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31 65 - TIEJI METAI

LIETUVOS ATSTOVO J. KAJECKO SVEIKINIMAS

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 1970 Metų proga giliai 
nuoiirdžiai prisimenu visų geros valios lietuvių — veiks
nių, organizacijų, laikraštininkų, kultūrininkų bei pavie
nių asmenų — veiklų Lietuvos labui 1969 metais.

Daug širdies ir pasisukojimoton veiklon įdėta. Tai 
rodo ne tik mūsų tautiečių didelį prisirišimų, ištikimybę 
ir meilę Tėvynei, bet irryžM^veįkti. Tuja veikla sieku, 
kad Lietuva vėl atgautų|(laievę ir nepriklausomybę ir kad 
pavergtųjų lietuvių likimas pagerėtų.

Giliu nuoširdumu visiems dėkoju už aukos gėles 
Tėvynei Lietuvai.

Kartu taip pat dėkoju visiems geraširdžiams tautie
čiam už man pareikštus sveikinimus bei linkėjimus Kalė
dų švenčių bei Naujųjų 1970 Metų proga.

Iš savo pusės giliai nuošridžiai sveikinu visus geros 
valios lietuvius su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais 1970 Metais.

Linkiu malonių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 
1970 Metų.

Te dangaus palaima lydi visus jus asmeniškai ir dar
be Lietuvos gerovei!

J. K a j e c k a s, 
Lietuvos Atstovas

Washingtonas,
4969. XlL2Od.

Čia matome arabę valstybių galvy konferencijoj Moroko sostinėje dalyvių dalį. Joje turėjo būti 
patarta, kaip nagia“ kovoti prieš Izraelį, bet konferencija iširo, Saudi Arabijos ir Kuwait gal
voms atsisakius dar daugiau duoti lėšų šitai kovai Matyt, tie vadai bijo, kad tos lėšos bus nau- 
iojamos partizanams ruošti, kurie gaii būti pa naudoti ne tik prieš Izraelį, bet ir prieš kaikuriuos 
arabę valstybių vadus, kurių nemėgsta Nasseris. Pirmoj eilėj iš kairės — Libijos pulk. Kadhafi, 
Egipto prez. Nasser, S. Yemen prez. Iryani, Kuwait šeichas Sabath Al-Salem Al-Sabath ir Leba- 
no prez. Heleu.

Ką Niojieji metai žada
pasauliui

Politinės pranašystės 
viltį, kad blogiausios jų gal neįsikunys.
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LINKIME MOŠŲ SKAITYTOJAMS, BENDRA. 

DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI

MINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

“KELEIVIO” Redakcija ir Leidėjai

JAV komunistai gina 

Panteras
JAV komunistų partijos 

pirm. Henry Winston ir gen. 
sekretaau| Gus Hull paskel
bė parčftkimųr kuriuo kvie
čiami visi ginti “Juodųjų 
panterų“ organizacijų, su
daryti bendrų baltųjų ir juo
dųjų kovotojų frontų kovai 
prieš reakcijų.

"Juodųjų panterų“ orga
nizacija-yra grynai nėgių te
roristų organizacija, kuriai 
visos priemonės yra leistinos 
kovoje su baltaisiais. Vienas 
šių juodųjų vadų yra pareiš
kęs, kad jo organizacija žu
dys kiekvienų, kuris tik pa
stos negram kelių j laisvę.

Maskva vėl minėjo 

Stalino gimtadienį
Maskvoje po ilgokos per

traukos gruodžio 21 d. vėl 
paminėtas didžiojo žmonių 
žudiko Stalino 90-tasis gim
tadienis. Ta proga Pravda 
išskaičiavo Stalino nuopel
nus, bet nė žodžio neužsimi
nė apie tai. kad jis nuvarė į 
kapus milionus žmonių, o be

Vermonte siautė 

baisi audra
Po gražių Kalėdų Šiaurės 

Atlanto pakraštį nusiaubė 
baisi audra. Ypač pikta 
buvo Vermonte.. čia kaįkur 
sriiėgo/iškrito net 50 ęolių: 
Tautine gvardija yra pa
šaukta padėti žmonėms iš to 
sniego išsikasti.

Izraelis nelegaliai 

issiplukdė 5 laivus

Padidins Medicarei
mokestį

Japonijoje rinkimai

nieko nepakeitė
Japonijoje rinkimus lai-Kadaise Izraelis buvo už-, Dabar turintieji teisę nau- 

sioalfM Prancūziini kam dotis Medicare pagalba kas mėjo dabar valdančioji libe-laivu^r lėktuvu it buv mėnesi moka P° 0 nuo ralų^emokratų partija, ku- 
laivų ir įeKiuvų, oet ouy. x d siQloma m0. rfai priklauso ir dabartinis
prez. de Gaulle buvo uz- j keg^ pakeiti iki $5.30. nes ministeris pirmininkas Šato. 
draudęs tuos karo reikmenis Į ta įstaiga nesuveda galų su, Ji iš 486 atstovų turės 288,

lH Sinl ISVflliniO ' ini/U Lnzl *-išvežti. Bet iki šiol lėktuvus, i galais. Tas mokestis yra at
sakoma, žydai jau išsivežė: skaitomas iš gaunamos pen- 
be triukšmo, o šiomis dieno-; sijos.
mis issiplukdė ir penkis ka-
ro laivus, apeidami Prancū
zijos įstatymus. Tie laivai
buvo neva parduoti švedų j kariuomenę 
kompanijai, o i šplaukę iš I 
Prancūzijos uosto pasuko' JAV karo departamentas

JAV sumažins savo

Kitose Naujosios Anglijos 
valstijose taip blogai nebu
vo. bet ir čia tūkstančiai 
žmonių buvo likę be elekt
ros, telefono ir daugelis nu
kentėjo nuo potvynio. Yra 
dėl tos audros ir žuvusių.

Mirė jau 9 metų ami. 

pakeltas generolu
Ispanijoje* tnirė buvusio 

ilgamečio Domininkonų res- 
publikoš diktatoriaus Truji- 
lo sūnus Rafael, 40 m. amž. 
Kaip visi diktatoriai, taip ir 
Tiujillo visų pirma nepamir
šo savęs: kol buvo valdžioj.

jau tiesiai į Izraelį. Dėl to 
ir arabai, ir prancūzai sukė
lė didelį triukšmų.

Šimtą valandų 
piketavo sovietus

New Yorko žydų apsau
gos lyga 100 valandų pike
tavo Sovietų Sąjungos am
basadų Jungtinėse Tautose. 
Tas piketavimas muvo su
manytas kaip protestas dėl 
žydų persekiojimo Sovieti- 
joj ir draudimo jiems išvyk
ti į Izraelį, bet vėliau prisi
dėjo ir kitos organizacijos, 
ir piketavimas virto bendru 
protestu dėl religinių perse
kiojimų Sovietų Sąjungoje. 
Tarpe plakatų buvo ir toks 
šūkis: “Laisvė Rusijai, ša
lin sovietinė vergija!“

Triukšmas kenkia

net neyįmusiems
Mokslininkų suvažiavime 

Bostone buvo priminta, kad j 
miesto triukšmas didinai 
kraujo spaudimų, kenkia I

taupumo sumetimais, numa
to kitais biudžetiniais me
tais sumažinti kariuomenę 
300,000 vyrų. Tuo būdu bū
tų sutaupyta 4.5 biliono do
lerių, kurie galės būti skir
ti kitiems reikalams.

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi

Šiaurės Vietnamo krašto 
apsaugos ministras genero
las Gap, kuris privertė pran
cūzus apleisti Vietnamą, ra' 
šo, kad dabar bus stengia
masi organizuoti mažus, bet 
judrius ir gerai ginkluotus 
dalinius. Washingtone sa
koma, kad taip daroma dėl 
to, kad komunistam trūksta 
karių masiniams puolimams 
dėl turėtų didelių nuostolių. 

, ♦ *

Lenkijoje iš rašytojų są
jungos pašalinti 28 rašyto
jai, tarp kurių yra nemažai 
žydų. Dauguma jų smerkė 
sovietų taikomų savo rašy
tojam priespaudą ir minties 
laisvės varžymą.

o o o
Brazilijos sostinės kuni

gai ir policija siūlo antspau
duoti tų moterų blauzdas, 

dėvi Ubai trumpus

taigi kad ir nežymių daugu 
mų. Socialistų partija pra
vedė mažiau atstovų, negu 
turėjo.

Dabartinė Japonijos vy
riausybė yra aiški bendra
darbiavimo su JAV šalinin 
kė.

N. Yorko požeminis

pirmoj vietoj
Pagal ilgumų New Yorko 

požeminis susisiekimas yra 
pirmoj vietoj. Antroje yra 
Londono, trečioj — Pary
žiaus ir ketvirtoj — Tokio, 
kurio yra 82 mylios. Bet, de
ja, New Yorko pažeminis 
traukinys nėra nei švariau
sias, nei gražiausias.

• ' • ‘Iii
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Netvarko. NJ., majoras Hugh 
J. Addonizio, kuris su keliais to 
miesto tarybos nariais h* kitais 
aukštais valstijos pareigūnais 
traukiamas atsakomybės dėl pi
nigų prievarta išgavimo, mokes
čių nusnkimo ir kt. Majoras pa
liktas laisvas už 625,000 užsta
tą. Majoro užpakaly jo advoka 
tas.

susikrovė milionus, tai ir iš širdžiai ir nervams ir jis ga- sijonus.

sosto išverstas gyveno pra
bangoje. Savo sūnų Rafaelį, 
buvusį dar tik 3 metų am
žiaus, jis pakėlė į majoro

Ii būti žalingas net dar negi- 
musiems kūdikiams. Todėl 
mokslininkai ragino kovoti

* * *

to, ir tūkstančius pačių ko-' laipsnį, o 9 metų — į bi iga- 
munistų. _ j dos generolas.

Sovietų Sąjungoje plačiai
- sklinda gandas, kad ten pU-ne tik su vandens ir oro už- . • .7? ,
teršimu, bet taip pat ir su J valiuto*,
triukšmu. eoooooooo^oeoooooooooooooooooooooo

Jau iš seno yra įprasta 
Naujųjų Metų proga ne tik 
linkėti viens kitam laimės ir 
visokeriopo pasisekimo, bet 
ir spėlioti bent artimiausių 
ateitį. Tokiu metu ima gar- 
sintis įvairūs pranašai ir aiš- 
kiarebiai, kurie dažniausiai 
skelbia tik savo sugalvotas 
sensacijas, neturinčias tvir
tesnio pagrindo. Bet ta pro
ga prabyla ir politikai bei 
žymesni žurnalistai, kurių 
pranašystės remiasi jau dau
giau apčiuopiamais davi
niais ar esamos politinės si
tuacijos ateitin vedančiomis 
išvadomis.

Tokie konkretesni “pra
našai“ tvirtina, kad busimie
ji 1970 metai Europoj pasi
žymės eilę rimtų derybų, ku
riomis bus siekiama sunor- 
muoti ar įtvirtinti esama po
litinė padėtis. Vokiečiai de
rėsis so Sovietų Sąjunga ir 
kitomis Rytų bloko valsty 
bėmis, ypač su Lenkija. De
rybų klausimai lies esamus 
pokarinius rubežius, gal net 
Rytų Vokietijos pripažint 
mą, ko labai nori sovietai.

Numatomos derybos tarp 
NATO ir Varšuvos bloko 
valstybių, siekiant Europos 
saugumo, čia gali iškilti ir 
pavojingas Pabaltijo valsty 
bių klausimas, nes sovietai 
jau seniai siekia, kad Vaka
rai pripažintų jų įjungimų į 
Sovietų Sąjungų kaip nepa
keičiamų faktų. Galime kol 
kas raminti, kad bent JAV 
tokiom nuolaidom yra dar 
priešingos..

Sovietai, sakoma, ir ateity 
garsiai kalbės, kad siekių 
taikos, bet tuo pat metu (žy
miai sustiprins ir savo kari
nes pajėgas, kai vakariečiai 
gal savąsias ir kiek susilp
nins. norėdami tas lėšas skir
ti daugiau savo piliečių eko
nominei gerovei.

Artimuosiuose Rytuose 
jokios pastovesnės taikos ir 
kitais metais nenumatoma. 
Manoma, kad ten net padi
dės pasienio kivirčai tarp Iz
raelio ir arabų valstybių, nes 
arabai, nors ir būdami ne
vieningi, sovietų ginkluoja
mi. gali gerokai sustiprėti ir 
pasunkinti Izraelio padėti.

Vietname JAV pradėta 
“vietnamizavimo“ politika, 
pagal kurių visą karo naštą 
turėtų perimti patys vietna
miečiai, tęsis ir toliau, bet 
abejojama, ar ji bus pakan
kamai sėkminga, sustiprėjus 
komunistų spaudimui. Atro
do, kad dar ir kitais metais 
JAV karinės pajėgos ten tu
rės vaidinti svarbų vaidme
nį, ypač JAV aviacija ir ki
ti techniškieji daliniai.

Afrikoje tikimasi to pa
ties nepastovumo bei pakan
kamo skaičiaus perversmų, 
kaip jų buvo ir šiemet.

Bet politiniai žurnalistai 
Naujųjų Metų išvakarėse y- 
patingą dėmesį atkreipia į 
raudonąją Kiniją. Jie pra
našauja, kad 1970 metais 
galįs įvykti lemiamas Sovie
tų Sąjungos ir Kinijos susi
kirtimas. Pirmieji Kiniją 
galį pulti sovietai, gal net *- 
tominiais ginklais, kad su
gniuždytų kinų augantį ato
minį pajėgumų. Tai būtų la
bai pavojingas visam pasau
liui karinis įvykis, kuris ga
lįs išsiplėsti iki nesukontro
liuojamo masto ir paliesti ir 
visas kitas valstybes.

Taigi, aplamai nieko gero 
nepranašaujama ateičiai, 
kaip to gero mažai buvo ir 
praeityje. Bet vistiek turėki
me gerų viltį, nors ji visiškai 
ir neįsikūnytų.

įstaigoje
Septyni asmenys, jų tar

pe Chicagos viešosios šalpos 
5 tarnautojai ir vienas Chi
cagos policininkas, patrauk
ti teismo atsakomybėn. Jie 
kaltinami, kad pavogę šal
pos reikalingiems siunčiamų 
čekių $19,975.

Miręs buvęs Brazilijos 
tas Arthur Da Costa, 67 m. am
žiaus. Jį buvo ištikęs ■

Vienas iš didžiųjų sukčių DeCa- 
valeante eina iš teismo rimą 
Netvarka. NJ„ pakistas už 
673,060 užstatą. Jis yra vimas 
iš daužiau nei 50 asmenų, kurią 
tarpe yru net pats miesto maj^ 
ran, kad teisėjai ir kt„ kalthm- 
mą įvairiomis suktyMmin.

*
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Su 1969 n. aUisveikinant
Sis numeris yra paskutinis 1969 metais. Su juo už

verdame dar vienerių metų lapą. Ką tie metai mums davė, 
žinome. Jie buvo paprasti metai. Mūsų gyvenime nebuvo 
nepaprastų įvykių, didelių laimėjimų ar pralaimėjimų.

Ir šiais metais, kaip ir kitais, su mumis amžinai at
sisveikino nevienas naudingas mūsų visuomenės narys. 
Laikraštininkų šeima neteko savo veteranų dr. Pijaus 
Grigaičio, Naujienų vyr. redaktoriaus, ir Jono Kardelio. 
Nepriklausomos Lietuvos redaktoriaus.

