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Rusų akmuo už žydų akmenį
Maskvoje ir Washingtone
Žydai daužo langus ir bombarduoja sovietų ambasa

dą, sovietai — daužo amerikiečių automobilius ir piausto 
padangas. Abeji baido ‘'koegzistencijos“ dvasią.

Pavyzdžiai rodo, kad 
JAV-bių vidaus ar užsienio 
politikoje kartais daugiau 
lemia ne tiek vienodai mąs
tanti, bet tylinti dauguma, 
kiek aktyvi ir
banti mažuma.

ir buvo pakeista kalėjimu.
To rezultate čionykščiai 

žydų aktyvistai pradėjo už
puldinėti sovietų diploma
tus, ypač jų ambasadą Wa- 

garsiai kai-i shingtone ir atstovybę prie 
Tai patvir- j Jungtinių Tautų New Yorke.

tina ne tik Amerikos negrui Pradžioj buvo išdaužyti dar 
sąjūdis bei radikalų studen-' tik langai, o praeitą penkta- 
tų veikla ir riaušės, bet pa-! dieni prie sovietų ambasa- 
staruoju laiku ir iškilusi žy- j dos durų išsprogdinta ir ga- 
dų akcija prieš sovietus. ■ na pajėgi bomba, apgriovu- 

Nors iš 200 milionų JAV j si patalpas ir išgąsdinusi ru
gy ventojų žydų tėra tik apie; sų diplomatus bei jų šeimos 
5 milionai, bet jų poveikis'narius. Be to, Žydų Gynybos
net i šio krašto tarptautinius 
santykius yra gerokai junta-

Lyga, karingos jų grupės or
ganizacija, praeitą savaitę
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Apačioje Burgos miesto kalėjimas, kuriame 
mirti, kitus ilgai kalėti, bet diktatorius Franco nedrįso leisti mirties sprendimo vykdyti, ir mir
ties bausmė pakeista kalėjimu. Viršuje trys jau nuoliai, kurie buvo nuteisti dviguba mirties 
bausme. Juos visus teisė Ispanijos karo teismas, nors sukilėliai yra civiliai.

Simo Kudirkos sąjūdžio 
konferencija New Yorkaf

mas. Jau nekalbant apie A-«susirinkusi Ne\v Yorke, jos 
merikos tvirtą paramą Izra-Į steigėjo rabino Meir Kaim
eliui žydų-arabų konflikte, Į ne lūpomis pareiškė, jog ir
JAV žydų veikla gerokai 
užaštrino ir JįAY ir Sovietų 
Sąjungos diplomatinius san
tykius. Net galėtume sakyti,■ tinę akciją stiprinsią ir plė- 
kad žydų aktyvistų įmestas šią, kol padarysią sov 
akmuo pro sovietų ambasa- j diplomatų ir kitų jų atstovų 
dos Washingtone langą štai- į buvojimą čia neįmanomą il
ga kone išbaidė visą ilgai į privestą prie prez. Nixono ir 
augintą vadinamąją “tai- Sovietų S-gos galvų betar- 
kaus sugyvenimo“ dvasią.

JAV žvdu “teroristinė“ 
veikla prieš sovietus čia jau 
ėmė stiprėti nuo tada, kai.

ateityje žydai čia sovieti
nius rusus persekiosią, juos santykiu pašlijimą vra dau- 
Įzeidmėsią. savo pnessovie- giau kalti sovįetai.

Vadinasi, kolkas šie Įvy- 
let^ kiai dar rieda pagal dėsni 

“akmuo už akmenį“,, bet 
gali baigtis ir pagal Talmu-į 
dą — “dantis už dantį“.

piško pasitarimo Sovietijos 
žydų klausimo sureguliavi
mu.

Ši karingoji žydų sąjungai 
tik sonetai piadejo tvirčiau j (jk ^,e\v \orke turinti apie į Popiežius pasiuntė vvsku- 
lemti Egiptą ii kitus ai abu. 15,000 aktyvistų, kurie ne- ! pams aptarti pasiūlymą as 
kiautus, kovojančius piieš šiliaus veikę tol, kol Sovieti- menine išnažinti nalikti til 
Izraelį. Pradžioj čia buvo jos žydai būsią išlaisvinti.
dar tik piketuojami sovietui žinoma, JAV vyriausybė 
menininkų parengimai, įtei- tuoj ėmėsi atitinkamų prie- 
kiami protesto memorandu- monių sovietų diplomatam 
mai ar griežtai pasisakoma įr piliečiams apsaugoti ir 

žydų persekioji- viešai atsiprašė Sovietų Są- 
' jungos vyriausybę už čia į- 
vykusius incidentus.

Deja. tas atsiprašymas so- j
vietų nepatenkino. Jie neMaskvojekudliai 
tik įteikė Amerikai griežtas 
protesto notas ir piktai rea- laimėjo 
gavo savo spaudoje, bet at-' 
si lygi n darni Maskvoje su- 

l rengė demonstracijas prie:

prieš prie 
mą Sovietų S-goje čionykš
tėje spaudoje. Bet tas žodi
nis karas ypač įkaito, kai so
vietai nuteisė mėginusius 
iš ten lėktuvu pabėgti devy
nis žydus ilgiems metams 
kalėjimo, o du iš jų net ir 
mirties bausme, nors ji ir

Vatikanas rengiasi 

panaikinti išpažintį

meninę išpažinti palikti tik 
sunkioms (mirtinoms) nuo
dėmėms. Sakoma, kad tada 
katalikai galės dažniau pri
imti komuniją, o, be to, ku
nigai mažiau sugaiš laiko 
klausydami išpažinčių ir ga
lės tą laiką skirti svarbes
niems reikalams.

Sovietų Sąjungos genera
linio prokuroro pavaduoto-

Alvis Glatov"ki pernai kovo 15 
d. Columbia Eagie laive sukėlė 
riaušes ir privertė tą į Tailandą 
su ginklais plaukiantį laivą pa
sukti į Kanibodiją. Vėliau jis 
pasidavė ir dabar yra teisiamas 

! Long Beach. (ai., teisme.

Amerikiičiai kovose 

nebedahįvaus

JAV atsovybės. parinko ati-l jas isaisk.no Literaturnaja jIe]vk, Lai,.d paleiškž 
tinkamų chuliganų, kūne, Gazeta laikraštyje, kad jsta- Ra(| -ia v?>arą Amerikos 
pradfjo taip pat gatvėse už-: tymai nedraudžia nešioti ii- R j viet.
kabinėti JAV diolomatus iri gus plaukus, todėl dėl to ne- ‘ , • .Kdonieu ozv. v uipiouidius u & i name bus baigtos, nes įas

j ten atvykusius piliečius, o galima kudhų baustr. Juos
sekmadieni Gorkio reikia paveikti auklėjimo' perims palys vietnamiečiai.

Amerikiečių daliniai bus 
naudojami liekimo, aviaci-

I Prezidentas žada 

geresnius mel us
i

Gyvename sunkų metą, 
nes JAV ūkis stingsta, ne
darbas toks, kokio nebuvo 
nuo 1961 metų — bedarbiai 
sudaro 6'« visu dirbančiųjų, 

j Administracijos kova su 
į tomis blogybėmis kolkas dar 
nedavė vaisių, bet preziden
tas Nixonas. kalbėdamas su 

i 4 televizijos stočių atstovais,
' pareiškė, kad geri metai bū
sią 1971 ir labai geri 1972.

Nevisi yra tokie optimis
tai kaip prezidentas. Pav., 
Amerikos darbo unijų prez. 
Meanv smerkia vyriausybės 
ekonominę politiką ir netiki 
Nixono pažadu.

Aplink žemę per 

valandą
Maurice Rosen iš San 

Francisco. Gal., sprausmi- 
riais lėktuvais apskrido ap
link žemę per 41 vai. ir 30 
min. (iki šiol rekordas buvo 
43 vai. 31 min.). trumpai su
stodamas Londone, Maskvo
je ir Tokio. Jam visa kelionė 
atsiėjo SI,300.

Dalyvavo bendrinių organizacijų atstovai ir jaunųjų
aktyvistų branduolys. Žvilgsniai ir žingsniai j ateiti.

*
v Simo Kudirkos sovietams krašto laisvės žvelgti ir 
i išdavimo tragedija skau- žengti į ateities veiklą, 
džiai palietė patį mūsų vi- Tokiems žygiams suderin- 
suomenės gyvuonį. Tas ne-, ti ir jų tikslams b d priemo- 
žmoniškas įvykis ypač paža- • nėms išryškinti pi ..eitą sek- 
dino mūsų jaunąją kartą, at-. madienį New Yorae suvo 
kleidęs prieš jos akis ne: sušaukta konferencija, ku- 

lik amerikiečių politikos vai- rioje dalyvavo Vliko. Altos. 
ruotojų nusižengimą žmo- ! L. Bendruomenės centro val
gaus laisvės principams, bet; dybos, Studentų S-gos ir i- 
parodęs ir sovietinio režimo' vairių vietovių S. Kudirkos 
brutalumą. Suprantama, kad i sąjūdžio aktyvistų atstovai, 
tai negalėjo baigtis tik vien-1 Viso labo bu. o apie 100. 
kartiniu ir trumpalaikiu su-' Konferencijai pirmininkavo 
sijaudjnimu ir protesto de- pasikeisdami Vliko, Altos ir 
monstracijom. Amerikiečių, EB pirmininkai, 
visuomenės nuotaikos ir mo-j Iš Bostono buvo net kelio- 
ralinė parama žadina mus lika atstovų, jų tarp broliai 
kovoje dėl Žmogaus ir savo B. ir R. Veitai, Č. Mickūnas, 

R. Bričkus, J. Lap. čius, A. 
Keturakis, R. Šležas, A. 

j Matjoška, S. Goštautas ir kt. 
j Iš Chicagos buvo atvykę 
! 5 Altos valdybos nariai: pir- 
į mininkas dr. K. Bobelis, vi- 
' cepirm. J. Skorubskas ir T.

Chicagoje sutiko kalbėti Ku- Blinstrubas. sekr. dr. \ . Ši
maitis ii- ižd. dr. K. Šidlaus
kas.

Čia buvo apžvelgta, kas 
ir kaip nuveikta protestu

Chicagoje kalbės

Castro sesuo
Vasario 16-sios minėjime '

bos diktatoriaus Castro se
suo Juanita. kuri pabėgo iš 
Kubos ir dabar aktyviai 
veikia prieš s&vo brolio re- . 
žimą, važinėdama su paskai-' Pr^es Simo Kudirkos isdavi- 
tomis, kalbėdama per radiją metu ir išgvildenta, kas 

atskleisdama daug klas- ^ar būtina nuveikti. Sutarta 
sudaryti organizacini 25 as
menų komitetą, kuris vėliau 

1 pavedė Bostono atstovams 
suformuoti nuolatini aktv-

įr
tingų komunistų paslapčių.

