton Obote, kai ji* 
ėjo ii Liaudie* partijos kon
greso, kuriai ir ji* priklauso, 
metinė* konvencijos. Obote 
norėjo kraite leisti veikti 
tik vienai savo partijai.

» • ♦
31 įžymu* laisvojo 

lio rašytojas. ją tarpe ir a- 
merikieti* dramaturga* Mil
ler, grasina paskelbti Sovie
tą Sąjungai kultūrini boiko
tą dėl rašytojo Solženicino 
persekiojimo.

Henry Ford. Fordo automobilių

Pensijos pakeliamos iki 
15% . Pakėlimas veiks , riti© 
sausio mėnesio, bet mokėti 
tebus pradėta balandžio mė
nesį. Senato nutarimas pa
kelti mažiausią pensiją iki 
100 dolerių atmestas.

Tikimasi, kad prezidentas 
tuos įstatymus pasirašys dar 
šiais metais.

Gyvenimas brangs 
kas valanda

Žmogui būtinos išlaidos 
per paskutiniuosius 10 metų 
pakilo 30.5%. Vadinasi, jei 
1959 m. buvo išleista $100, 
tai dabar už tą patį dalyką 
reikia mokėti $130.5.

Bostone vien per spalio 
mėnesį maisto kainos pakilo 
net 3%.

Plačiųjų darbo masių už
darbiai nepajėgia tų kainų

Nevarko, Nev Jersey, majoras 
Addonizio, kuris su vioa sfls te 
miesto tarybos narių ir kitą 
aukštų pareigūnų yra apkaltinti 
vedę biznį su Mafijos krimina
listų gauja.

Nev Jeney valstijos L nion ap. 
skrities teisėjas De Vita pasi
trauki ii pareigų, kai iis buvo

bendrovės pirmininkas, sako. 
kad jo bendrovei aplinkos užter
šimas yra pats svarbiausias šių pakilimo pasivyti. Tik stam- į apkabintas mė}. u. ,-.įpirkti 
dienų ir ateinančio dešimtmečio biųjų bendrovių pelnai gana i prokurorą organizuotų krimtau- 

1 smarkiai didėja. į listų byloje.klausimas.
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Kas mums privalomu
Šio numerio ketvirtajame O jis tenori, kad darytu- 

puslapy spausdiname Petro me viską,. kad tik Lietuva 
Klimo testamentinius žo- nebūtų vUiskai pamnita 
džius, jo dukters perduotus, laisvoje pasaulio politikos 
Gerai į juos įsigilinkime ir vairuotojų.
supraskime, nes jie taikomi Tad šaukime visur ir be 
ir mums. Be ^ųepamirški- paliov08i kad Lietuva rusų
me, kad tai baląSg ir mintys pavergta, kad ten vykdoma 
vueno iskiliMįjęj mtaų dip- an, poHtika, - lud nooUl 
lomaty, kun»<bdzią dai) aa-1 primenama, ta. mui-
vo gyvenimo praleido bend- -----padarytas lietuvių
raudamas su žymiausiais tauUį uium
Europos politikais, valstybių ti<! TeikaiIJaį fa,,
vairuotojais, o ir pats yra iš-! komunistinė Ru-
tonkas. mokslo žmogus. Jis nutrinti Lie-

Ką veikt VEko valdyba Kas kitur rašoma

nekalba tuščiai ir lengvapė
diškai, o rimtai pasvėręs da
bartinę Lietuvos padėtį ir

tuvą nuo žemėlapio.

Okupuotos Lietuvos žmo-
dabartiniame jos režime pėms burnos yra užčiauptos, 
kentėjęs ir gyvenęs. Jis žvel- j u* tik mes, gyvenantieji lais 
gia į Uetuvos ateitį ne sva-1 vuose kraštuose, tegalime 
jotojo, o realisto akimis, bet' pasauliui skelbti Lietuvai 
taip pat ir žmogaus, kuris daromas skriaudas.
savo kraštą myli labiau už 
save ir juo rūpinasi labiau, 
negu savo likimu.

Petrui Klimui Lietuva — 
tai lietuviai, kurie ten 
na ir miršta.

O savaime suprantama, 
kad tas mūsų balsas bus la- 
UMOįcdimas ir paveikus. 
je§tt jife bus organizuotas 
jeigu mūsų vardu kalbės au
toritetingas veiksnys, mūsų

Kokia dabar ar ateityje ( pačių sukurtas, dar laisvo- 
grėsminga politinė situacija sios Lietuvos visuomenės į- 
bebūtų, kol bus gyva ir neiš- galiotas. Toks yra Vyriau- 
retinta lietuvių tauta, tol bus sias Lietuvos
tvirta galimybė vėl atgauti. Komitetas 
laisvę ir nepriklausomybę iri , . ...
dar ilgus amžius tęsti savo Jo uždavinys nepahauja- 
istorijos gyvenimą vienokio- n?ai budinti pasaulio sąžinę, 
je ar kitokioje vidaus sant- okupuotos Lietuvos žmonių
varkoje, kurios priklausys 
nuo laisvos žmonių valios.

Didžiausia* lietuvių tau
to* ir valstybė* priešas buvo 
ir yra imperialistinė Rusija.

Tą faktą privalome visa
da turėti galvoje, vesdami 
laisvės kovos akciją Lietu
voje ir užsieny. Vadinasi,

vardu kelti tarptautinėse 
arenose balsą, reikalaujanti 
Lietuvai turėtos laisvės ir 
nepriklausomybės grąžini
mo. Reikalauti ne kokios 
malonės, o teisingumo, pa
darytos skriaudos atitaisy
mo. j

Klysta tie, kurie būtų lin-;

komunistas Smrkovskis (da
bar niekinamas ir nušalin
tas) sostinėje Prahoje tarė: 
"Mes galime gyventi tikra 
demokratija. Piliečiai tada 
galėtų patys savo reikalus 
spręsti. Mes įsitikinę, kad 
mūsų abi tautos, čekai ir slo
vakai, turi pajėgų ir išteklių 
santvarką perkelti į aukštes
nį socializmo laipsnį“.

SPAUDĄ BEVARTANTKUO DETROIT SKIRIASI

NUOTOROffTO j VVashingtone kas du mė- 
. .. • . ’ nėšiai leidžiamas Pioblems

Kaip Tamstos, gerbiamie- paskaitas, darė viešas pra- j A bu didmiesčiai, abu ne- of Communicm žurnalas ve
ji atstovai, matysite, valdy- nešimus ir tarėfliĄ& Sėtuvių , toli vienas nuo kito, bet vie- Hausiame numeryje apžvel- 
bos veikla Lietuvos laisvini- organizacijų vadovaujamais nas yra JAV, o antras Ka- gįa keturias apie*Cekoslova

Vicepirmininko dr. Br. Nemicko IMU m. gruodftio 0 d. 
Vliko seimui sutrumpintas

rno bare ėjo dviem krypti- asmenimis. Vicepirmininkas 
mis: a) i pačius lietuvius Bronius Nemickas Vasario 
(pavergtuosius ir laisvu®- 16 d. proga skaitė paskaitą 
sius), kad jų pakanta padi- Rochestery ir dalyvavo ba- 
dėtų, ryžtis stiprėtų ir lais- landžio 19-20 d. Chicagoje 
vės kovos pastangos augtų, į įvykusioje Jungtiniu Ameri- 
ir b) į svetimuosius, kad jų kos Valstybių lietuvių 
iėmesys Lietuvos laisvės Bendruomenės Tarybos še
lviai nesusilpnėtų ir nenu- siioje. A. Budreckis Vasario 
trūktų, o palankumas jai į 16 proga skaitė paskaitas 
didėtų. Baltimorėje, Detroite ir

Vyriausio Lietuvos Išlais- • Windsore, o R. Kezys —E-
inimo Komiteto Valdyba, 

tad darbas būtų sėkminges-
lizabethe.

Lietuviu tautai svarbiu ar
iis, stengėsi savo žygius skaudžių įvykių sukakties 
Lietuvos laisvinimo barede-| (vasarj0 16 d., birželio Įt
rinti su kitų lietuviškųjų ins- 16 d ) ir kitomis progomis
zitucijų ir organizacijų (Lie
tuvos Diplomatinės Tarny
bos. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės, Amerikos Lietu
siu Tarvbos, Lietuvos Lais-į

buvo atsikreipiama viešais 
atsišaukimais i lietuvių vi
suomene^ Ją paakinant ar 
persergihfc 11

vės Komiteto, Jungtinių A- 
merikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės ir *kt.) vyk- 

T,. . . . domais Lietuvos laisvinimo 
Išlaisvinimo darbafs Visur ir visada val

dyba bendrajame Lietuvos 
laisvinimo darbe juto šių in
stitucijų ir organizacijų'pa
galbos ranką. Bendradar
biavimas su jomis, išskyrus 
vieną antrą atveji, nuoširdus 
ir sklandus.

nas yra JAV, o
nadoje. Tai būtų mažas skir- kijos ”1968 metų pavasarį 
tumas. Alfonsas Nakas, gy- išleistas knygas, kurių pava
giantis Detroite, apsilan- tinimai taip pat būdingi: 
kės Toronte, vis dėlto pašte- Prague Spring, Prague 200 
bėio gana dideli skirtumą, Days. Czechoslovakia 1968 
apie kuri Nepriklausomos ir Czech Black g^k bei The 
T įetuvos laikrašty šitaip ra- Voices. šio ”pavasario“ me-
so‘ . . . \ ... /tu, kaip žinome, 1968 metų

Požeminiu traukiniu at- rugpjūtyje atėjo negamtiška
važiavę, vaikščiojom po vi- didrusių okupacijos žiema, 
durmiestj. Gatvės pilnutės. , , ,
žmonių. Linksmų, žvaliu, i _.................
klegančių juoku. Tai buvo 810 pavasario
popiečio valandos. Tokiu kregžde buvo aklo stahmsto t 
laiku prieš Kalėdas ir Det-
roite gatvėse nemažos mi
nios. tik kitokiom išraiškom 
veiduose. Nuvažiavom vėl 
po dešimtos vakare, kai 
krautuvės jau buvo uždary
to?. Minios dar didesnės

partijos sekretoriaus Anta
no Novotnio nušalinimas 
1968 m. sausio 5 d. Tačiau 
jau vasario mėnesį ėmė aiš
kėti, kad reikalas sukasi ne 
vien apie komunistinių vir
šūnių pakeitimą, bet ir apie

~.T • *Juoko dar daugiau. Prie čekų komunistų ir nekomu- 
Drauge su Li^vosLais- nnošnes?>iŲ vitrinų. kalėdi- mstų siekimus su šaknimis

vės Komitetu Vliko Valdv- 
ba 1969 m. balandžio 26-27 
d.d. New Yorke suruošė sim
poziumą Lietuvos laisvini
mo problemoms paanalizuo
ti ir pažiūroms į jas sude
rinti. Simpoziume dalyvavo 
pagrindiniu lietuviu orroni-

nėm spalvom ir prekėm iš- įsiauti Stalino 1948-1949 m. 
puoštų, net prasiveržti sun- Įsodintą diktatūrą, kun per 
ku i 20 metų Čekoslovakiją visai

Detroite tokiu laiku žmo-’ nutvarkė“.* * * 
nės dingsta net nuo gerai į
apšviestos Woodward gat-’ Pavyzdžiui, slovakiškai 
vės. Žiūrovu nebelieka nei tautiškai nusiteikęs Husa- 
prie J. L. Hudson’s vitrinų. kas, kuris dabar Maskvai

* * 4

Deja. Čekoslovakijos" 
ografinė padėtis ,f fgafalūBiš/ 
vokietis Bismarkas anuomet”’ - 
tarė: "Kas valdo Bohemiją001' <• 
Čekoslovakiją, tas valdo Eu- ’ 
ropą“) ir politinės galios 
tikrovė Rytų Europoje įro
dė, kad valdo ne čekų ir slo
vakų geri norai, bet kitokia 
realybė, kuriai šie norai ne
priimtini. Didrusių diktatū- 

i ros nelankstumas atnešė 
kraštui ekonominę krizę, ku
li susijusi su slovakų juti
mu, kad čekai juos laiko 
antros eilės piliečiais, ir pa
čios čekų šviesuomenės ne
pasitenkinimu cenzūros var* - 
žymais, iškėlė reikalą ieško
ti reformų. Deja, šios refor
mos pasirodė Maskvai pavoaeMBMs 
jingos. Ji tuoj reagavo. At- 
kėlusi tautos protestą, bet 
sugniuždžiusi demokratė ii? • 
mo pastangas ir slovaką Hu- 
saką pavertusi nuolankiu 
Maskvos įrankiu.• * *

zaciin atstovai iž lietuviškų- Į Krautuvį už.i(1ar0' tai pataikauja. 1968 m. kovo 
jų laikraščių redaktoriai. —

New York Times bendra
darbis Harry Schwartz savo 
knygoje Prague 200 Days 
tiesiai sako: "Maskva paju
to. kad reikia sudrausti Pra
hą nuo tolimesnių žygių de- 
mokratijon, nes tai grėsė 
biurokratinei diktatūrai ne 
tik Maskvoje, bet ir kituose 
Rytų Europos kraštuose“. 
Savo nagų darbą Maskva 
vėliau apipavidalino vadina
mąja "Brežnevo doktrina“, 
pagal kurią, jį turinti teisę 
kištis į betkurios socialisti
nės valstybės vidaus reika
lus. kad "apgintų ten socia
lizmą“.

* « *

Sovietų okupacija, sako
ma, priminusi slovakams ir 
čekams tai. ka3 juos jungia, 
o ne kas skiria. Maskvai to
kiu būdu nepavyko išardyti 
čekoslovakų valstybinės i- 
dėjos. Tiesa, Prahoje dabar 
kvislinginė valdžia, bet vie
ningas slovakų ir čekų pasi
priešinimas pirmomis oku
pacijos dienomis bene išgel
bėjo Dubčeko ir kitų "pava
sarininkų“ gyvybes. Sako
ma, kad prie Novotnio per 
20 metų buvę apie 60,000 
politinių areštų. Dabar kol 
kas dar apie masinius areš
tus negirdėti, nors šiaip jų, 
aišku, yra.

♦ • »

Nors 200 dienų pavasaris ; 4 
pąšibaigė rusiška žiema, bet > 
jame pasėta sėklų, kurios.

' me sugena visus i mašinas. • mėnesį Slovakijos sostinėje 
! išgena i priemiesčius, i savo'Bratislavoje pareiškė: "Mū- 
! "tvirtoves“. kur daugelis tu- sų partija ir visuomenė šiuo 
! ri po ke’is automatinius sau- metu ieško kitokios politinėsLeido Eltos biuletenius

Vyriausias Lietuvos Išlais- 
i virimo Komitetas, kaip

v u t • • i j • Tamstos žinote, leidžia Eltą Pasaulio saugotoja ir mai- pakeitimais viešpatavo pasValdyba ieškojo glaudes-Įreptyniomjs kalbomis: lie-įtintoja...“ ~ i mus 20 metu“. Kitas senas

Ieškojo ryžių su jaunąja 

kart*

nio bendradarbiavimo su1
neretinkime patys savo tau- k? Y>"k? Y*lkI9 » reikšmę jaunesniąja karB. kad ji pa-'
tos. nes tą darbą su įgimtu visai neigti ar net laikyti jj veikiau įrfjungtl! j Lietuvos 'A?1? ,9pam? T arabf.;
nuožmumu dirba mūsų prie- nereikalingu. Demokratinėj laisvinimo dartą. Tam rei-,EItos “ksaS yra1 formuoti, 
šas rusas. Į santvarkoje gyvenant, gali- kajuj \ew Yorke 1969 m.