Lietuvoje metų pradžioje mirė ilgametis diplomatas. 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo akto pasirašyto
jas Petras Klimas, o antrame pusmety — paskutinis mi
nėto akto pasirašytojas, buvęs Lietuvos prezidentas — 
Aleksandras Stulginskis.

Netekome mokslininkų prof. Juozo Balčikonio, Zig
mo Žemaičio (abu mirė Lietuvoje >, dr. Kastantino Avižo
nio. Antano Bendoriaos. Muzikų šeima liūdi, netekusi ■ 
komp. pedagogo Juozo Bertulio, komp. pianisto Alekso, 
Mroeineko, dailininkai — savo įžymiojo nario dailininko ‘ 
Adomo Galdiko. Dainininkų šeima negrįžtamai išlydėjo ( 
buv. Lietuvos operos solistą Aleksandrą Kutkų.

Netekome ir įžymojio bedruomeninir.ko Juozo Ba-
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žemėlapiai rado Artinąją Rytą sritį prieš Izraefia-arabu karą (kairėj) ir po jo (dešinėj). Juodas 
pietas rodą Izraelį prieš karą ir pe kare. kai nė nė arabą valdytas teritorijas.

"MASKVOS ŠMĖKLOS4■ rainos, ir iki šiol jau jam 
paskyrė $1.200. BATUNas 
yra labai dėkingas už šią Dienraštis The Daily Te- 
stambią auką. nes tai padės legraph š. m. gruodžio 9 d. 
išbristi iš skolų, kurios susi- laidoje paskelbė vedamąjį 
darė rengiant protesto de- "Maskvos šmėklos“, ryškiai 
monstraeiją prie Jungtinių primindamas 1939 m. Įvy- 
Tautų šių metų rugsėjo 20 d.; kius. sovietams su vokiečiais 

, « , į pasirašius slaptuosius proto
kolus. kitais žodžiais, Stali
nui susitarus su Hitleriu."Lietuvių Dienų“ lapkri

čio mėnesio numeris buvo 
paskirtas BATUNo sureng
tai demonstracijai dėl Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto prie 
Jungtinių Tautu rugsėjo 20 
dieną atžymėti BATUNo 
pastangomis jau išsiuntinė
tas numeris visoms misijoms 
prie JT. To numerio 120 eg
zempliorių. kuriame yra net 
17 nuotraukų iš minėtos de
monstracijos su plačiais ap
rašomais anglų bei lietuvių

Britų dienraštis apie tas 
"šmėklas“ rašo, — ryšium 
su Maskvoje prasidėjusiais 
vakarų vokiečių ir sonetų 
pasitarimais, kurių tikslas— 
atsisakyti ateity naudoti jė
gą. Tie pasitarimai, teigia 
dienraštis, kaip tik verčia 
prisiminti 1939 metų įvy
kius.

dūn<^.
minime tik tuos, kurie vienoj ar kitoj srity buvo 

labiau prasikišę. Iš mūsų eilių yra dar daug daugiau pasi
traukusių gerų tautiečių.

Nevieno gero nario pasigenda ir Keleivio šeima. Visų 
pirma — savo ilgametės bendradarbės, jo patikėtinių pir
mininkės Margaretos Michelsonienės.

Netekome daug. bet galime ramintis tuo, kad Į išė ju- i 
šiųjų eiles, nors mažiau, vis dėlto ateina naujų pajėgų. 
Kad jų yra. tai parodė metų pabaigoje Chicagoje įvykęs 
lietuvių mokslininkų suvažiavimas. Telieka tik trokšti, 
kad sos jaunosios jėgos vis labiau įsijungtų į lietuvių kul
tūrinį ir politinį gyvenimą.

Mūsų bendrinės ir vietos organizacijos veikė kaip; 
ir anksčiau. Jų noras dirbti, aplamai žvelgiant, nesuma
žėjo, ir galime džiaugtis to darbo vaisiais.

Svarbu pažymėti, kad ir priešo pastangos į mūsų tar
pą įnešti didesnio nesusipratimo nuėjo vėjais.

Nepavargo ir Keleivis, nors jam ir nebuvo 1969 me
tai lengvi. Jis ir ateity lankys tolimiausias lietuvių pasto
ges, jei tik bus kviečiamas. Tad aprūpinkite Keleiviu savo į 
draugus ir pažįstamus.

Esame dėkingi tiems, kurie Keleivį rėmė, o ypač jo 
savanoriams bendradarbiams, parodžiuaems nepaprasto 
pasišventimo ir kultūrinio darbo meilės.

Žengdami į naujuosius metus, mes linkime visiems ir 
ateity ištvermės laisvės kovoje ir kultūriniame darbe, ne
apykantos, pavydo ir kitų emigracinių ligų sumažėjimo ir 
broliškos vienybės Lietuvos laisvės labui.

Kairėje Jordanijos karatas Hesseia, dešinėje Ek-P’o 
prezidentą- Gamei AbdeI Nasser kalbasi arabą valstybią 
galvą pasitarime Moroko sostinėje. Kaip žinoma, ta kon
ferencija. tnrėjasi Bederinti visą arabą valstybią veiks
mas kovoje prieš Izraeli, nedavė jokią vaisią, ir jos daly. 
viai išsiskirstė, aeiileidę nė bendro komunikato.

Molotovas (buvęs sovie-
EATUNAS INFORMUOJA kalbomis. BATUNui pasky- užsienio reikalų ministe- 

rė "Lietuvių Dienų“ leidėjas J 05J ^1 metų rugpiūčio 31 
Žyginir.kai, 1965 metų’Ant. Skirius. lankydamasis P- kalbėdamas Aukščiausios

Lapkričio 13 manifestacijos New Yorke Vliko seimo me-l Tarybos posėdyje Maskvoje, 
(pasakė: "...taip, dar vakar 
| užsienio santykių srityje 
mes su vokiečiais buvome

Madison Suuare Nev. Yorke 
ir Žygio i jungtines Tautas 

rengėjai, Įvertindami BA
TUNo darbą, paskyrė jam 

?->•*'» auką. Žygininkai visa-

tu.

priešai. Tačiau šiandien pa
dėtis pakito, ir mes daugiau 
nebesame priešais“.

Dr. Saulius šimoliūnas. 
kaip "Naujienų“ dienraščio 

da rėmė BATUNą tiek mo atstovas, dalyvavęs Miko 
j aliai, tiek materialiai, su-: seime, taip pat aplankė BA-1
prato, kad tas darbas neį-iTUNo įstaigą ir BATUNui! Toliau The Daily Tele- 
manomas be piniginės Da- paskyrė $70 auka. graph rašo: "Slaptieji 1939

i metų nacių-sovietų sutarties 
(protokolai (ligi šios dienos 
| vis dar nepaskelbti Rusijo
je) Estiją. Latviją, Lietuvą 
ir Suomijos, Lenkijos bei 
Rumunijos dalis Įvedė i Ru- 

Į sijos "interesu sferą*4 ir tie
Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas, • kraštai joje tebėra, 

įvykęs 1969 m. gruodžio 13 d. Chicagoje. Btsmarck vieš- , ...
fcutyje, iiklau^. ALT Valdybe, pveiphm pruerau. ir' 'Tų faktų priminimas ne- 
apsvarstės esamąją tarptautinę padėti, nutarė Įpareigoti
ALT Valdybą stropiai stebėti Sovietų Sąjungos pasiūlymo 
sušaukti Europos saugumo konferenciją eigą ir atlikti

Alto suvažiavimo rezoliucijos

VHko šeinio nuturimai
({vykusio 1969 m. gruodžio 6*7 <Ld. New Yorke)

reiškia, kad š. m. gruodžio 8 
d. Maskvoje prasidėję pasi
kalbėjimai tarp Gromykos

Savo asmenybe, darbais ir Sibiro kančia ris stiprina U”*. 7 , Ž* . Z T-*. • * • ^r. Allardto (Bonnos am-
r - ° _ a suprina vijk k<d toklO4 konferencijos atveju Jungtinių Amen- basadorius Maskvoje. E.)

.. ,”*** ”, ” ko* būtų panašūs. Tačiau yra vi-
>” |»te puakejo ,» «, „to Tebun.e » pa- Lietuvoi bylo. „3^^

« « « i priminti, nes tie Įvykiai
Į mums primena tas "pavojin- 

Suvažiavimas dideliu pa rite*1!* **** hw konstatuoja gas gilumas*4, kurios šiandie 
faktą, kad gausios Amerikos lietuvių organizacijos ir pla- gaičtų būti susietos su vadi- 

Vliko Seimas paveda Vliko Valdybai, kad ji kartu čioji Amerikos lietuvių visuomenė ligi šiol aktingai rėmė ’ IlaTnuoju Europos saugu- 
su Lietuvos Diplomatine Tarnyba, pastarajai pritariant Amerikos Lietuvių Tarybos dirbus, nuoširdžiai dėkoja > mu *

ir sutinkant, siektą užtikrinti diplomatinio atstovavimo tų organizacijų vadovybėms, jų nariams, spaudai, radijo > tv- -t- , . . .
----------------- ----------------- valandėlių vedėjams, Lietuvių TV Chicagoje ir visai n- ' r

retumą. leoume jis pa
vyzdžiu visiems lietuviams kovoje už Tėvynės laisvę ir 
jos šviesų rytojų.

tęstinumą ir efektyvumą.

i

.1970 m. gegužės 15 d.

pareiškimu: "Lietuvos Steigia-
valią, prokla-

Lietuvos valstybę, • • sienom ir
i valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis

Šia tvirtas
Lietuvos valstybei. VHko Seimas, 

šio istorinio įvykio sukaktį ir svei-

IU

IV

VHko Seimas siūlo Vliko Valdybai:

1. Artimiausioje ateityje įsteigti Jaunimo Komisiją, 
kuri sustiprintų ryšį su lietuvių jaunimo organizacijomis. 

1918 ’ P®*” J** sektų ir informuotų kitataučių spaudą, radiją, te-

1. Ragina lietuvių
šią reikšmingą sukaktį, kad jaunoji karta giliau 
žinių so Lietuvos valstybės atstatymo eiga ir su Steigia-

2. Prašu Vliko Valdybą pasirūpinti, kad

K Prašo Vliko Valdybą

II
Seimas karta su pavergtąja tente ir pe pasaulį 
išeivija liūdi

gas betofcisat lėšas

maigesnio lėšų telkinio. Dideliu

..... . kad 1939 ir šiais metais ne
suomenei už tą paramą ir prašo toliau visomis priemone- Uk ir kitur po_
mis tiek moraliai, bet nemažiau ir materialiai remti Ame- iitiku ųalbama apie - "pasi- 
rikos Lietuvių Tarybos vedamą kovą dėl Lietuvos išlais- keitimus Rusijoje“. Jie tei- 
vinimo. ! gia: Maskva siekianti tai

kingo sambūvio.♦ » ♦

ieviziją Lietuvos reikalu, supažindintu jaunimą su pa
vergtos Lietuvos padėtimi; tiems tikslams siekti komisija 
sudaro atitinkamus planus ir reguliariai praveda jaunimo 
simpoziumus.

2. Finansiškai ir kitokiais būdais remti jaunimo re
prezentaciją tarptautinėse organizacijose ir suvažiavi-

VHko Seimas pritaria pastangoms, siekiančioms iš
leisti mokslinę stadiją apie etnografinės Lietuvos sienas 
ir prašo Vliko Valdybą paremti tokios studijos leidimą.

VI

Isklausęs pranešimus apie ALT Valdybos sušauktą; JAV-biu pastangoms
Ameriko, Lietuvių Koocro, Detourte L m. r»„,uč» 30 j jjAT0 konfere„ci-

kad kongresas . , / .
ės dvasioje,'J0S bal?lam^31 pranešimą

ir 31 dienomis, suvažia 
yra praėjęs lietuviško soHdarumo ir
didžiai vertina to kongreso atliktus 
liucijas ir nutarimus.

tuvių Organizacijų Central: jo 
Itučiui. valdybos nariams, 
jusiems. ALT Valdybos atstovei Elzbietai Pi 
pagrindinių kongresui suorganizuoti darbų atlikimą, ALT 
nariui John Evans už piniginę kongresui panamą ir visiems 

kitiems, kurie vienu ar Intu būdu prisidėjo prie šio kon
greso sėkmingo suorganiza

» ♦ »

Vliko Valdybai, kad ji ištirtų i zacijas ir pavienius
telkimą Vasario 16-saos 
kosios organizacijos ir

į pastraipą apie Rusijos Įvyk- 
idytą invazija Čekoslovaki
joje buvo pasipriešinta kitų 
ministerių. Laimei, baigia 

K“11“ į laikraštis, šių dienų Bonnoje 
| nėra Hitlerio, bet demokra- 
tinė vyriausybė, lojalus Va
karų sąjungos narys.

(E)

Suvažiavimas kreipiasi į Amerikos Betariu organi-
Vliko

gaHaųrbss leformacijes Centrai steigti ir paruostų tokios 
institucijos projektą sslranrism seimui apsvarstyti.

VII į tmėse Amerikos
VHko Saunos, išidansęs VHko Valdybos ir Tarybos Į ***’

jesUką Kartus dariau. Ypatinga nefah V

dr. J. K. Valiūnai. ♦ • •

tiek
dol įvairių prie-

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Nidos knygų klubo loid vk- 
stplriismefl kasdieninis ka
lendorine 1970 nu, kaina $ 
1.50. Leidyklos adresas: I 
Ladbroke Gardens. London 
W H, Gr. Britain.

VIII
Tentas Fondo Valdybos pra- 

reiikie nuoširdžią padėką Fondo Valdybai ir
J. už gražias pastan- 

reikalams, prita-

(ELTA)

žia
Išklausęs ALT Valdybos veiklos 

valdybos

Lietuvių Kongreso 1996 
ir už

* • •

kinti JAV Prezidentą, Valstybės Sekretorių ir

Po Dievo
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai. iliustracijos Telesforo 
Valiaus, 106 psl., kaina $3. 
Išleido Pranciškonai, leidėjų 
adr.: 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

se, n knyga, parašė Vytau
tas J. Bagdanavičins. MIC, 
aplankas V. Virkaus, kaina 

i 15.00, išleido Lietuviškos 
Knygos klubas, 4546 W. 68 
Street, Chicago, III. 60629.
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Darbininkų draugija yra j-1
'sikūrusi kaip atspara prieš

Lietuvos

Serga P.

Adelė ir Petras Kazaaaus- Pastaruoju metu 
kai seniai čia įsikūrė ir, ra- jusios 
raiai gyvendami, išaugino ir tančiog riaušėmis, studentų 
išmokslino dukterf, dabar iš- siautėjonai universitetuose, 

į tekėjusią už universiteto mokyklų padegimai ir kito- 
• ! profesoriaus ir auginančią kie vandalųj_•___ j_ g _ • ą_  •_ _ _ _____ *iy

jautriai paliestas opusis jau
nimo klausimas. J. Gaidžiui i rim* »r aktingai kovoti 
padarius pranešimą apie i pasireiškusiais lietuvių vi 
buvusj New Yorko Alto vai-

nepriklausomybės 
i priešus. Jos statuto I str. c 

Gruodžio 14 d. įvykusia- skyriuje yra pasakyta: 
me Lietuvių Darbininkų d-|
jos narių susirinkime buvo Remti kovą už laisvos de j.,u„Uo ....
. . . . .. ._______. . Lietuvos -tun. dvi savo dukteris, kurios yra ro miiznuškų nuostolių, nuo

SI A norės, nors ir toli nuo kurių jau nebegalima nė ap» 
tėvų, Urbanoj. DI., gyvena, sidrausti.

su

dybos posėdį ir nutarimą 
Vasario 16 minėti Aukštes
niojoj mokykloj, 999 Jamai
ca Avė., atsiliepė muzikos 
mokytoja Lilija Šateikienė. 
Ji jautriai ir rimtai pradėjo 
kalbėti, kur dingo lietuviai, 
ypač lietuvių jaunimas?