Uosto darbininkai 

boikotuoja lenkus
New Yorko uosto krovė

jai atsisakė iškrauti lenkų

vistu komitetą. Šis vadovaust «-
S. Kudirkos įvykio sukeltai 
veiklai, palaikydamas kon
taktą su Altu ir Vliku. Įvai- 

s tu-laivą Batory. Jų unijos pir-; riose vietovėse komitetą 
mininkas pasiuntė telegra-j lės savo ryšininkus, 
mą prez. Nixonui. kurioje Konferencija buvo labai 
pranešė, kad krovėjai neap- gyva, išdiskutuota joje įvai- 
tarnaus minėto laivo, protes- r-Ų planų, pareikšta daug 
tuodami prieš lenkų vyriau- naujų idėjų, bet visus jungė 
sybės žiaurų elgesį su savo bendras pasiryžimas ieškoti 
uostų darbininkais, neseniai naujų veiklos būdų, atsire- 
demonstravusiais prieš vv- miant į platesnę amerikiečių 
riausybę dėl maisto kainų {‘visuomenę, ir vi-» „ai žy- 
pakėiimo. į giuoti į tikslą.

praeitą
gatvėje išmalė Newsweek priemonėmis.

i korespondento Jay Axel- Tą paaiškinima duoti pa- Pau^°jami ūekimo, aviaci-i Skaičiusieji Julės Verne 
Į banko limuzino langus ir su-• skatino mergina kuri pari- J03 Paiam - ir apsaugos sri- apysaka atsimena, kad jis 
i piaustė viešai Washington Į skundė kad savanori ai mi- tyse‘ Iki s' gal° X iet_ kadaise pranašavo kaip sen-
Post korespondento automo-į ijcinįnkai jos draugą, nėšio- nam? bek :s. tlk 320’000 A' saciją kelionę aplink žemę 

jusi ilgus plaukus, nutempė
į miliciją ir ten kelias va
landas laikė ir tardė.

bilo padanga
Sovietų vyriausybės atsto

vas pareiškė, kad ir ateity
sovietai negarantuoja ame-

- merikos kanu.

; rikiečiams saugomo, kol A- 
; merikoj siautėsią prieš so- 
! vietų piliečius žydų zionistai. 
j Tokių įvykių akivaizdoje 

. r. , . .)n(, Amerikos spauda jau šau-
; kia ne tiek prieš savus žydulurv-rnx bendroves preziden- - .. ■ , , . , .................. . nausimnkus, kiek prieš so-

ta,, bei reikalus taip gera. ve-, kef-t0 prfemones £sa?
dė. kad bendrovė turėjo per me- -ja žmonėg fjemonstruoja f,/ taro laipsnį. Lietuvoje dėstė' 
tus daugiau kaip 21 mil. dol <Jaužo langus savo laisva ini- techniškąją mikrobiologija, 
nuostoliu. Jo tėvas, kuris yra ciatvva 0 Sovieti joj tiktai j o Chicagoje dirbo Chicagos 
bendrovės tarybos pirmininkas, komunistinės valdžios įsaky- universiteto mikrobiologuos 
savo sūnų is prezidento pareigu *Jaj esąs didelis skirtu-' skyriuje. Dalyvavo lietuviš-
atleido. imas, ir už JAY-Sovietijosi koje spaudoje.

Deja, k munistų jėgos ė- 
mė susti; kitai spausti La
ose ir Kan bodijoje, tad, jei 
nebus jos ;en sugniuždytos, j

per 80 dienų. Mat, tada dar 
lėktų; u nebuvo.

Urugvajuje Tupamaros I 
teroristai pagrobė Britanijos1 
ambasadorių Johnsoną. Vy- į 
riausybė teroristų uoliai ieš
ko. Norima tenai suspenduo- Į 
ti kuriam laikui net visas 
konstitucines laisves, kad 
vyriausybė galėtų lengviau;
kovoti su teroristais.

« » »
Leningrade sudužo sovie

tų lėktuvas, žuvo 93 asme
nys. Tai įvyko Naujųjų Me
tų išvakarėse, bet iki šiol ta

Sausio 5 d. Chicagoje mi

rė Vladas Literskis - Litas,

61 m. amžiaus, baigęs Kau- nuteiSė
no universitetą, Miunchene 

gamtos mokslų dak-

ta optini!- me 
gali pasik' isti.

pacįėtis dar
Leningrade nuteistas žy

das maj. Zammanson kalė- nelaimė buvo nuo spaudos 
ti 10 metų už bandymą pa- slepiama.
grobti lėtuvą ir pabėgti iš 
Sovietijos.

gavęs

Kamei k ..o (Afrikoje) ka
ro teismą- nuteisė mirti ka
talikų vyskupą Albertą 
Ndongmu ir kitus 5 asme- 

buvo kaltinaminis, kurie 
mėsine r

Pacific Grove, Cal., mirė 
52 m. amžiaus Hardmanie- 
nė, svėrusi 580 svarų. Jai į 

Gierek ir premjeras Jarosze- ligoninę įvežti reikėjo iš- 
wicz buvo nuvykę į Maskvą griauti ir praplatinti norma- 
ir gavo jos palaiminimą. lias duris.

Naujieji Lenkijos vadai

šitaip dabar atrodo Charles 
Vlansonas. kurio byla dėl akto-f
rėš Sharon Tate ir keliu kitu as
menų nukud>mo Los Angeles 
mieste jau artėja į galą.

* *. *

rsli vyriausybe, prieš rūkymą.

Britanijos gydytojų sąjun
ga pradėjo smarkią kovą

Čilė užmezgė diplomati
nius santykius su Raudoną
ja Kinija.

isaisk.no
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Prašneko Kudirkos pardavimo 
tarpininkų gynėjai

Ilgai visą sali jaudinęs Simo Kudirkos pardavimo so
vietams Įvykis nėra taip lengvai ištrinamas iš atminties ir 
nuskandinamas i istorijos archyvo dulkes, nors admi
rolas Ellis ir kapitonas Broun nustumti i atsargą, o laivo 
Vigilant vadas nukeltas nuo jo komandos tiltelio ir paso
dintas raštinėje prie stalo.. Kaip ir galima buvo laukti, 
dabar pradeda kilti ir nubaustųjų balsai, kurie, savaime 
suprantama, negali būti betkokia bausme patenkinti. Pra
džioje tie balsai buvo gana nedrąsūs, bet pastaruoju metu 
jau prašnekta gana garsiai. Taigi išklausykime ir juos.

Ir štai, sausio 6 d. spaudoje ilgu laišku prabilo kapi
tono Fletcher W. Brovvn žmona Anne, bandydama viešai 
teisinti savo vyrą bei admirolą Ellis ir kitus. Kokie jos
argumentai;

Pagal šią žmoną, Amerika turinti pradėti mąstyti 
galva, o ne širdimi... Tai reiškia,. — žiūrėti i visą išdavimo 
Įvykį praktiškai. Sakytume, taip, kaip ir buvo padaryta: 
pasielgta taip, kaip plekšnių bizniui naudingiau.

Jos vyras ir admirolas Ellis esą nekalti, nes daugeli 
metų ėję gerai savo pareigas, aukojęsi ir Amerikai darę 
garbę. O ypač darę skubius sprendimus ir daboję, kad jie 
būtų Įvykdyti. Brovvnienė išskaičiuoja ir daugiau savo vy
rų gerų ypatybių ir negali sutikti, kad po to jie dabar iš
statyti prieš tautą, kaip jai savo veiksmais padarę gėdą, ir 
išvyti i atsargą, užuot buvę paaukštinti už praeities nuo
pelnus. Dėl to ji susijaudinusi puola valstybės departa
mentą ir vėliau kitus jos Įžiūrimus kaltininkus.

Jos nuomone, valstybės departamentas, rengdamas 
derybini susitikimą su sovietais, turėjęs numatyti ir tokio 
incidento galimybę. Be to, jeigu Kudirkos reikale ir vals
tybės departamentas būtų daręs sprendimą, tai jis būtų 
buvęs lygiai toks pat. kaip ir admirolo Ellis, tiktai, galbūt, j 
delikatniau įvykdytas.

Toks vyriausybės elgesys esąs ne pirmas. Ji dažnai 
pastatanti savo pareigūnus Į neišpainiojamas aplinkybes, 
neduodanti jiems nurodymų, o paskui 'juos baudžianti už 
"klaidingus“ valksmus. Taip esąs nukentėjęs ir Pueblo 
laivo vadas kap. Bucheris, pakaltintas už Š. Korėjos ko
munistų nelaisvėje prisipažinimą to, ką paskui pati vy
riausybė viešai prisipažino.

4!

Brovvnienė mananti, kad Kudirką gražinti sovietams 
šiuo atveju buvusi vienintelė galima išeitis, bet, kadangi 
tai labai nepopuliarus nutarimas, tai kas nors kitas turė
jęs dėl to nukentėti. Taigi, jos vyras ir adm. Ellis buvę 
jau anksčiau skirti "palaidoti“, negu tardymo komisija 
baigė darbą ir pateikė savo pasiūlymą.

Pabaigoje laiško ši kapitono Brown žmona vėl aukš
tina savo vyrą ir adm. Ellis ir dar prideda tautai pamoky
mą. Ji norinti tikėti, kad — "šio krašto mąstantieji žmo
nės nebus vėl persveriamai paveikiami jausmingumo ir j 
neleis, kad užsirūstinusio prezidento ir etninės mažumos ! 
grupės spaudimu būtų vėl Įvykdytas neteisingumas, kaip 
ši kartą“. Atseit, kaip ši kartą neteisingai buvęs nubaustas 
jos vyras ir admirolas Ellis...

Mes galime suprasti šios savo šeima suinteresuotos 
moteriškės dabartini rūpesti. Bet jos "šaunūs vyrai“ ši 
kartą juk ir elgėsi pagal jos pačios pradžioje duotą cha
rakteristiką: jie "darė skubius sprendimus“, tik protas 
nesuspėjo jų pasėkų Įvertinti, skubiai juos vykdė, o širdis 
tame procese visai nedalyvavo. Tokie ir rezultatai.

Mes taip pat prisimename, kaip be galvos ir širdies 
dalyvavimo Amerikos politiku rankos po paskutiniojo ka
ro prievarta grąžino Į sovietų vergiją tūkstančius rusų, o 
ir dabar ne kartą brutaliai atstumia politinius pabėgėlius, 
jeigu nepatogi situacija jiems priimti ar nenaudingos pa
sėkos bei trūksta kuriam pareigūnui nuovokos.

Mes žinome, kad politika yra apgavimo menas, bet 
užtat nenorime būti apgauti ir nuskriausti.

Dėl mūsų. tegul ir toliau tie "šaunūs“ Brownienės vy
rai valdo laivus, bet tiktai ne žmones ir jų likimą. Be to, 
mes irgi norime pamatyti ne mums pakišamus atpirkimo 
ožius, o tų ožių tikrąjį skerdžių, nors ir po valstybės de
partamento minkštu foteliu pasislėpusi.

♦♦♦♦r**##****##*#**###*###*#*##**##**.***##*##**#**#********************

Ar turite

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę? 
Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5. 
Paštu nesiuntinėjamos. Reikia atsiimti raštinėje

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

šitame name 25 mylios nuo Montrealio buvo surasti Que- 
becko ministro I’ierre Laporte žudikai. Apačioje — kalti
namieji dėl ministro nužudymo.