Turėdami galvoje lietuvių /a tvle?a. ar . ,ta.J.? p . a ar birželio 7-8 d.d. buvo su-
lietuvius ir ypač vakariečių 

i spauda apie Sovietų Saiun-
tautos gyvybę ir jos ateitį, *įarM laisvai kntikuoti, ga- ruoštas politinis jaunimo se- 
įsikarščiavę nesmerkime jos 'ima kelti savo konstrukty- minaras, kuriame dalyvavo 
kultūrinių ar ekonominiu pasiūlymus bei naujas visų lietukų jaunimo organi- 
pastangų, iš neapykantos negalima sakyti, zaciju po keletą atstovų ir
tikrajam priešui ir jo vergų kad šiandien mums nereikia neorganizacijų narių. Semi-

gos lietuviu tautai padarv- 
tąją nuožmia skriaudą, anie 
lietuvių tautos būklę sovie
tinėje priespaudoje, apie lie
tuviu tautos išlaisvinimo 
aspiracijas, palaikant Lie-

tuvus. America the beauti-. santvarkos, negu toji. kuri 
fui... Demokratiios tvirtovė.' su mažais, bet ne esminiais.

Isleido "Lithuania“

Šiais metais valdyba pa
ruošė ir išleido 50,000 egz. 
"Lithuania“ brošiūrėlės ang
lu kalba. Tai grynai infor
macinis leidinvs svetimie
siem? supažindinti su Lietu- 

lietuviu tautos aspiraci-varovo botagui nenorėkime, tos instituci jos, kuri kelia nare paskaitas skaitė K. Va- . • u?™.*; bvu ;r va,
kad ir mūsų pavergta tauta Lietuvos laisves bylą, kun iiūnas< j Audėnas. A. Bud- _. k- f ąvprirnnhVnalankn j°mis ir Lietuvos laisvinimo 
būtų alkana, beraštė ar ki- informuoja pasaulio spaudą recki3, j. Pu^s ir S. Bač- [ institucijomis. Antro žymiai
taip dvasiniai užguita ir nu- apte dabartines Lietuvos ne- kls Vicepirmininkas J. Au-j, ... ... . , didesnės apimties leidinio
stojusi savo tautinės Sąmo-: Patinę padėti, ku- dėnas rugpiūčio 29 d. skaitė į J darbn vs moša jau yra gerokai pa
neš, nes to nori okupantas. I? klabena diplomatų duris. paskaitą studentų ateitinin- f * . f žengusi. Čia turiu galvoje iš-

Tekyla mūsų Lietuvoje ^nos atstovas ^iranda kų ^vykioje, o vicepirm/?  ̂ leisima knyga, kuri doku-
kultūros šviesa, teauga jos ten, kur Laetu\ os laisves ko- mnkas Bromus Nemickas j klfandni Amentais pavaizduos laisva-
mokslo ir meno talentai ir į Y<* siekimams gresia payo-, Wkui atstovavo 1969 m. i grandančiu klimnnin pa-? *bui ydingojo
jaunimą gaivinantis jais pa-' JPS’ kur ju^ nonma užmirs- iapkričio 26-30 d.d. Chica-! n^^aTi^info^naci-' Ribbentrono-Molotovo pak-
sididžiavimas. nes tik švie-, b išduoti. ,goje vykusiame kūrybos ir,?. tvarkvfnin t Audėno to. nužudžiusio Lietuvos ne-

Kas gi pnmms pasauliui |moksi0 simpoziume. ! JOS tvarkytoio J. Audėno,sus ir kultūringas būdamas 
lietuvis geriau pajus savo 
žmogiškąja vertę ir aiškiau 
paregės okupanto grėsmin
gus tikslus ir jiems siekti 
klastingas priemones ir jaus

lietuviu tautos politinius sie
kius. jei mes patys savo ran
komis laisvajame pasaulyje 
sugriausime laisvės kovai 
vadovaujančias organizaci-

Palaikė ryšį su visuomene
Taip pat buvo stengiama

nenumalšinamą laisvės troš- Jas? To tenori tik Lietuvos 
ku]; % i okupantas rusas, betgi ne jo

Bet, gyvendami užsienyje,’ .tautos
niekad nepamirškime ir to, lr ^alsves niti mes ginam, 
mums skirto svarbiausiojo’ Petro Klimo, abiejų oku- 
uždavinio, kuri Petras Kli-' pantų kankinio, žodis turėtų 
mas nurodo laisvųjų kraštų būti mums visiems šven- 
Hetuviams. 1 tas ir įpareigojantis.

rimą kartą po to, kai 
kinkėsi

ir po posryėią įvairiais reikalais kalbėjosi i

naši yra jo paskutinės kelio
nės viešnagė Ispanijoje, nes 
ten jis labai daug padėjo 
atsikuriančiai mūsų radijo 
valandėlei įeiti į darbo vė
žes, organizuodamas jos 
bendradarbius ir kontaktuo
damas Ispanijos atsakingus 
pareigūnus.

Pirmininkas dr. K. Valiū
nas tuo pačiu Lietuvos lais
vės tikslu birželio 3 d. lankė
si Valstybės departamente 
ir drauge su Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininku 
E. Bartkum vasario 17 d. pas 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių senatorius Dirksen, Hart- 
ke, Kennedy. Dodd ir kon
greso narius — pirmininką 
McCoftrnack, Derwinski, ir 
Flood bei kt. Washingtone 
lankymosi progomis pirmi
ninkas, be žygių Valstybės 
departamente, turėjo pasita
rimų su Lietuvos atstovu J. 
Kajecku ir padėjo daug pa
stangų surinkti ir apdoroti 
dokumentams, liečiantiems

priklausomvbę ir atkėlusio 
vartus antrajam pasauli
niam karui, nusikaltimus. 
Šitai knygai betrūksta tiktai 

į baigiamojo redakcinio api- 
Reikšdamas valdybos pa-' pavidalinimo. Trečiojo lei- 

sitenkinimą, šioję vietoje. dirio, analizuoiančio lietu- 
noriu pažymėti,’ nuo š. j vių tautos rusifikaciją, ruo-

daug rūpesčio ir darbo.

Praplėtė radijo informaciją

si. kiek laiko sąlygos leido, 
palaikyti ryšį su lietuvių vi
suomene. Tam reikalui bu- ........ o.
vo panaudotos Vasario 16 j m. spaji8 i d.’konė šeše’fttiš 
minėjimu ir kitos progos. metUs tvlėfes ir vėt pfakal-
Pinnininkas K. Valiūnas: 
a) vasario mėn. lankėsi Los 
Angeles, b) gegužės mėn.

ba mūsų žodis iš Madrido ra
dijo stoties i okupuotą Lie
tuvą. Ilga tvla jau buvo su

Chicagoje ir dalyvavo Ame-' žlugdžiusi priemones šiam 
rikos Lietuvių Tarvbos vice- į darbui, ir ji vėl iš nauio pra- 
Dinnininko ir "Naujienų^ j dėti buvo nepaprastai sun- 
re d aktoriaus dr. Pijaus Gfi- j ku. Tačiau valdybos ir ypač 
gaičio laidotuvėse, c) Cle- Į pirmininko K. Valiūno na
velande — pirmajame nau- 
iai išrinktos Pasaulio Ueta- 
vių Bendruomenės valdybos 

posėdyje, kar buvo taria
masi dėl siu institucijų bend-

stangų dėka darbas ir vėl i- 
statytas i beveik normalia? 
vėžes. I okupuota Lietuva ži
nios perduodamos, be Mad
rido. dar Washingtono, Ro-

radarbiavimo, ir Clevelando j jr Vatikano radijo sto- 
visuomenei padarė vieša • sis darbas, sunranta- 
pranešima Lietuvos laisvini- ■ ma< pjrmoie eilėje slėgis ra-

ša tain pat jau pradėta. Už 
angažuojami autoriai, ren
kama ir apdorojama me
džiaga.

Pirmininką* daug keliavo
Kaip ir anksčiau, taip ir ,Vliko valdyha atitipnka™°- 

Šiemet Vliko pirmininkas mis Pro^mis <Pav- Ribben- 
dr. K. Valiūnas daug keHa-U™^“0'010™ Pak‘° J10 
vo. Jis du kartu (pirmą kar-1 ™kak‘>9-
tą balandžio ir antrą spalio! ?“’rv,r
mėn.) šiais metais vyko į ’..,Ay 1J”k™*

Sovietų Rusijos ir Vokieti-; tikima, sudygs ne tik kitose
jos sąmokslą prieš Lietuvą. Maskvos valdomose Rytų 

Europos tautose, bet ir pa
čioje didrusių visuomenėje 
Maskvoje, kur jų daigų jau 
dabar matoma, nors ir ne 
masiškai besirodančių.

Žiūrovas

t > -

Europą ir aplankė visą eilę 
Europos kraštų: Šveicariją, 
Vokietiją, Prancūzija, Ang
liją. Ispaniją. Visur, kur tik 
jis lankėsi, tarėsi su vado
vaujančiais lietuviu visuo-

čiu ir žinių agentūras, tuo 
būdu ryždamasi priminti 
Lietuvos bylą esant gyvą.

Vliko valdyba, padedama 
Politinės ir Teisių komisijos, 
yra paruošusi Europos sau-

mo klausimaią^d) rugsėjo į djjo valandėlių vedėjus. Kai i merės asmenimis. Lietuvos j gurno reikalu memorandu-
men. dalyvavo Detroite kurie jų yra reikalingi nuo-Į diplomatais, kitų Sovietų mą, iškeliantį Lietuvos lais-
kusiame Amenkos Lietuvių į falinės paramos skriptu iri Sąjungos pavergtų kraštų
kongrese, e) lapkriičojn«n. j papildomos informacinės, organizacijų vadovybių na-
?ale jr gruodžio praboje; medžiagos, radffa fcaneomis riais, siekdamas sustiprinti ..
lankėsi Kanadoje, Toronte (ner(luoHamos i okupuota • lietuvių tautos išsilaisvinimo! Vakarų Europos valstybių
ir HamilroneJkur dalyvavo Lietuva. To parūpinimas y- pastangas, ir matėsi, kur są-1 ar vyriausybių galvoms, jei 
eąvaiti^č10 tėviškės Ž^‘radideHsirn^ 
nu 20-ties metų sukakties (bfls reikalaująs tikslumo ir 
minėjime ir visuomenei pa-, jajko įr teikiamos informaci

vės reikalą. Šis memorandu
mas numatomas įteikti JAV 
prezidentui, eventualiai ir

lygos leido, su visa eile Eu
ropos valstybių atsakingų

. . .... ._______ i ~ *• ————-•—---------------- : pareigūnų, ieškodamas padare politinius pranešimus. ^^žiagos turinio atran-j lanhumo ir pagalbos Lietu-
■ 1 n « <-■ įstatai.a 2 - — *♦__ VTomis progomis jis skaitė kos požiūriu. vos laisvės bylai. Ypatingai * kalu.

įvyktų Sovietų Rusijos ir 
Varšuvos Pakto valstybių 
siūloma platesnė konferen
cija Europos saugumo rei-

RGl, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvaiiienm iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašyipaą anglų IchT-
ba "Tilo rTiisiiSP of Na- 
tioM ia the Šifcsinaa’ Taad-
fa", 112 pst, kaina $1.76.

Lietuvių kalba ta knyga 
jau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitataučiams.

ifcbaSjtk Keleivi. Kei

y



Nr. 52,1969 m. gruodžio 24 - • VB, KK MOTOR --•—PUSlipO

ku mno

WATERBURY, CONN. 

Mūsų

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Į EKSPONATAI GENOCIDO 

PARODAI PARUOSTI

Waterburio lietuvių para-1 v Amerikos Lietuvių Tary- 
pijog

1

PER 6 VALANDAS 

PASTATE NAMUS
I

Allstono gyventoja Zales- 
savo

Užverčia*! IMI metų lapų. Lietuva tebeneša okupa-

i pij^kle^nm^kun? j5vŽ- bos paskirta komisija, kurią kienė turėjo aplėkti
_* t . * ... .. . _T. i ■ čauskas bažnyčioje paragi- sudarė Alto valdybos nariai namą. Bostono pertvarkymopaari orąaaisaeian savo Uprepnu be. tautomą darbų pQ aEmilija Vilimaitė, dr. VIa- ištaigai reikalaujant Praei-į
dmrliuea. Savo paskelbti specialūs Lietuvių, Švietimo ir. kotj atHekanJm drabužius das Šimaitis ir dr. Jonas Va- tą savaitę ji galėjo persikel- • 
Semsos matai, tad ypatingas, dėmesy buvo skinamas Iie- j įjajfuj j gj kvietimą parapi- ^itis, dalyvaujant Lietuviu ti j naują namą Roslindale, i 
tuviskam asusų jaunime ugdymi. Didžiuodamiesi galim ; jįeeiai jautriai reagavo ir su- Tautos genocido parodai kuris buvo pastatytas per 6 i 
konstatuoti, kad asam tautiškai ir vabtybiikai gyvi. Tai j nešė per 10,000 svarų tinka- į rengti komisijos nariams valandas, dirbant 2 elektri- • 
rodo paskiros ir sutelktinės mūsų švietimo, kultūros ir Lie-į mų dėvėti drabužių Klebo- Į dail. Z, Kolbai, J. Karkli- kam, 2 nlamberiam ir vie-! 
tuvosbisvimmopastangos, vedančios mus Lietuvos keliu.1 nas savo lėšomis pasamdė* niui, L Prapuoleniui ir J.* nam dailidei.
Kalėdų frenčių ir Naujųjų 1170 Metų proga nuoširdžiai! sunkvežimį ir rūbus pristatė Jusaičiui, patikrino ir pėrė-’ Bet jU tiek tedirbo tik to-
“—-------* * vosies išeivijos, prievartinės tremties ir o-! j Balfo sandėlius New Yor-mė Alto žinion Lietuvių dėl. kad namas, padalintas j.

ke. Pristatymas kaštavo apie Tautos genocido parodos, tris dalis, buvo atvežtas į ta J 
300dolerių. (eksponatus ir kitą invento-1 vieta. ir jiems tereikėjo tik •

Turbūt, nedaug parapijų rių. į tas dalis sujungti.
turi tokius klebonus, kurie j Genocido parodai rengti* . ši.tas 8tjW»81^?das sk’" 
yra taip jautrūs lietuviškiem ’ komisija (dail. Z. Kolba,' f14®.1 "uo hgl S,OJ ’* na,yos- 
reikalam, kaip Waterburio.. dail. prof. A. Varnas. L. Pra- tų daliu namų statvbos tuo, 

*** (puolenis, D. Valėnas, ji l«d čia is karto padaromi ir
Gruodžio 7 d. Balfo sky-, Karklinis J Skorubakra irt vl<’aug irenmmai. Atvežus i 

riaus valdyba surengė pietus' j. Jasaitis) darbą užbaigė,' belieka tik tris dalis

kupuotosie* Lietuvos lietuvius, visiem* linkime asmeninės 
> ir tautinio solidarumo lietuvybė* bei Lietuvių Tao-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė* 
Valdyba

Lietuvių Žurnalistų Sujungė* Centro Valdyba sveiki
na Kolega* ir jų iefana* Kalėdų Švenčių bei Naujųjų Metų 
proga, linkėdama ištvermes atsakingame spaudo* darbe, 
ypačiai kreipdama Kolegų dėmesį į 1970 metus, t y^ j 
Lietuvo* okupacijos 30 metų sukaktį, ir skatindama atsi
dėjusiai pasiruošti tai tragiškai sukakčiai paminėti ir iš
ryškinti tiek lietuvių, tiek kitataučių spaudoje.