Dabar lietuvių parengi
mai negausiai lankomi, o 
prieš kelias dešimtis metų 
į juos sugūžėdavo šimtai ir 
net tūkstančiai. Vasario 16 
šventė — vienintelė kartą 
per metus visos mūsų tau
tos ir vieningai priimtina 
šventė. O ar daug dabar į tą 
garbingą paminėjimą ateina 
tautiečių? Amerikinė anglų

suomenėje totalistiniais už
simojimais.

Bet visos Lietuvių Darbi
ninku draugijos veiklos pa
grindas yra kultūros darbas. 
Greta šio darbo Lietuvių 
Darbininkų draugija daly
vauja lietuvių bendrinėse 
organizacijose, kurios rūpi
nasi Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymu, remia jų 
veikla ir siekimus, o taip pat 
ir nukentėjusių lietuvių šal
na. štai kodėl Alto ir Bal
fo valdybose LDD turi savo 
atstovus ir šias organizaci
jas remia savo aukomis bei 
prisideda prie jų kaupimo.

Lietuvių Darbininkų drau
gijos narių tarpe yra išėju-

Kazanauskai jaunystės, Krašte yra apie 3,060 
metais dalyvavo lietuviškoje draudimo bendrovių, jų ne
veikioje, ypač Adelė, kuri tinė apyvarta siekia 50 biL 
iau 1915 m. dainavo prof. dol. 1967 m. jos turėjo 167 
Aramino vadovautuose lie- mil. dol. pelno, O 1968 mj Vsltamo Prano Lemberto šeima: iš dešinės j kairę — sfera hrf. 
tuvių choruose, priklausė ke-' jau buvo nuostolio. Todėl; Vitalis Lembertaa, Prano Lemberto žmona Monika, vaikaitės 
lioms lietuvių organizaci-i draudimo bendrovės dabar; Brigita ir Audratė Ir auuti*$bnatė.
ioms, o paskutiniais metais labai atsargios. Jos didina ,1 1,1 ' = ~ -----~ ~ — —
buvo NJ. Lietuvių Tarybos tarifus, tengja drausti kai-
valdyboje.

Petras daug bendradar
biavo Naujienose ir kituose

nma drau
kuriuos objrittus ir ima nuo 
apdraustų atsisakyti.

/
Mokyklų draudimas buvo

PADĖKA

Mano mylimo vyro a. a.
laikraščiuose, vertė iš rusų; labai pelningas, o vandalam Prano Lemberto knygos 
kalbos. Tarp kitko, jis yra ‘ pradėjus jose veikti, dabar/Tau, Sesute“ pristatymui, 
išvertęs M. Arcibaševo 5 v. ‘ nebenorima jų drausti arba taip gražiai pavvkusiam, 
dramą Pavydą, kurią 1921Į draudimas labai pabrangi- praėjus, širdingai dėkoiu vi- 
metais išleido Naujienos. namas. siems programos atlikėjams,

i taip mielai sutikusiems da-
Duoną Petras pelnė dirb-j Štai, kai Wisconsine vie- lyvauti; rengėjams — Santa 

VoiKo nnin ;„iooj • u*. - • • i i damas mechaniku. Išėjės į no j mokykloj buvo padegta Monieos LB skvriui ir jo pir-
. 8,ų auk^uosl.us .mokslus- f- pensiją, manė dar raterias biblioteka ir gaisras padare nunirtai. Los Aneeles LB

neprisimena. Atrodo, lygba- vamoksliij, įvairaus amato £ • ^aha, dolerių nuoetolių, skyr. pirmininkui ir vaidy-
dirbėti. bet prikibo nelabo- tuoj Cbicagos draudimo bai, Dailiųjų Metų Klubui 
ji liga, teko gulėti ligoninėj, bendrovės atsisakė drausti ir visoms ponioms — Santa 
iškęsti operaciją. Dabar jis mokyklas.

kaliforniečių lietuvių visuo
menei, taip gausiai atsilan
kiusiai i a. a. Prano Lember
to ir jo kūrybos paminėjimą.

tume visai pamiršti, vieniši 
palikę. Bet esame patys kal
ti, kad nesugebame paveik
ti kitų spaudą, o dar ir savo
joje mažai apie tai rašome.

l l«a«L lAlbl
mine ir aayntti

ANTANO ŠKĖMOS RA* 
TŲ I tomas (Nuodėguliai ir 
kibirkštys, šventoji Inga,

, Čelesta, Balta drobulė). įriš
ta, 500 psl. Kaina $6.06.

I LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Vate* 
da Dsufirdaala-SnMgtoa* 
414 pst, daug paveikslų, ka* 
Ii žemėlapiai, tvirtai jriRa. 
Knyga ne uk geras vadovė* 
lis mokiniams, bet ją su HM- 
mumu skaitys ir suiiignriajl 
Kaina.....................$&

IŠ SUTEMŲ | 
parašė prof. dr. Antanas 
P. Ramūnas, 453 paL, kai* 
na $6.00.

LIETUVIŲ UTERATO* 
RA SVETUR, 697 psL Joje 
rašo A. Vaačndaitb apie po* 
eziją, K. Kablys apie rniai 
ną. RAUkajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti* 
ką, J- Girnius meta žvilga* 
nį į visą tą. literatūrą apša* 
mai ir šio kūrybos lrikutar- 

Č.

IV>
> y;

tvl

• t

r/

• f.

Tiesa, senosios kartos lie
tuviu daug miršta, bet nema
žai ir gimsta, o, be to, gero
kas skaičius naujakurių yra 
New Yorke apsigyvenusių. 
Jei sugebėtume nors Vasa
rio 16. Lietuvos nepriklau
somybės akto paminėjime, 
gerai pasirodyti,, programą 
taip sutvarkvti. kad ji būtų 
patraukli ir jaunimui, aišku, 
daugiau ateitų ir į šią mūsų 
tautos garbingą šventę. Bet 
esame sustingę ir apsileidę. 
O reikėtų sukrusti, reikia vi
sus išjudinti. reikia daugiau 
ir dažniau spaudoje apie sa
vus reikalus rašyti.

Tain kalbėjo mokytoja L. 
Šateikienė. JAV gimusi, au
gusi ir čia mokslus išėjusi

Po jos tokio pasisakymo 
kilo gvvi girčai. Visi suti
ko, kad reikia dėti visas pa
stangas patraukti jaunimui, 
kad jis neatplyštų nuo savo 
tautos. Bet kartu kitų buvo 
pastebėta, kad, aplamai pa
ėmus, lietuvių vardas nėra 
nusmukęs, lietuviai nėra ir 
pakrikę. Jie veikia gal ge
riau už kitas žymiai gauses- 
nias tautas. Tai įrodo kad ir 
buvęs Chicagoje lietuviu 
mokslo vvrų 'suvažiavimas. 
Visu bendram džiaugsmui 
paaiškėjo, kad mokslo srity 
yra jau gana aukštai iškilu
siu lietuviu, kurie dirba di
delis svarbos ir atsakingus 
mokslo darbus. Gi Vliko oo
litinė veikla, kartu su Altu, 
turi taio pat didelės svarbos 
tautinei gyvybei išlaikyti.

Taip pat gyvai buvo pa
liesti ir Lietuviu Darbininkų 
draugijos reikalai, čia iš
ryškėjo. kad esama nepa
girtų draugijai priekaištų 
ir prasimanymų.

Mat, kaikas skleidžia pik
tus gandus, kad draugi ia tu
rinti ryšis su bolševikinio 
rango sambūriu. Visa tai tik 
piktos paskalos, neturinčios

specialistų ir paprastų dar
bininkų, senų ir jaunimo.

Pasisakius dar keliems as
menims. valdybos pirminin
kė Br. Spūdienė padarė 
trumpą apžvalgą, kas LDD 
per šiuos metus buvo nu
veikta. Paaiškėjo, kad drau
gijos narių skaičius padidė
jo, pajambs kuklios, nes joe 
beveik išimtinai susideda iš 
narių įnašų, buvo suruošta 
jau draugijos papročiu vir
tusi margučiu parodėlė, ku
ri įvyks ir 1970 m. balandžio 
5 d.; dalyvaujama Balfo ir 
Alto veikloje; kiekviename 
draugijos narių susirinkime, 
be eiliniu draugijos reikalų, 
būdavo apžvelgiamas ir ap
lamai lietuviu kultūrinis gy
venimas ir kitos jo aktuali
jos.

Kadangi vietinė lietuvių 
radijo valandėlė "Lietuvos 
Tėvynės Prisiminimai“ visa
da pagarsina nemokamai 
LDD susirinkimus, tai nu
tarta jai paaukoti $15.

Kitiems metams vienbal
siai perrinkta ta pati LDD 
valdyba: pirmininkė Br. 
Spūdienė, jos pavaduotojas 
J. Rimavičius, finansų sek-' 
retorius adv. St. Briedis, 
sekretorius šateika. iždinin
kas Mačys.

Susirinkime kalbėjo bei 
savo pastabas pareiškė L. 
Šateikienė, Šateika, Spūdis, 
Mačionis, Blažienė, Vasilka, 
Mačys ir kiti.

Po posėdžio buvo bendri 
užkandžiai, kurių metu taip 
pat pasikalbėta ir panagri
nėta įvairūs dienos reikalai.

Buvo pasidžiaugta, kad 
Keleivis LDD veiklai pa
vaizduoti nepašykšti vietos.

XV.

Sugrįžo A. Laurinčiukas

Sugrįžo rugsėjo mėnesį 
atostogų išvykęs į Lietuvą 
"The Moscov Neva“ kores
pondentas Albertas Laurin
čiukas. Jam išvykus, Nev 
Yorke buvo kalbama, kad

1 Monieos ir Los Aneeles LB į
yra grįžęs namo ir čia žmo-1 darbuotojoms, paruošnsioms
nos ir gydytojo prižiūrimas I Kai New Yorko universi-! puikias to vakaro vaišes — 
vis dar serga. Atrodo, ilgo- tete studentai padegė biblio- kavutę.
kai truks, kol atgaus praras- teką, tuoj draudimo mokės
iąs jėgas. tis buvo pakeltas 168%.

Kazanauskai vra seni Ke- < Iki šiol dangoraižių drau- 
leivio skaitytojai ir uolūs jo dimo mokestis buvo labai į 
rėmė jai. Linkiu greičiau pa- žemas, bet kai Nev Yorko 
sveikti ir dar ilgai gyventi, dangoraižiuos pradėjo spro-

Ačiū mergaitėms, prie įė
jimo rūpestingai ir maloniai 
sutikusioms svečius.

Širdingai dėkoju ir visai

Dėkoju ir už kūrybines 
dovaras. šia proga man į- 
teiktas: Giedrės Gudauskie
nės naujai sukurta muziką 
Pr. I Amberto žodžiam "Me
tų laikai“ ir kt., ir poetėms 
Aldonai Prižsrintaitei ir Žen
tai Tenisonaitei už ju para-■..
šytuseilėraščiusdedikuotus, tam
a. a. Pr. Lembertui. i emr> ♦ o d j-- • - ] sąrašą. Kaina $10.

Poeto B. Brazdziomo zo- i PAULIUS AUGIUS^ 864
džiais, — Prano Lemberto' dideli nnd.nioi sįe ižumani 
siela per jo knygą sugrįžo į daibninko paveikriri'ir A 
žemf; _ (Kurausko bei T. Vaitam

Ačiū visiems, kurie mano gtraipsniai, puošniausia kny- 
brangu vyra prisiminėt mai- ga, kaina $17.561 
j t pradalgė >fl.

l <tos išleistas literatūros met
dose. minėjime ar skaityda
mi jo knygą.

Monika

AAT.

BRIDGEWATER, MASS.

Mirė D.
Danielius J. Lapeikis, 81

ginėti bombos, tri tuojau po-
I kilo ir draudimas. Pav. Ge- 
; neral Motors 50 aukštų dao- 
j goraižis buvo drūtaifilmas, 
į už $20,000, o po bombų i 
’ sprogimo ta suma pakilo 30; 

%. Kaikurios bendrovės jau' 
visai atsisako dangoraižius į 
drausti.m. amž., gruodžio 4 d. mirė 

Brocktono ligoninėje. Pali
ko liūdesy savo žmona Jose- 
fira, dukteri Albiną Lapei-: .__
kaitė ir seseri Lietuvote nojamus turtus tote vietose, Kaitę ir sesen Lietuvoje- I kur pavojus

Velionis priklausė Bridge-

Atsisakoma drausti nridk 
e vietose, 
riaušėms

n aterio Workers Co-ooera- 
tive Association, ten buvo 
direktorius, Brocktono Lie- . ... - _tuviu Piliečiu Klubui, LDDJ "eka’t!ems’ ■
67 kuopai ir Bridgew.terio mokesčiai, gero-1
PiUečiu Klubui, tariam pir-lka* Pabrangsta ir patalpų, 

| nuoma, o sunaikinti neap-“ointavo. dnrnati objektai jau MvainSe
Palaidotas Pine Hill kapi- duwJa <fidžiuli Buortoli- 

nėse, W. Bridgevvate-, Mass., atsiminkime, kad
chuliganai, griaudami par-r 
kuose suolus, laužydami me- ' 
džius, plėšydami gatvių pa-' 
vadinimų lenteles ir kitaip 
naikindami visuomenini tur
tą, netiesioginiai semia iš 
inokeričų mokėtojų grynus 
pinigus, nes savivaldybė vi-j 
sa tai bengia ir taisė mūsų1

žodžiu, dėl chuliganų 
veiksmų tenka kentėti visai i

AR ŽINOTE?

Kad Azijos ir Afrikos že
mynu gepardas, kurio kailis 
primena leopardą, tik ski
riasi raštas, yra greičiausias 
gyvūnas pasauly, nes jte gu
li bėgti 120 kilonMtni per 
valandą. Jis yra lengvai pri- 
iaukiramas. Indijoje gepar
das naudojamas medžioklė
je. o Alžyre madinga jį už 
pavadėlio vedžiotis gatvėje.

• e e

Pasaulio ortopedai priėjo
išvada, kad moterų kojon)*
iš kartos į kartą didėja.

• • •

..Pietų ir Maarės Kerėją 
skiriančias 
uiti prieš 
draugiškai susitikdavo ir pa-

Todėl vis labiau reikalau
jama, kad valdžia griežčiau 
Imtų chuliganus į nagą h* la
biau rūpintųsi piliečių turto 
apsauga.