VAKARŲ IR RYTŲ 

SUGLAUDINIMAS

Stasys Kuzminskas Euro- 
i pos Lietuvio gruodžio 1 d. 
•laidoje pabrėžęs, kad JAV 
j prez Nixonas "paskelbė 
• naują epochą — ne Vakarų- 
Rytų priešpastatymą, bet jų 
suglaudinimą pasitarimais“ 
ir kad jam kolkas nieko ne
pavyko pasiekti, rašo:

"Vokietijos reichskancle
ris W. Brandt ir Prancūzijos 
□rezidentas G. PompidouĮ 
tuo tarpu, kaip atrodo, yra 
žymiai sėkmingesni nikso- 
niškos Rytų-Vakarų suglau
dinimo doktrinos pasitari
mų keliu vykdytojai. Su jais 
bent tariamasi, kažkokie su
sitarimai pasirašomi. Vokie
tis Buandt pasirodė ypač 
uolus ir sėkmingas; kai kas 
iš žymesniųjų politikų net 
sako, kad pavojingai sėk
mingas. Pažiūrėkime tad iš 
arčiau, kas čia per reikalas.

Vokietijos - Rusijos sutar
ti reikia vertinti dviem po
žiūriais — ekonominiu ir 
politiniu, ir čia pat būtina 
pabrėžti, kad ekonominis 
veiksnys yra varomoji tos 
sutarties jėga.

ną turi sovietai, o Vakarų spausdinama 25,000 egz. 
Europos valstybės — pasy- Būtų Įdomu patirti, ar jį-ga 
vius balansus ir firmų bank
rotus.

* bet miliardais dolerių. So- 
Ekonominiu atžvilgiu Ru

sina Vokietijai atrodo milži

Ką kiti rašo?
KURIS KURĮ TURĖTŲ

ATSIPRAŠYTI ?

Šiuo metu tokios miliardi- 
nės sutartys sovietams ypač 
naudingos, nes jie kaip tik 
pergyvena labai sunkią e- 
konominę krizę. Be to. duo
dami miliardinius užsaky-

lima pirgtis Vilniaus ir Ęau-
I no knygynuose ir ar kas jį 
skaito Lietuvoje?

« « »

Daugiausia vietos žurna
las, sakoma, skiriąs Ameri
kos'užsienio politikai ir san
tykiams su Sovietija. Propa
ganda mažiau kišama, bet ir

mus, palyginti, mažoms Eu- j faktai svarstomi dideliu at-
ropos valstybėms ir ateily- j mu nedrįstama da- 
giriflami žaliavomis, sovietai^ ryt? tvirtų išva(,ų Pavyz 
isigyja tam tikrą kontrolę ir
Įtaką Europos pramonėje — 
staiga nutraukę sutartį ir su
stabdę žaliavų tiekimą, so
vietai gali sukelti nedarbą, 
darbininkų riaušes ir gal
net chaosą Vakarų Europos 
oramonėie. Kaip puikiai tai 
tiktu sovietų dideliems sub- 
versyviniams planams Va
karuose !

Štai kodėl prieš kelerius 
metus NATO pasipriešino 
Italijos dideliems natūrali
nio gazo užpirkimams savo 
industrijai iš sovietų ir leido 
imti tik 5G reikiamojo kie
kio. Ir J. A. Valstybių vy
riausybė neleido Fordui sta
tyti fabrikų sovietuose. Tai
gi, Europos laimei, pasitai 
ko ir apdairesnių, negu po
nai W. Brandt ir G. Pompi- 
dou.

džiui. ipasak kažkokio Arba- 
tovo. negalima esą sakyti, 
kad A-merikos politika nesi
keičia ' ir stovi vietoje, bet 
taip pbit negalima tvirtinti, 
kad Amerika trauksis iš pa
saulyje' prikurtų bazių. Jis 
pasakoja:

1
"Galima sakyti, šiuo metu 

Amerik ą išgyvena tam tikrą 
vidaus pajėgų pusiausvyrą. 
Kova ašįtrėja, ir ateities ke
lius, be Įabejo, nustatys A- 
merikos 'užsienio politikos 
išsivystymas“.

Kitais žodžiais: kas bus, 
pamatysime* e *

Nemaža vietos skiriama 
Amerikos, pramonei ir pre- 

Į jkybai.ypač naujosios techni
kos ir mokslų pritaikymui 
bei naujesniems būdams jai 
vesti. Nepamirštama Ameri
kos kariška organizacija ir 
jos pasiruošimai. Apie A- 
merikos kongresą sprendžia
ma: "Jis nsegali išnarplioti 

Amerikos poli-

Kai dėl tų žmonių masių, 
niška, praktiškai neribota Į Įvairių rūšių vaizbūnų, ku-Į 
rinka, o Vokietija Rusijai y- į rie, pagal W. Brandtą. eis
ra pajėgiausias prekių ga- ’ Rusiją, griaudami geležinę . . ....
mintojas. Dėl to iš pirmo: uždanga, tai irgi pravartu i ekonominių ir dvasi-

! žvilgsnio- viskas idealiai ’ nepami. šti tos "puikios or-Į A^ritoie^dešimt
j derinasi. Užsakymų sumos ; ganizacijos“, kuri europie- ’ ... K d , * .J , ™
' skaičiuojamos ne milionais.! tiškos Įtakos paveiktus rusus j njilionu gyvfentoių kenčia 
i viptai iaii npva sudarė sama-1 o4-w.ziK.Vo oov.ziiizirio ‘ alki, didėja nusikaltimai, o

policija, esą. ne tiek kovo-i vietai jau neva sudarę sąma- atrenka ir perduoda bepro 
tą Įvairiems užpirkimams; čių ligoninėm...“

■ susinzgusio

protokoluos. Visa tai plačiai
komentavo ir amerikiečių užsienyje dvylikai miliardu!
spauda, kurios korespon- dolerių, iš kuriu 4 miliardaii ąpAnnA rfvaptant ; -i ~ tdentai turėjo galimybę kai- teksią vien Vokietijai ir' SPAUDĄ BEVARTANT j są Amerikos knygvnai ir gy-

sausio < bėtis su liudininkais ir skai- Prancūzijai Italija jau ga-! m , vas teatras. Aukštinamos ir
• tvfi tnnc m-ntnVnlns ~ i • ' J -i- 1 Tarp kitu neigiamu savy- medicinos Įstaigos. nors, ap-įtyti tuos piotoRoius. , vo užsakymu vienam mihar- 'i • i j- • * •'/i,.; cvo.-n-.-ncn bolševikų kietoji cen-,lamai, sako, medicinos tei-

kliudo Sovietijos gy- kimas gyventojams šlubuo-

SPAUDA BEVARTANTuviiLčti tuieju cinui v nui- teksią. vien v OKietnai ir
A. Bimba Laisvės 

5 d. laidoje rašo: I ~ - i
„Tzzz. dvi. Sumos tikrai svaiginan-■

Tai ką dabai daiys K j O A. Bimba apsimeta tu čios ir pelnai biznierių vaiz-’ . .... ,redaktorius? Ar atsiprašys į Rūdijimų nežinąs ir kabina- duotėje turėtų būti sunkiai iau 11 nU° U^~
apčiuopiamimane uz toki piktą išplūdi

mą? Reikėtų. Labai laukiu.“

Už ką Keleivio redakto
rius turėtų A. Bimbą atsi
prašyti? Kaip jis rašo. už iš
plūdimą... Bet kas skaitė Ke
leivio gruodžio 29 numeri. . . .... . . . . ., , . . . . kima jį klaususiems televizi-
t?® ^mo, kad ten jokio A. , j0- žurnalistams, kur jis pa- 
Bimbos išplūdimo nebuvo, ?aj.- ^a(j ruga jūrininkams
o tiktai konstatuoti SU111; reikėję pavartoti jėgą ir di- 
faktai ir pavadinti taip. kaip:
jie lietuviškai yra vadinami.į dėlių pastangų Kudirkai i-

jąnti su kriminalistais, kiek 
Įsu "pažangiaisiais“. Geri e-

jąs.

Prof. 
vadą:

♦ ♦ *i niau pažinti kitu tautų gyve
nimą, o ypač stipriausio so
vietų. priešo — Amerikos. 
Tai suprato dabar pensijon 
pasitraukęs komisaras Mi- 

jau

si uz Kapitono Eustis barz
dos plauko ir žodžių, kad e- 
są jis nematęs sumušto ar 
mušamo Simo Kudirkos. Iš
tiesų, kaip mes jau minėjo- Voia W. Brandtas, turėtu bū- ’ vXTona<T 
me, be kita ko, visi girdėjo- « lygiai sunkiai apskaičiuo- kongresui pastebė_
me ir kapitono Eustis pareis- tinos. Del šių milžiniškų biz- . .

niu geležinė uždanga turėtų * 
būti aukštai pakelta: prasi
dėtu beveik masinis žmonių 
‘Sudėjimas, kuris darytu Įta
kos rusu gyvenimui sovie
tuose: šiek tiek praturtėjęs

Politinės tokių ekonomi
nių aovvartų pasekmės, gal-i

Fainsodas daro iš-

Ten tik dalykiškai atrem-1 rusų deržimordos Simą Ku
tą A. Bimbos pasaka, kurio- dirką tai ilgai prievarta bu- 
je jis tvirtino, kad Simas čiavo ir glamonėjo, kol iš 

i tos tarybinės meilės jis ap
alpo. leidosi

veikti. Ką tai reiškia? Negi jr gerįau pradedąs gyventi

Kudirka nebuvo sovietų Įgu
los nariu JAV Vigilant lai
ve mušamas. Keleivis nuro
dė. kad tą mušimą paliudi 
jo ir civiliniai žvejų organi
zacijos atstovai ir JAV laivo 
igulos nariai. Patvirtino ir 
Pakrančių apsaugos komi
sija ir kongreso tardymo 
komisija. Visi tie paliudiji
mai yra surašyti tardymo

Miręs Paul PoweII, kurio 
Springfielde. III., batų dėžutėse 
buvo rasta $5800,000 gnynais.

surišamas vir
vėmis ir parašiuto drobe ir 
nugabenamas atgal Į sovie
tinio Nojaus laivą? Ir dar 
gabenamas taip, kad vienas 
kacapas buvo užsėdęs su
pančiotam ir laivelio dugne 
gulinčiam Kudirkai ant gal
vos ir kumščiom dar vis pa
tvirtindavo tą savo "meilę“?

Bet A. Bimbai visuotinė 
žmonių logika neegzistuoja, 
kai ji nenaudinga jo propa
gandiniam reikalui.

Jeigu jis gautų iš savo To
jaus“ Įsakymą rašyti, kad 

j saulės nėra. o padangėje 
žmonijai šviečia tik Lenino 

į plikė, jis rašytų, kad tikrai 
1 tai Lenino plikė...

Mes tegalime atsiprašyti 
ji nebent tik už tai. kad dar 
vis naiviai tikėjome, jog A. 
Bimba dar kada nors vis 
dėlto prisipažins klydęs ir 
atsiprašys savo skaitytojus, 

bute kuriems ilgus metus sovieti-

komunistas pasidarys ma
žiau atsparesnis, švelnesnis 
ir pamažu pamils vakarietiš
kai! gyvenimo būdą. Ir štai 
Rytai su Vakarais susiglaus 
ir apsijungs.