LŽS Centro Valdyba
Detroitas, 1911 m

šalpos reikalams lėšoms su
telkti. Pietūs gersi pavyko. 
Padėka priklauso ir lietu
viškos radijo programos ve-

parodą parengdami išststy-j 
mui. Parodos eksponatai šu-

suiunnli. ir gyvenk.
Zaleskienės namas yra

TUOCOlKM

-b

Televizijos aktorius Dean Martin, 52 bi. amž., m 
20 m. amžiaus žmona Jeanne Beigger anais laiaiRgafe 
laikais. Dabar jis pareiškė sava žmonai, kad įsimylėjęs 
kitų moterį ir todėl norįs su Jeanne skirtis.

f v M
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Jau

Vasario 16-jų

Gruodžio 10 d. buvo Alto 
skyriaus valdybos posėdis. 
Jame tartasi Lietuvos nepri
klausomybes paskelbimo su
kakties minėjimo reikalu.

Nutarta minėjimą rengti 
Franklin K. Lane mokyklos 
salėje (999 Jamaica Avė., 
Woodhaven) vasario 15 d. 
3 vai. popiet

Seniau tie minėjimai bū
davo kitur, bet kitais metais 
nutarta tą sukaktį paminėti 
arčiau tos vietos, kur dau
giau lietuvių gyvena. Minė
ta mokykla labai lengvai pa
siekiama, važiuojant iki El- 
derts Lane. Čia išlipus, ji vi
sai arti.

Kito* naujienos

Altas buvo pasiuntęs prez. 
Nixonui laiska, kuriame pa
reikštas pritarimas jo veda-

pakuoti specialiai pritaikm-. vertas 22’000 dolerių.
’ltose dėžėse ir paruosti trarta- t 

dėjui Jonui Adomaičiui už; portacijai. Parodos Mstaty-! 
šių pietų garsinimą ir ragini- |mu amerikiečių ir lietuvių*
mą juose dalyvauti. Pietuose visuomenei rūpinasi Ameri- .. . , . _ __
dalyvavo Balfo reikalų ve- kos Lietuvių Tarybos vaidy- Lietuviai sveikino La Prensa

ARGENTINA

dėjas kun. Pr. Geisčiūnas ir 
padarė platų pranešimą a- 
pie Balfo vykdomą šalpos 
darbą. Jau ketinti metai 
Balfo skyriui vadovauja Jo
nas Brazauskas.

• • «
Gruodžio 7 d. Šv. Jono pa

rapijos bažnyčioje Lietuvių 
Bendruomenės Waterburio 
apylinkės valdybos iniciaty
va buvo atlaikytos pamaldos 
už buvusio nepriklausomos 
Lietuvos valstybės preziden
to bei Nepriklausomybės 
Akto signataro Aleksandro

ba. Parodai išstatyti CMca-r 
goję Ako valdyba yra mana- 
čhwi sudaryti specialų ko*: 
mitetą.

ir La Nacion laikraščiu*

Spalio 18 d. ALOS tary-

Lietuviai Argentinoje
Tokio vardo leidinys bu-

vo išleistas 1963 m. Jame 
buvo žodžiais ir nuotrauko
mis pavaizduotas Argenti-

e- ~ j Akto signataro Aleksanaromai Vietnamo po itikai.| stulgin^io Momentni
Spalio 16 d. prezidentas at
siuntė padėkos laišką.

Visuomenininkas Alber
tas Ošlapas po operacijos 
jau visiškai pasveiko, daly
vavo Vliko seime ir Alto val
dybos posėdyje. A. Ošlapas 
yra sandarietis.

livažiavo
Gruodžio 9 d. Barbora ir 

Edvardas Kaniavos iš New 
Yorko išskrido į Lietuvą.

Jie čia buvo atvykę savo 
artimo criminaičio akt. Juo-

Minsimo meninei progra- z? PaĮoMneko pakviesti na
mai atmeti kviečiami solistas amvecnioti, ir ta proga buvo 
Citvaras, vyrų ir moterų cho-, surengti jų koncertai Bosto- 
rai ir mokytojos Matulaitie-' ?*• Ch,c’«°1’e’ Washmgtone

ir New Yorke.
Tą pačią dieną į Lietuvą 

grįžo ir Jurgis Lingys, žino
mas lietuvių liaudies šokių 
puoselėtojas. Jo tautinių šo
kiu choreografija pasinau
dojo ir žinomas Grandinėlės 
tautinių šokių sambūris ir kt. 
Jis buvo atvvkęs į Clevelan- 
da. lankėsi Bostone. Chica
goje.

PRANEŠĖJAS

Tai Lietuvių Žurnalistų 
S-gos valdybos leidžiamas 
ir jos pirmininko Vyt. Alan
to redaguojamas neperiodi-

rėš vadovaujamas tautinių 
šokių sambūris.

Kalbėtoją pakvies pirm. 
adv. St Briedis, pasitaręs 
su savo pavaduotojais A.
Ostapu ir dr. A Skėriu.

Spaudai informuoti nu
matyta komisija, į kurią įei
na dail. J. Bagdonas, dr. A.
Skėrys ir kt 

Finansų komisiją sudary
ti pavesta D. Averkai. Ji pa
sirūpins ir kvietimus išsiun
tinėti.

Revizijos komisijon iš
rinkti 9t Briedis, A. Osta
pas, St Lūšys, Pr. Vainaus
kas ir P. Vytenis.

Pasėdy buvo prisimintas . ,. . x ~ , ..........
neleidai mirp, ilįmeti. AI-1n,s bluletenls- Dabar J°
to valdybos narys Domas 
Penikas. Jo atminimas pa
gerbtas aasikaūjftmdminute.

Palaidota* (kO. A. GsMSkas

Gruodžio 10 d. buvo pa
laidotas dailininkas Adomas 
GaUHkaa. Apie jo mirtį Ro- 
meA Madrido ir Aamifcos 
Baka radi jai pranešė ir Lie
tuvos gyventojams.

t

»bos valdyba (pirm. A. Mi- 
čtadns, vicepirm. J. čikštas.
ižd, J. Mieittdas), radijo vai. nos lietuvių gyvenimas. Da 
vėd. Z. Juknevičius, adm. bar išėjo tokio pat vardo 
K. Misiūnas, Šv. Cicilijos antras leidinys. Jis kiek pa- 
choro ved. Rymavieius, SLA vėlintas, nes taikytas Lietu- 
atstovas Stankevičius, ”Lai- vos nepriklausomybės pa- 

Kaa <ri i& kas ^o“ — Gudelevičius. Se- skelbimo 50 m. sukakčiai,
tai vra^iklomatasf O /ei fr Židinio komiteto pirm. Todėl ir viršely parašyta: 
Hno^ Ui sero oran- J-
gu, nes jis buvo naudojamas l^jnĮmu^ątstovės, kovos metai“, 
cukraus vietoje bealkoholi- ripūošrawa tautiniais dra u- Knyga 216 puslapiu, joje,! 
niams gėrimams praalkti ir be žodinio teksto, "yra 3231
taip pat kituose (Ketintuose .*T nuotraukos — žymesniųjų
patiekaluose. | įįį**1?. Lietuvos atkūrėjų ir veikėjų.

Ir Štai neseniai JAV svef- Jura priėmė laikraščio di- fr kt

DRAUGAS PER DIENA 

TAPO PRIEŠU

kas

pritaikyta pamokslą pasakė 
Balfo reikalų vedėjas kun.
Pr. Geisčiūnas. Pamaldos _
buvo baigtos Lietuvos him.; rektorius I«ųue. A. Mičiu- „

... aprūpintom mtafcterij* pa- da pmvetkiuo ji. Z. Juknevi-i Knygą išleido Jurge Bnz-
t skelbė, kad dėl eiktomatų čius pakvietė dalyvauti Pa- gys Jonas Papečkys, o1 

ė žiurkės suserga vėžtu. todėl vergtųjų savaitės minėjime spausdiro Colegio SalesianoLietuvių Bendruomenė žiurkės suserga vėžiu, todėl vergtųjų
jie gali būti ir žmonėms pa- spalio 26 d.. Be to, buvo į- San Jose spaustuvė Rosario 
vojingi. Ir eiktomatus už- teikta dovana — metalinė mieste, 
draudė namdoti gėralams ir lentelė dėžutėje su ALOS ta-1 Knygos reikalais galima 
maisto gaminiams, » rybos įrašu. < kreiptis adresu: Jonas Pa-,
- . .. , . . i Laoue padėkojo, lirkėjo pečkys. Maipu 3673, Rosa- ž"°"a’ 22
Iki siol tą garmfuųjm eik- vieningiems ir nepa- rįo, S. Fe. Rep. Argentina -------

yruN seimuimne pa-i Imnatais per metUB būdavo vargti siekti savo gimtojo 
gamins šakų valgių vakarie- ‘ pagaminama daugiau nei H- krašto laisvės.
nę, bus šampano ir kitų ma-1 liono dolerių vertės. Taigi, p*tį delegaci ja iš ten 
lonumu. ir visa tai tik $7.50 j ciklomatų uždrandhnra yra nuėjo į La Nacion redakei- 
asmeniui. o moksleiviams— | didelis smūgis juo* gaminu- (»pas laikraštis taip pat
$4-50. j šiom bendrovėm ir jaoa var- mini 106m. sukaktį), kur je 1II1IC

Stalus reikia būtinai re- tėjusiam maistui ir gėrimam prtėmė gen. sekretorius. Ir cinkas, nepriklausomoj Lie 
rvuotis ne vėliau iki gruo- pagardinti. , jam buvo įteikta tokia pat? tuvoj kuri laiką buvęs šiau

Waterbury ir šiais metais 
rengia šaunų Naujųjų 1970 
Metų sutikimą Šv. Juozapo 
parapijos salėje nuo 8:30 
vai. vakaro iki 3 va), ryto. 
šokiams gros geras orkest
ras, patyrusi šeimininkė pa-

džio 28 d.. Skambinti Spau
dos knygyno, John St., tel. 
754-5173. Ten užsiregistruo-

AUSTRALIJA

Lapkričio 21 d. Sydnejuje 
mirė inž. Grigalius Gume-

Bet žmonių sveikata yra dov«n«. Sdtretorius savo žo-r apskr. inžinierium, 
didžiausia vertybė, todėl pareiškė, kad jis žinąs

. niekas ir neprieštarauja Si-
ja ir pavieniai asmenys, nes |am sveįkatos ministerijos tų br tikįs, kad ateis ir Lietu- 
tada bus galima lengviau is kvarkini rVld laisva diena,
anksto sudaryti stalu gru-1 r Kitą diena abu laikraš-
nes.. Apylinkės valdyba! Toks reikalavimas sulai- Štai išspausdino delegacijos 
kviečia Waterburio ir apy- ‘ kyti coklomatų vartojimą nuotrauką, gražu aprašymą 
linkės lietuvius šiame sau- dabar jau keliamas fr kitur, f su linkėjimais Lietuvai at- 
rame Naująja Metų sutiki- gtai Kanada nuo gruodžio 1 f gauti laisvę.
me gausiai dalyvauti, įdienos ciklomatus uždraudė* J. žirais

MJL | vartoti gėrimams, o Anglija t 
nuo sausio 1 d. draus vartoti1

maisto gami- KAI* TEATRO SCENOJE

* » ♦

Lapkričio 30 d. Adelaidė
je gražiai paminėta rašyto
jo Vaižganto 100-tojo gim
tadienio sukaktis.

* * •

xcrnn8ni8
ANGLIJA PRIEŠ MIRTIES niams.

BAUSME

Prieš kelerius metus Ang
lija buvo panaikinusi mirties 
bausmę išmėginimui to pa
darinių 5 metams. Tam ter
minui baigiantis, reikėjo vėl 
spręsti, kas tolau daryti.

Atstovą rūmai 343 bulata 
prieš 186 nutarė ndrtise 

nebeįveeti. Taip

l

tretysis numeris. Jis daug į 
vairesnis ir įdomesnis, negu 
pirmieji. Linkime ir toliau 
Pranešėjui tobulėti ir būti 
stipriu ryšininku tarp sąjun
gos narių.

Pranešėjo administracijos,
adresas: V. Selenis, 31582, *73?

ir—k~.v įMooi u™ Anglijoj* mirties spren-
Groesbeck, (M97) Hwy. dhR- jodyti buvo tik vie- 
Praser, Mich. 48026. nas bodai — kartuvės.

ir

Ciklomatų kenkaningi> 
mm paaiškėjo, bet šią dienų

Panamoj valdžios keičiasi 
kaip teatro scenoje. Viešpa
tavo gen, Torrijos. Jis išva

gėrisniSM ir valgiuos primai-Į Žiavo į Meksiką pažiūrėti 
Šįyta ir daogybė kitokią che-; arkliu lenktynių, o jo drau- 
mikaht, kurie, gtdbūL bgi I gai da pulkininkai Sanjur 
freikatal kenksmingi, kurie ir SiKera sutarė jį nuversti 
gal taip pat sukelia vėžį ar Į ir nuvertė. Bet Torrijos, apie 
kitas ligas, bet dėl ją dar į tai sužinojęs, skubiai grižo 
ntkafeoma, nes nėra pakas i namo ir su pagalba jam išti- 
kasmi ištirti. Sakome* kad kimų kariu sukišo į kalėjimą 
tokia abejetiaes vertės prie- minėtus sukilėlius ir vėl pats 
dą maisto gaminiam yra dar atsisėdo i Panamos valdovo 
kelte dešimtys, kr ją eevik- soetą. Ir
lą mūsą organizme su .taika širše ir už jį dar gudresnis: 
bus taip pat ištirta. politinis aktorius.

Pirmasis lietuviškas laik
raštis čia pasirodė 1948 m. 
rugsėjo mėnesį. Tai buvo 
Jurgio Glušausko leistas 
Liegh Creek stovykloje 
“Australijos Lietuvis“. Jis 
nustojo ėjęs 1956 m. Dabar 
Australijos lietuviai turi du 
laikraščius: “Mūsų Pastogę“ 
ir “Tėviškės Aaidus“.

Australijoje gyvena apie 
10,000 lietuvių, atvykusių po 
Antrojo pasaulinio karo.

Virtaje baręs dosiiaiafcssą rfs» 
nuofis Asthonios, apsMsJr js 

aRtfiaas Staata 
Rkfcson sa 9 awR. sfinuoi. Jb 
ją įsimylėjęs, kai ji atėJori pas 
jį jęaot i patarimo. "Ji atėję pas 
mane patarimą, o dabar ai eina 
jos patarimą prašyti**, pardibė 
vienuolis.