— airiam

db retas
• • •

jis nebegrįšiąs, nes galįs bū- Kvaišindavo vieni kitų ciga- 
ti paskirtas "Tiesos“ redak- retėmis, o dabar viens kitą

Garbė už

jokio pagrindo. Lietuvių j torium vietoje Zimano. iš tolo pamatę šaudori.

pietinio New Yorko prokuroras Morgenthaa, 
bet kuri remia abu New Yorko senatoriai ir 

visi respublikonai, bet prezidentas jj "paprašė“ 
pasitraukti ir jo vieton nori skirti respublikoną Seymour
(Minėj). Morgenthaų..eidamas tas pareigas, lygiai ėmė 
už pakarpos nusikaltusius demokratus ir respublikonus.

/'J

I
Į
ichrtoiae Hayden, 21 m. amž.. 
ra«t«fetu 3 h* puse metą kalėti 
■i prisšinimąsi eiti atlikti karo 
prievolės.

Kalbėti tiesą yra buržua* 
stiliai prietarai. Melas yra

raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.1& 

Chfcagoe Istorijų, paraši 
Aleksas Ambrozė. 664 paL, 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $16, 
minkštais — $8 

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra $ 
dramos: Baisusis BiržeRą 
Varpinė ir šiaurės pa&vaistf. 
Parašė Pranus NsmniesHi
kis. Kaina..................$3 M

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, guriai b 
liustruotoj knygoj yra saf* 
tynios Maironio baladės. Tm 

; knyga, labai tinkama
noms. Kaina...............

PEILIO ASMENYS, Am
en Jankus, 3 veiksmų dHb 
ma, 261 psl.. kaina $4.60.

Nnrdžio prikas, BMft 
Vaivorykštės, kaina $2.

Rene Rasa. MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina SK- 

rnszefniimf)«t 
egzilio pasaulėjautos 
zai, parašė Vytautas 
lis, 77 psl., kaina $2.

GERIAUSIA

DOVANAI

• f «*»>

fnė. LeAinas

atsieis tik $K e Ine,

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS 

KuMvie

bas savaitė
TWA bendrovės lėktavai. kurte, vį, jus 
skrido i New Yorką, nusileidus 
Graikijos sostinėje Atenueua, į 
jj norėjo įsėsti 3 arabai. Bend 
rovės tarnautojas, pastebėjęs jų 
lagamine granatą, pakvietė po
liciją^ hr ii tunu piratus suteikė.
Kur jie būtų įsakę lėktuvo pi. 
lotai skrieti, tik jie patys teU- 

Lėktuvo
gan, kad toa nelaimės iūvcugė. Rakio spaNslą

• a 6 colių dy<Uteuž66aA

ų
•• K «

t
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Lietuvos pogrindžio rei
kalavimai mums, laisvėje 
gyvenantiems, priminė J. 
Audėnas, buvo tokie:

1. Tikėkite ir jus taip, 
kaip mes tėvynėje tikime, 
kad Lietuva vėl bus laisva ir

persekiojama Bažnyčia Lie-j 
tuvoje. būtų didelis įnašas

Iš pavergtos Lietuvos ^====^======:
Rusai okupantai, Salin is Lietuvos!

Lietuvos laisvinimo gairės

Paminėjo P. Raudonikį

Kauno medicinos Institu
te iškilmingai paminėtas 
Lietuvos farmacininkų tėvu 
vadinamo prof. Petro Rau
donikio 100-sis gimtadienis.

P. Raudonikis gimė 1869 
metais Kovarske mirė 1950 
metais Kaune. Jis trvliką 
metų dirbo Maskvos univer
sitete. 1919 m. grįžęs į Lie
tuvą buvo vienas Kauno u- 
niversiteto steigėjų ir ilga
metis farmacijos katedros 
vedėjas.

A. Čekuolis išvyko į Kanadą

Vilnietis 'Rašytojas Algf- 
mantas čekuolis, kaip 9 so
vietų spaudos agentūros.No- 
vosti korespondentas, ilgam 
laikui išvyko į Kanadą.

pozitoriąus Viktoro Kupre
vičiaus sūnus, fik pernai bai
gęs' Vilniaus konservatoriją.

Odesoj yra Čiurlionio 

klubas

Odesoj (prie Juodosios 
jūros) veikia M. K. Čiurlio
nio klubas. To klubo suma
nymu, gruodžio 17-21 dieno
mis buvo surengta mokslinė 
konferencija "Spalva ir mu
zika“. Joje dalyvavo atsto
vai iš įvairių miestų. Prane
šimą skaitė ir muzikologijos 
daktaras V. Landsbergis iš 
Vilniaus. Sveikinimo žodi 
tarė M. Čiurlionio sesuo Va
lerija; Karužienė. Tarp kitų 
dalylaų. buvo parodyta ir 
Lietuvos kino studijos filmo 
juosta "M. K. Čiurlionis“.

Klubas M. Čiurlionio kū
rybą populiarina ne tik 0- 
desoje. bei Bulgarijoj ir net! 
Japonijoj. j

Senoji Vilniaus muzika
j

Gruodžio 7 d. Vilniuje į

Laivyno Įeit. Everett Alvarez žarnų laiko savo vyro nuo
trauką. Jos vyras jau ilgiau nei 5 metai yra S. Vietnamo 
nelaisvėje. Joks kitas amerikietis karys niekada nėra 
tiek ilgai buvęs nelaisvėje.

Mokytojų seminarija

minėjo 50 metų sukaktį

Penkių dešimčių metų su
kaktį minėjo Marijampolės
(dabar vadinamos Kapsu-i Paveikslų galerijoje buvo 
ku) mokytojų seminarija.: Sauliaus Sondeckio vado-• 
Ji dabar vadinama O. Su- i vaujamo kamerinio orkestroĮ 
kackienės vardu. į koncertas, skirtas Vilniuje 1

Įdomu, ar ta proga bus j gimusių, gyvenusių ir dirbu- ! 
prisimintas ir jos vienas pa- i šių kompozitorių muzikai. Į 
grindinių steigėjų A. Dani-; Literatūros ir Meno žur-

Tarptautinė padėt a ir 
Lietuvos laisvės byla

(Tęsinys)

Apie Lietuvos laisvinimo
! gaires 1970 metams, aptar- 
t tas Vliko valdybos, kalbėjo 
i valdybos vicepirmininkas J.
; Audėnas.
i Jis pažymėjo, kad 1970 
metai — 30-ji sovietų okupa
cijos sukakties metai. Ka
dangi tai žiauriausia okupa
cija, todėl ir laisvojo pasau
lio lietuvių darbai bei pa
stangos, tiek ir darbai visos į ., 
tautos, gyvenančios krašte. įneprlklau4Oina; 
ir vedama kova, skiriama j 2. Vyresniajai kartai nyks- 

i lietuvių tautos laisvei atgau- tant, ruoškit jaunimą, kad 
į ti ir nepi iklausomybei atsta- jis būtu lietuviškas, kad šu
tyti. Lietuva — pabrėžė J. ‘ prastų Lietuvos reikalus ir 
Audėnas — turi būti lygia- juos gintų laisvajame pasau- 
teisis tarptautinės bendruo- lyje; 
menes naiys. Kol nebus pa- j x DaryUlte, k, tik gaiite
siekta visiška laisve ir atsta- .... - * ,A , . , - , padėti musų sunkioje kovo-lyta valstybes "epnklauso- ^
mybe. tauta nenurims. ;

Nors laisvieji lietuviai de- 1970 metų Vliko veiklai 
da daug pastangų Lietuvos ’ sustiprinti J. Audėnas sei- 
vardui išlaikyti, bet, deja, i mui pateikė visą eilę pąsiū- 
dažnai Vakarų pasaulio1 Įymų. Iš jų minėtini: Vliko 
mokslinėje ir informacinėje! įgaliotiniai bei vietos orga- 
literatūroje Lietuva težymi- nizacijos turėtų dėti pastan- 
ma tik kaip Sovietų Rusijos; gų supažindinti savo kraštų 
teritorijos dalis. Todėl mes ’ parlamentarus su Lietuvos 
turime daiyti žygiu, kad Lie- pavergimo byla, jiems teik- 
tuvai būtų vietos visuose pa-j tų informacijų; keltina ko- 
saulio žemėlapiuose, visose ■ munistinio Rusijos imperia-

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
netik Bažnyčios, bet ir visos Įdomu skaityti, todėl siūlome 
Lietuvos laisvei atgauti. (įsigyti šias mūsų žinomų

Stalino iš 1liauskas, kuri, 
tremtą į Sibirą, pagal H. 
Tautvaišienės liudijimą, ten 
koncentracijos stovykloje 
gyvą užėdė utėlės.

Nauji mokslo daktarai

Lietuvos Žemės ūkio aka
demijos docentas Vaidotas 
Antanaitis Ukrainos Žemės

į nalas rašo:
"Šilčiausių žodžių verti 

šio reto koncerto iniciato-; 
riai — S. Sondeckis ir jo va-, 
dovaujamas kamerinis or-1 
kestras, subtiliai perteikę1 
senosios epochos dvasią.

"Jautriu niuansavimu ir ! 
lanksčia frazuote pasižymė
jo mergaičių choras "Lie-

ūkio akademijoj gavo Že- j atliko S. Monius- j
mės ūkio mokslų daktaro į ^os mišias. tapusias viso \ 
laipsnį, apgynęs disertaciją « koncerto kulminacija“. ( 
"Teoriniai ir eksperimenti- > . Tai jau ne pirmas kameri-, 
niai Lietuvos TSR ! nI° orkestro koncertas, skir-;
prieauglio tyrimai tas atskira miestu muzikai. I

Adomas Mačiulis Mask
vos Mendelejevo cheminės 
technologijos institute gavo 
chemijos daktaro laipsnį.

Pagerbė J. Čiurlionytę

Gruodžio 17 d. buvo pa
minėta Lietuvos valstybinės 
konservatorijos profesorės, 
nusipelniusios meno veikė
jos, meno mokslų daktarės 
Jadvygos Čiurlionytės, daili
ninko Mvkolo Čiurlionio

SUNKI SOVIETUOS

ŪKIO PADĖTIS

Tai paaiškėjo iš Kosygino 
pavaduotojo. valstybinio 
plano valdybos vadovo, Bai- 
bakovo pranešimo Aukš
čiausio sovieto sesijoje. Jis 
pranešė, kad visose žemės 
ūkio ir pramonės srityse pla
nai neivvkdomi.

Todėl ir laukiamoji "au
tomobilių revoliucija“ tu-J 

jauniausios sesers, 70 metų rėš būti atidėta dar viene ’ 
amžiaus sukaktis. Įžymiosios
lietuvių muzikinės tautosa
kos tyrinėtojos sukakčiai bu
vo skirtas konservatorijos 
mokslinės tarybos ir kompo
zitorių sąjungos valdybos iš
kilmingas posėdis. Jame su
kaktuvininkės gyvenimo ke
lią. mokslinę ir pedagoginę 
veiklą apžvelgė konservato
rijos muzikos katedros ve
dėjas, kompozitorių sąjun
gos piraiininko pavaduoto
jas P. Tamoliūnas.

Ta proga sukaktuvininkei 
buvo Įteiktas Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo garbės 
raštas už nuopelnus tiriant 
lietuviu muzikini folklorą ir 
už aktyvią visuomeninę 
veiklą.

"Išeivių dainos*

Jaunas kompozitorius 
Giedrius Kuprevičius baigė 
sopranui ir fortepionui 5 iš-

VACLOVO SIDZIKAUSKO, Lietuve# Laisvės Komiteto 

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

Kaip ir visuomet, taip
ir šiuo metu, greitu laiku su
kankant 30 metų nuo Lie- 

| tuvos okupacijos pradžios,
„ A. . . . t • • ,. Lietuvos laisvinimo reikalasTarptautiniuose laukuose, greta laisvojo pasaulio ; tebžla visos lietuvių tautos 

valstybių vyriausybių, mūsų pastangoms išlaisvinti Lietu- uždavinys. VI yra pa
rą turi reikšmės pokario tarptautinės organizacijos ir in- čio* kovojančio* tauto* su- 
stitucijos. būtent: Jungtinės Tautos. Šiaurės Atlanto Pak- kurta* veiksnys, ir visiems 
to Organizacija — NATO — ir Europos Taryba, kurios; yra atviras kelias įsijungti 
būstinė yra Strasburge. j į jo veiklą. Sumanūs ir

darbštūs asmenys visuomet
Jungtinės Tautos — žingsnis atgal

• tr*š
Savo organizacija, struktūra ir sudėtimi ženevinę 

Tautų Sąujngą pakeitusios Jungtinės Tautos yra greičiau 
žingsnis atgal nei žingsnis pirmyn sukulti paveikliam ko- Lietuvos laisvinimo dar- 
lektyviniam organui tarptautiniams konfliktams spręsti be, Lietuvos okupantui bus 
ir pasaulio taikai laiduoti. Jungtinių Tautų Saugumo Ta- suduotas didelis smūgis, 
ryba yra Sovietų Rusijos veto paralyžuota. Jų pilnatis—
Generalinė Asamblėja — galėtų betgi būti forumas to
kioms problemoms, kaip kad mūsoji, iškelti ir diskutuoti.

j tauta pati sau užsitraukė o-
Šiaurė. Atlanto Pakto organizacija ! kūpant®, bet Lietuva yra iš

{anksto suplanuoto sovietinio
Po 1948 metų komunistinio pučo Pragoję atsiradusi Į imperializmo auka. 

grėsmė visai Europai paskatino laisvąjį pasaulį sukurti Vliko vicepirmininkas 
Šiaurės Atlanto Pakto Organizaciją, sutrumpintai NAT O kreipėsi Į spaudą, jos bend- 
vadinamą, kuri pasistatė sau tikslą ne tik laiduoti Atlanto radarbius — jie turėtų po- 
valstybių saugumą, bet ir visos Europos laisvę ir demo- Į puliai’inti Lietuvos laisvės 
kratinę santvarką. Primintina yra NATO parlamentarinės
konferencijos, posėdžiavusios 1961 metų lapkričio 13-18 
dienomis Paryžiuje, rezoliucija, kuria toji konferencija 
rekomenduoja, kad laisvosios valstybės stengtųsi paverg
tųjų valstybių problemą įjungti į kiekvienos atitinkamos 
tarptautinės konferencijos darbotvarkę.

(Tęsinys)

enciklopedijoje ir mokyklų Į lizmo grėsmė visoms laisvo- n as 970

suras pozityvaus darbo.
J. Audėnas toliau nurodė:

"Tiktai tuomet, kai viso pa
saulio lietuviai aktyviai reik-

Visi ir visur turime kelti 
aikštėn sovietinę nedorybę 
— parodyti, kad ne lietuvių

riems metams. Italų firmos- 
Fiato-Automobilių fabriko- 
statyba užsitęsė, todėl kitais 
metais tebus pagaminta ne 
daugiau, kaip 30.000 auto-Į 
mobilių, o kai fabrikas bus 
visai baigtas, tai jis per me
tus pagamins 660.000. Daug 
kas tikėjosi jau kitais metais 
gauti pirkti sau automobili, 
bet tos viltys neįsikūnys ir 
teks dar ilgai laukti.

Atsargiau sudalyti ir at
eities planai. Pavyzdžiui. 
1965 metais buvo numatyta, 
kad plieno gamyba 1970 m. 
pasieks n emažiau. kaip 125 
mil. tonų. ų ^abar tenumato- 
ma tik lT^^nif. tonų.