Žavėtinai gražus vaizdas! 
Bet jeigu yra. taip sakant, 
brandtiška vaizduotė (ma
no išmanvmu— dramatiškai 
naivi), tai turėtu būti dar ir 
kita — brežneviška (gal ci
niškai reali).

Tiesa, sovietų rinka yra 
milžiniška, bet iki šiolei dar 
nebuvo girdėta, kad kas 
nors būtų joje padaręs pel
ningus susitarimus ar būtų 
pralobęs. ' Vakarietiškųjų 
vaizbūnų iš anksto apskai
čiuotieji pelnai virsdavo 
sapnų pyragais, kurių nebu
vo galima nei Įkąsti, nei at- 
sipiauti. Mat, sovietai yra 
neturtingi ir neturi valiutos 
apmokėti. Todėl jie moka 
galimai žemesnes kainas ir 
dažniausiai perka skolon. 
Atsilygina jie ne pinigais, 
bet žaliavom, už kurias savo 
įuožtu ima aukštas kainas, 
žinodami, kad Europos pra
monė jų labai reikalinga.

"Mes toli atsilikę studija
vime dabartinio kapitalizmo 
laipsnio, nes giliau neišnag- 
rinėiame faktų ir statistikų. 
Dažnai iš adatos priskaldo- 
me vežimus anie neva artė- 
iančią kapitalizmo krizę ir 
ir darbo klasių didėjanti 
skurdą bei išnaudojimą. Nei 
visapusiškai, nei giliau ne- 
pasvarstome stambiausios 
kapitalizmo šalies gyveni
mo.“

Mikojanas tada nurodė, 
kad Amerikoie net penkioli
ka akademinio Ivgio centru 
visaip studijuoja Sovietfją ir 
ios gyvenimo eigą. Kaip ži
noma. dabar vienam tu cent
rų Oklahomos universitete 
vadovauja lietuvis prof. dr.
S. V. Vardvs.

* * ♦

Mikoįano pastaba susi
sukę atgarsio tik prieš dve
jus metus, kada Sovietijos 
Mokslų akademija suorgani
zavo Amerikai studijuoti 
institutą. Pernai jis pradėjo 
leisti snecialu žurnalą: SŠA 
(Sojedinionie Štatv Ameri- 
ki), kuriame svarsto Ameri
kos ekonomika, politiką ir 
ideologija.. Vėliausiame A- 
merikos Information agen
tūros leidžiamame žurnale 
The Problems of Commu- 
nism Harvardo prof. Merle 
Fainsod apžvelgia pirmus 

šio 
Jo

"Žurnalo pasirodymas i- 
1956 m. Į rodo. kad Maskvoje paga

liau suprastas reikalas tiek 
pat atsidėjusiai btudijuoti A- 
meriką, kiek amerikiečiai 
studijuoja Sovietiją. Kadan
gi žurnalo nedaug spausdi
nama. tai aišku, kad jis pa
tenka tik Į išrinktųjų rate
lius. Iš pirmųjų numeriu tu
rinio negalima sakvti, kad 
žurnalo redakcija ir bendra
darbiai turi naują pažiūrą Į 
Ameriką.“

niu skalbiamu muilu muili- Tuo būdu galutinis rezulta- šešis (sausio-birželio) 
no akis. tas yra tas, kad naudą ir pel- rusų žurnalo numerius.

Žurnalo akimis, Amerika, 
kain ir seniau, esanti impe
rialistinio pasaulio vadas, 
kuris pats vra valdomas "fi
nansinio kapitalo“, o šis, 
girdi, siekiąs savo nagais 
aprėpti visa. "laisvaii“ pa
sauli. Amerikos viduje gre
sia juoduku maištavimas, 
jaunimo nepasitenkinimas ir 
didelės gyventojų dalies 
skurdas. Tačiau žurnalas 
numato Amerikos "valdan
čiose grupėse“ sluoksnių, 
kurie s’ekia "pažangiu“ po
zicini. būtent, mažinti karo 
išlaidas, trauktis iš užimtuiu 
nėr toli užsieniuose polici
jų ir labiau rūpintis vidaus 
skauduliais.

Šie sluoksniai, girdi, "svei
kiau žiūri Į Sovietiją“ ir no
rėtų, "kad skirtingu santvar
kų galybės sugyventų taiko
je“. Šalia to. Amerika labai 
ištobulino techniką, pramo
nę ir jos tvarkymą. Čia So
vietijos žmonės, sako. galė
tu daug naudingo pasimoky
ti.

Žiūrovas
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KAS NIBKO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NETEIKIA.

* > *

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAS®,

TAS DUONOS NZFRAM.

Prof. Igną Končių aplankius
Sausio 3 d. dr. Balys Ma

tulionis ir Jackus Sonda ap
lankė savo seną bičiuli prof. 
Igną Končių, kuris šiuo jne- 
tu yra Matulaičio senelių na
muose Putname.

Jie sutiko profesorių ve
žamą mankštintis —• antrą 
kartą gyvenime mokytis 
vaikščioti. Jis svečius paži
no, susijaudino, apsiašarojo. 
Mankštymosi pamoka, žino
ma. buvo atidėta, buvo su
grįžta Į profesoriaus kam
barį ir kalbėtasi.

Profesorius atrodo gerai, 
nesumenkęs. Jis pasakojo, 
kad, gyvendamas pas savo 
sūnų Bristoly, Conn., senu į- 
pratimu kasdien vaikščioda
vęs 2-5 kilometrus pėsčias. 
Vaikščiojęs ir aną nelemtą 
praeito rudens dieną, bet 
staiga lyg iš miego atbudęs 
ir pamatęs, kad esąs ligoni
nėje. Pasirodo, jis netekęs 
sąmonės, kritęs ant žemės, 
bet dėl to tik rankos ir vei
das likęs šiek tiek apdrasky
tas, gi jokia kita kūno dalis 
nelaimėje nesužalota. Bet to 
įvykio rezultatas — kojos 
nepakelia kūno, bijo atsisto
ti. Bet šiaip kojos neparaly- 
žuotos, jis gali jas judinti. 
Sako, galįs gana stipriai jo
mis spirti, bet atsistoti—ne. 
Jam nieko neskauda, gerai 
valgąs ir miegąs.

Profesorius jaučiąs, kad 
sveikata po truputį gerėjan
ti. Vaikščiojimo pamokos 
duoda naudos, ir turi vilties, 
jog greitai galėsiąs ir savo 
kojomis vaikščioti. O tas ko
jas kadaise turėjęs labai ge
ras, mėgdavęs pėsčias toli 
vaikštinėti ir daug mylių y- 
ra jomis nužingsniavęs.

Aplinka gera. Kambarys 
gražus, jaukus, valgis esąs 
sotus, patarnavimas geras. 
Nesąs čia ir visiškai užmirš
tas. Ten pat gyvena senas 
pažįstamas dr. Motiejus 
Nasvytis, prel. Pranciškus 
Jūras. Jie dažnai ateiną pa
sikalbėti.

WATEREURY, CONN.
I

Šaunus Naujųjų Metų 
sutikimas

i Waterburio L. Bendruo- 
Į menė suruošė šv. Juozapo 
i parapijos salėje Naujųjų 
j Metų sutikimą. Grojo pui-
■ kus orkestras, šeimininkės 
j pateikė skanių užkandžių.
: Sutinkant Naujuosius Me-
i tus, trumpą žodį tarė d r. P. j
Vileišis. Sugiedoti buvo A- ■ 
merikos ir Lietuvos himnai; 

| ir Ilgiausių metu. Po to dau 
Įvyko vaišės ir šokiai bei nuo- 
' taikingi pokalbiai. Progą iš-Į
■ naudodamas, prekybininkas i
K. Bagdonas rinko parašus j 
Nijolės Lambrakienės pa- i

j ruoštai peticijai prezidentui' 
;Nixonui, kurioje reikalauja-; 
ma surasti kaltininkus, atsa- i 
kingus dėl S. Kudirkos tra
gedijos ir pažeidusius Žmo- 
gaus teises, ir juos nubausti. •

Pasirašyti po peticija at
sisakė trys lietu. iai. Vienas 
pareiškė, jog nepasirašysiąs, 
nes nenorįs Įkyrėti Ameri
kai. o kiti du — jog Kudir
ka turėjęs laikytis komunis
tinių įstatymų ir nelįsti i A- 
merikos laivą. Tuo tarpu 
buvę Naujųjų Metų sutiki
me svetimtaučiai, neišski
riant policijos nei ugniage
sių atstovų, visi pasirašė. Jų 

į tarpe buvo italu, vokiečių ir 
amerikiečių bei žydų.

K. Bagdonas 

NEW YORK, N.Y.

Savivaldybės derybos 
! su tarnautojais

i Miesto savivaldybė veda 
i derybas dėl atlyginimų su 
' 30,000 policijos tarnautojų, 

11,000 ugniagesių, 11,000 
šiukšlių surinkėjų ir 45.000 
įvairių kitų rūšių tarnautojų 
organizacijų atstovais.

i i
f

Eilinis policininkas dabar 
gauna $10,950 metinės al
gos, o reikalauja pakelti iki.

! $16,000. į

Kur. David Mann su savo 17 mėnesių sūnumi Columbus 
(Ohšo) ligoninėje. Tam vaikui bus įdėtas tėvo inkstas. 
Operacija labai sudėtinga ir brangi — atsieis daugiau 
nei $.35.000. Tą sumą kaupia šio kunigo draugai.

čių kaime, Telšių apskr., ii- E. Hampton, N.Y., A. Ber-
' Amerikon į Nashuą atvykęs tūlis. Waterbury, Conn.. F. 
• 1907 m. čia 1912 m. susituo- Trunce, Norvvalk, Conn., E. 
kė su Domicėlė Akuekaite. Baran, Garden City, Mich. 
Daugelį metų buvo savinin-,
kas išgarsėjusios lietuviškos' J° $1.00: E. Martišius, 

i duonos kepyklos High St.,, Vv rentham. Mass., M. Mi- 
i kurią pardavė, kai miestas Kus, Montreal, Que., P. Gai- 
tą vietą pirko pagerinimam.
Prieš 10 metu su sūnumi

delis, Toronto. Ont., A. 
Kundi, Seatle. Wash., J. Sė
lius. Chicago, 111., E. Mat- 
chulat, Naugattuck, Conn.,

(taip pat geru lietuviškos 
duonos kepėju) nusikėlė gy
venti i Lichfieldą.xkur pirko i A. Zizas, Fhila., Pa.. D. Po- 
sklypą žemės ir pasistatė na-' cius. Brooklyn, N.Y., J. Sin
mėlį. kevičius. Calgary. Alb., P.

Paliko sūnų Stanley ir dvi j Dainius, New Westminster 
dukteris Nashuoj: Stelą i B.C., V. Pečiulis, Tillson- 
Heinrichienę ir Jozefinąj
Duntonienę. Palaidotas šv.į 
Kazimiero parapijos kapi-1 
nėse. šermenimis rūpinosi!
C. F. Kazlausko įstaiga.