S«a. Robert R 
Strkaa E SirilaR sėdi 9M 
tin, CrL knUįbes. 6 

ir

Tebtna lankia imsis Msą svafias
un m .^„KELEIVIS“ I Uipranumeruokita Jf

savo bifialfam I
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Iš pavergtos Lietuvos
kambarių ir vonios (ji buvo 

paversta virtuve) bute, ku

riame, be svainės, ervveno 
jos sūnus su žmona ir 2 vai

kais, taigi, viso labo 6 žmo

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!
nes.

veiksmai, kuriuos daro ko
munistinė Rusija, siekdama 
nutrinti Lietuvą nuo žemė
lapio.

"Jis nerimavo, matyda
mas, kaip j Lietuva, ir vpa-

Tarptautinė padėtis ir 
Lietuvos laisvės byla

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

"Nors sovietu valdžia bu- čiai Į Kauną, smeigiasi ru-'

Išleido M. Katiliškio

X’;.
Lietuvoje Vagos leidykla 

išleido Mariaus Katiliškio 
romaną "Miškais ateina ru
duo“, kuriame, kaip nurodo 
vilniškė spauda, "labai spal
vingai ir sodriai piešiama 
prieškarinio Lietuvos kaimo
buities panorama, kuriami j 
ryškūs personažai“ Knyga 
išleista 25.000 tiražu. 
Lietuviška knyga Maskvoje

Maskvoje vyko lietuviškos 
knygos dienos. Lietuvoje iš
leistos knygos buvo išstaty
tos Maskvos knygyne "TSS 
R tautų literatūra“. Be to,

. Dienos rengtos ir keliuose 
- NMtvos klubuose^ fait$&- 

kose, skaityklose. Lietuviš
kai knygai atstovauti Lietu
vos režimas buvo pasiuntęs 
kelis rašytojus: Iciką Merą, 
M. Sluekį, J. Mikelinską, S. 
Krasauską ir kt.

E. Bindokaitei 70 metų

Ilgametai Šiaulių dramos 
. teatro aktorei Elenai Bindo

kaitei gruodžio 2 d. sukako 
70 metų amžiaus. Gruodžio 

‘ 11d. Šiaulių teatre buvo jos 
‘ jubiliejinis kūrybos vakaras. 

Susirinkę jos talento gerbė
jai žiūrėjo A. Kasonos pje
sės "Medžiai miršta stovė
dami“ ištraukos. Pasak Tie
sos, "nuo scenos vėl skam
bėjo aktorės žodis, nepa

laužtas metų naštos, Įtaigus, 
uždegantis*“.

Mirė V. Pavlichinas

Iš mirusiųjų skelbimų 
spaudoje galima sužinoti, 
kiek Įvairaus rusiško "naro- 

1 do“ iš Rusijos suplaukė i 
' Lietuvą, ką jis čia veikė ir 
dėl ko "nusipelnė“.

Štai Tiesa gruodžio 12 d. 
panešė apie Vasilijaus Pav- 
lichino mirti. Jis i Lietuvą 
atvyko 1940 m. ir buvo pa
sodintas i Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojo, kitaip 
tarus. burmistro pavaduoto
jo. kėdę. Vėliau, žinoma, 
pasitraukė kartu su kitais 
atėjūnais i Rusiją. 1945 m. 
vėl grižo i Lietuvą ir ėjo par
tijos centro komiteto inst
ruktoriaus, Šiaulių burmist
ro pavaduotojo, komunistų 
partijos Šiaulių srities ko
miteto skyriaus vedėjo pa
reigas ir kt. Už "vaisingą ir 
pavyzdingą darbą** buvo ap
dovanotas Darbo raudono
sios vėliavos ordinu. Išėjęs 
Į pensija pasiliko Lietuvoje.

Dabar tokiu Pavlichinuc

yra daug.

Lietuvos radijo diena

Sovietų Sąjungos radijas, 
gruodžio 10 d. skyrė Lietu
vai. Viso labo buvo paruošta 
31 laida (14-kai valandų).

vo pripažinusi, kad io de
portacija buvo oadarvta per 
klaidą, vis tik iis niekad ne
atgavo pilnu pilietiniu teisiu 
ir todėl turėjo tenkintis mi- 
nimaline pensija. Gal būt. 
ji galėjo būti padidinta, bet 
tam reikė io paduoti prašy
mas. O tai padalyti jis atsi
sakė...

"Rašyti mano tėvo istori
ja tai tas pats. kaip rašyti 
Lietuvos istorija. Tiktai ta 
jam rūpėjo, ir tik apie tai. 
jo nuomone, buvo velta kal
bėti. Per kiekviena mūsų su
sitikima aš ji rasdavau visiš
kai abejinga jo paties liki
mui : jam teiūpėjo jo tautos 
likimas, taiytum tai būtu jo 
visas gyenimas. Baisios kan
čios, kurias jis pergyveno, 
nė kiek nepalaužė jo patrio
tizmo. Ligi pat savo gyveni
mo pabaigos jis gyveno Lie
tuvai. Beveik aklas, sirgda
mas cukralige, turėjęs sunkų, 
širdies priepuolį, jis vistiek I

sai. kurie tuojau gauna bu 
tus. tuo tarpu kai daugelis: 
ištremtųjų, nors jau taria-į 
mai laisvu, negali sugrįžti i 
tėvynę. Lietuviai jaunuo
liai, pasiekę mokslo ir gavę 
inžinierių, architektu, meni
ninkų, kinemotografininku 
diplomus, norėdami gauti 
darbo savo specialybėje, turi 
apleisti Lietuva ir vykti i j 
Maskvą arba Į kita Sovietui 
Sąjungos vietovę, kur ju ta- Į 
lentai išnaudojami, jų dar
bas pristatomas kaip auten- 
tinis rusų kultūros produktas 

"Mano nuvykimas pas tė-; 
vą leisdavo jam suvokti, ko- Į 
kioje baisioje ignoracijoje 
yra laikoma lietuvių tauta. 
Jis pats. praleidęs daugiau 
penkiolikos metu Prancūzi
joje jums žinomuose postuo
se. statė man tikrai naivius 
klausimus — sovietinė pro
paganda paveikė net ir ge
riausiai nusimanančius. 

Belieka padaryti keletą

VACLOVO SIDZIKAUSKO, Lietuvos Laisvės Komiteto 

pirmininko, pranešimas Vliko Seime 1969 m. gruodžio 6 d.

(Tęsinys)

Administracijos pasikeitimas šiame krašte ir jos nu
sistatymas baigti Vietnamo karą davė pagrindo tikėti, kad 
JAV kreips daugiau dėmesio Europai ir imsis priemonių 
likviduoti antrojo pasaulinio karo palikimą, ypač jos ry
tinėje dalyje. įvykių raida tačiau to spėjimo nepatvirtino. 
Nusivylusi padėtimi Tolimuose Rytuose, Amerika regi
mai suka i neoizoliacionizmą, "suvietnaminant“ karą prieš 
komunistų intervenciją Pietų Vietname ir "sueuropinant** 
Europos saugumą. Kalbama apie, tegu ir sąlyginį ir laips
nišką. Jungtinių Amerikos Valstybių pasitraukimą iš Eu
ropos.

Dėmesio verti yra ir šių metų rugsėjo mėnesio rin
kimų Vakarų Vokietijoje sudarytoji politinė padėtis ir 
Brandto vyriausybės mostai Rytams.

Petro Klimo testamentiniai 
žodžiai

Ką tik išėjo Varpo žurna
lo nr. 9. Jame rašo per 20 
autorių Įvairiomis temomis, 
pareikšdami vertų rimto dė
mesio minčių.

Dr. J. Pajaujis rašo apie 
šių metų pradžioje Kaune 
mirusį Lietuvos diplomatą, 
nepriklausomybės akto sig
natarą Petrą Klimą, kurį 
kalino pirma naciai, o vėliau 
ir komunistai, išlaikę ji 8 
metus koncentracijos sto
vykloje.

Dr. Juozas Pajaujis savo 
straipsny cituoja P. Klimo 

' dukters Elgės Fourier- Ruel- 
le, kuri yra ištekėjusi už 
Prancūzijos diplomato, šiuo 
rtretu ambasadoriaus Domi- 

*' nikos valstybėje, laišką. Ji 
yra 4 kartus aplankiusi'saro 
tėvą Lietuvoje, jau grįžusį 
iš Sibiro, ir turėjo progos su 
juo pasikalbėti įvairiais ir 
mums aktualiais klausimais.

Štai kakurios svarbiausios 
jos įdomaus laiško dr. J. 
Pajaujui ištraukos:

"Kas yra nuostabu mano 
tėvelio gyvenime, tai tas, 
kad per visą tą gyvenimą jo 

• likimas sutapo su Lietuvos 
likimu. Kiekvieną kartą, kai 
jo kraštas buvo priešo už
plūstas arba pavergtas, jis 
pats būdavo areštuojamas, 

•’-karfrinamas, deportuoja
mas. Studentu būdamas, jis 
buvo pėrsėkiojamas caro po
licijos. J-jo pas. karo metu 
nukentėjo nuo Vokiečių oku
pantų.

"Ir 1940 metais, kai įusai 
įsibrovė Lietuvon, Vichv vy
riausybė nustojo jį pripaži- 
imsi ir atidavė Lietuvos Pa- 
■fantinybės Paiyžiuje rak- 

. Jflg Sovietų pareigūnams.

Šie užgrobė ne tik Lietuvos 
valstybės turtą, bet ir visa 
tai, kas priklausė mano tė
vui. ką jis buvo sukaupęs, 
gyvendamas Paryžiuje per 
penkiolika metų, ir ko jis 
negalėjo paimti su savim 
per 1940 metų katastrofą. 
(Tada P. Klimas turėjo iš 
Paryžiaus persikelti į Vichy, 
kur persikėlė Prancūzijos 
vyriausybė. Kel red.). Tuo 
metu jis liko be jokių ištek
lių, beveik be rūbų. nes visi 
jo turėti daiktai buvo pa
grobti. Kai vėliau vokiečiai 
užėmė Lietuvą, o paskui ir 
laisvąją Vichy zoną, jie savo 
ruožtu tėvą areštavo“.

Devynis mėnesius vokie
čiai vežė P. Klimą į Lietuvą 
per -Prancūzijos. Belgijos. 
Vokietijos ir Lenkijos kalė
jimus.

"Kai rusai išvijo vokie-, 
čius iš Lietuvos ir rado tėvą į 
užsimaskavusį daržininką, 
jie deportavo jį į Sibirą. Ten 
jis išlaikytas įvairiose vieto
se apie aštuonetą metų. Pra
ėjus vieneriems metams po 
Stalino mirties, jam paga
liau buvo leista grįžti į Kau
ną. Nors pastangos buvo da
romos aukščiausiose instan
cijose beveik per dešimtį 
metų, prašant leisti jam 
grįžti į Prancūziją, kur buvo 
visi jo šeimos nariai, bet lei
dimo niekad nebuvo gauta.

"Jis gyveno ten kukliai, 

visų gerbiamas, dažnai lan

komas jaunimo, kuriam jis 

visados buvo artimas dvasia. 

Labai suvargęs fiziškai, jis 

buvo reikalingas kitų pagal

bos, tiek maisto, tiek priežiū

ros atžvilgiu“.

Gyveno savo svainės 3*

ligi savo mirties pasiliko tąs i baigiamųjų pastabų. Turint 
pats jaunuolis, kurį perse- j galvoje jo praeitį ir visa tai, 
kiojo caro žandarai, kurs, j ką jis iškentėjo, mano tėvas 
dvidešimt septintus metus į liko vienas paskutiniųjų su
eidamas, pasirašė Lietuvos i vo generacijos vyru, kur ga- 
nepriklausomybės deklara- į Įėjo kalbėti apie Lietuvą —, 
ei ja“. : vakar dienos, šiandieninę ir I

"Tas jo abejingumas jo ' rytojaus dienos Lietuvą. At- 
paties likimui, tas jo visiškas r lankiusi jį drauge su savo 
atsidavimas rūpesčiui apie' mažyte dukrele Dafne ketu-; 
Lietuvą tegali paaiškinti tai.: ris kartus, aš viena tegaliu 
kad jis man beveik nieko ne- pasakyti, ką jis galvojo po 
pasakojo apie savo ištrėmi- visų savo darbų ir vargų, 
mo metus. Jam jie atrodė . "Visų pirma, jis jautė di- 
mažai bereiškia, nes jis ga-' dėlę panieką tiems, kurie, 
Įėjo per juos išlikti gyvas, ! nepaisydami istorijos ir tų 
tuo tarpu kai kiti niekad iš principų, kuriuos Vakarai 
ten nebegrįžo. Žinojo tai ge-' tariamai gina, vienu plunks- 
riau negu bet kas, nes jis nos brūkšniu išbraukė Lietu- 
paskutiniais savo gyvenimo vą ii žemėlapio, atiduodami 
Sibire metais turėjo dirbti ją imperializmui, kuris atvi- 
karstus. ‘ rai reiškiasi kiekviena pro-

"Būdamas gilus istorikas,, ga jau nuo šimtmečių. Jis 
vertindamas dalykus didele troško, kad teisė egzistuoti 
rimtimi, mano tėvas iš savo (ir laisvai gyventi būtu pripa- 
skaudžios patirties žinojo, žinta lietuvių tautai tokiu 
kad iš esmės pavojų sudaro pat titulu, kaip pripažįstama 
ne carizmas ar komunizmas, i ir kitoms, net mažiau tam 
o rusų imperializmas. (Vi- priaugusioms tautoms, šito 
sur mūsų pabraukta. Kel. j siekimo niekad nereikia už- 
red.). Šitai mano tėvas žino- miršti ir šitą reikalavimą 
jo geriau, negu kas kitas, reikia nuolatos kartoti, 
nes jam teko patirti, kad me- "Jis norėjo, kad būtų su- 
todai. kuriuos šiandien var- prasta, jog niekados nebus 
toia Lietuvoje Rusija, — ar grįžta prie status quo ante
ji būtu stalinistinė, chruščio- (Padėtis. kokia buvo. Kel.
vistinė. ar kosvgine, — ii-< red.), ir todėl, esant šioms 
skyrus neesminius niuansus, | sąlygoms, turėtu būti pada- 
— yra tie patys, kuriuos Į rytas galas tokiai akcijai
naudojo caristinė Rusija.

"Taip sprendė mano tė
vas apie Įvykius Lietuvoje. 
Dalyvavęs derybose su 
Maskva ir pasirašyme 1920 
m. liepos 12 taikos sutarties, 
paeral kurią Rusija "visiems 
laikams atsisakė nuo bet ku
lių teisiu į Lietuvos suvere
numą“. jis negalėjo dovano
ti Vakaru santarvininkams, 
kad jie Jaltoje sutrempė tą 
iškilminga pasižadėiimą ir 
užleido Sovietų Rusijai tą 
krašta. kuriam jo istorija, 
jo kalba ir tikyba duoda 
daugiau teisių j laisva apsi
sprendimą ir nepriklauso
mybę, negu daugeliui kitų 
kraštų, kurie nuo to laiko 
buvo priimti į Jungtines 
Tautas.

"Jį labai slėrė ta reziera- 

cijos dvasia, kuria didžio

sios valstybės štai jau dvi

dešimt metu taikosi su tuo 
faktu; jj ėmė nerimas ir bai
mė, pagalvojus, kad Lietuva 
gali būti užmiršta. Jis norė
jo, kad nuolatos būtu pri
menamas tas nusikaltimas.

kuri siekia įtikinti, jog vien 
tik komunizmas yra atsakin
gas už esamą padėtį. Atsa-į 
kinga, jo manymu, yra Ru- j 
sija, padedama savo metu 
kaikurių aliantų trumpare-į 
ges politiko*. Jam atrodė Į 
nesvarbu, ar Lietuva bus so
cialistinė, ar konservatoriš- 
ka, svarbu tik, kad ji gyvuo
tų.