Bet išlaidos karo reikalam 
didinamos. Tfe??a. biudžete. 
skelbiamu išlaidų karo rei-j 
kalams lyg turėtu būti ma-} 
žiau, bet reikia žinoti, kad j 
tai nėra visos karo reikalams) 
išlaidos. Jų yra užslėpta ki-

minti ir jos siekimo priemo
nes, Į visuomenininkus —or
ganizuotai veikti jų aplinko
je. į mokslininkus — nu
šviesti svetimoje spaudoje 
Lietuvos laisvės klausimą, Į 
dailiojo žodžio kūrėjus — 
būti Maironio, Kudirkos ir

eivių poetų dainas. Jis pasi-1 tose vietose, ir kokia jų tik-Į 
rinko F. Kiršos "Lietuvišką! roji suma. težino tik tie, ku-i 
ašarą**, K. Bradūno "Lietu-iriems tai leista žinoti. Taigi 
vą“ ir "Už jūrių marių“ ir J.! niekas neabejoja, kad jos y- j 
Meko "Išėjau į praeitį“. i ra daug didesnės, negu biu- 

G. Kuprevičius yra kom- džete parodyta.

. Europos Taryba

'Strasburgo mieste įsikūrusi apsijungusios Europos 
organizacija susideda iš 17 laisvų Europos valstybių par
lamentų sudarytos Patariamosios Asamblėjos ir tų vals
tybių užsienių reikalų ministerių komiteto, kaipo vykdo
mojo organo. Asamblėja turi išsirinkusi specialią Neatsto
vaujamų Kraštų, atseit, Sovietų pavergtųjų Europos vals
tybių, komisiją, kuri stebi ir tiria padėtį sovietų pavergtoj 
Europos daly. Strasburgo Asamblėja yra priėmusi eilę 
reikšmingų rezoliucijų ir Baltijos valstybių klausimu, tų 
valstybių dešimties ir dvidešimt penkerių metų sukakčių 
progomis. Šio pavasario Asamblėjos sesijos proga ir aš 
su kitais Pavergtųjų Seimo delegatais lankiausi Strasbur- 
ge ir ten apie savaitę laiko buvau Europos Tarybos darbų 
oficialus stebėtojas. Strasbdrgo Europinio Parlamento 
sesijos yra gera proga mums pagyvinti ryšius su Vakara 
Europos parlamentarais ir vyriausybių nariais.

Pavergtųjų Europo* Tautų Seimas

.. Neturime išleisti iš akių ir Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo veiklos. Tas seimas yra mum3 svarbus ir kaip vie
nas mūsų akcijos įrankių, ir kaipo tos akcijos katalizato
rius. Be to, Pavergtųjų Europos Tautų Seimas simbolizuo
ja visų devynių sovietų pavergtųjų valstybių solidarumą 
ir jų vieningą laisvės siekimą.

• « *

Tarptautinė padėtis yra labai svarbus veiksnys, ypač

žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

VERGUOS KRYŽKE- 
LIUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienės tremties
atsiminimų atsiminimų I to
mas, 443 psl.. kaina minkš
tais viršeliais 35, 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, 
227 psl., kaina........... $4.00

DlJ MEDINIAI IR TRYS
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antaa° Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psn kaina . .$3.90

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to-

tina kietaispsljo pasaulio tautoms.
Lietuvių organizacijos, da-j NEPRIKLAUSOMYBĖS 

lyvaujančios tarptautiniuose SAULĖJ, Mykolo Vaitkau* 
sambūriuose, turėtų siekti, *
kad šie pasmerktų Sovietų

viršeliais ............ - S3.75,

atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir-

Sąjungos agresiją prieš Lie-! sėliais kaina $3.75. 
tuvą, reikalautų atstatyti. To oaties autoriaus tomas 
Lietuvos nepriklausomybę/vi kietais viršeliais $3.75, 
vietovėse, kuriose yra sovie-; minkštais $2.50. 
tų atstovybės, konsulatai ar,
kitos sovietų delegacijos.! 
lietuviai patvs ar susitarę su 
kitais pabaltiečiais, ruoštų 
viešas demonstracijas, rei-'

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416 
psl.. kaina...................$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo-
480 ?sl., kai- 

....  $2.00
kalaudami, kad rusai pasi- no Kaprio,
trauktų iš Lietuvos. Reikia .........
ieškoti būdų įtraukti Į Lietu- DIENOJANT, Kipro Bie- 
vos laisvinimą kiek galima omo, 464 psl., kaina....$2.00
(Uugiaji naujų jėgų. ypač iš PENKTIEJI METAI, Kip. 
įssimokshnuslos jaunosios ro Bielinio> 5y2 pus)apiai>
kartos lietuvių tarpo.

(ELTA)

GAMINS MAŽUS 

AUTOMOBILIUS

Ir JAV pradės gaminti 
automobilius beveik tokius, 
kaip vokiškieji Volkswagen 
firmos. Taip daryti verčia 
užsienio konkurencija, nes 
vis daugiau įvežama mažų 
automobilių iš Vokietijos, I- 
talijos ir kitur.

Amerikoj pagamintų ma-

kair.a ..................... $2.00
ATSIMINIMAI IR MIN- 

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
ii tomas. 336 psi. Kaina $5.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 262 psi.,. kaina $3.50. 

siaubingos dienos,
1944-1950 metų aisiinmi- 
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

.... 1 • v GYVENIMO VINGIAIS,zų automobilių kaina bus a- , D *: maaa o,..; t dr. Kalvaijytes-Karvclie- pie $2,000. Su vienu galionu .. . . ,7
kitų didžiųjų Lietuvos lais- 1 benzino jais bus galima nu- neį 2 itfįT ’ i ,
vės kovotojų šaukliais, pa- važiuoti 30 mylių. Tokie au- , R* c , - .
galiau į dvasininkus—jų tomobiliai piasirodys 1970 . pie ome ją _ Nėr,), ret-
žodis, susietas su bolševiky mėty gale. ' 777/ P|U

PALIK AŠARAS MASK-
_________________________________________________ _______ VOJE, Barboros Armonie-

! nės. 253 psl., kaina ____$3.
mažai tautai. Jis nėra betgi vienintelis faktorius, kuiis'if
nulems Lietuvos likimą. * kaina $2.

\isos kitos svetimas tautas pavergusios imperijos; ATSIMINIMAI APIE
žlugo. — neamžinas ir sovietinis tautų kalėjimas. Laisvė JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
yra galingesftė už tankus ir durtuvus. Jau Vienos Kon-i lės Liūdžiuvienės,’ 88 psl.,
grėsė Taleiranas yra pasakęs, kad durtuvas gal ir yra ge- kaina ......... ................... $1.
ras ginklas, bet nepatartina ilgiau ant jo sėdėti. i NEPRIKLAUSOMĄ L1E-

Tauta. kuri gali didžiuotis savo 700 metų istorija, j TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
kuri išliko gyva, nežiūrint ilgų savo laisvės sutemų, ir su- P°*° Skipičio, 440 puslapių, 
gebėjo, kai tik susidarė palankios tarptautinės sąlygos, kaina .............................. $5.
"per aukas ir pasišventimą“ atstatyti savo valstybę, išgy- NEPRIKLAUSOMA LIE“ 
vens ir šių laikų negandą ir atstatys Lietuvos valstybės L. S Ki pi čio atsimi-
nepriklausomybę ir laisvę. Lietuvių tautos gjrvastingu-! 0J°‘nas' Ps •» kai
mas, aukštas kultūrinis lygis ir įrodytas politinis subren- i dangus DEPESVSE. 
dimas bei priaugančios kartos lietuviškas patriotizmas1 1{)ls^919 m išgyvenimai,
yra to laidas. ; parašė Juozą* Švaistas, 325

Laisvųjų lietuvių pareiga yra akyliai stebėti tarptauti- ps! ? k;r;,minkštais viršū
nės padėties raidą ir išlaikyti Lietuvos laisvės bylą gyvą, ■ $2.50. kietais $3.75.
iki išmuš Lietuvos išlaisvinimo iš svetimos okupacijos ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,
valanda.

(Galas).
K.
na

Žuko, 476 psl*•» kai-

■ • t r Z« f -■ ^ *2
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tI Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

Ką jūs rūkote? Galime užtrokšti, jeigu...

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

J ’ Nuo 1968 m. spalio mėne
sio Federalinė prekybos ko- 
nisija tikrina visų rūšių ci
garetes. Neseniai paskelb
us paskutinis jos praneši
nąs remiasi .119 cigarečių 
•ūšių tyrimo duomenimis.

Pasirodo, kad nuo šių me- 
ų liepos mėnesio 55 rūšyse 
;malos kiekis sumažėjęs, 11- 
įje padidėjęs. Nuo 1968 m. 
Spalio mėn. smalos kiekis 
^umažėjęs 66-se rūšyse.

Marlboro (vartojimo po
žiūriu penktoj vietoj) yra 
beveik tokios pat kaip Sa- 

Daugiausia perkamos rū- lem.
į=vs — Winston ir Pall Mali. ■
Jose nikotino kiekis padidė-j Fatima turi daugiausia 
jo, o smalos paliko, koks bu-! smalos — 32 miligramus 
iręs.

metus numatanti išleisti 60 
mil. dot Kitais metais nu- 

( matyta išleisti 31 mil. doL 
yra trečioj vietoj, o nikoti- Paskutiniuoju metu tepra- apskaičiavo, kad, jei nore- j automobiliams patobulinti, 
no turi tiek, kiek Winston, dėta daugiau kalbėti apie sime pašalinti iš savo aplin-(kad jie mažiau terštų orą. 
tik smalos oS mažiau. mūsų aplinkos užteršimą, kos visą tą „gėrybę“, kurią Bus pagamintas prietaisas, 

f Sakoma, kad toj srity esame jai esame padarę, tai turėsi- kuris atsieis apie $600 ir ku- 
Camel (vaitojimo požiū- labai „pažangūs“, kad oras me išleisti porą dešimčių bi- rfuo automobilių taisymo 

riu yra ketvirtoj vietoj) ei- jau taip yra užterštas, kad, lionų dolerių. O jei ir toliau dirbtuvės galės tikrinti, ar 
garetėse be filtrų nuo 1968 jei nesiimsime priemonių teršime, tai vėliau dar bran-' automobilis atitinka oro ne- 
m. nikotino kiek padidėjo ■ tam užteršimui sulaikyti, tai giau už tai mokėsime. ‘ teršimo reikalavimus, 
ir smalos bei nikotino yra.ąteis diena, kada nebeturė-J Didžiausi teršėjai yra pra-1 Bet visa tai nebus rytoj 
daugiau nei Winston cigare- rime kuo kvėpuoti ir... visi monės įmonės ir automobi-į ar poryt, tik už kelerių mo
tėse. įižtrokšime. | liai. Jie patys ne visi tuorn- tų. Tokie automobiliai, ktt-

Užterštas ne tik oras, bet pinasi, o jei ir rūpinasi, tai rie išmetamų į orą teršia-
taip pat vanduo ir visa mūsų nepakankamai. Juos reikia
bplinka 
i Kiek tas reikalas svarbus,

mųjų medžiagų kiekį suma
žina iki 9O'<, bus gal tik a- 
pie 1974 ar 1975 metus. Per 
tą laiką spėsime orą dar la-

— Nu, tai šiandien, Mai
ki, papasakok man, kaip tu 
ėjai su tuo nebūtu kapitonu 
medžioti po vandeniu.

— Tėvas neatsimeni mud
viejų praeito pasikalbėjimo. 
Aš nesakiau, kad aš ėjau su 
juo medžioti. Jis manęs ne
kvietė. Jis pasikvietė Arro- 
nax’ą, kurį buvo paėmęs ne
laisvėn. Taigi leiskim Arro- 
nax’ui apie tą ekspediciją 
papasakoti.

— Olrait, o ką jis sako?
— Jis sakb, kad ta me

džioklė jam buvo nepapras
ta staigmena. Visų pirma, jis 
niekad nežinojo, kad jūros 
dugne yra girių ir kad gali
ma tenai medžioti.

— Žinai, Maiki, ir aš nie
kad negirdėjau, kad ant ma
rių dugno augtų girios. Ir aš 
nenoriu tikėti, kad tai būtų 
teisybė. Noser.

— Tėvas gali tikėti, ar ne
tikėti, bet kapitonas Nemo 
tokią medžioklę suruošė. 
Pirmiausia jis liepė savo 
žmonėms gerai pavalgyti 
pusryčių, nes kartais tokia 
medžioklė ilgai užtrunka.

— O ką jie galėjo tenai 
valgyt?

— Valgė jūrų maistą, tė
ve. Ir Arronax’as sako, kad 
pusryčiai buvo labai geri. 
Po to jiems buvo duoti gu
miniai kostiumai be siūlių.

pė gleivėtom uolom ir brovė
si klastingais biuzgynais, 
kol pasiekė stebėtiną pojū- 
rio girią. Arronax’a3 buvo 
jau parašęs knygą „Didžių
jų pojūrio plotų paslaptys“, 
bet sako: „šitokių stebukli 
aš negalėjau Įsivaizduoti“

— Ale pasakyk, kaip jiem 
sekėsi medžioti? Ar nušovė 
kokĮ čerepoką?

— Arronax’as sako, kad 
prigaudę nematytos rūšie? 
žuvų ir nušovę jūrų ūdrą 
vienintelį žinomą keturkoj 
gyvūną, kuris gyvena uolė 
tose Pacifico gelmėse.

— Cdi-ų yra ir Lietuvoj 
Maiki

— Aš žinau, tėve. bet lie 
tuviška ūdra kitokia — ne 
didelė, neką didesnė už vo 
vėrę. O jų pagauta jūroj? 
buvusi penkių pėdų ilgio, ii 
jos kailis buvęs vertas pen 
kių šimtų dolerių.

— O kas tokią ūdrą ma 
tė?

—Ją matė tie medžio 
tojai, kurie ją nušovė. Tau 
sako Arronax’as, kuris to 
medžioklėj dalyvavo.

— Ale ar tu žinai, Maiki 
kad medžiotojai yra toki? 
pat melagiai, kaip ir žuvau 
tojai.

— Bet jūra yra Įdomi pa 
šaulio dalis, tėve. Apie ją ga 
Įima daug Įdomių dalykiAnt galvų užsidėjo varinius; jr b melo Tos j(Ja

salmus su oro atsarga Ture-! £ bžs tiek 
jo šautuvus ir elektrinių 
šaudmenų. Bet kai apsiren
gė, tai jau negalėjo pakelti 
savo kojų, tokie sunkūs bu
vo jų batai su švino padais.

— O kam tokie padai?
— Kad galėtų vaikščioti 

po jūros dugną, tėve. Kitaip, 
vandens slėgimas iškeltų 
juos Į viršų.

— Ai sy... Ale kaip jie 
galėjo išeiti iš laivo, jeigu 
negalėjo kojų pakelti?

— Juos stumte išstūmė Į 
laivo prieangi. Geležinės 
prieangio durys tada aklinai 
užsidarė, ir prieangis prisi

mane žavėjo 
tiek traukė mano dėmesį, — 
sako Arronax’as, — kai 
praeidavo diena po dienos 
ir aš nesuspėdavau viską už 
rašyti.

— O kaip laivo kapito 
nas? Ką jis veikė?