» * *

Claire Stončienė paskirta 
oficialia slauge Nevv Searles 
Road mokyklai.

Rep.

CHICAGO, ILL.

Mirė J. Pauliukas

«-»»«»wwww _ «w»w« • » »»»«»»»■»* -.
vių Jaunimas Amerikoje“, 
sausio 2 d. demonstravo ties 
Maclison Sųuare Garden, 
kur tuo metu vyko Maskvos 
ledo cirko gastrolės. Buvo 
lodomi užrašai, padidintos 
S. Kudirkos nuotraukos.

Kaip pažymėjo su televi
zijos atstovais kalbėjusi 
Daiva Kezienė, šia demonst- 
racija kelta mintis, kad 
JAV kultūrinius mainus su 
sovietais turėtų panaudoti 
kaip i ankį Simui Kudirkai 
išgauti. Tą patį vakarą jau
nimo demonstracija parody
ta CBS televizijos kanale 
New Yorke.

Šeštadienį, sausio 9 d., 
ties sovietų misijos Jungti
nėse Tautose pastatu Ne\v 
Yorke buvo lietuvių motinų 
su vaikais demonstracija.

(E)

Įvairios žinios

NASHUA, N.H.

Tautinė veikla. Laukiama 
Sharkio. Mirimai.

Tautinė veikla Nashuoj, 
kaip ir kitose mažesnėse A- 
merikos lietuvių kolonijose, 
stingsta, bet būrelis žmonių 
vis dar palaiko tradicijas. 
Prisidėta prie Balfo vajaus 
ir ruošiamasi kaip nors mi
nėti Vasario 16-ją.

Pasigendama dviejų mi
rusių darbuotojų: ilgamečio 
Balfo skyriaus sekretoriaus 
Petro Savicko ir buvusio 
Darbininko redaktoriaus —
žurnalisto Antano Kneižio.* * *

Advokatai Velishka (jis 
ir teisėjas Milforde) ir Rau
donis deda daug pastangų, 
kad pavyktų sausio 23 d. 
ruošiamas Sporto vakarėlis, 
kurio žvaigždė bus Jack

burg, Ont.. A. Stankaitis, 
Stroud, Ont., B. Kačinskas. 
Malden, Mass., P. Žygalis, 
Li vonia, Mich., P. Žirolis, 
So. Boston. Mass.. A. Bell. 
St. Agathe Dės Moines, Qu., 
A. Bugailiškis, Hamilton, 
O n t.. A. Poškus. Rochester. 

i N.Y. A. Grigaliūnas, Long 
i Island Citv, N.Y.
! Po $0.50: J. Daugėla, 
j Thi ee River, Mass., D. Ma- 
! celis. Baldvvin, Ont., L. Lar- 
kevich. Cumberland. R.I.. J. 
Baltrus, Autum., Me., A.

Gruodžio 20 d. mirė Jo- Zalpis. Kingspark. N.Y., S. 
kubas Pauliukas, buvęs ii- Cibulskis. Stamford, Conn., 
ganietis Vilnies administra-į V. Jasudavičius. Pittsburgh, 
torius, 72 m. amžiaus. Velio-i Pa.. A. Tomas. Brooks. Alb., 
nis į Ame iką buvo atvykęs J. P. Serbus. Detroit. Mich.
prieš Pirmąjį pasaulinį ka- Visiems aukojusiems nuo- 
rą, 1916 m. įstojo į Lietuvių Girdus ačiū 
Socialistų sąjungą, bet
liau nuėjo su komunistais.

vė-!

MAIK1O IR TĖVO 
KRAITIS

Keleiviui aukojo:

kuopa, Miami.Sandaros 
Fla. $20.-

Keleivio administracija 

! NIAGAROS PUSIASALIS

Po $4.50: M. Thomas, 
Morgentovvn. Va., T. Lukša, 
Hamilton. Ont.

Po $4: V. Rupšys, Brock- 
ton. Mass., J. Žemgulys, 
Hartford, Conn., M. Gučius, 
Paw Paw, Mich., S. šneku- 

Įtienė, So. Boston, Mass.. R.; 
Chenkus. Hazleton, Pa., R. 
Veitas, Quincy. Mass.. A. Į 
Šukaitis. Hamilton, Ont., P.

Netekome tauraus lietuvioIt
Gruodžio 19 d. mirė An

tanas Vaškelis. Jis po poros 
i mėnesių būtų minėjęs 80-jį 
gimtadienį, bet tos dienos 
nesulaukė.

Velionis jau nuo jaunų 
dienų buvo liberališkų pa- 
žiūių. Jis mėgo spaudą. A- 
nuomet skaitydamas slaptą 
literatūrą, jos paveiktas ta
po aktyvus socialdemokra
tas. Jis iki mirties sielojosi 
dėl Lietuvos laisvės. Taip 
pat dažnai apgailestavo, kad

Sharkey. Jie sutelkė apie 30
finansiniu rėmėjų, sudėjusių 

Biznieriaus Pr. Bručo peJ. §500? Iokiu būdu tiki. 
žmona Malvina sunegalavo, niasi. kad o-autas už 300 bi- 
širdimi ir buvo paguldyta li- Hetų po $3 (tik tiek žmonių 
gomnėje. Linkime jai grei- salėje telpa) pelnas liks pa-

Krasin. Miami, Fla., J. Dent, jaunimas, turėdamas sąly-
Providence, R.I. ■ studijuoti lituanistiką,

n ' jos vengia ir nutauteja.Po $3.50: J. Yekelunas., s
Prastwick,

Ont.

Iki šiol profesorius netu- Ugniagesiai reikalauja 
rė’jęs akinių, todėl negalėjęs pakelti atlyginimus 25 A. •
nieko skaitytu Dabar juos į- '
sigijęs, galėsiąs įvairiau lai- šiukšlių surinkėjai gauna 
ką praleisti. $9,871 per metus, o reika-

Abu lankytojai prof. Kon-, lauja $1.500 priedo.
: Be to, visi tarnautojai rei- Į 

čius jau nebuvo matę apie kalaują dar Įvairių kitų prie- : 
puspenktų metų, bet dabar du.
jokio didesnio išorinio skir- Į

Savivaldybė, sako, nepa 
jėgsianti tu reikalavimų pa-

tumo nepastebėjo.

Reikia tikėtis, kad, svei tenkinti. Kuo tos derybos 
katai gerėjant, grįš ir seno-1 bajgsis paaiškės vėliau, 
ji gera dvasinė nuotaika. i

i A. Laurinčiukas — Tiesos ! 
Tokiam visuomeniškam i redaktorius

žmogui, koks yra prof. Ignas i
Končius, aišku, visada yra; Neseniai rašėme, kad Al-j 
malonu su kitais žmonėmis'bertas Laurinčiukas numa-' 
pabendrauti, tad jis tikrai Stomas Tiesos dienraščio re- 
džiaugsis, jeigu jo pažįsta- Į daktorium. Dabar galime 
mi ar draugai jį kartais a p-Į pranešti,, kad tikrai jis tom 
lankys ar bent parašys po: pareigom paskirtas nuo:
laiškelį. Jo adresas:

Matulaitis Nursing Home, 
Thurper Road, 

Putnam, Conn. 11378

Lankyti galima kasdien 
nuo 1 iki 8 vai. vakaro.

Naujųjų Metų. Anksčiau tas. 
pareigas ėjo Zimanas.

A. Laurinčiukas ilgesnį i 
laiką Nevv Yorke yra buvęs Į 
Moscovv News koresponden-i 
tu.

Piketavo sovietų cirką

Paragink savo pažįstamus Lietuviškas jaunimas N’ew 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina Yorke, susibūręs į gaivališ-
metams $7.00. kai sudarytą grupę ”Lietu-

Čiau pasveikti ir grįžti namo 
į savo šeimą.

Iš ligoninės grižo Jor«iS 
Gurklys ir sveiksta namuo
se. Jam buvo padaryta gerk
lės operacija. Jonai, stiprėk!

Lietuvių radijo valandėlė 
Jamaicoje surengė Naujųjų 
Metų sutikimą. Buvo graži 
programa ir daug svečių.

M. Diržienė atidarė resto- 
laną Woodhavene. Ten yra 
ir salė susirinkimams.

Lietuvių evangelikų pa
maldos buvo gruodžio 27 d. 
Woodhavene. Po pamaldų 
buvo kavutė, laimėjimų 
traukimas ir dovanų Įteiki
mas mažiesiems.

J. Klevas

JAV SKOLA
Ar žinome, kad JAV-bės 

praeito birželio 30 d. turėjo 
383,427.640.000 dol. skolos. 
Vien nuošimčių per metus 
reikėjo sumokėti beveik 20 
bilionų dolerių. Už tą sumą 
būtų buvę galima grąžinti 
kiekvienai vidutiniškai už
dirbančiai šeimai po $294. 
sumokėtų mokesčių

rapijos kailinėse keliams iš
taisyti.

įdomu, kad prie rėmėjų
prišidėjo ir buvęs Nevv
Hampshire gubernatorius
John W. King su žmona.♦ * *

Iš C. F. Kazlausko šerme
ninės su pamaldomis Šv. 
Kazimiero bažnyčioje palai
dotas Jonas Juozas Saba
liauskas. gimęs Nashuoje 
1916 m., bet paskutiniu lai
ku gyvenęs Audubon, Pa. 
Jis buvo II-jo pasaulinio ir 
Korėjos karu veteranas, sun
kiai negalavo ir mirė Vete
ranų ligoninėje Philadelphi- 
joje. Pa. Paliko Nashuoj tė
vus Antara ir Emiliją, žmo
ną Lucija ir du sūnus — Jo
ną Lovvelhje ir Antaną Au- 
dubone. Pa. Tafp pat seserį 
Oną Olševskienę Nashuoj.

Gyvendamas Nashuoj jis 
mokėsi skraidyti lėktuvu ir 
sykį nustebino šv. Onos mo
terų draugijos pikniką, nu
skridęs ten lėktuvu, tik, de
ja, įstrigo į medį, bet nesu- 
sižeidė.

* * #

Mirė Jonas Pranas Ukry- 
, nas, gimęs 1890 m. Mitkai-

Detroit. Mich.,
St. Catharines,

Po $3: M. Klimas, Brock- 
ton, Mass.. A. Blask.v. Chi
cago, III., A. Pilipaitis. Chi
cago, III., J. Šilinskis, Wind-į knygų, 
sor, Ont.. A. Karlyn, Can-

Šermenyse Lietuvių Bend
ruomenės vardu atsisveikino 
St. Ulbinas. Palaidotas lie
tuviškose Šv. Jono kapinėse

A p , p'/1111”'Port Credit, Ont.A. Baranauskas. Rahama; ,r_,:_
Island, So. America, P. Bei-

Velionis, jau net būdamas 
pensininkas, skaitė Naujie
nas, Keleivį, Tėviškės Žibu
rius ir Nepriklausomą Lie
tuvą. Jis pirkdavo ir daug

ton. Mass.
Po $2.50: P. Simanavi-1 

čius. La Combe. Alb.. F. Na-; 
unchik, New Britam. Conn.

noris, Chicago. III.. Ch. 
rie k, E. Greenville, Pa 
Orbon. Holvoke. Mass_ 
Daun’s. Brighton, Mass.. D. 
čiunrinskas, Chicago. III..
M. Jenkins, Phila . Pa., A. 
Kowatschewskv. B’onx, N. 
Y.. J. A. Partash, Windsor, 
Ont.. N. Puzan. Carlstadt.,
N. J., E. Gerulski. Catskill,Į 
N.Y.