"Jis taip pat norėjo, kad 
tautiečiai suprastų. jog šian
dieninė Lietuva, palikta vie
na jos likimui, padarė savo
tišką evoliuciją ir kad nema
ža yra lietuvių, kurie negali 
gyventi neįsirašę į komunis
tų parti ją, bet tai jokiu būdu 
nereiškia, kad jie sutinka su 
esama padėtinu. Bet jie ma
no, jog niekas iš šalies nega
li spręsti, kokia turi būti ry
tojaus Lietuva, atsižvelgiant 
į tai, kokia ji yra šiandien.

"Trumpai sakant, mano 
tėvui Lietuva tai reiškė visų 
pirma lietuviai, kurie gyve
na ir miršta ten. Iš tų, kurie 
apsigyvenę svetur, jis teno
rėjo, kad jie nuolatos ir ne-

padarytas prieš lietuviu tau- paliaujamai primintų Lietu- 
ta ir jos egzistencijos teisę, vos teisę gyventi laisvai ir 
Jis taip pat norėjo, kad būtų nepriklausomai, o daugiau 
keliami aikštėn vist tie nieko“.

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

VERGIJOS KRYŽKE- 
LIUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienės tremties
atsiminimų atsiminimų I to
mas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5,- kietais $6.

Viktoras Biržiška/ DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA LIE

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

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai,

Nenuostabu todėl, kad ^27 PsP’ kaina..........  $4.00
šių dienų tarptautinę padėtį bando išnaudoti Sov. Rusija, j MEDINIAI IR TRYS

Akivaizdoje didėjančios grėsmės Tolimuose. Rytuo- Antano Šukio atsiminimai iš 
se — galimo ginkluoto konflikto su Raudonąja Ktftija ‘Lietuvos Nepriklausonįfts 
Maskva, kurią baugina dviejų frontų karo šmėkla, nori kovnf^76 psi kaina . 
užsitikrinti savo europinio flango saugumą. Jau anksčiau PER GIEDRĄ IR AUD- 
New Yorke iš Jungtinių Tautų tribūnos sovietų užsienių rą Mykolo Vaitkaus atsi- 
reikalų ministras Gromygo siūlė sušaukti Europos saugu- minimų (1909-1918) IV to
mo konferenciją be JAV ir Kanados, kurios tikslą jis tuo- mas. 272 psl., kaina kietais
met taip nusakė: pripažinti Europos valstybių dabartinių viršeliais ..................  $3.75,
sienų neliečiamumą ir uždrausti Vakarų Vokietijai turėti NF.PRIK1 .AI ĮSOM YRĖS 
branduolinius ginklus. Vėliau diplomatiniuose pasitari- SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
muose su Vakarų Vokietijos vyriausybe Sovietų Sąjunga atsiminimu (1918-1940) V 
kiek sušvelnino savo siekimus, sakėsi net paliekanti atvi- tomas, 295 psl., kietais vir
tą eventualų Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados sėliais kaina $3.75. 
dalyvavimą konferencijoje. Paskutinis Europos Saugumo Į To paties autoriaus tomas 
Konferencijos pasiūlymas buvo padarytas vadinamo Var- * Į kietais viršeliais $3.75, 
šuvos Pakto valstybių konferencijos, kuri vyko šį pava- j minkstais .>2.50. 
sari Budapešte. Pasiūlyta ir tos konferencijos vieta, bū- ] LIETUVA BUDO, Stepo- 
tent, — Suomijos sostinė Helsinki. Konferencijos laikas— į Kairio atsiminimai. 416
kitų metų pavasaris. Preliminariniuose pasitarimuose dėl’ Ps^- kaina................... S2.00
Europos saugumo konferencijos sušaukimo sovietai siūlo, i TAU, LIETUVA, Stepo- 
kad sakytoji konferencija nutartų atsisakyti jėgos pavar-' no Kairio, 480 ^sl., kai-
tojimo, sprendžiant tarptautinius ginčus, ir kad prieš tai na ............................. $2.00
dvišaliais susitarimais Europos valstybės paruoštų kelią DIENOJANT, Kipro Bie- 
Europos saugumo konferencijai. omo, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2.00

Tai, ko Maskva siekia dabartinėse tarptautinėse są- ATSIMINIMAI IR MIN- 
lygose, yra aišku: tarptautiniai įteisinti ir įamžinti sovie- TYS, Kazio Griniaus, I to- 
tinęs agresijos ir teritorines ekspansijos sudarytą politinę F v
padėtį Vidurio ir Rytų Europoje. Lietuvai ir kitom dviem ATSIMINIMAI IR M1N- 
Baltijos valstybėm tatai reikštų jų prievartinės inkorpo- TYS, dr. Kazio Griniaus, 
racijos į Sovietų Sąjungą tarptautinį pripažinimą ir tarp- ’ pSp
tautinį įteisinimą. ATSIMINIMAI, 1 tomas,

Is musų interesų taško žiūrint, Jungtinėms Amerikos 320 psl., kaina $3.50, II to- 
Valstybėms ir jų europiniams sąjungininkams sovietų mas 282 psi., kaina $3.50. 
peršamoji Europos saugumo konferencija turėtų būti SIAUBINGOS DIENOS, 
drauge ir iššūkis ir proga, o sovietų pavergtosioms Rytų 1944 1S50 metu atsimini- 
Europos tautoms — rimtos nerimasties, bet ir naujų vilių mai, parašė Juozas Kapa- 
ir galimybių versmė. Politinė padėtis Vidurio ir Rytų Eu- činskas, 273 pusi. kaina $3. 
ropoję sustingo nuo 1948 metų komunistinio perversmo • GYVENIMO VINGIAIS, 
Čekoslovakijoje. Europos saugumo konferencija galėtų ^r- P* Kalvaitytės-Karvelie- 
sudaryti posūkį ir, po daugelio metų stagnacijos, būti rim- Įne#» 360 psl., kaina . .$3.50. 
ta Rytų ir Vakarų konfrontacija ir proga Vakarams pa- KĄ LAUMĖS _ LEME 
reikalauti, kad Maskva gerbtų ir vydytų savo tarptauti- ,“a*orneja_ N®ri)>
r.ius įsipareigojimus pavergtųjų Europos valstybių, jų rintaites, ’ o ps.,
tarpe ir Lietuvos, atžvilgiu. PALIK AŠARAS MASK

VOJE, Barboros Armonie
nės, 253 psl., kaina .... $3. 
.SIAURUOJU TAKELIU,

Ko Maskva nori?

Pavergtųjų Europos valstybių problema nėra 

sovietų imperijos vidaus reikalas, K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
, . kaina ..............................$2.

o antrojo pasaulinio karo iškelta ir neišspręsta tarptautinė j ATSIMINIMAI APIE 
problema, už kurią yra atsakingos visos tą karą laimėju- JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
sios didžiosios valstybės. Autoritetingai tai konstatavo 1 lės Liūdžiuvisnės, 88 psl.,
JAV prezidentas Dwight D. Eisenhoweris savo 1958 m. .kaina ..............................$1.
sausio 13 dienos laiške sovietų premjerui Bulganinui. Ta-j NEPRIKLAUSOMĄ L1E- 
me laiške jis rašė: "Padėtis, į kurią aš nurodau, yra Rytų ’ ^VĄ ATSTATANT, Ra-
Europos kraštų padėtis. Mūsų abiejų vyriausybių galvos, F°!° pus.apnj,

icdiriH .... • • ••••••drauge su Anglijos ministru pirmininku, 1945 metais su
tarė, kad tų kraštų tautos turi turėti teisę pasirinkti poli
tinę santvarką, kurioje jos nori gyventi, ir kad mūsų trys 
kraštai prisiėmė už tai atsakomybę. Mes trys sutarėme su
daryti sąlygas, kuriose tos tautos galėtų vykdyti laisvų 
linkimų teisę. Tas nutarimas iki šiol nėra įvykdytas. Aš 
žinau, kad Jūsų vyriausybė vengia tuos klausimus svars
tyti ar juos laikyti esant tarptautinio pobūdžio. Bet vy-! psl., kaina minkštais virše 
riausybių galvos 1945 metais sutarė Jaltoje, kad tie klau- ! Iiais $2.50. kietais $3.75.
simai vra tarptautinio pobūdžio... Tas klausimas buvo1 ŽVILGSNIS J PRAEITI, 

K- Žuko, 476 psl., kai-
Nukelta į 5-tą puslapį na .................................... $5.

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

DANGUS DEBESYSE,— 
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą- Švaistas, 325
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

TARPT. POLITIKA IR LIETUVOS LAISVĖS BYLA DUBČEKĄ IŠSIUNTĖ 

Atkelta ii 4-to puslapio I TURKIJĄ
i

. i Kaip žinoma. Maskvos
aip pat iškeltas mūsų susirinkime Ženevoje 1955 metais, tankams užgulus Čekoslova- 
Tamsta tuomet užėmei poziciją, kad nėra pagrindo tuos kiją, Dubčekas, kuris norė- 
dausimus svarstyti mūsų konferencijoje, nes tai reikštų jo komunistinę tvarką nors 

1 išiigųsi ’Ą Rytų EUropos valstybių vidaus reikalus. Bet ar sudemokratinti, buvo 
ėląpųieji įvykiai neparodė, kad aš buvau teisus?.. Iš tik- pasalintas iš komunistų va
jų Vengrijos įvy kiai ir Jungtinių Tautų Generalinės j ^.° Pareigų. vėliau ir iš tau- 
.saųifclejos vieninga akcija tuo reikalu įrodė, kad Rytų • a^niblėjos pirmininko
uropos problemos pasaulis nelaiko sovietų vidaus rei- Į vletPs- ,?v ° balsų, reikalau- 
, L jancių Ji atiduoti teismui

į nubausti, bet kolkas jis ra- 
* Sprendžiant iš šio krašto vyriausybės atstovų pareiš-• nriai gyveno savo namuose 

imu, Amerika skeptiškai žiūri j Maskvos pasiūlymą su- Slovakijoje, sodino medelius
ūkti Europos saugumo konferenciją, abejoja jos reika

lingumu ir naudingumu, nebent ji būtų gerai paruošta 
r svarstysimieji klausimai iš anksto sutarti. Pavergtųjų 
uropos Tautų Seimas ruošia tuo klausimu memorandu

mą. ir jo delegacija netrukus lankysis Valstybės Departa-
įmente Washingtone.

— Alou, Maik!
— Laba diena. tėve.
— Nu, pasakyk, ar tie ta

vo mokslinčiai jau išsimie
gojo po vandeniu?

— Kai jie atsikėlė, tėve, 
pas juos atėjo to povandeni
nio laivo kapitonas ir pra
šneko į Arronax’ą prancū
ziškai, nors kai buvo atėjęs 
iš vakaro, tai apsimetė tos 
kalbos nesuprantąs. Dabar 
jis pasakė: ”Moncieur Arro- 
nax. jūs mane sekiojot, no
rėdami mano laivą sunaikin
ti. Aš atsiskyriau nuo žemės 
gyventojų dėl tam tikrų prie
žasčių. Ir dabar aš duodu 
jums pasirinkti, ko norite: 
žūti. ar būti? Jei prižadate 
man paklusnumą, neišeisite 
iš savo kabinos, kol negau
site mano leidimo, tai galė
site gyventi. Tu, pone Arro- 
nax. aprašei jūros gyvenimą 
Aš čia turiu tą knygą. Ir man 
bus malonu parodyti jums. 
kaip jūros gyvenimas atrodė 
iš tikrųjų. Jis stebuklingas! 
Aš jį labai myliu. Jis nepri 
klauso žemės despotams.“

— O kas yra despotai?
— Ar tėvas nežinai?
— Nausa.
— Despotais būdavo vadi 

narni karaliai ir kitokie žmo 
nių engėjai. Pavydžiui, Ru
sijos caras buvo despotas.

— Okei, dabar žinau.
— Jei žinai, tai galim eit 

toliau, tėve. To laivo kapito
nas paaiškino, kad jo vardas 
yra Nemo, kas reiškia — 
niekas. Jis aprodė Arronax’ 
ui nuostabų savo laivo įren
gimą — ir iš tikrųjų buvo 
kuo stebėtis, šalia valgomo
jo kambario, buvo bibliote
ka su 12,000 knygų ir 30x18 
pėdų salionas. Sienos šito a- 
partamento buvo papuoštos 
garsiųjų tapytojų paveiks
lais, puikiais marmorais ir 
bronzom. Viename kampe 
stovėjo didelis piano-varga- 
nai. o kituose buvo stiklinės 
dėžės su Įvairiausiomis jū
rų Įdomvbėmis, kurias kiek 
vienas gamtininkas norėtų 
pamatvti. Viena sninta bu
vo kupina milžiniškų perlų, 
vertinamu milionais. Tam 
surankioti kapitonas Nemo 
sakėsi išmaišęs visus vande-

Baltijos valstybės nebus išduotos

Kai šių metų pavasarį drauge su Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo delegacija aš lankiausi Didžiosios Britani
jos. Prancūzijos ir Italijos užsienių reikalų ministerijose 
ir kai ten buvo paliestas Europos saugumo konferencijos 
klausimas, gavome užtikrinimus, kad didžiųjų valstybių
■vyriausybės su dideliu atsargumu ir apdairumu svarsto 
Maskvos pasiūlymą ir nėra linkusios pakibti ant Maskvos 
meškerės. Ta proga aš kreipiau sakytų pareigūnų dėmesį 

!’į specifinę Lietuvos, Latvijos ir Estijos padėtį. Budapešto 
komunistų valdomų valstybių konferencija siūlo, kad sau
gumo konferenciją sudalytų NATO ir Varšuvos Pakto 
valstybės.. Lietuva, kaip ir jos baltiškosios kaimynės, ne
priklauso nė vienam čia suminėtų sambūrių, o Maskva jas 
laiko esant Sovietų Sąjungos dalimi. Aš neabejoju, kad

kambarys buvo viena pra-1 kug pakviestos ir tiems sambūriams nepriklausančios vals- 
banga; tačiau paties kapito-1 Įy^s, kaip kad Šveicarija, Austrija, Ispanija, Švedija. O 

kas bus su Lietuva, Latvija ir Estija? — klausiau aš. Ar { 
jos bus pakviestos ir kas joms atstovaus? Kas gins jų tei-Į 
sės ir interesus? Visose sostinėse gavau raminantį atsaky- J 
mą, kad mano pavaizduotoji padėtis yra žinoma, kad į ją 
bus atsižiūrėta ir kad Baltijos valstybės nebus išduotos.

ir mokėsi anglų kalbos.
Dabar paskelbta, kad jis 

yra paskirtas ambasadorium 
Turkijoje. Vadinasi, pasielg 
ta taip, kaip po Molotovo 
nuvainikavimo pasielgė ta
da Maskva: pasiuntė Molo
tovą atstovu į Mongoliją, o 
vėliau visai nustūmė į už- 
pečkį.