— Kapitonas Nemo tuc 
laikotarpiu buvo labai mis 
lingas, sako Arronax’as 
Nors jis buvo labai manda 
irus. bet kelias dienas tvlėjc 
kaip Egipto sfinksas. Vien? 
dieną jo leitenantas parodė 
jam pirštu kažką tolumoj 
Pažiūrėjęs ta kryptim pro

pildė vandens. Tam tjkrii ž.i“r0'?? ka.Pit»nas lal?i 9U- 
siurbliai prisiurbė. Tada at-i "'Jaudino, ir Arronan as su 
sidarė kitos prieangio durys - dviem savo draugais tuojau 
— išeiti į jūrą. „Ir mes išė-Į ^u.vo, uždaryti tamsioj vie- 
jom į atdarą laisvą jūrą“, sa- ^ur 1ie 18 Pra^zl0S 
ko Arronax’as.

— Nu, o kas buvo toliau?
— Jie turėjo dar toli ke

liauti. Ėjo švelniais smėly
nais, kaip šilko kilimais; ko-

priversti.
Visiems apie tai kalbant,

rodo faktas, kad preziden-; prabilo ir Fordo automobi- ___ _r______
tas Nixonas, kitų metų pra-1 lių galva Henry Fordas. Jis j biau užteršti, turėsime į 
džioje darydamas kongresui sako, kdd jo bendrovė per Į vo plaučius dar ilgai traukti 

" .. jcamjnu jr automobilių ei
nančius labai žalingus mūsų 
sveikatai dūmus.

įprastinį pranešimą apie paskutiniuosius 10 metų sa- 
Jcrašto padėtį, žadąs ypatin- vo fabrikų oro užteršimui

_  Kent (vartojimo požiū-j gą dėmesį atkreipti į aplin- sumažinti išleidusi 66 mil.
sys. kuriose yra mažiau ni- 7 vietoj) nuo 1968 m.I Ros užteršimą. Žinovai jau dolerių ir per ateinančius 2 
sotino ir smalos, mažiau iri smai°s sumažėjo 5 miligra- -
vartojamos...

Įdomus reiškinys: tos Ki

mais.

Komisija Įspėja cigarečių 
. .. firmas vengti skelbimuose

. Marvel tun mažiau negu žodžių „maža“, „mažiau“.
štai keli pavyzdžiai.

visos kitos rūšys nikotino ir 
smalos, o vartojimo požiūriu 
yra 32-je vietoje.

Už Carlton smalos mažiau 
teturi tik Marvel cigaretės, 
o vartojimo požiūriu jos yra 
26-toje vietoje.

Sano pagal smalos kiekį 
yra trečioje vietoje, o varto
jimo — 31-toje.

kalbant apie nikotino ii- sma
los kiekį. Tiksliausia būtų 
pažymėti smalos ir nikotino 
kiekį, palyginus su mažiau
sia šių medžiagų turinčio
mis cigaretėmis.

Čia velta priminti, kad se
natas 70 balsų prieš 7 nuta- Į 
rė nuo 1971 metų pradžios! 
uždrausti cigarečių y skelbi
mus per radiją ir televiziją.

žemėlapis rodo Libijos valstybę ir JAV era pajėgą Tripo
lio stovyklą, kari, Libijai reikalaujant, dabar apleidiiaaw. 
Ten buvo Amerikos karią, civilią tarnautoją Ir ją šeinią 
narių apie 10,006.

buvo įkalinti.
— O kodėl juos dabar už

darė?
— Pakentėk, tėve, gal pa

aiškės.

Winston yra daugiausia 
rūkomos cigaretės, o smalos
jose yra 5 kartus daugiau ir .. . . . . ... ....
nikotino 7 kartus daugiau gareciy Karaint0Jal įleidžia 
negu Marvel cigaretėse. P£r me^us apie 240 mil. dol., 

iš jų televizijai apie 200 mil. i 
Salem vartojimo požiūriu dol.

Minėtiems skelbimams ci-

Maloni naujiena knygų mėgėjai 1

KELEIVIO SKAITYTOJAMS

Turime pranešti nemalonią žinią: 1970 metų Keleivio 
prenumerata pakeliama iki $6.00, o atskiro numerio kaina 
bus 20 centų.

Tai esame priversti daryti, nes, pabrangus visiems 
reikmenims, žymiai padidėjo ir laikraščio spausdinimo ir 
kitos su tuo susijusios išlaidos.

Keleivio administracija

— Bet aš nenoriu kentėt, dugne. Čia gulėjo kerpėm
— Įsikąsk pypkę ir pasi- ir straigėm apaugęs nuskan-

klausyk, ką Arronax’as sa- dintas prancūzų karo laivai 
ko. : „Marseillais“. Iš tikrųjų jis

— Olrait, tegul 3ako. ' nusiskandino pats, nenore
— Tą naktį, sako, buvo damas savo priešams pasi- 

labai neramu. Vienu kartu duoti. Jis kovojo su Anglijo? 
įvyko toks trenksmas, tary-j laivynu, kuris buvo užpuo 
tum „Nautilus“ būtų atsimu-. lęs Prancūzijai siunčiamą i? 
šęs į kokį kalną. Kai aš iš Amerikos maistą. Bet tai ga 
ryto pabudau, — sako Arro- j na ilga istorija, tėve, ir af 
nax’as, — kapitonas Nemo! bijau, kad ji tėvui neatsibos 
nusivedė mane parodvt su-• tų.
žeistą anglą. Jo galva buvo' — Nu, tai sutrumpink ii 
suskaldyta ir neatrodė, kad užbaik, 
jis išgyventų porą valandų.! — Gerai. tėve. eisim prie
Kapitono akyse pasirodė a-, galo. Aš tik pridursiu, kač 
šaros. Sekančią naktį man; apžiūrėjęs tas kapines p? 
pasigirdo lyg ir šermenų vandeniu ir iškilęs Į juro? 
himnas. Rytojaus dieną, sa- paviršių, kapitonas Nemc 
ko Arronax’as. kapitonas' pastebėjo dar du Anglijo? 
nuvežė mus parodyt koralų < laivus, kurie jį medžiojo. Ji? 
girios, kur aš pastebėjau pa- tada greitai pasinėrė ir vie 
statytą kryžių. Ten, mat, bū- ną priešą tuojau nuskandi- 
ta kapinių jūros dugne. Ma-; no. Jis keršijo anglams, ku- 
tyt, čia buvo palaidotas ir rie stengėsi sunaikinti Pran- 
tas anglas, kurį mes matėm cūziją. Tose kovose žuvo jo 
sužeista. Buvo aišku, kad ta mylima žmona ir vaikai, 
neramią naktį „Nautilus“. Smulkmenas jis surašė, 
turėjo kovą su kažkokiu rankraštį uždarė aklinai į 
Anglijos laivu. Mūsų kar a- geležinę dėžę ir įmetė jūron 
Idiečiui Ned Landui to jau j ateities kartoms, jei kas tą 
Južteko. ir jis nutarė prie pir- , dėžę suras, 
mos progos bėgti iš kapito-; — Nu, tai dabar, Maiki, 
no Nemo „viešnagės“. Ryto-: lauksime, kol tas baksas bus 
jaus dieną kapitonas Nemo surastas.

(<m Literatūros Fondas yra išleidęs 
knygų. JU, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutari 

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSE- 

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psL 
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00 

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų 
H 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

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

nimų H 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 ....................  $2JX).
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO- 

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

Kaina bovo $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 ISSPAUSDlNl AS 

„KELEIVIO44 1970 METŲ

Kalendorius
Ji redaguoja Stasys Micbelsonas 

kaina $1.00

parodė kitas kapines jūros*i

Ką tik gavome:
. Rezistencija, romanas,
! parašė R. Spalis, 429 pst,
I kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

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

Varpas ar. 9,220 psl. rašo 
per 2G autorių, sis žurnalo 
numeris yatingai įdomus, jo 

j kaina $2.50.
Po Dievo antspaudais,

Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 pai., kaina 
$3.00.

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

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

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

Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe
gavo. todėl nesivėlin kitę šiemet jį užsisakyti.

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
036 Broadsąay

So. Boston, Mass. 02127

—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui, II laida, 527 
psl., kaina $4.

Atsitiktiniai susitikimai, 
Kazimiero Barėno 14 įdo
mių apsakymų, 216 pšl., kai
na $2.50.

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

Draugas don CamiOa, 
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 m* 
daromi testamentai44. 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.

PrisikėHnms, romanas, pa
rašė Alė Rota, 205 psl., kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

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

i
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PRANAS LEMBERTAS

43 i
Teatre prvtekterhi šviesoje

>IMbUiMje knygoj* "Tau, mmU*

bot ir paties

Kashfi ir jos baręs vyras filmų akterfam Martin 
Brando Santa Monkas, CaL, teisme. Anna reikalas ja i* 
Brando mokėti jai kas atMo po $3,300. Ji* persiskyrė 
priež dežimt metę. Brande savo barusiai imeaai būva 
sutikęs mokėti per 121 atėnesį po $4,000. Sutarty buvo 
numatyta, kad ir tebau bus mokama, jei Amu per tą bri
ką aeiftekės už kita vyro..

Teises patarimai

Dr. M. 0v 
Co-operative Baak PI 
18S4 Centre Street 

S21U

Attoraey ai Lav.

Vėliau puodą vėl įstato į 
karštą vandeni, deda vėl 
grietinės, maišo. Kai masė 
ima tirštėti, įdeda dtuskos, 
pipirų, kmynų. Viską su
maišo, sudeda į lėkštę ir at
šaldo.

Kastinį valgo su bulvėmis.
S. Piktuižienė iš to paties 

kolūkio siūlo šitokį "trun
ku“, kurį ji vadina "Vardu
vos ašara“:

Butelis "Sostinės“, mes 
čia galime imti savo degtinę.

I Jei kas nori stipresnio gėri- 
i mo, tai. sako, galima ir gry
ną spiritą vartoti. 15 kva- 

i piųjų pipirų, vienas muska- 
J to riešutas, 3V» une. kmynų, 
' stiklinė medaus, 15 gvazdi- 
j kėlių.

kak* tada bar* riaa kariant iž 
tik iš nepaprasto cntaziazmo, 

iškala ir arane įstaigoMis ir j« 
hia^jbnais gaBtp a*aMo**Maatt atsistoti į kitų kal
ti rizgų taatp seelą. Pranas Lerabertas yra būdingas 
aaų laikų žaMgaa. ir jo atetmiateai yra tarsi ryžki to

Pradinį muzikos mokslą išėjau pa* savo vyriausią 
brolį Petrą, kompozitoriau* A Vanagaičio mokinį. Jam 
vargonininkaujant Zapiškyje, tragiškai žuvus, buvau pa
kviestas jo vietą užimti. Parapija didelė, graži vieta. Ne
mažas ir choras, tik viena nelipo prie širdie* — kalėdoji
mas... Todėl, nutaręs "neubagauti“, persikėliau Kaunan 
tarnauti ir mokytis muziko* kompozitoriaus J. Naujoko 
muzikos mokykloje, e vėliau — Kaime konservatorijoje. 
Muzikos mokykloje sutikau muziką Juozą Olšauską, savo 
velionies brolio gerą draugą. Ji* tuo metu buvo A. Sutkaus 
vadovaujamojo Tauto* teatro aktorium. Kalbino ir mane. 
Pasikalbėjus su A. Sutkum, tapau priimta* ir pasirašiau 
sutartį. Nieko nelaukdama*, įstojau ir į to paties A Sut
kaus vadovaujamą Teatro studiją.

Kazys Jakubėnae

MUS AUDRA IR PAVOJAI VILIOJA

Skraidė pievoj margieji drugeliai, 
Dūzgė bitės baltuos dobiluos,
O dabnr — tik rimtieji vėjeliui 
Oiia švilpia tėvynė* laukuos.

Klausima*

Gyvenu nedideliame raies- 
ukyje prie Worcesterio. Dar 

mano amžinatilsį vyras pa
statė tuos ramus, ir namai 
yra vieni iš gražiausių tame

Deja, turiu Tamstai paša-' 
kyti, kad Tamstos advoka-' 
tas Tamstą visai teisingai į 
painformavo. Tamstos kai
mynas turi pilną teisę pasi- Geri žodynai

m Wplvie ----—-J statyti tuos rąstus arba tven-
kinius arba kitką aat eavo Anglų -lietuvių kalbų

Studijas lankė beveik viai Tauto* teatro aktoriai: dvi 
sesutės Oškinaitės, iš kurią vyresnieji, Jadvyga, tapo Sut- į 
kuvieae, Jarašiūnaitė, Remeikaitė, Bindokaitė, J. Olšaus-! 
kas, A Pranaiti*. Siparis, Juršys, Ingelevičius, Stumbras,1 
Kolesevičius, Zenkevičius ir vieno pavardės nebeprisime- i 
nu. Prisimenu tik viena, kad jis negalėjo ištarti raidės "r“. • 
Jam išeidavo tik "hr“. Iš visą aktorių originaliausias buvo ' 
Ingelevičius. Savo ankšta ir liekna išvaizda jis buvo pana-: 
šus į gandrą. Turėjo jb ir tikrai gandriškų ypatybių. Nes 
kai tik mes, aktoriai, pradėdavome gyviau kuriuo klausi
mu diskutuoti, jb raus kritikuodavo, lygindamas su varlė-. 
mis baloje. Teatro studijoje pamokos vyko vėlai vakarais, i 
nes daugelis ne tik dirbome, bet dar ir lankėme kitas mo-! 
kyklas. Kartai* paskaitos užsitęsdavo iki antros valandos • 
ir vėliau, bet A Sutkus, kaip nieko dėtas, skaitydavo pa-' 
skaitą toliau. Tad sugalvojome tylos pasipriešinimą: suvė-' 
lėmė savo ilgas čiuprynas į beformius kuodus ir pradėjo- ’ 
me žiovauti. Pasirodo — padėjo. Mūsų mielasis profeso-: 
rius, metęs vieną kitą žvilgsnį į mus, po keletos minutčių' 
tarė: "Phnelės ir ponai, šiai dienai pakaks“. j

Mu* audra ir pavojai vilioja,
Nepalau* ir vergijos naktie.
Kraštui laisvę atnešt me* svajojom,
Švis po vargo graži ateitie.

O gyvenimu* rimčiai prailgo ' 
Tamsią naktį be lašo vilties, t 
Bet mėlynėj žvaigždelė sužvilga,
Tai žvaigždelė skaisčios ateitie*.

Tai žvaigždelei jei ai netikėėftto,'
Tai užmerkčiau ir melsva* aki*. 
Išgyvento pakelt negalėčiau, < 
lr paliautų gal plaku* širdis.

(Poetas Kazys Jakubėnas gimė 1995 metais, ko- 
munstų buvo nugalabintas 1950 metais Lietuvoj)

kai mano vyrelis numirė, aš 
oasilikau juose gyventi vie
na. Mūsų vaikai jau visi su
kūrė šeimas, turi savo na
mus.

Su kaimynais aš visuomet 
gerai sugyvenu, nors su jais 
mažai reikalų teturiu.

Prieš maždaug dvejus 
metus mano kaimynai išsi
kraustė gyventi į Floridą ir 
pardavė savo namus tokiem 
amerikonam. Jie yra jauna 
pora su trinus vaikau, ir, kai 
tik jie atsikraustė, aš teturiu 
vien bėdų. Tai vaikai ant 
mano tvoros laipioja, tai jie 
laipioja ant mano "porch’o“ 
(verandos) ir visuomet ke
lia triukšmą. Vasarą nesino
ri nei laukan išeiti, tie vaikai 
visuomet pešasi ir šaukia, o 
ju motina už juos visus yra 
triukšmingesnė. Kentėjau, 
ką padarysi.