Velionio sūnui Vytautui.

J”" ( marčiai Elvyrai, dukroms, 
y • žentams ir kitiems giminėm 

reiškiu užuojautą, o Tau, 
Antanai, tebūna lengva, 

i nors ir svetima, bet draugin-
ga žeme.

J. Šarapnickas

Po $2: P. White, Kewa-j 
nee. III., N. Jonuška, Ros-Į 
lindale, Mass., L. Bacevi-Į 
čius, Hamilton, Ont.

Po $1.50: P. Sakovich,, 
į Scranton, Pa., J. Stankus, i 
(London. Ont.. J. Staugas,; 
Baltimore, Md.. I. Caunza,

! Meridan, Conn., M. Biga. 
i Easton, Pa.. M. Armin, 
Springfield, III., A. Bayuch, 

Manchester. Conn., J. Doba,

KIEK MĖSOS SUVALGO' 
AMERIKIETIS

Pernai kiekvienas ameri-j 
kietis vidutiniškai mėsos su
valgė 185 svarus (1969 m. j 
— 182 sv.). Tame skaičiuje 
yra 115.1 sv. jautienos, 65.41 
sv. kiaulienos, 3.4 sv. avie-į 
nos.

Yra kraštų, kur mėsos su-i 
valgoma dar daugiau, štai 
Australijoje ir Argentinoje 
kiekvienam gyventojui ten-į 
ka po 211 svarų, o N. Zelan
dijoje net po 222 svarus.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
l>sl. kaina $3

D. Nendre, AIDAS TARP
DANGORAIŽIU, romanas,
365 psl., kaina $5.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl.. kaina $3.00

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

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS, 

Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

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

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

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruolis, 
176 psl., kaina $5.00.

Po Dievo antspaudais-^ 
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dali. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl.. kaina 
$3.00.
CHAPEL B., Algimantas

Mackus, 64 psl.. kaina $3. 
TĖVIŠKĖLĘ As REGIU,

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

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

AUKSINIAI RAGELIAI, 
lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.00. 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,

Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus, 86 psl.. kaina
$1.50.
Poilsis ant laiptų. Vytauto

Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapi’?, kaina 
$4.00.

Diena prie ežero, Aloyzo 
Barono eilėrščiai mūsų ma
žiesiems, Nijolės v'edegytės- 
Palubinskienės iliustracijos, 
40 psl.. kaina $3.00. 
SIDABRINĖS KAMANOS,

Kazio Bradūno oiiėra^ ių 
premijuota* rinkinys 94 
n*L kaina $2.

METU VINGIAI. Alf. T.v- 
ruolis, 176 nsl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo
nas Mekas. 32 ps!., kai
na $1.00.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torin? 221 psi. kaina 75 c,

VYNTTOG ĖS 1R K A K T U- 
SAT. Julijos Svabaitės ei
lėraščiu rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga. 80 ps1 , 
kaina $2.00
AUKOS TAURĖ, Ttasio 

Santvaro 5-ji eiUraščių 
knvga. 150 puslapiu, ma
žiai įrišta, kaina... $2.50.

PLAUK. M ANO T ATVERT, 
P^tro Soęrato eilėraščiai.’ 
111 psl., kaina..........$2.00
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viškojo profesionalaus teat-

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Jubiliejinės iškilmės operos ’ tašinskas, V. Yiržonis ir J.
ir baleto teatre

Tiesos korespondentas J. 
Bagdanskis šitaip aprašo 
Lietuvos operos 50 m. su
kakties minėjimo iškilmes:

"šventiškai pasipuošęs 
Lietuvos TSR Valstybinis a- 
kademinis operos ir baleto 
teatras šiandien sutiko sve
čius, atvykusius i lietuviškos 
operos gimimo penkiasde
šimtmečio jubiliejines iškil
mes. "Traviatos“ scenovaiz
džio fone auksu spindintis 
skaičius ”50“. padabintas 
žalia rūtos šaka, dar kartą 
primena, kad šiuo spektak
liu prieš pusę amžiaus buvo 
atverstas reikšmingas lietu
vių kultūros istorijos pusla
pis — gimė nacionalinė ope
ra.

Scenoje operos ir baleto 
solistai, choro ir baleto tru
pės artistai, dirigentai, reži
sieriai. dailininkai — visas 
kūrybinis teatro kolektyvas, 
kurio menas aukštai vertina
mas respublikoje, šalyje ir 
plačiajame pasaulyje. Drau
ge su jais gamingo amžiaus 
sulaukę operos ir baleto ve
teranai. tarsi liemeningi Lie
tuvos girių ąžuolai tarp tvir
tai išaugusių, vešliai sulapo
jusių savo atžalų... Čia ir pir-

Aleksa. Sceną apipavidali
no teatro dailininkė R. Son- 
gailaitė. Koncertą režisavo 
A. Rudaitis. Vakaro progra
mą vedė respublikos nusi
pelnęs artistas V. Kybar- 

itas“.

Taigi. atrodo, kad operos 
sukaktis tikrai iškilmingai 
buvo paminėta, tik to mi
nėjimo programoje atgiedo
tas privalomas „poteris“ Le
ninui, kuris prie mūsų ope
ros gimimo tikrai niekuo 
neprisidėjo, mus vėl grąžina 
i realybę...

Lietuvis tyrinėja tolimąją 
šiaurę _

j ro penkiasdešimtajame gim
tadienio jubiliejuje.

„Vilniuje „Gintaro“ vieš

butyje Stasys Pilka jau tu
rėjo susitikimų su „Gimtojo 
krašto“ korespondentu Pet
ru Keidošiumi.

„Korespondentui papasa
kojo, kad pirmieji Lietuvoje 
susitikimai labai šviesūs ir 
daug žadantys. Susijaudinęs 
laukia susitikimo su Kaunu, 
savo jaunystės ir teatrinės 
kūrybos miestu.“

V. Žemkalnis vėl dirba

Prieš kelerius metus iš 
Australijos grįžęs architek
tas Vytautas Žemkalnis bu
vo išėjęs į pensiją, bet dabar 
vėl dirba Architekt. restau- 
raciniame institute Vilniuje, 
bet gyvena Kaune.

Automatizuoti telefonai

Ir Lietuvoje nuo gruodžio
Tolimuose Rytuose prie 

Ochotsko jūros Magadano 
mieste (12,000 kilometrų 
nuo Lietuvos) yra Šiaurės 
biologijos institutas, kurio 
direktorium paskirtas jau
nas biologijos mokslų dak
taras Vytautas Kontrimavi
čius.

4 d. nebėra rankinio sujun
gimo telefono stočių. Dabar 
ir ten galima pačiam susi
jungti su norimu numeriu to
je pačioje ar kitoje vietovė
je.

Jeruzalės priemiesty archeologai, vykdydami kasinėjimus, surado skeletą žmogaus, kuris buvęs 
nukryžiuotas prieš 2,000 metu. Kairėje dailininko atkurtas to žmogaus paveikslas, o dešinėje nu
kryžiavimo būdas, spėjamas remiantis archeolo giniais daviniais.. Taigi, jis buvęs kiek kitoks, 
negu mes esame pratę paveiksluose matyti. Jis yra buvęs daug skaudesnis.

Ji mokslus baigė Ameri- j Paragink savo pažįstamus 
koje. Lietuvą paliko maža išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
būdama. Augina sūnelį ir metams $7.00.
dukrytę. •

10 knygų už $2

KITAIP KALĖ PRIE 
KRYŽIAUS

Seniai buvo žinoma, kad

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

senovinėje Graikijoje ir Ro- į 
mos valstybės teritorijoje 
nusikaltėlius kaldavo prie 
kryžiaus. Žinoma, kad ket- j 
virtaisiais metais prieš Kris
tų ir septintaisiais po Kris-,

.v. . , 1970 m. pabaigoje JAV taus daug buvo nukryžiuotamas pnsitaikvti prie siaurės' Q 1 , . - - T. J , i, 1 . , .. spauda, švaistydama lietu- sukilusiu prieš Romos vai- isąlygų ir siaurės gamtos is-1 • -A- • T r «
tekliai.

Instituto pagrindinės ty
rinėjimo kryptys — augalų, 
gyvulių ir žmonių sugebėji

NE TIKTAI ŽYDAI YRA 

NEPATENKINTA 

MAŽUMA

premijuotas romanas 
psl., kaina minkštais virše-

Atsiminimus visuomet j- 
metai, domu skaityti, todėl siūlome 

o įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at- į 
siminiraų knygas: •

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centu.

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

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

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

SocieTzmo 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.

liais $3.15, kietais $3.75.
Atsitiktiniai susitikimai,• MES VALDYSIM PA-

216 psl.. kaina minkštais vir-i ŠAULĮ, paiašė L. Dovyde-; Geri žoš

sėliais $2.50.

vių šuolių į laisvę, Lenkijos džią. Žinoma ir daugiau to-'
maišto ir žydų nuteisimo kiu baudimų, bet iki šiol ne-į I 1 •- • 1 •, 1 •,
atvejus, kėlė ir platesnius buvo rasta daiktinių įrody-į lDlKlt ll SKdltyKlt

• •• „t • u UeSaiVši^nkta^^o\’kbi Sa j Sovietuos gyventojų nepasi- kajp jįe buvo krvžiuo-
nueji Traviatos“ statytojair.e___ J, . tenkinimo reiškinius. Į įami Tik neseniai Jeruza-

Tai‘>

nas, I tomas 268 psl., II to- Į 
mas 24 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kaibų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, ii 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

- r • • • Introduction to modernmus 1940-1945 m. atsimini- LitIluaniaI, pal.ažj Damb.
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psi, didžiausias

jami
leje vykdantieji kasinėjimus

T iptnvns atstovas i Ne\v'k ork Times dienraš- archeologai surado skeletą sntiask Lietuvą atstovas. t H Schwartz 6džio « -
įslinktas tos akademijos na-j 2g d_ strai „Maskvos žmogaus, kuris, matyti, bu- ..

lv meno'nu korespondentu. ( jo; ,,s vonužudytas p, kaUnt prie; • mas, 443 psl. kaina minkš-
kalamas buvo ne taip, rU lis šokiniams,, bet su ido-“............“ ...... ~~

I Paskiri lietuviai neseniai mes es?me įpratę matyti 
- -kipšai iši-vškino savo nena nukryzlu°tą Kristų. Vinys 

Plungėje pradėta gaminti | si®®nkini^ą Sovietų Są- buvo kaIami ne per plašta'! NEPRIKLAUSOMOS LIE

atlikėjai, ir vėliau teatro! JunS’0S, Mokslų akademijos.ir ____„ . __ ___  ____ _
gretas papildę dainininkai, nai‘iu korespondentu, 
baleto veteranai.“

Po direktoriaus 
vadovo V. Laurušo kalbos, Į 
kurioje jis apžvelgė operos- j 
baleto 50 metų veiklą, ir; 
gausybės sveikinimų „lietu-! 
višku 'Ilgiausių metų* svei-j 
kinimu iškilmingai užbaigia 
„Varpo“ choras...“

Plungėje dirbtines odos 
fabrikas

o.irbtmė oda kurios šiais • žinovai žino,' kad kas, o aukščiau per rankų
meta,s numatoma palmių- e_ kau,us kryžiaus
ti 3 mil. metrų, o 19’ 

skamba 20 mil. metru.
m.-

„Jaudinančiai 
šventiškas Violetos ir Alfre-i
do duetas iš mūsų tradicinės! Tai vienintelis tokios rū- 
naujametinės „Traviatos“, j sies fabrikas Pabaltyje. 
kurį dainuoja buvę ir dabar-j
tiniai šių operinių vaidmenų i Ką sako Lietuvoje apie 
atlikėjai — E. Čiudakova, I. Į gydytojų premiją 
Ylienė, G. Krasauskaitė, A. į
Vasiliauskaitė, D. Juodikai-j O^io lietuvių gydytojų 
tė, V. Kuraitė, J. Byra, K. i draugija kasmet skina 
Gutauskas, V. Česas, V. A-PL000 premiją. Pernai ją
dąmkevičiu; 
E. Kuodis.