Matyti, Dubčeko teisti ne
drįsta. nes jis plačiosiose 
masėse turi didelį pasitikė
jimą. Nepatogu jį teisti, pa
vojinga ir krašte laikyti, tai 
geriausia išsiųsti į "garbin
gą“ tremtį.

Buvo metas, kada daug kalbą sakelė lordo Harlech ir da
bartinės Jasųueline Onassienės santykiai, buvo laukiama, 
kad jie susituoks, bet taip neįvyko. Jacqueline ištekėjo už 
Onassio, o lordas Harlech vedė Vogue žurnalo madą re
daktorę Pamelą Colio. Čia matome juos, išvykstančius 
medaus mėnesio praleisti.

— O iš ko mes tada pirk
sime kviečių? •

(Mat. komunistiniai kraš-j 
tai dabar kviečių perkasi iš į 
kapitalistinių valstybių).

Ką tik gavome:

nynus. Arronax’ui pavestas Sę mylios.

no kambarėlis buvo įreng
tas labai kukliai, tartum vie
nuolyno celė; bet čia buvę 
daugybė įvairių prietaisų 
nardomajam laivui valdyti 
Laivo vardas buvo ”Nauti 
lūs“, kas reiškia plaukulį 
Elektra buvo pagaminama 
vartojant jūros chemikalus 
bet šviežiu oru apsirūpint 
"Nautilus“ iškildavo į jūrot 
paviršių.

— Džiūsta minut. Maik 
Kažin, ar tik nebus čia, kaij 
amerikonai sako, 
ry“?

— Kodėl?
— Nu. juk po vandenii 

vėjo nėra.
— O kam tėvui prireik 

vėjo, dargi po vandeniu?
— Man. Maiki, vėjo ne 

reikia, ale jo reikia šipams 

Dabar, Maiki, sipus varo šty 

mas, ale anais laikais stym< 

dar nebuvo. Nu. tai išviro 

zyk man, kaip tas "Nauti 
lūs“ galėjo tada plaukti p 

vandeniu, kur nei vejas ne 

užpučia? Pamislvk gerai, a 
čia ne "fish story“? Mar 

faip atrodo, Maiki.

— Tėvui taip atrodo dė 

to, kad nežinai istorijos.

— O ką sako istorija?
— Istorija sako, teve. ka< 

garu varomas laivas Puvo iš 
rastas 1803 metais, o ’Nau 
tilus“, apie kun mes ka1 
bam, pasirodė 1860 metais 

Taigi garo įega iau buvo ži 
noma. Tačiau jis ta je^a ne 
sinaudoio. Kapitonas Nenv 
buvo pritaikęs elektros ener 
giją

— Bet kaip jis galėjo gau 
ti tos energijos po vande 
niu. a?

— Aš ką tik sakiau, tėve 
kad elektros energija buvc 
gaminama iš jūros vandens 
gaunamų chemikalų. Ji ap
šviesdavo laivą ir suko jc 
variklį. Ir tos energijos bu
vo pagaminama tiek. kad 
"Nautilus“ galėto skrosti ju
ros gelmes po 50 mvliu per 
valanda. Vairuotoiui buvo 
pritaisyta laivo virsme dėže 
iš 10 coliu storumo stiklo, o 

galindas reflektorius ap
šviesdavo jūros kelią per pu-

SOVIET1NIAI JUOKAI

Partijos kalbėtojas:
—Netrukus, brangūs drau

gai, visos kapitalistinės vals
tybės taps komunistinėmis!

Balsas iš klausiytojų tar
po:

• • •

Partijos kalbėtojas:
— Kodėl Vakarai yra ant 

bedugnės kranto?

* • *
Maloni naujiena knygų mėgėjams!

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

JV KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSE- 

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto

Rezistencija, romanas,
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio eilėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai,

Jam iš klausytojų atsako: puošniai išleista knyga, kai-
— Dėl to, kad galėtų mus’ na 

geriau matyti bedugnėje. Į Varpas nr. 9,220 psl. rašo
per 20 autorių, šis žurnalo 

! numeris yatingai įdomus, jo
kaina $2.50.

Aš kiek ilgėliau sustojau ties Europos saugumo kon
ferencijos klausimu viena dėl to., kad tai yra šiandien 
mums aktualiausias tarptautinės politikos klausimas, o 

. antra dėl to, kad jis apsprendžia mūsų laisvinimo veiksnių 
veiklos kryptį ir turinį tarptautinėje plotinėje.

(Bus daugiau)
L1C.IUVA DUW,

fish sto | . . - . _ . - . - _ . _ j pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
i čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 

laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00— Ale visgi man nesinori buvo laivo kapitono Nemo
tikėti, Maiki. Jeigu tas 
"Nautilus“ buvo taip mand- 
riai pastatytas ir niekas a- 
pie jį nežinojo, tai nejaugi 
jo kapitonas sutvėrė jį iš sa
vo žodžio, kaip Dievas pa
sauli .'

— Tikrai, tėve, atrodo lyg 
misterija. Bet kaip kapito
nas Nemo išaiškino Arro- 
nax ui, tai dalykas visai su
prantamas. Juk pasaulio 
vandenynuose yra niekieno 
negyvenamų salų. Taigi vie
ną tokiu salų jis ir pasirinko 
savo laivo statybai.

Bet laimi pastatyti rei
kia fabriko, Maiki; reikia 
daug darbininkų. O jeigu 
pasirinkta įo sala buvo lau
kinė ir dyka, tai kas galėjo 
jam tokį laivą tenai pasta
tyti ”

Jis buvo geras inžinie
rius, leve. Kiekvieną laivo 
dai| jisai nubraižė ant po
pieriaus. Tos dalys buvo ga
minamos įvairiose dirbtuvė
se. ir niekas nežinojo, kas 
iš jų bus. Kapitonas Nemo 
jas sujungė krūvon ir gavo 
povandenini laiva. Tokiu 
nat būdu, tėve, Amerikoje 
buvo padaryta ir pirmutinė 
atominė bomba. Jos dali? 
gamino įvairiom dirbtuvė* 
bet niekas nežinojo, kad iš 
to bus toks baisus mokias, 
kuris taniau paklupdė Japo
nijos militarhrma.

— Olrait, Maik. sakyk to
liau. '

-f* Anie tuos dalykus, tė
ve? pasakoja jau minėta* 
Petffc A'rrortRx'as. Nors jis

belaisvis, vis dėlto jis gėrė
josi pojūrio pasaulio grožy
bėmis. Kai laivui plaukiant 
plieninės langų užuolaidos 
atsiskleidė, sako jisai, ma

ne sužavėjo neapsakomas 
pęjūrio gražumas, kuris aiš
kiai buvo matyti abiejose 
laivo pusėse. įvairiausi jūros 
gyventojai spietėsi aplink 
mūsų laivą, jo šviesų viloja- 
mi. Laivas yrėsi Pietų Aši
galio kryptimi. Aš nujau
čiau. kad mes plaukiam Af
rikos pakraščiu, Raudonąja 
Jūra, per Suezo sąsiaurį iki 
Kretos archipelago ir pieti
nio žemės ašigalio. Plau
kiant šitom dykumom^. kapi
tonas Nemo iškėlė juodą sa
vo laivo vėliavą su balta rai
de "N“. Bet įdomiausia 
staigmena buvo. kai kapito
nas pakvietė mane jūrų me
džioklės, sako Arronax’as. 
Medžioklė buvo numatyta 
pojūrio girioje, kuri auga 
aplink Krespo salą, Šiaurė? 
Pacifico vandenyne. Iš ry
to jis patarė gerai pavalgyt’’ 
pusryčių, nes medžioklė ga
lėsianti ilgokai užtrukti. 
Maistas mums. neįprastas 
viskas iš jūrų. bet gerai pa
ruoštas ir gana skanus.

— O ką ir kaip jie po van
deniu galėjo medžioti?

— Apie tai, tėve, ponas 
Arronax’as papasakos mums 
kitą kartą.

— Žinai, Maiki, tas lau
kimas man jau pradeda ne
patikti. Nu, ale šį kartą pa 
lauksiu.

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

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

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

Kabia buvo $6.00, dabar ........... ........ 62*00.
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi

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

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

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

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

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

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1970 METŲ

Kalendorius
Jį redaguoja Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

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

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
636 Broedufay 

So. Boston, Mass. 02127

Po Dievo
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
J3.00.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina minkštais vir
šeliais $3, kietais — $4.

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

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

Gatvės berniuko nuotykiai 
—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui, H laida, 527 
psl., kaina $4.

Atsitiktiniai suiitilrimai, 
Kazimiero Barėno 14 įdo
mių apsakymų, 216 psl., kai
na $2.50.

Milfordo gatvės elegijos,
kad Keleivio administraei 
didelį susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.

Draugas don f ■ ■dilo, 
įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

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

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

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Ale Rūta, 205 psl.. kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Massachusetts gyventojai 
prie šių kainų turi dar pri
mokėti 3% (po 9 centas) 
Sales tas.
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MOTERŲ SKYRIUS
V. MINIOTAS

Palangos tilto
• •prisiminimai

<T$atay»)

Melžė tave, brolau Tilteli, ir iš kitų galų. Atliko daug 
rąstų, lyg ir sunaudotų tini gydyti. Pagal įstatymus miesto 
vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas neturi tei
sės atlikti apmokamą techninę priežiūrą. Lietuviškai sa
kyčiau, tave prižiūrėti. O tave statant, tasai Palangos 
vykdomojo komitetą pirmininko pavaduotojas už žavėji
mąsi tavo krūtine ir turėklų ramstymą susižėrė kone pen
kias amtines.

Pats žėrė ir kitiems negailėjo. Jisai leido komunalinių 
įmonių kombinato viršininkui neteisėtai pasiimti popieri
nių. O šisai tą pačią paslaugą padarė trims kelių eksploa
tacijos ruožo viršininkams, pagrindiniams tavo statyto
jams. šie čiuptelėjo iš valdžios kasos apvalią sumelę.

Ir taip buvo ne sykį ir ne du. O nuo šio pavasario ta
sai pirmininko pavaduotojas melžia būsimą estradą. Dar 
ir pamatų nesimato, o pavaduotojas kas mėnesį lupa pini
gus už jos statybos priežiūrą...

Žemai nuleidau galvą nuo tokios vėjo giesmės ir su- 
simąsiaču. Mano dūmas nutraukė tylus

RĄŽĖS ČIURLENIMAS

Tave, Tilteli, statė ir mane vargšelę tuo pat laiku 
melžė.. Kokia aš buvau graži, daili, kol manim nesirūpino 
tasai kelių eksploatacijos ruožas! O dabar! Užaugau žo
lėm, nemalonų kvapą skleidžiu. Nei kas mane valo, nei 
kas man periasi! O kai mėginau pasiskųsti, man popierių 
pakišo ir pasakė:

— Skaityk!
Perskaičiau ir sužinojau, kad mane valo dvidešimt 

septyni paaugliai, kad jie kasdien mane gražina po 8 va
landas ir 12 minučių ir už tai gauna nemažai pinigų. Asai1 
neprisimenu, kada tie vaikai šukuotų mano garbanas, ap-, 
valytų mano kūną nuo visokių negražybių negėrybių... j

Vargšelė Rąžė šluostėsi nemalonų kvapą skleidžian-' 
čias ašaras, kai savo legendą-padavimą, vienos kitas pra- . 
mušdamos, pradėjo pasakoti

» i
npi aenasn rrorrrn ra nusirengimo KABINOS i

j
Kasmet mus dažo, taiso ir lupa kuo didžiausius pini

gus tasai komunalinių įmonių kombinato kelių eksploata-’ 
cijos ruožas. Už nusirengimo paviljoną paėmė 1266 rub-; 
bus, už gelbėjimo stotį bendrame pliaže — 2125 rublius. :

Mus apstato mirusiomis sielomis. Statybos valdybos 
sekretorė Marytė MiKkauškienė, ryšių mazgo telefonistė (
Zuzana Pažąsienė nė piršto nepridėjo prie mūsų dažymo,• 
o joms (kaip rodo.popieriai) sumokėta 800 rabKų ir Seinus ArleM
kapeikos. Šios dvi moterys, pasų stalo pasininke Marija .. . vvni „ramoni
Juknieaė,gaiarininkaaPauInasPetruKayra... skęstančnjjiį >hlk, w
gelbėtojai. Jie nė karto nepasirodė pne juros, net nesusla- *
po kojų, bet gavo kebas šimtines.

O kokių tik darbų neprasimano tame kelių eksploa
tacijos ruože, kuris iŠ mūsų minta! Vieni po darbo kerta 
Rąžėj ledus, antri spalio mėnesį sagb rožes, treti papildo
mai atlyginami už tai, kad po darbo sukala mums kabinas, 
ketvirtiems žeriam! rubliai už pastovėjimą prie sniego va
lymo. penktiems, kad kūreno nesančias krosnis, šeštiems 
— už giedros saugojimą Palaagos pliaže, septintiems, kad 
gerai gesino jūrą, aštuntiems...

— Gana!! — surikau ne savo balsu.
Kiek nurimęs, užklausiau savo bičiulius:
— Tad ką aš turiu rūsčiai išbarti, kas tie didieji nie- 

kadėjai?
— Nešokau, Tilteli, — tyliu balseliu ramino mane 

Nusirengimo Kabinos.
— Nepurkštauk, jaunas seni, — bičiuliškai pūstelėjo 

Vėjas.
— Tuoj pat patenkinsira tavo smalsumą, — girgž

telėjo Gelbėjimo Stotys. Joms pritarė nuskriaustoji Rąžė.
— Tai trejetas, kurį ta įsitėmijai po tos nakties, kai 

tave aplankė Neptūno pasiuntinys Viesulas. Turi jie gar
bingus titulus ir net pavardes. Tave statė tuometinis kelių 
eksploatacijos ruožo viršininkas Antanas Zajančkauskas.
Jani tūravojo ir jo veiklos netikrino, sausai į kitą darbą 
Palangoje pereiti padėjo komunalinių įmonių kombinato 

Bronius Uleika ir už tavo statybos priežiūrą 
ir į pavaldinių šunybes pro pirštus žiūrėjęs

Televizijos aktorius Tiay Tie sa savo imam Vietoria 
May Budinger, kurią jis vedė gruodžio 17 d. Jis, žuraalistą 
paklaustas, kiek ilgai ta santuoka truks, pareiškė, jog 
dabar manąs, kad ji būsianti amžina.

Teises patarimai
Atakati dr. M. ftvcikamkkui ištiko atm 
kyti | Makt vi* skaitytoją UaaotaM 

Tie kbaataal tari Mtl
Ir at 

akyriajo
LaHke reikia prirariti, kad «ato Kalaivto

K O C I o& lt a
H

O kaip balta dabar jinai, tėvynė,
Po sniego apklota užmigusi plati,
Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais 
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis^.

Kai kur išbėgus stypteli eglutė 
Iki mėnulio veido, šypsančio nakčia: 
Sniegų lig žemės nulenktos šakutės, 
Dangun viena viršūnė šauna vylyčia...

Gumšuoja miškas. Kur nekur trobelė, 
Atakusi nykiai švitėjančiais langais. 
Šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės, 
Tartum plazdančios ant stalo žvakės 
Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys, 
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai...

įSPEJA nenorinčias 
GIMDYT]

STORIAUSIAS VYRAS 

PASAULYJE

Jis sveria 7$f ąvarus. Tai 
yra amerijuetisįjim, 29 me
tų amžiaus.