Praeitą rudenį kaimynas 
sumanė pastatyti ant savo 
žemės tokius rąstus u vienos 
nusės ir iš kitos., žiūriu, kas 
čia darosi. Atėjo mano duk
tė, ir aš jos paprašiau, kad 
ii sužinotų iš kaimyno, ką jb 
darys su tab rastais. Tada

I
Tautos teatro* veikė nuo 1919 metų. Vaidindavo ne ’ 

tik Kaune, bet ir kituose miestuose. Operetę "Birutę“ ir i 
misteriją "Žmonės“ suvaidinome Valstybės teatre. Opere
tėje man teko kryžiuočio vaidmuo, o misterijoje — arkan- 
gelo. Tai buvo pirmieji mano scenos žingsniai.

Operetėje man ypatingo įspūdžio paliko Perkūno 
himnas, kurio žodžius parašė, rodos, B. Sruoga, o muziką 
— komp. Tallat-Kelpša, kuris buvo ir operetės dirigentas. 
Tas himnas tai buvo priedas prie M. Petrausko operetes 
muzikos ir atliekamas pabaigoje. Jb prasidėdavo šiais žo
džius: "O tu, dieve perkūne, viečasb tėve žvaigzdyksti, 
tu, kurs mums žibini Mule, šilima visus gūži. saugok mus 
ir vaikus mūsų nuo žaibų, audrų ir vėtrų“.

Vokalines partijas atliko: Nezabitauskaitė — Biru
tės, Januškaitė ir Vaičkienė — vyresniųjų vaidilučių, A 
Pranaitis — kryžiuočių pasiuntinys J. Olšauskas ir V. 
Marcinkus Birutės brolis ir Busilas — kanklininkas. Po 
šios operetės buvo atkreiptas dėmesys į neeilinį Vincės 
Januškaitės kontroaltą. kuris vėlbu, po įvairią stadijų, 
pakeltas į mezo-sopraao skalę, jau niekad taip sodriai ne
skambėjo. Tautos teatro aktoriai buvo ir "Vilkolakio“ vai
dintojai. Kadangi iš teatre darbo, nors ir gaunant kuklų 
atlyginimą, išgyventi buvo veik neįmanoma, todėl daugu
ma aktorių buvo ir įvairių įstaigų tarnautojai.

ii Sydnejaus pažiūrėjus, lengvai 
galima patikėti, kad dabar Aust
ralijoje yra tikra vasara.

žmogaus artimesnė girainys- sužinojome, kad jis bijo, 
IT__ ___Jf.ll!..;.. V.IJr?. I kad TtAiitrnil+Mi tė yra su didžiųjų beždžio-* kad jam rūsio neužpiltų. 

: nių veisle — šimpanzėmis ir Mat, mes gyvename netoli 
į gorilomis, negu su įvairiom ""
; mažesnių dydžių beždžio-
i nem.

Laikoma, kad gorilos ir 
žmogaus bendri protėviai 
gyveno prieš 5 milionus me
tų, o bendri įvairių mažųjų 
beždžionių protėviai gyveno 
prieš 30 mil. metų.

Vaizdžiai tai galima taip 
nusakyti: skirtumas tarp 
žmogaus ir gorilos yra toks, 
kaip tarp arklio ir asilo, o 
tuo tarpu skirtumas tarp

------------- ----- --------žmogaus ir kitų beždžionių
| bitą gražuolę Jeannie Gibson yra toks, kaip tarp žmogaus

upelio, ir kai yra smarkus 
lietus, tai kartais užpila 
mums rūsius, nes vanduo 
smarkiai pakyla upelyje.

ir arklio.

AKLIESH DIDELIS

PATOGUMAS
ŽMOGUS IR BEŽDŽIONE

Ispanijoj »Alicante mieste 
aklųjų draugijos būstinės a- 
pylinkėje įrengti muzikiniai 

Kad tarp žmogaus ir bež- šviesoforai, gatvių Mnkryžo- 
džionės yra artimesnė ar to- se. reguliuojantieji judėjimą 
Ūmesnė giminystė, mokslas signalai. Kai gatvė laisva, 
jau seniai išsprendęs. Tai | kai rodoma ”žaHa šviesa“, 
giminystei patvirtinti pasta- specialiai įrengtas meeha-

ESĄ GIMINES

ruoju metu duotas dar nau
jas įrodymas.

Kalifornijos universiteto

nizmas pradeda groti. Muzi
ka pasibaigia $ sekundes 
prieš pasirodant "geltonai 

Tuo būdu aklbjlšviesai“
("Tao, sesute“, 269 pst knyga, kainuoja minkštab 

viršeliab $2.90, kietais — $4.00. Ji gaunama k Keleivio 
administracijoje).

(Bus daugiau)

du mokslininkai Wilson ir ten ir be vadovo gali ramiai 
Savich ypatingą dėmesį at-! pereiti gatvę, 
kreipė į žmogaus ir beždžio- j
nės kraują ir po daugelio ty- Niekur kitur nėra tokių į- 
rimų padarė išvadą, kad rengimų gatvių” judėjimui

Po to, pirma jam lietui pa
sitaikius, man susidarė tokb 
bėda: vanduo dėl to tvenki- 
rio pradėjo bėgti labiau į 
mano puse ir man 
ne tik rūsį, bet visus
kurie ten būro. Tbk* 
dens mano r ūsy niekuomet 
anksčiau nebuvo. Man buvo 
padaryta daug nuostolių.

Aš nuė jau su savo dukra 
nas advokate ir jam pasa
kiau, kas atsitiko. Jb pagal

io-
jeigu, jo nuo- (lynas, V. Baravyko, 590 pst 

mone, tai apsaugos jo nekil- apie 30,000 žodžių kaina $6. 
rojamąjį tratą: jo sklypą Lietuvių-anglų kalbų io- 
arba namus. Taip daryda- gynas, redagavo Karsavi- 
mas.jisnetun parsagoe atsi- ir Šlapoberskis, apie
žvelgti | tai, kad toks jo ei- 27,000 žodžių, 511 psl., kai- 
gesys gali pakenkti jo kai- na — $5 00
mynų žemei arba namams. LietUTiikai Iiika,

Žinoma, jei jis tai pa ary- Viliaus Peteraičio. 11
tų tyčia, atseit, ne savo na- ... dau{riau KaiD 30 000
, _ • psa * ' . . žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.
tai pakenkti. — tada teisine ...

- - - - | lutroduction te modern
Į Lithuanian. parašė Damb- 

riūnati, Klimas ir SchmaL
• stieg, 471 psl, didžiausias 
! ir moderniausias angliškai 
i kalbantiems lietuvių kalbos
• vadovėlis, kaina $7. 
j

Aš neatsakau į klausimus------------------------------------- -
asmeniškam laiškais. Taip?
Tamsta gali kreiptis į mies- \ 
to valdybą, prašydamas va-' 
dinamoje "real estate tax 
abatement“. Faktas, kad • • _ e
Tamsta turi keletą tūkstan-' 1A TI TI T TT1 TT T 
čių santaupų, nepakenks. Jei . J ’ 1
Tamstos pajamos (income) į
nėra didelės k Tamsta tuos BITĖS, parašė Liuda Ger- 
namus įsigijai prieš 10 me- manienė. Daug gražių Z. 
tų, galėsi gauti old age Sodeikienės iliustracijų, kai- 
(over 70) mokesčių sunieži- ra $3.50.
H"1* - i KREGŽDUTĖ, I dalis (va-

----------------------------- ! dovėlis), parašė A Rin-
! kūnas, 119 psl., kaina 
j $2.75.

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

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50

_ 2_FRYS SAKALAI. Alf. Vam-
pasūdomas, jdedama truputį boto. 15 pasakų ir padavi-

S RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para-

situacija būtų kitokia.

» » *

Skaitytojui Plymouth

Knygos

Seinmkėns
Sausos išvirusios pupelės 

pereinamos per sietelį. į tą, 
masę dedama riebalų, pieno, 
draskos, k išmaišoma. At-

tirštėja, ant vienos jos pusės 
dedame pupelių masę k pei
liu užverčiame antrąją pusę.

Vienai porcijai reikia: 2 
uncijų pupelių, 3 kiaušinių, 
% unc. sviesto, be to, pienovojes man pasakė, kad nie

ko aš negaliu tam savo kai- j/ druskos, 
myrui padaryti. Negaliu su
prasti tokios savo advokato 
nuomonės. Kodėl aš turiu 
Vertėti <M1 savo kaimvno iš- žemaitiškų dai-
rigstlvojimo? Man atrodo, 
kad jis neturi teisės ravo 
vandeni nukreipti i mano 
pusę ir man sugadinti ver
tingus daiktus ir rūsį.

Labai prašau man pasa
kyti, ar aš esu teiti. Gal, sa
kau. mano advokatas neno
ri tokiu reikalu užsiimti? 
Mat. jb mano, kad jb yra 
didelb ponas: mūsų mieste
ly tėra dn advokatai, ir jie 
labai įsivabduoja. Ką man 
patartumėte padaryti?

nų palydima, buvo rajoninė 
senovišką valgių šventė. Že
maitės į ją atgdbeno net 249 
valgius ir gėrimus, štai pora 
tų žemaitiškų "puttovų“.

A VyRtiMtikbuė iš Var- 
duvoe kolūldo šitaip gamina 
kasttoį:

Pusė kvartos gristinės, 
šsukšlss
kmynų, pipkifr druskos.

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

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

MURKLYS, A Giedriaus 
apyMka, 130 psl. kai
na • • • • • • •••••••• $1BO.

GINTARO TAKAIS. J. Na- 
rfinės eilėraščiai, daug ilius
tracijų. 64 pst. kaina $1 JO.

Skaldrytė. Balės Vaiva- 
rykštės 6 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Mass.

Sviestą ištirpdo, supila į Jonukas kellanja, pasaka, 
molinį puodą. Puodą įstato pagal Kanapnickienę parašė 
į vertinti vandenį. Į puodą Jonas Valaitis, kaina $1 JO. 
deda po šaukštą grietinės, Gerfknino sapnei lr Hariu 
audfedauMk Jai manė peši- ga, sfliuotoe pasakos ir Iš
daro skysta, iškelia puodą, geldos, parašė Jonas Valai- 
Deda dar pietinės, maišo, tb, kaina $2.25. -
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Kalendorius 
jau pasiųstas jį 
užsisakiusiems

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Vasario 15 d. Alto rengia

mas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi-

NETIRS "SKRAIDANČIŲ 
LĖKŠČIŲ“

Daug prirašyta ir prikal
bėta apie "skraidančias 
lėkštes“. Kaikas net tvirtino, 
kad tai tobulesnės kaip žmo
nės būtybės, atskridusios iš 
kitų planetų. Jas ilgą laiką j 
tyrė ir karo aviacijos įstai
gos, bet dabar pranešė, kad 
tą darbą nutraukiančios.

Aviacijos tyrimo duome
nimis, 90% iš 100 atvejų tos 
"skraidančios lėkštės“ bu-

['Ką dovanoti?
»»-Jąlgu 

kiečiui
amerl

. _ knygą
tai Kąleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 

I knygai:

•f Natiem
Tundra by H.

mo sukakties minėjimas So. * vusios paprasti reiškiniai; 
Bostono Lietuvių Piliečių lėktuvas, satelitas, balionas,

J. Kapočius svečiavosi 

Chicagoje

Dr-jos III aukšto salėje.
♦ * «

Kovo 13 d. Jordan Hali 
salėje Baltų Draugijos kon
certas, kurio programą at
lieka estas tenoras H. Rii
vald.

« • «su; ;
Kovų J5./Į, 4 vai. popiet

Lietuvių Enciklopedijos So. Bostono Lietuvių Pilie-, 
(lietuvių ir anglų kalba) lei-į čių Drujos salėje Minkų ra
dėjas Juozas Kapočius Ka
lėdas praleido netoli Chica
gos savo dukters Birutės ir

dijo talentų popietė ir gra
žuolės balius. ♦ta *

žento Leono 
šeimoje.

Policija ir darbininkų bei 

darbdavių ginčas

Padebinskų! Balandžio 24 d. Jordan 
j Hali salėje Baltų Draugijos 
į koncertas, kurio programą 
’ atlieka pianistė J. Rajaus- 
' kaitė-šiušienė.

Bostono policininkų uni
ja uždraudė savo nariams 
prisiimti apmokamų pareigų 
ten. kame yra piketuojama 
arba koks kitas ginčas tarp 
darbininkų ir darbdavių.

y PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci
ja praio gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prono- 
kent naująjį adresą neui- 
mtfriti ir senaii-

Nepamkikite parašyti 
pašto numerio — Jut codsu

imkit ir sfcaitykir 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJO5
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės it 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai

Ieško
Ieškau Petro Keraey (Kerša- 

vičiaus), prieš 10 metų gyvenu
sio Manchestery, N.H. Taria 
jam svarbi? žinią iš giminia.

Prašau atsiliepti jį patį arba 
kas apie jį ką ners žino šito ad
resą: Frank Gervin, 1241 Emes 
St„ Apt. 10, San Diego, Calif. 
92103.

NENUSIMINK11Ė!
Galinu pagelbėti 

i reumate, ranką ar koją skaua- 
' mais, astirpimo, jaočmat 
1 vargį.
REE-LEEF RUB mostis 

j gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus. 

> Siąskite $5, gausite vaistas

ROYAL PRODUCTS " 
North Sta., P.O. Bos 9112

Nemirk. NJ. 07105

RADUO PROGRAMA

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite įsigyti įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimu* 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista. daug paveikslų, 404

Lietuvių Radi j<
Našioj Anglijo 

’i stoties WLYN. 1860 fa 
lociklų ir B ’r stotie* FM 
101.7 mc.. veiki* sekmadie 
niaia nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: VėHaush 
oasaulinių žbdų nutraukė 
r komentarai, mušiką, dal 
-ios ir Magdutės pasaka 

Biznio reikalais kreipti* * 
Baltic Florista giliu ir dova 
nų krautuve. 502 G. Braad 
way, So. Bostone. Telefo-psl., kietais viršeliais kaina 

$4 (buvo $6), minkštais 43 nas AN 8-0489. Ten 
(buvo $5). Imas ir Kebdvfa

debesis ar paukštis, žodžiu, 
tokie reiškiniai, kurie nieko 
bendra neturėjo su būtybė
mis iš kitų planetų.. Tai vis 
žmonių regėjimo netobulu
mo ir nesveikos fantazijos 
padariniai.

i-jir-rrr r

roeajos knygos
TĖVIŠKĖLĘ As REGIU, 

eilėraščiai, parašė Pranas 
Imsrys, 40 psL, kaina $1.- 
VAKARĖ BANGA, lyri

ka, Gražina Tulauskaitė,
127 psl.. kaina $2.00. 

AUKSINIAI RAGELIAI,
lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina 42-00. 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 159 
pst. kaina 42.50. 

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus, 86 psl., kaina
41.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina 48.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo
nas Mekas, 32 pel„ kai
na 41.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina
42.50.

CHAPEL B., Algimantas 
Mackus, 64 pal.. kaina 43.

SIELOS BALSAI. J. Snufls- 
torius. 221 psl. kaina 75 e.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 pat 
kaina 42.00.

SIDABRINĖS KAMANOS 
Kazio Bradūno eilėraščiu 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina 42.