V. Noreika ir

„Po oficialiosios minėji
mo dalies operos ir baleto 
meistrai surengė didelį kon
certą. Jame dalyvavo operos 
veteranai A. .'taškevičiūtė 
ir A. Kučingis, solistai V. 
Noreika. J. Stasiūnas, E. 
Saulevičiūtė, E. Čiudakova, 
K. šilgalis, R. Marijošius, V. 
Daunoras. E. Kaniava. N. 
Ambrazaitytė. A. Lietuvnin
kas. H. Zabulėnas ir kiti o- 
peros solistai, choro ir or
kestro artistai, atlikę popu
liarias klasikų ir lietuvių 
kompozitorių arijas, roman
sus, dainas. Baleto artistai 
parodė scenas iš P. Čaikovs
kio "Miegančios gražuolės“ 
ir L. Minkaus „Don Kicho
to“.

Teatro jubiliejinės iškil
mės baigiamos V. Laurušo 
kantata "Lietuva dainuoja 
Leninui“, kurią įkvėptai dai
nuoja operos solistai, choras 
ii- jaunieji „Ąžuoliuko“ dai
nininkai.

paskyrė katalikų filosofui 
dr. A. Maceinai už jo veika
lus. Vienas senosios kartos 
gydytojas iš Lietuvos štai 
ką apie tai rašo:

„Teko girdėti, kad Ameri
kos lietuvių gydytojų d-ja 
(bene Chicago’j) premijavo 
A. Maceinos kunigišką veik
lą. Pas mus tatai sukėlė ne
mažai ironiškų pastabų. 
Liūdna, kad Amerikos lie
tuviams eskulapams (gydy
tojams, Kel. red.) savo pro
fesijoje reikia ieškoti pagal
bos pas šventeivas. Reikia 
galvoti,, kad patys ko nors 
geresnio sukurti nepajėgūs. 
Gal pas jus dar tebegydoma 
švęstu vandenėliu?“

Stasys Pilka Lietuvoje

Buv. nepriklausomos Lie
tuvos vienas žymiųjų dramos 
aktorių Stasys Pilka dabar 
vieši Lietuvoje. Vilnis apie 
jį šitaip rašo:

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke-

VERGIJOS KRYŽKE- 
LIUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienės tremties 
atsiminimų atsiminimų I to-

tais viršeliais $5, kietais $6.
mumu skaitys ir suaugusieji.t LIETUVOS VYČIO PĖD- 
Kaina ............................ S6. i SAKAIS, Juozo Strolios įdo-

TUVOS PINIGAI, Jono K.
Kario, 225 psl., kaina $5.

sama ir daugiau nusivylimo menojo mieto dar buvęs pri- • RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
ženklų... tai liečia baltus, kaltas trumpas skersinėlis, į ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
ukrainiečius ir kitus...“ ! kad kūnas lyg prisėdęs ga-

. , . . . „ , : lėtų geriau laikytis ir nenu-
Autonus, palyginęs zydjl; dribtu, o kojos buvusios dar 

siekimus pabėgti is Sovieti-. kjek su,enktos Tai bent 
jos ir lietuvius, savo gyvy-, archeologai spėlioja g ras_ 
bes stačiusius pavojun. pa
brėžė: „Tai tik mažytė, vos 
pastebima mažumų nepasi
tenkinimo Sovietų Sąjungo-i

zas Liūdžius, 246 pusią
piai, kaina.......... $3.00
ANTANO ŠKĖMOS RAŠ-

staciusius pavojun. pa- tų nukrvžiuoto žmogaus lie-i čelesta,'Balta drobulė)?Įriš-

TU I tomas (Nuodėguliai ir; TUVOJE, Jono Budrio at- 
kibirkštys, Šventoji Inga,

mai, 176 psl. kaina $2.00.
Viktoras Biržiška, DĖL 

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- ir moderniausias angliškai 
nimai (1920-1922 m.), 312! kalbantiems lietuvių kalbos 
psl., kaina minkštais virše-Į vadovėlis, kaina $7. 
liais $2.50, kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA LIE-

je milžiniško ledo kalno vir-

kanų.
CHICAGOS

Ar skaitytos?simimmai. 224 psl.. kaina 
$2.50.

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Audėno atsiminimai 
227 psl., kaina........... $4.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ................... $3.75

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75,

KATALIKU
TURTAI

šunėlė“.. Esą, Kremlius bi- Chicagos Romos katalikų 
j°> j°g tie reiškiniai gali su- arkivysgupijai priklausantis 
kelti didelio masto krizę...
„Ūkinio pobūdžio ir mažu
mų nepasitenkinimas griau-! 
na sovietų galios pagrindus 
ir galėtų turėti rimtų pada
riniu ateičiai.“

(E)

ta, 500 psl. Kaina $6.00. 
LIETUVIŲ LITERATŪ

RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K, Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novele,

turtas yra 85.505,000 vertės., g. Santvaras apie dramatur- 
Arkivyskupijoj yra 456 baž- gįja< y. Kulbokas apie kriti- 
nyčios, 420 pradžios. 80 vi- ką, J- Girnius meta žvilgs- 
durinių mokyklų ir 4 kunigų nj j visą ta literatūra apla-
seminanjos.

KIEKVIENO LIETUVIO 

ŠVENTA PAREIGA

Kai K. Bagdone duktė at
vyko linkti parašų peticijai 
prezidentui Nixonui, ji buvo 
paklausta: „Kas tave įgalio
jo rinkti parašus?“

— Simo Kudirkos krau
jas. Lietuvos žmonių laisvės 
troškimas — kiekvieno lie
tuvio šventa pareiga! — at
sakė.

Ji gyvena North Havene. 
Lietuvių tenai nėra. Sako, 
sunkus darbas kalbinti žmo
nes, kurie nieko bendra su

Transporto ministras John Vol-

isą tą literatūrą apla 
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
čius duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10. 

j. PAULIUS AUGIUS, 284 
i dideli puslapiai, šio Įžymaus, minkštais $2.50.
| dailininko paveikslai ir A.! UETUVA BUDO Stepo- 
i ^uiausoO bei~ T. Valiaus no Kaįrjo atsiminimai. 416 
straipsniai puošniausia kny-, ps] kaina....................$2 00
ga, kaina $17.50. TAU, LIETUVA, Stepo-

KĄ LAUMES LEME no 480
Ta; rašytojos Petronėlės Ra q(

Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa 
lomėją Nėrį. tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy- 

J ne, 234 pusk. kaina S3.
BALADĖS, šitoj labai 

gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep

DIENOJANT, Kipro Bie- 
anio, 464 psl., kaina....$2,0f

PENKTIEJI METAI, Kų> 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ....................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to

"Plačiai žinomas emigra-į lietuvybe neturi. Vieną pe 
cijoje aktorius dipukas Ste-j ticiją su parašais jau pa
sys Pilka, pakviestas Lietu-' siuntė prezidentui, o kitą su Sm,th? pripažino geriausiu pra 

„Šventiniame koncerte di- vos teatro draugijos, nuvy- maždaug 200 parašų pasiųs ėjusiu metu Miiruotoįu — Dri 
rigavn R G~ni įsas, <’h Po- ko i Lietuva dalyvauti lietu- tuojau, po Naujųjų Mėty. VPr ”f ,h’* >•••''

SU parašais jau na-lpe s-’ Texaso l iksio vairuotoją

mas, 300 psl.. kaina ...... $2
tymos Maironio baladės. Tai ATSIMINIMAI IR MIN- 
knyga, labai tinkama dova- TYS, dr. Kazio Griniaus.
noms. Kaina............... $6.00 n tomas. 336 psl. kaina $5

Amerikos lietuvių politika. NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
parašė d r. K. Šidlauskas, i- TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
vadas dr P. Grigaičio, kai- polo Skipičio, 440 puslapių, 
na S i 50 kaina .....,.................. $5.

Kritusieji už laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

Rugsėjo šeštadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00.

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl.. kaina $5.00.

Be namų, premijuota a- 
pysaka. parašė Andrius No
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose. parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Rimai ir Nerimai, Vaiž- 
ganio, 55 psl. kaina $2.00.

Asmenų, dievybių ir dic?- 
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl.. kaina 
$3.00.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
•onėlės Orintaitės, 234 psl., 
taina ..............................S3.

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

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, \ aižgan- 
to straipsniai. 40 psi.. Kai
na $1.00. _ _
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Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Italijoje tik neseniai priimtas Įstatymas, kuris leidžia 
skyrybas. Nuotraukoje matome pirmąją porą. pasinau
dojusią naujuoju skyrybų įstatymu. Tai Alfredo ir Geor- 
gia Luisą Cappi. Su motina jų 7 metu amžiaus sūnus.

— Maik, važiuokim Bra- — Nu, tai čia juk ne ver- 
zilijon, ba čia sušalsime, gija, Maiki.
Smego iki kaklo, o nuo 
čio liežuvis sustingsta.

sial-

— Užtai, tėve, malonesnis; 
bus pavasaris.

nes mažumos laisvai vartoja ras. O vergų prekyba pasi- 
ir savo kalbas. Politiniu po- lieka kaip buvus, 
žiūriu Brazilija yra respub
lika, bet dabar ją vai- — Nu, tai atrodo. Maiki, 
do bjauriausias diktatorius kad mūsų Amerikoj vistiek

IŽSAkYMO BLANKA

l'žsakydar.’.i prie norimo revolveriu ir šoviniu kiekio 
stovinčią žvaigždutę apveskite ratuku.