Jo kojos atrodo kaip du 
stambaus medžio kamienai, 
o sėdėti jis gali tiktai ant 3 
greta sustatytų kėdžių, nes 
dviejų jam permaža. Jis ne
gali pralįsti rė z pro vienai 
normalias duris.

Aišku, jis stengiasi sulie 
sėti, bet, kaip ir visiem ki
tiem storuliam, tai nėra Ieng 
vai pasiekiamas dalykas. 
Kadaise jis pusryčiams su
valgydavo tris vištas su ry
žiais ir po to dar gerą gaba 
lą kitos mėsosį Bet dabai 
jau tevalgo tik du kiauNnh 
su dviem mažom riekutėm 
duonoš-. Pietums jis irgi jau 
nebegauna tokiam vyrui tin
kamo maisto kiekio, o tikta: 
vieną sumuštinį ir prie jc 
vieną stiklą pieno. Vakarie
nei — tik mėgiamos mėses

Anglijoje yra net 29 rūšių 
vaistų nėštumui išvengti, žir
nelių pavidalo. Pastebėta, 
kad kaikurios jų rūšys sukę-: kąsnį, 
lia kraujo sukrekėjimus, to- j O vis dėlto, net taip pas-
dėl moterys įspėtos vartoti: ninkaujant, Jimo svoris ne 
tik tuos vaistus, kuriuos re-1 mažėja, bet didėja. Dabai 
komenduoja sveikatos įstai- tuo yra susirūpinęs ir patsai, 
gos. Iš minėtų 29 rūšių reko- ir jo gydytojau 
menduojamos tik septynios. VX.

Išgiedojo man nuskriaustieji šią giesmės-iegendos-pa 
davimo-raudos pabaigą:

— štai kokie, Palangos, tavo džiaugsmą!. Jeigu nori 
visą laiką džiaugtis naujai įkvėpta gyvybe, bdrąe, papra
šyk, kad nutrintų nuo tavęs ir visos PalangflRtą dideliai 
negražią deguto dėmę. '

Palangos Tiltas paprašė, kad aš būčiai tūo deguto 
dėmių skutėju. Prašymą įvykdžiau, visuo

_ , . „ sutrumpintai pateikiau tris Palangos Tilto
mierto vykdomojo komiteto pirmininko f siuvinius.

. (Pabaiga)pavadnetojaa Vaclovas Rokauskas.

"VYRO VIRĖJOS“ 

ĮSTATYMAS

W. Medfordo, Mass., 40 
metų amžiaus elektrikas 
Farrell pasiūlė atstovui Ca- 
vanaugh įnešti įstatymo su
manymą, kuris įpareigotų 
žmoną savo vyrui virti valgį 

. ir skalbti jo baltinius.
Dėl to sujudo laisvųjų 

moterų organizacija. Pasak 
Atlantic žurnalo redakcijos 
narės Dianos Gerrity, tas mi
nėto įstatymo pasiūlymas 

j rodo, jog atomo amžiuje dar 
.esama viduramžių žmonių.

JAV Motei-ų organizaci
jos gen. sekretorė Dolores 
Alexander klausia, kaip

_____ Farrell jaustųsi, jei kas nors
kad iie man turi užmokėti i pasiūlytu įstatymo sumany- 
už trijų vakarų ir vieno šeš-! mokėti žmonai už visą 
tadienio darbą. Ne manoj Jos darb{l-Juk -P dažnai dir
bate, kad jie nežino, ko no-1 ištisą parą. tai kas būtų, 
ri. Aš savo dalbą atlieku ge- Jeigu ji pareikalautų iš vyro 
rai ir sąžiningai. P° $3 ar daugiau už va-

Ar ir Tamst, man patar-Įland? a“yginim0? 
tum tiems žmonėms dovano- Į 
ti už savo nudirbtą darbą ir j 
užmiršti, kai man nuo jų pri- į
klauso nemažiau $150? ! Anglijoje jauna moteris,

Iper tris metus po vestuvių 
’ negalėjusi susilaukti vaikų. 
! pagimdė šešetuką. Matyt, jai 
j pagelbėjo vaisingumui pa- 
! didinti vartoti specialūs 
t vaistai.

Atsakymas ,Į Kiek yra žinoma, nuo
Kinai sutinku su Tamstos 1900 toki“ Rodymų 

advokatu. Ai niekam nepa- pasauly tebuvo t,k 20- 
tarčiau kreiptis į teismą dėl 1967 m. Meksikoje viena 
150 dolerių. Iš esmės, jei su- moteris pagimdė 8 kūdikius, 
ma būtų didesnė ir Tamstai bet jie visi per 14 valandų 
apsimokėtų pateikti ieškinį, mirė.
teisinė situacija būtų sekan

atarti tl

Or. M. gveikaeskaa, Attorney ai Lan. 
Co-operative Bank Pbaa 
1864 Centro Street 

etlSi.

Gyvenu vakariniame Mas
sachusetts. Dirbu fabrike, o 
vakarais lipdau popierius, 
iažau sienas ir lubas kitų 
žmonių namuose. Tokiu bū
du sunkiai dirbdamas ir die
ną ir vakarais, pasidariau 
šiokį tokį pragyvenimą.

Paprastai neturiu jokių 
sunkumų ir problemų su 
žmonėmis, pas kuriuos dir
bu, bet, žinoma, visako pasi
taiko. Apsiėmiau išlipinti 
popieriais ir visus dažymo 
darbus atlikti pas tokius 
žmonės, kurie turi didelį 
biznį — krautuvę. Jie matė 
mano darbą pas savo pažįs
tamus ir patys man paskam
bino. kad ateičiau su jais 
tartis dėl remonto jų namuo
se. Atėjau, praleidau pas 
įuos visą vakarą, išmiera- 
vau sienas ir kt ir pasakiau, 
kiek popierio jie turi pirk
ti. Susitarėm dėl kainos, ir 
aš jiems išrašiau tokį raštelį 
ant popiergalio, kad už tiek 
darbo man priklausys tiek 
pinigų.

Jie nupirko popierio. su 
manim resitarę, ir, kai lai
kas priėjo darbams atlikti, 
aš atėjau ir. pasistatęs savo 
reikmenis ir įrankius, pradė
jau dirbti.

Iš karto pamačiau, kad jie 
nupirko tokį popierių, kurį 
bus sunku klijuoti. Popie
rius toks kietas, kaip lenta, 
nors jis yra plastikinis. Tas 
popierius yra plaunamas ir 
šiuo atžvilgiu geras, bet 
šiaip jis yra begalinai sun
kus klijuoti, vis raukšlėjasi, 
r oras jame pasilieka užkli
javus. Pradėjus dirbti, savi
ninkė pradėjo mano darbą 
kritikuoti, tai jai tas nege
rai. tai vėl kitas negerai. Iš 
□radžiu stengiausi ją įtikin- 
i, kad įi nesirūpintų, kad 
iš gerai žinau savo darbą. 
>et ji vis nepatenkinta. Sto
ri ir man nurodinėja, kaip 
?š turiu ką daryti.

Baigus vieną kambarį (o 
□ries tai turėjau nuimti tris 
duoksnius seno popierio), ji 
’htvo labai nepatenkinta. 
Sako, tu remoki savo darbo 
iirbti. Tada aš supykau ir 
iuos pasiunčiau po velnių, 
■akau; raskit kitą dumiu, ku
ris čia bus visą laiką kriti
kuojamas, užmokėkit man 
iž padaryta darba, ir aš ei
nu lauk. Jie pasiuto, sako. 
to dar mums esi skolingas 
už sugadintą popierių, mes 
tave patrauksime teisman. 
Paėmiau savo įrankius ir iš
ėjau.

Kitą dieną nuėjau pas sa 
vo advokatą ir jam papasa
kojau visą istoriją. Jis man 
patarė užmiršti visą reikalą, 

nieko neišei-

Man atrodo, kad čia yra 
ne tik principo reikalas, bet

Vakarinis Mass.

PAGIMDĖ ŠEŠETUKĄ

Nuo 1900 metų 4 gimdy
vės buvo pagimdžiusios po 
septintukus. Daugumas jų 
netrukus mirė.

ti: kadangi Tamsta pats sa
vo valia išėjai ir palikai pra
dėtą darbą, Tamsta "sulau
žei“ sutartį (breach of cont- 
ract). Jei sugebėtum įrody
ti, kad namų savininkai sa
vo elgesiu "neleido“ Tams
tai pabaigti darbo, teismas 
galėtu ši faktą priimti dėme- j 
rin. Jei teismas pripažintų, 
kad Tamsta "sulaužei“ su
tartį, tada iškiltu klausimas,I 
ar, objektvviai kalbant, na
mu savininkas turėto naudos * , .__ . . ™ ,iš Tamstos atlikto darbo.: , ABfI? ’
Būtu reikalaineas "eksner- V • Baravyko, 590 psl.

lSria naliudytn. kiek apie 3,, 00° žo,lžių kaina ’6- 

tos naudos būta ir ar darbas i Lietuvių-anglų kalbų žo-

Geri žodynai

buvo atliktas pagal priimtus 
standartus ir pan..

Iš to. kas'mano buvo 
bendrais bruožais pasakvta 
Tamsta gaU spręsti, kad 
Tamstos advokatas turėtų 
daur darbo ir vargo, o nau-

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas io-
dvna*. Viliaus Peteraičio. II 
laida, daugiau Kaip 30.000

doaTamstai batu mažai Pa-1 686 0,1 - kaina »7
tariu klausyti savo advoka-į Introduction to modern 
to ir reikalą užmiršti. J Lithuanian. parašė Damb-

: Beie. jei reikalas atsidur- riūnais Klimas ir Schmal- 
tu teisme ir jei namu savi- stieg, 471 psl, didžiausias 
ninkai įrodvtų, kad popie- ir moderniausias angliškai 
rius buvo blogai užlipintas kalbantiems lietuvių kalbos 
Ir kad Tamsta, pamatęs no- vadovėlis, kaina $7. 
pierin. jiems nepasakei, kad
popierius yra prastas ir kad 
Tamsta neansBmi ii Rninti,
— tada *mli suridarvti to
kia situaciia, kad Tamsta ne 
tik nė cento negausi nž savo 
darba. bet dar turėsi savi- 
hinkui atlyginti už sugadin
tą popierių. Andai sako, 
kad kaiknriais atveiais ap
simoka — "to let sleenina 
don lie“. Man atrodo, kad 
Ra kaip tik yra teks pavo- A »«, o ta.,
i»- ji

kas savaite tandemas Kelei
vi, jos tikrai atsiaaina.

■ ■ ■ -!■ ■I———————

STEPONO KAM1O 
PORTRETAS

gaHam gentį dailininke A- 
idmneVi

GERIAUSIA

OOVANA!

Dovanokite savo 
ir bičiuliams

Žinoma, nepakenktu, jei 
Tamstos advokatas pasikal
bėtų su namų savininkais 
garuoju. Jam gali pasisekti 
jiems Įrodyti, kad jie turėjo 
tam tikros naudos iŠ Tams
ios atlikto darbo, pav., kad 
Tamsta nuėmei nuo sienų se- 
hojo popieriam keletą 
ktaoksfdų, į kad jie tūrėta'

Kakle sgalvetą
nes, girdi, iš to
šią. tik išlaidų taku pasidaiy- TkmsKai iMjyfiMl' bent «š 
st , dalį atlikto darbo. Įg
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Vietines žinios
Buvo linksmo* nuotaikos 

Kalėtų eglutė
Bostono

PARENGIMŲ
KALENDORIUSTradicinė Bostono Iitua-! 

nistinės mokyklos Kalėdų
eglutė praeitą sekmadienį _. A .. _ .
So. Bostono Lietuvių Pilie- no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
čių draugijos salėje praėjo sa a^adenukų
geroj nuotaikoj, su gausybe' syent®: va^: ^kilminga su- 
dovanų jaunimui ir savo jė • el^a’ ?-30 'ai. šokiai, 
gomis atlikta programa.

Gruodžio 27 d. So. Bosto-

♦ * ♦

MM

Dipl. inž. VYTAUTUI ir APOLONIJAI čESNl'LIAMS 

sunkios tragedijos valandoje, žuvus jų mylimai dukrelei 

Danutei irjos sūnui Markui, gilią užuojautų

Po Tėvų Komiteto pirmi-
Tradicinis So. Bostono 

Lietuvių Piliečių Drjos Nau-
nirko inž. Petro Ambrazie-, jųjų Metų sutikimo banke- 
jaus įžangos žodžio prasidė-! tas įvyks gruodžio 31 d. va- 
jusioj programoj visa eilė kare draugijos patalpose, 
mokinių skaitė savo pačių
parašytus eilėraščius, vaiz
delius ir net feljetonus kalė
dinėmis ar mokyklos gyveni
mo temomis. Tie jaunieji kū
rėjai buvo Lina Šimkutė,
Leonas Navickas. Rim vidas 
Veitas, ^orūnė Girniūtė, Jo
nas Bačiulis, Rita Čereškai
tė. Tomas Girnius. Vėliau,
Kalėdų senelio iškviestas il
gesnį straipsneli apie Kalė-įDr.jos III aukšto'salėje, 
dų papročius Lietuvoje pa-' 
skaitė Saulius Cibas. Visi jie 
susilaukė jaunųjų klausytojų 
ir
aplodismentų.

Po to buvo suvaidintas
trumpas Kalėdų vaizdelis, 
parengtas mok. Aldonos 
Dabrilienės ir mok. Irenos 
Veitienės. o choras, vadovau

• * *
Gruodžio 31 d. Naujųjų 

metų sutikimas Tautinės Są
jungos namuose. Pradžia 9
vai. vakaro.

* • «

Vasario 15 d. Alto rengia
mas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo sukakties minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių

♦ ♦ *

i Kovo 13 d. Jordan Hali22^’ karSty salėje Baltų Draugijos kon- 
certas, kurio programą at
lieka estas tenoras H. Rii- 
vald.

♦ ♦ •

Kovo 15 d. 4 vai. popiet
jamas energingos mok. Jani- g0 gostono Lietuvių Pilie- 
nos Ambrazieuenes, gražiai i 
pagiedojo eilę kalėdinių 
giesmių. Jam akomponavo 
Saulius Cibas.

Kalėdų senelis šį kartą 
buvo linksmas, šnekus, pats

' ’Ičių Dr-jos salėje Minkų ra- ; 
dijo talentų popietė ir gra
žuolės balius.

« • «

bandęs net solo dainuoti ir

Balandžio 24 d. Jordan 
Hali salėje Baltų Draugijos 
koncertas, kurio programą

labai dosnus. Jis nepagailė-: atlieka pianistė J. Rajaus- 
jo dovanų net ir mokytojam, i kaitė-šiušienė.
Pe to, jam patys mažieji dari
irgi turėjo padeklamuoti bei; ———
padainuoti.

Proeram, pravedė jan-į įeikit
nrausioji mokytoja Nijolė
Bašytė. dar neseniai pati šia iešką. Petro Kersey (Kerša-
mokvkla labai gerai baigusi, ... . . .. . . , vitiaus), prieš 10 metų gyvenu-o mažųjų žaidimams vado
vavo mokytojos Paulina sio Mauchestery, N.H. Turiu 
Kahaitienė ir Vida Kleinie-
nė.

Po programos buvo kavu
tė ir užkandžių.