RUDENS SAPNAI. Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps1 
kaina 42.00.
AUKOS TAURĖ, Stask 

Santvaro 5-ji eilėraščiu 
knyga. 160 puslapių, gra 
štai įrišta, kaina... 42.60

W*AlTfe, MĄNO LATVEU 
h^iPM^Hato eilėraščiai 

; 111 psl.. kaina . .. .42 Of 
SU DAINA, 392 liaudies 

dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis.
Surinko Gražina Šimkonie- 
ai. 128 mažo formato psl., 
kaina 41.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po-
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Simukonfa 
nė, kišeninio formato, 35J 
psl., kaina 42.00.

Tautvaiia, 112 paL, 
tik41.7S.

Tundra Talės, Manyland 
Boolu leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a-

raja, 176 ųpsL fa 
.fantais

rašė buvęs JAV 
Lietuvoj Oaran J. C Noram

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

(21 sutartam), 
psL, kaina 46-00.

Herdsman and tbe
Trae“ (Vinco IW 

vai), 122 peL, kaina 4X96

“(A.
AM. KatBišfas, 

Laodsborris ir 1 šautiną)*

62JML
Semiatu), 21 pat-,

ROMANAI
Jurgis Gliaudė, LIEPS

NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusL, kaina $4.00.

AU Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psL 
kaina $3.50.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas. 
365 psl., kaina $5.

Vytautai Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50

Aloyzas Baronai, PAVA 
SARIO LIETUS, 261 psl. 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.
Ale Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS 

MAS, 305 psl., kainą $4.00
Vincai Kamuoto: MIC

OTAS RYTAS. 166pus 
Kaina $2.50. Gaunama K« 
•eivio administraciioie.

Jeronimai Ignatonis, Lt)
MAI, 301 psl., kaina $3.00 

Andriui Valuckas, NE
MUNO SŪNUS, romanas B 
mvaikiečių ūkininkų sukili 
mo 1935 m., I tomas, 28( 
peL. kaina $3.00.

Andriui Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS. II tomas 
128 psl, kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY-
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją. 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais 43.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgii Gliaudė, DELFINO
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Baranauskas,

J. I. B. valetai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, 
registruoti JAV ir Eorepoje, ATAUGINA PLAUKUS, 
išgydo pleiskanas, šašas, niežėjimą, sulaiko plauką 
slinkimą^ grąžina aaiaralią plauką spalvą MOTERIMS 
IR VYRAMS. ISO procentą garantuotai. J.LB. varto
damas g uncijas 16 savaičių, nebūsi nei plikas, nei žilas.

— Užsai^^i^uĮ ąumvy orderiu siusti:

J.I.B. LABORATORIJA, 1437 So. 49th AVENUE
. CICERO, ILLINOIS 60650< v - , ✓

Fl

Laisvės Varpas
Lietuviu Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vat 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Artbv Ava^ Breektoa, Mass. 586-7209173

jnrfHtf.77 ..i i ■

n
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landa, ta.

te*

stady an Bia riseof

POPULAR UTHUAKf- 
AM RtCMS.

PIGI* BET VERTINGA
Dovana

Tai M. Tantvaiitanai iš
gyvenimų mergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "TboCsraatary of Na- 
tiom fa tba Siberian Ti 
va*, 114 pA, kaina 41.76

Lietuvių kalba ta knyga 
iau išparduota. Ji labai tin- 
ka donaįti ktfrtruflrra. 

nClAUMA 
BOVAMaMOSV 

MAŽIESIEMS

ju Mdfafa. Tai 
Bindukiunai

vavu >iimi ui i totovvvto
: Dažau ir Tautu

ii luko Ir rUaK 
- Lipdaa popieriai ir taisau 
man, ką pataisyti rauna.

Naudoja tik geriausią

Ffood S^ttore
Barivan

Sntotom ■. A 4tMBRb< f' m zast ■manu at 
aouTi sosTOU. k Asa 
TCLBTORAg AU S-4141

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atteka įvairią vėlių 

irai 
tb

BRONIS

"BALTOSIOS
| MĖNULI",

tuo.

MINAS 8TARIN8KAS 
22* Sarta RM Ava

CO

«UęuJi ir KsfaMa

HMM

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis pregenttal

4. J. NAMAŽ&YVtotoMMVMtoMtoMN

JUK NETURITE? 
Petronėlės Orintaitės ei

liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės". Keleivio 
edndnietracijoje ja galite 
graliai 42-00. 
eeoeaSHHeanHnratapras

KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psL! 
kaina 42.50.

Kazys Almenas, UPE j* 
RY1US, UPĖ I ŠIAURĘ, 
romanas I dalis, 325 psl., 11 > 
dalie 302 psl., kiekvienos da- į 
lies kaina $3-00.

Ala Rūta, KELIAS | 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina 43.00-

Vytautas Votartas, GY
VENTAS YRA DAILUS.
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., ka? 
na $2.50 į

Vytautas Volertas, UPĖ < 
TEKA VINGIAIS, romanu
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL ' 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanse, 201 psl.. kaina 
42.60.

Kazys Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo 
H laida, 160 psl. kaina 42.00 

Jurgis GKaoda, ŠIKŠNŲ 
SPARNIŲ SOSTAS, piemi 
juotas romanas iš politinii 
^migrantų gyvenimo, 26> 
□ei., kaina 42.60.

Juozas Xralikauikai, Tl*l 
NAGO UGNIS, premijuota.
i omanas, 205 pusi. kain: 
$2.50.

Aloyzas Baronas: LIE? 
TAI IR BEDUGNĖS, pre 
mijuotas romanas, 279 psl 
teina 28,00.

Vytautas Alantai: TAR) 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 46: 
ousl., kaina $4.60.

Jhmzaa švaistai: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romana
ii knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kaina 42.50.

Aloyzai Baronai: VlENl 
M MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na 4 1,50.

Pianas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRĮŽTA j 
KALNUS, 509 pusi., kaim 
42.60.
MINDAUGO NUŽUDY 
MAS, Juozo KraHkauskc 

premijuotas romanas, 24f 
psL, kaina $3.

SLA
.’tittn >■ • 1

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

m i><;

SLA—jau M amt ą tarnauja Dėtuvių viauomenei ir iimokl- 
jo daugiaa kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerią

SLA dUHsasts Betarią fraternalinė organizacija — 
daada ąj vykis apdraudą ir ttgajs patalpą, kuri yra 
pigi, nes;SUSIVIENIJIMAS writoko yetao, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jaa tari daugiaa, kaip Iria sa i 
kapitalą, tad jo apdraad 
ttetavis čia gaU gaoti įvairių klasių 
apdraadm nuo 4100-00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimai duoda garą Tau
daarmsat Iaaaraacst kad jaunudis gautų pinigas 
aakitoja moksle stadijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA duodi VAIKAMS ir jaanuoliaaoi labai pigią TERM 
apdraodą: af 6LM9A0 apdraudos tik $3.00

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga
amžiuos asmaulma įskomendaojama tetarititą 
klabu ir draugijų toriai— Už Sl.000.00 akcidenta- 
lėi apdrao^oa mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje Dėtuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų velMjas, Ir tie plačiau paaiškins apie

informacijas, jeigu

af Aararlea 
107 Weet30tb Street, Nev Yerfc, N Y. 10001

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
>rr

_______ __ £;
: -nK'zi"!

informuoja skaitytojas ogia paaaoiiaito ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visos misų visaoaieaiaias bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų hiikų skyrių, kuriame Mokia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visieam 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs Majų bendradarbių bei idėjų. ri-z 
soomet atviras kiekvieno aaemoaei, koris kovoja ir dirba ai 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 18.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSale-Mentreal, 690, Quebec, CANADA

BUVO44,DABAR HK42

Lietuviii išeivija Amerikoje
r«nii STASYS MICHELSONAS

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

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

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkit* ją įsigyti.

Kitos tokios knygas

f



Vietines žinios
Mus aplankė A. Budreckis

Praeitą penktadienį mūsų 
įstaigoje lankėsi SLA centro 
sekretorius Algirdas Bud
reckis. Kartu su juo buvo ir' 
studentas Adomas Alek- j 
sandravičius iš New Yorko. I 
• Lankėsi inž. J. Valiukonis 1

Elektrotechnikos inž. Jur- ' 
gis Valiukonis Kalėdas pra-į 
leido pas savo tėvus So. Bos-; 
tone. Jis ką tik grįžo iš Pa- į 
ryžiaus. kur tarnybos reika
lais išbuvo 2 savaites. Inž. J. 
Valiukonis dabar nuolatos 
gyvena Baltimorėje, Md.

Prašome atsiimti laišką

Keleivio administracijoje 
yra gautas iš Lietuvos laiš-' 
kas, skirtas Elenai Stadal- i 
ninkienei. Prašome jį atsi
imti. '

Į Bostoną susirinko 

10,030 mokslininkų

Gruodžio 26 d. Bostone 
prasidėjo metinis Amerikos: 
Mokslo Pažangos draugijos; 
suvažiavimas, kuriame da- Į 
lyvauja apie 10,000 moksli
ninkų. Vienas iš jo pagrin
dinių svarstomų klausimų y- 
ra ir aplinkos užteršimas iri 
to poveikis žmogui. Šuva-i 
žiavimas tęsis 5 dienas.

į
Pasižymėjęs lietuvis karys j

Juozapas Žardauskas, ku
lio tėvai gyvena So. Bosto-i 
ne, tarnauja JAV kariuogį 
menėje Tailande. Jis savo 
kuopoje buvo išrinktas ge-' 
liausiu vieno mėnesio kariu; 
(Soldier of the Month).

LEIVIS, SO. BOSTON

Laiškuose rašykime paštų I Ir ligoninės atsakingosVizgirdai atostogavo 

New Jersey

Dail. Viktoras ir Elena 
Vizgirdai Kalėdų atostogas Bostono paštas turi kom- 
praleido savo jaunojo atža-į piuterį, kuris per valandą iš-i 
lyno Rimtauto ir Danguolės | skirsto 43,000 laiškų, bet jis 
Vizgirdų šeimoje New Jer- tepajėgia tvarkyti tik tokius

numerius uz savo

Nr. 53,1969 m. gruodžio 31

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

IPft DIN H 
OPTOMETBIST

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

447 BROADWAY
Sentb

TBL. AN 8-2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMETRISTt

nuo 10 ryto iki 6 vakaro

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis A Co.

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tsl AN 8-4449

sey ir New Yorke.

Vandalai mokykloje

Per Kalėdas vandalai bu
vo įsibrovę į Heath pradžios 
mokyklą Brookline ir pada
rė nuostolių per $3.000. Jie 
sudegino ir Amerikos vėlia
vą. išdaužė langus, sudegi
no pianiną ir kitus muzikos 
kambario ir kafeterijos į- 
įrengimus.

Brookline mokyklose nuo 
1968 m. lapkričio mėnesio 
jau buvo 6 gaisrai.

Aukos Baltui

Balfui aukojo Albinas ir 
jo žmona Šležai $10 ir Pet
ras Ausięjus vietoj švenčių
sveikinimu $10. Be to, jis. lėtų laišką grąžinti, jei nesu
aukojo ir Laisvės Varpui, ras gavėjo.

Išnuomoja
Dorchestery. 12 VVheatland A- 
ve^, išnuomojamas antrame 
aukšte 6 kambarių butas. Pa
geidaujami gyventojai suaugę 
ir be vaiką. Nuoma yra nedide
le. Butą galima apžiūrėti vietoj 
ir skambinti tel. TA 5-7879. !

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce*ter, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio sius* 
ėiam įvairius siuntinius į Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami- 
nią. Turime vietoje įvairią via 
tinės gamybos ir importuotą 
prekių iš kitu kraštą visai to* 
momis kainomis. Be to, siunčia* 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti oi* 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečias 
ar nuolatiniam apsigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningaL Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodamo tiktai vaistus, išpildomo gydytoją re 

esptus ir turime visus gatavus vaistus.

M reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistinę.
Bay. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

882 a W. Brsnduay, tarp B ir F gatvią, SO. BOSTON. 

Telefonu AN 8-4424

Nūs 9 raL ryto Mi 8 vaL vw tfskvrns šventadienius ir eekm. 

>an—ooononno—anonBoaoooooBoe a a

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

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

Skambinkite

268- 4662I

laiškus, kurių adresai para- ‘ 
į šyti mašinėle ar spausdinti. 
Turi paštas ir mažesnių • 
kompiuterių, kurie nesugeba 
taip greitai laiškų tvarkyti, j 
kaip minėtas didysis, bet vis 
greičiau regu žmogus pajė
gia tą darbą dirbti.

Todėl paštui būtų daug 
lengviau, jei dauguma adre
sų būtų rašyti mašinėle.

Labai pagreitina laiškų 
kelionę, jei nepamirštama 
parašyti pašto numeri (Zip 
codes). Reikia nepamiršti ir 
savo adreso, kad paštas ga-

Massachusetts ir So. Ca- 
rolina valstijose tebeveikia! 
teismo nutarimas, pagal kuri' 
ligoniai negali reikalauti at-1 
lyginti nuostolius, kuriuos ■ 
padarė ligoninės dėl savoj 
nerūpestingumo.

šiomis dienomis Massa- • 
chusetts aukščiausias teis- įI
mas tą seną nutarimą panai- į 
kino ir nutarė, kad ir ligoni- j 
nėms galima kelti bylas ir' 
reikalauti nuostolių atlygi

10 kny gų už $2

nimo.

Tokią bylą iškėlė pilie
tis Camey ligoninei, kurioje' 
mirė jo kūdikis. Ligoninė 
kaltinama, kad mergaitė mi
rusi dėl apsiderinimc rūgš
timi, kurios butelis buvęs pa
dėtas prie kūdikio lopšio.

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psl.. kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos
supratimas, 80 psl., kaina
20 centų.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai, 
psl., kaina 50 centų.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24j

Socializmas ir religija, E. 
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

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

Tavo kelias j socializmą,! 
f Leono Bliumo), 35 psl.. 
kaina 25 centai. .

Socie’izmo teorija, (M.

Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

PALENGVlNK'TE MUSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau

pytume, jei mielieji prenu

meratoriai nelauktų, kol 

juos paragina mokėti, o pa

tys, be paraginimo, prieš 

atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem, 

kurie tokių raginimų nelau

kia, ir tikime, kad ateityje 

prenumeratai pasibaigiant, 

vis mažiau bebus tokių, ku

riems reikės siųsti primini*

Keleivio adm-ia

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

ui visus indelius 
moka

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

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčiu. 
Bankas atidarytas ano 9 vai. ryte iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ię adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

viri $173,000,000
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Mums ištyrus jflsą alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsą veltai atliktas jūsą 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 moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
487 Washingtes Street 
Dorchester, Mass. 02124. 
24 valandą patamavhna

GE 61204

Fuel Chief

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

(STAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

9—5
9—7
8—12
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390 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St

VVORCESTER, MASS. 
Tet SW 8-2866

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri 
siuntinius tiesiog ii W< 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, 
jama greitai ir 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
šių importuotų ir risiinis 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svildieni

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

kuriam vadovavo velionis 
J. Vaičaitis, veikia ir toliau

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
13 BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

nuo ft vaL ryto iki 5 vai* 
o šeštadieniais

ano 8 vaL ryta iki 2 vaL p*» 

331 W. Broadvray
Sa. Boston, Mass 

TaL 288-0086

Knyga yra gerinsiu žaegsM dragas
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