Gauta nauju plokštelių

J Bostoną jau atgabentai 
neseniai Vokietijoje paga
mintų Dariaus Lapinsko mu
zikos, sol. Aldonos Stempu- 
žienės Įdainavimų ir akt. Le
ono Barausko žodžio plokš
telių. Jų galima gauti pas

jam svarbių žinių iš giminiu.

Prašau atsiliepti jį patį arba 
kas apie jj ką nors žino šiuo ad
resu: Frank Gervin. 1241 Esses 
SU Apt. 10, San Diego, Calif. 
92103.

NENUSIMINKI! £!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatą, rankų ar kojų
Lapinskus. 169 Bowen St.# Jįjį
So. Bostone.

Veda inž. A. Tvirbuta*

Jaunas inž. Andrius Tvir- 
butas, akt. Liucijos ir rež. 
Ipolito Tvirbutų sūnus, gruo
džio 27 d. susituokia su Ca- 
th arine Brazovska.

_ > J I j \

REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
šėkams, arba grąžiaame ptaigan.

Siųskite >5, gausite raišti 
su

ROYAL PRODlrCTS 
North Sta, P.O. Bos 9112 

Neeark. NJ. 07105

Dažau ir Taisau l
Namas iš lanko Ir viduje.; 
Lipdau popierius ir taisau! 

! viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JONAS STARINSKAS

ToL CO ė-MM

CAREY FURNITURE*
kuri įsteigta 1666 metais,

416 W. Broadvray, feL 268-1540 ir 268-4701

malonių švenčių!

Sveikiname mūsų skaitlingos klijentus
kurie siunčia per mūsų firmą

Automobilius, šaldytuvus

Lietuvių Inžinierių Sąjungos 
Bostono skyrius

Tragiškai mirus mylimai dukteriai Danutei 
vaikaičiui Markui

inž. VYTAUTUI ir APOLONIJAI ČESNULIAMS 
ir jų dukteriai VIDAI

gilią užuojautą reiškia
Krašto Lietuvių Sąjungos 
Bostono Skvrius

Dėl dukters Danu tės 

tragiškos mirties

ir

ir vaikaičio Mark o

inž. VYTAUTUI 4r APCLONIPAP ČESNULIAMS 

* ir jų dukrai VIDAI ČESNULYTEI

nuoširdžią užuojautą reiškia .

Ireaa ir Eugenijus Manomaieiai 

Irena ir Juozas Rasiai
{Vainas

naujaisiais metais

jūsų draugas! Kakta linksmą Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujųjų 1970 
M**

S. Sakys
Ontario

Bamnanmir^'i;Flfd 8qusrc 
Harduare C».

II. J. AUKRA 
am rast bsoadvtay 
SOUTH BOSTON. MASL 
TCLBPONAB AN S-4MB

DRAUDIMO

BRONIS KONTI

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

STA—jau M mo<| tarnauja beturiu visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

SLA organizacija — 
ir Ilgėją pašalpą, kuri yra 

pigi, nesSUSIVIENUlMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugina, kaip tris su puse mikmo dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir magi. Kiekvienas 
Hetmrii Bh gab gauti įvairių klasių reika'Jngiansias 
apdraodku aao $100.00 bū f10.000.0t

SLA—jaunimai duoda garą Taopsmąją Apdraudą — En. 
devraMut bmuraaee# kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: a* $1,000.00 apdraudos tik 53.00 mokes-

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
smfflans tsmenims. rekomenduojama lietuvišką 
klabu Ir draugijų aariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraodoa mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumole lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir vie piečiau paaiškins apie

informacijas, jeigu

Keleivio prenumerata -gera 
dovana visokiomis progomis)

■ana. 02127 
ToL AR 0-1701

MVMVOMVMVMOMVm

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjus PETRAS VIŠČINIS

172 Artkar Ava, Brocktoa, Maso. 580-7209 

moNmmoaamwasoaosm«o*a»Mwooaaasa«oaMsaooMMVM

.< »i«n

of Aamrira '
007 W«t ooth fūreet. Nev Yėtfc, N Y. 10001

J. I. B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, 
registruoti JAV Ir Europoje, ATAUGINA PLAUKUS, 
išgydo ptetakaans, Šašas, niežėjimą, sulaiko plaukų 
slinkimą^ grąžina natūralią plaukų spalvą MOTERIMS 
IR VYRAMS. 100 procentą garantuotai. J.l.B. varto
damas 8 nacijas 16 savaičių, nebūsi nei plikas, nei žilas. 
Užsakymas sn $6 money orderiu siųsti:

J.l.B. LABORATORIJA. 1437 So. 49th AVENUE 
CICERO, ILLINOIS 60650

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus , ’ , ( 

liminimai ir astatpa, 1-ji ualie 302 psl., kaina ...Sf
• • n no n   n • • 1* T v *"

Atsiminimai ...
antroji dalis 336 pat sa abiejų dalių vardynu. kauto 
Perkais abi dalia kaina tik ‘

pu$
! Prof. P. PakarkHo KryMuočių valstybė* santvarkos bruo- 
I žat, 176 pat.,gama «••••• ......«••*...•............. * 72.0G
’ Prof. P. PakarkHo Šansais Prosų teisynas, 31 psl... 50 cnt

Prof. P. PakarkHo PopioCians bulės kryžiuočiams,
i 70 poslapio, kaina ....................~........................... $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 

’ 1876 m. ilri 1666 ak 160 pel. kieti viri kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik ... .......................... ................. $2.00



Vietines žinios
Nepaprastas susirinkimas

Gruodžio 18 d. buvo So. 
Bostono Piliečių d-jos mėne
sinis susirinkimas, bet jį rei
kia laikyti nepaprastu, nes

‘••MM*****************************

į

fe

LEIVIS, SO. BOSTON

jame buvo tokių dalykų, ko-. P^ylis atsiejo $6tb. 
kių neteko matyti, ilgus me-Į. S. Griganavičius pranešė,
tus stebint draugijos susirin
kimus

Skautų akademikų šventė Į Perleistų pašto ženklus

. i ■, • A. J. Jokūbaitis (19 Sear-
Bostono skautai akadenu- le Ave Brookline, Mass 

kai kviee» visus dalyvauti! 02146) lajo tulįs lietuviškų 
jų iškilmingoj e šventėje s.
m. gruodžio 27 d., prade- į tam. j.ag ju rorėtų. Susi-į eVantiV vntriiTluikk aran£K° 
dant tradicine sueiga 3 vai.; (I;jmįJe tu0 Jreįkalu gali ra- 
popiet ir baigiant kaiėdi--š aukščiau nul 
niais šokiais 8 vai. vakaro., r‘esu
Viskas vyksta So. Bostono
Lietuvių Piliečių dr-jos III Auka Vasario 16 gimnazijai 
aukšto salėje.J Baltic Insurance agentū

ros savininkas Vvt. Stelmo-

spendavo vieneriems metam 
, . !i vieną narį

pašto zenKlų ir juos perleis-! Antra. Ces|ova8 Kiliulis
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tą — pajamų $14,599, pelno ta, kad Šilalis gavo 5 balsais Pavyzdingas įgaliotinis 
$3.298. i daugiau, iš viso 195, o ne'

A. Andriulionis pranešė į 190, kaip buvo pradžioje pa- Tautos Fondas, kuris tel-
Šurum burum apyskaitą. At- • skelbta, todėl jis Įeina šeš- kia lėšas Vyriausiam Lietu-
silankė 635 nariai, Draugijai ,tuoju nariu, o septintuoju Ii- vos Išlaisvinimo Komitetui, 

į ko A. Andriulionis, gavęs: Bostone turi kelis Įgalioti-
1 194 balsus. i nius. Jų kiekvienas sudaro

Krinta Bostono geras vardas

Bostonas garsėjo kaip kul
tūros centras, ramus ir ne
brangus gyventi miestas. 
Bet dabar jau taip nekalba-

kad Vilkienė įmokė io keltu- j 
vo fondan dar $190. ir tuo J

____  _ ....______~_____ ma. Pasirodo, kad brangu-
■ būreli asmenų, sutinkančių mo požiūriu Bostonas jau y-

*■ _ . I - * į • • v • •

Visų pii-ma valdyba su-? būdu jos įnašas į tą fondą Į Vlikui aukojo $59
bus $1,000. Su šiais metais

Šokiams gros garsusis 
Worcesterio skautų RM trio.

Jei kas iš toliau atvykusių 
būtų reikalingas nakvynės 
ar informacijų, prašome ra
šyti ar skambinti: Lithua
nian Youth Info. Center, 
Boston, Mass. 02124. telef. 
(617) 268-5575.

Vižų svečių

«d" Uai $20° ček*’ kaip Padėkj* 
od\tu ad U2 skautų globojimą. (Drau

gija savo namų ketvirtame 
aukšte leido skautams įsi
rengti būklą).

Gražus skautų mostas. 
Reikia manyti, kad šimtus

kas vieton šventinių sveiki-; tūkstančių dolerių turinti 
nimų X asario 16 gimnazijai draugija skautams už tą do- 
paaukojo S 15.00. » vaną ateityje keleriopai at-

! silygins.
J. Stukas sveiksta darbotvarkė buvo

lankiame.
Bostono sskautai

Fotografas Jurgis Stukas 
: po operacijos jau grįžo na- 

nuoširdžiaiį mo ir čia baigia sveikti. Lin- 
Lkime jam greičiau atgauti 

* ‘i * jėgas.i j;

Telefoną*: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

IPIDIN18
OPTOMETBISTAS

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

447 BROADWAY 
Sssth

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt) 

OPTOMETRISTt

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 

**********************************
*********M**********************,

Ketvirtis & Co.

m W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Iri AN 8-4449

*******************V******«****e4?

• :

, ji

per metus aukoti Tautos 
' Fondui bent $10. Vienas to- 

„ „ . T. L kių Įgaliotinių yra Albertas
1 Bostono Lietuviu Ii-į puskepalaitis, Tilžės krašto 
l hecių draugijos valdyba.! lietuvis. JĮ reikia laikyti pa- 
j XaU?°~ F°.ndo Įgaliotinio A., vyzdingiausiu Įgaliotiniu, 

nes jis surenka daugiausia

bus baigtas ir keltuvo fondo 
vajus.
.Draugija savo namų tre- ’ Puskepalaičio paprašyta, 

čiojo aukšto salėje rengia, Tautos Fondui paaukojo 50 
Naujųjų metu sutikima su; dolerių.
šampanu, gardžiais valgiais i 
ir gražia muzika. Pirminiu-j ! Kiek žinoma. kiti jgalioti.
kas S. Drevinskas ir sekr. A.: šauniai atšventė gimtadieni i , ,Matjožka kvietė narius kuo! * ! Įn!al aukas renka Vasa™ 16
gausiausiai dalyvauti ir aoie| Praeita šeštadieni dr. E-i ''ro''a- 0 tail> nereikštų da- 
tai pranešti ne vėliau kaip duardo ir Marijos Jansonu'1^- Gerai kad jie surenka 

rezidencijoje buvo šauniai, nors tą dieną, bet Vasario 
Marijos Jansonienės gimta- 16 proga aukos renkamos 

A. Vilėniškis. valdybosį dienis, dalyvaujant gausiam Altui, todėl Tautos Fondo 
rinkimų komisijos narys, pa-į būriui svečių. Šiuos vaišiu- į-jioUniai turėtų iš savo bū- 
skelbe rinkimu duomenis. ’ gus tautiečius gerai pažįsta . i - i .• i •.
Jie Keleivy jau buvo praneš-■ ir kitu kolonijų 1’~*.... - ' -

gruodžio 28 d. Dalyviai mo
ka $12.00.

paprasta. Pagerbtas mirusios 
narės Mortos Vobolienės at
minimas, priimtas vienas 
naujas narys, fin. sekr. pra-' kad. perskaičiavu 
nešė lapkričio mėn. apyskai- tų Čepo ir Šilčio balsus, ras- Cape Code.

lietuviai.

ra vienas iš pirmųjų, o tos 
buvusios ramybės tikrai ne
beliko nė ženklo.. Štai keli 
pavyzdžiai.

Užmušimų per šių metų 
9 mėnesius Bostone buvo t4, 
pernai per tą laiką 59, taigi

aukų — šiemet jau surinko i padidėjo 26‘ . arba 5 kar- 
ii pasiuntė $222. < tus daugiau, negu visame

krašte.
Čia žymiai daugiau, negu 

visame krašte, padidėjo plė
šimų. įsilaužimų, išprievar
tavimų ir kitų nusikaltimų 
skaičius. Tik automobilių 
vagystės sumažėjo 8‘/<.

s ti. Čia nebent pasakytina, kurių daugelis yra vasaroję ^a^u- Tada jiems aukojusie- 
- kad perskaičiavus kandida- Jansonu „Audronės“ viloje ji aukos ir Vasario 16 pro

ga. ir bus dviguba nauda.

Keleiviui $20

Inž. Vytautas Česnulis, 
pratęsdamas prenumeratą, 
paliko Keleiviui dovanų $15 
ir V. Stelmokas $5.

į Išnuomoja
J Dorehestery, 12 Wheatland A- 
! ve.., išnuomojamas antrame 

aukšte 6 kambarių butas. Pa
geidaujami gyventojai suaugę 
ir be vaikų. Nuoma yra nedide- 

1 lė. Butų galima apžiūrėti vietoj ' 
ir skambinti tel. TA 5-7879.

South Boston Savings Bank
ALFRED ARCHIBALD, PREZIDENTAS

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604
Tet 798-3347

Tiesiai ii Worcesterio shm- 
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai toi 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 

i gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sųžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

460 West Broadvray, South Boston, Maaa. 02127 

Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

« %

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

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra tjjjpišomi 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. Shalina ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

viri $173,000,000

•H
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Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos a t s i k v i e a. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans.Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomu 
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 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

9—7
8—12
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The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistau, išpildome gydytojų ra 
eagtus ir tarime visus gatavus vaistus.

M reik vaistų — eikit į Uetoviškų valstiaų.
Sav. Emanuel L. Rueengard, B. S., Reg. Pharm.

« l W. Brsoduay, tkrp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Tslsfauss AN 8-4C20

Nas 9 raL rytu iki 8 vaL vw Hskjrua tventadieaim Ir sskm.
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Tai veltui

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

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

390 W. Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127 

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis 

********************************************************************

COSMOS FARCELS 

EXPRESS CORP.— 

169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS. 

Tet SW 8-2868 

yra vienintele oficiali įstab

COSMOS PARCELS 
-EXPRESS CjORP-
kuriam vadovavo velionis 
J. Vaičaitis, veikia ir toliau 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANA8

Skambinkite

268 - 4662,

9

Mums ištyrus jflsų 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 burnerį pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju mokslinta liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumų gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbų. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.

ga VVorceatery, kuri 
siuntinius tiesiog iš W< 
terio į Lietuvą ir kitas Ruob 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sųžiiiinfai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairia* 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkas
labai Žemomis

IS BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitus Rusi jos

Pristatymus grotas ir 
garuatuutui

487 Washington Sti 
Dorchester, Mass. 02124. 
24 valandų patarnavimo

GE 61204

Fuel Chief
Vedėja B. SviUiouė

8 vaL ryto aki 2 vaL p-p. 
331 W. ^oudvray

Su. Boston, Mass. 02127 
ToL 266 6066

Knyga yra geriauiM žusgssi dnsgsa