VISAME PASAULYJE GARSUS

BREVETTA TA
AŠARINIŲ DUJŲ

PISTOLETAS

šis ašarinus pistoletas yra visikai pana
šus į tikrąjį revolverį. Jis labai naudin 
gas žmonėms, kurie dirba vieniši, tam
sio-e vietose ir yra reikąlingi apsaugos. 
Vyrai tą ginklą gali duoti savo žmonom 

ir dukterim naktį apsisaugoti. Daug pramonės įmonių juo nau
dojasi. Iššovus sulaiko užpuoliką, bet jo nesužeidžia amžinai. 
Jam laikyti nereikalingas leidimas, bet jis neparduodamas ne
pilnamečiams. Vieną kartą užtaisius, iššaunami 6 šoviniai. Su 
pistoletu siunčiami 6 šoviniai pilni ir 6 repilni praktikai. Pinigai 
sumokami iš anksto. Į pistoleto kainą įskaičiuota 12 šoviniu ir 
persiuntimo išlaidos.

generolas Emilio 
ei. Sakau dabar, 
niau buvo kitaip. Brazilija zilijon 
buvo Portugalijos kolonija, 
paskui pasiskelbė nepriklau-i 
soma karalyste, paskui de
mokratine respublika ir ga-, 
lų gale diktatūra. Prieš kiek 
laiko, būtent 1955 metais,; 
respublikos prezidentu bu
vo išrinktas Juscelino Kubi- 

jtschek, ir pradėjo kilti pra
monė. Paskatintas to pakili
mo. Kubitschek užsimojo 
pastatyti
sostinę Brazilią. Su tuo au
gimu prasidėjo didžiausia 
infliacija ir netvarka. Buvo

¥ t (iun-unit — $15.00 

¥■ 2 Gun-ui.its at $1 1.50 va.— 
totai $2».00
3 Gun-units at $1 t—$$12.00 
I Gun-units at $13—$52.00 

¥6 Gun-units at $12—$72.00 
E\tra Buvęs of Tear

Gus Shells $2 per bux 
¥ E\tra Bo\es of Blanks —

$1.25 per bo\
¥ Holslers $2 e ach.
Visa tai siunčiama drauge su 
revolveriu ir apmokamos per
siuntimo išlaidos.

CHEROKEE INSTITUTE

Dept. KL 70 

5920 Nall Avenue 
Shavvnee-Mission. Hansas 66202

— Bet vergų pirklys me
luoja, tėve.

- Ar je?

— Kai tik agentas prista-

Medi- geriau, nors ir šaka. Bet pa
neš se- kentėsim per žiemą, o Bra- 

nevažiuosim.

LINKSMAI VALANDAI

Pragaras ar rojus?

Kartą buvo paklaustas! 
garsusis filmų aktorius Čap-' 
linas:

— Kur jūs norėtumėte’ 
patekti po mirties — i pra-

nauja respublikos ^aia. ai i lo^j
— feurku iš karto atsaky

ti. — tarė aktorius. — Dėl 
geresnio klimato reikėtų pa

turint gal- 
norė-

tusi išsirinkti pragarą...

išrinktas naujas prezidentas! 10^’. ^e" lU1“
Janio Quadros, bet išsilaikė vojegerą visuomenę.* _ . . _ tnei įccnoti bf t nvirvuro

— Maiki, jeigu taip bus 
ilgiau, tai pavasario nesu- _ . v
lauksime. Sušalsime kaip ta- :^° ūkininkui atvežtą^ veite3jVal< 
rakonai. Jes, važiuokim Bra-! ū’ parduoda jį už 25 dole- nep
zilijon.

— O Brazilijos gyvento
jai norėtų atvažiuoti čionai, 
tėve, nes jiems tenai pei

lius, tada jau ūkininkas kal
ba. Sako, aš tave nupirkau, 
ir dabar jau tu būsi mano 
darbininkas. Pirmiausia tu 
turėsi man atidirbti už ke-

daug karšta. Dirba be cha-į horę čion atvažiuojant. Pas- 
, . , ; kui turėsi man atidirbti, kgpanų, nuogi, o vabalai kan-i

džioja. Be to, tave gali pa- as tave užmokėjau. Dar
bas bus nuo saulėtekio ik' 
saulėleidžio. Pasišalinti iš 

— O ką jie man padarys mano ūkio negalėsi. Paval- 
pagavę? ' Į gyti čia gausi. Bet nebus ne:

i gėrimo, nei moterų. O ka

gauti vergų pirkliai.

Ką tik gavome:
MUSU SKAITYTOJAMS

Nors ir labai nemalonu, bet, rimtų priežasčių verčia
mi, turime pranešti Jums, mieli skaitytojai, kad , 1971
metų Keleivio metinė prenumerata yra pakeliama iki 7 
dolerių, o pusei metų — iki 4 dol.

Ne paslaptis, kad paskutiniais metais medžiagų, ma
šinų pataisymu, važmos ir visos kitos kainos bei mokesčiai 
taip pakilo ir vis dar kyla, kad senom prenumeratos kai
nom jau nebeįstengiame visų skylių užkaišioti.

Mes tikime, kad Jūs suprasite šią padėtį ir dėl vieno 
pakelto dolerio neatstumsite savo seno bičiulio* Keleivio 
nuo savo durų ir nenutrauksite su juo draugiškų ryšių.

K e 1 e i v i o administracija

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

Laumė Daumė, eiliuota 
pasaka vaikams, gausiai i- 
liustruota. parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai
na $4.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

. Versmės ir verpetai, aki-
, mirkų - straipsnių rinkinys 
i praeities ir artimų dienų ak- 
j tualiais klausimais, parašė 
' Bronys Raila, 351 psl., kai- 
į na $5.00.
I

Bažnyčia ir pasaulis, Baž
nytinio gyvenimo kaita po II 
Vatikano susirinkimo, para
šė Antanas Maceina, 155 

i psl., kaina $2.00.

tik 6 mėnesius. 1963 metų 
pabaigoj Brazilijoj buvo jau 
visiškas chaosas. Sekančiais 
metais, Washingtonui mirk-j 
telėjus, Brazilijos armija' 

s padarė perversmą ir paėmė 
aidžią i savo rankas. Ge

nias Branco paskirtas 
prezidentu. Jis tuojau užda
rė darbininkų unijas, stu
dentų organizacijas, suvar
žė spaudą ir pradėjo mėtyti 
iš valstybės tarnybos civili
nius tarnautojus, pakeisda
mas juos karininkais. Wa- 
shingtonui tokia taktika, 
matyt, patiko, nes karinin- 
ku diktatūrai tuojau paklo
jo 500 milionų dolerių para
mos ir paskui davė po tiek 
Kasmet. 1966 metais gen. 
Branco paskyrė "rinkikus“. 
<ad "išrinktų“ jo pastatytą 
Kandidatą i karo ministe- 
įus užimti jo paties vietai. 
Taip buvo pastatytas gen. 
’osta e Silva, naujas dikta- 
orius. Norėdamas "sužmo- 
linti“ militaristų diktatūrą, 
šis generolas leido išrinkti i: 
eva parlamentą. Bet ne
rūkus ji uždarė, paskelbė 

sustiprintą cenzūrą ir už
gniaužė visas organizacijas, 
sūrios dar nebuvo sunaikin- į 
o? jo pirmtako. Taip mirė, 

3razili.jp je visokia laisvė..
Bet Amerikos milionų dėka 
ekonominė krašto būklė pa
maišė, ir diktatūra gali di- 
Ižiuotis, kad tai jos nuopel-

Voltero recenzija

Jaunas dramaturgas per
skaitė garsiajam prancūzų 
rašytojui Volterui savo pje
sę ir. laukdamas atsakymo 
tiesiog apmirė.

— Ką aš jums galiu atsa
kyti, jaunuoli? — po ilgos į 
pertraukos i darė Volteras.! 
—Tokias pjeses jūs galėsi
te rašyti, kai būsite senas ir 
garsus. O iki to laiko jums 
reikės rašyti žymiai geriau. 

Pikaso ir gydytojas

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 197 1 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina $1.50

(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes
niais kaip 10 centų vertės)

Visuomet "Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo-
1 pedija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bus ir šis 
kalendorius.Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo achesu:

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincev?- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kainą minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

Žinomas prancūzu gydy-į 
tojas pasakė narsiajam mo-į 
dernistui dailininkui Piką-j 
so:

— Kaip anatomijos žino
vas, aš tvirtinu, kad, žiūrint 
iš gydytojo pozicijų, jūsų 
paveikslų žmonės sukelia 
daug abejonių.

— Gali būti. — atsakė Pi-| 
kaso. — Bet aš jus galiu už-į 
tikrinti, kad jie gyvens ii-' 
giau. negu jūsų pacientai. 

Paslaptis

— Yra viena paslaptis, 
kuria vvrui sunkiausia išlai-t •/
kyti, — kartą pasakė rašy
tojas Markas Tvenas, 
jo nuomonė apie save.

”L. ir M.“

1 skola bus atidirbta, tau busj 7
; pranešta. Tai viskas. Dabai 

Ką tu čia dabar! Juk stosi Į darbą. Tai matai, tė-
' ve, koks Brazilijoj rojus.

— Parduos vergi jon.

vergija
kinta.

seniai jau panai-

— Ne Brazilijoj, tėve. 
Neseniai skaičiau, kad Bra
zilijos pietuose, kur labai 
karštas klimatas, ūkinin
kams trūksta darbininku.

— Bet 
lietuviu, ar

Brazilijoj yra 
ne?

n

todėl

— Yra, tėve. Kai karinin
kai 1926 metais nuvertė de
mokratinę Lietuvos valdžii 
ir prasidėjo pažangių žmo 

išsivystė nauja vergi-' nių persekiojimas ir dar ki
jos forma. Tam tikri agen-| l0 ūkio krizė, tai 28,571 
tai vilioja žmones iš šiaurės’lietuvių pabėgo į Braziliją 

nes po Pirmojo Pasaulinic 
karo kelias į Jungtines Yals 
tybes buvo apribotas ir su 
varžytas. 1939 metais Bra 

j zilijoje buvo jau apie 35,00( 
lietuvių: daugiausia jų susi 
spietė Sao Paulo mieste. Ka 
kurie Įsitaisė žemės ūkyje 
dar kiti mėgino kurtis biz- 
niuose. Išdygo keletas drau
gijų, ir pradėjo leisti laik
raščius, kurių iš viso buve 
her.e keturiolika. Bet pradė
jo kilti nesutikimai, ir kul-

į pietus ir tenai pardavinėja 
juos ūkininkams po $25.

— Nu, tai aš į pietus ne
važiuočiau.

— O ką darytum šiaurėje 
be darbo ir duonos?

— Ar 
nėra?

tai šiaurėje darbų

— Kad ir yra, bet visiem 
jų neužtenka, todėl yra daug
bedarbių. Bet ir tie. kurie tflrinfa ]įetuvi išeivlJOS vd. 
dirba, sunkiai gyvena. To-jdas Brazilijoj užtem0. B

pirmųjų laikraščių neliko nė 
vieno.

— Pasakyk man daugiau 
apie Braziliją.

— Brazilija yra didžiausia 
Pietų Amerikos valstybė.

lengva

--------X------ ------ «------ ----- 1----- ------JT ------B------■ > " L fil i

dėl vergų pirkliam 
juos vilioti į pietus, nes tei
sybės jie nepasako. Jie kal
ba, kad pietuose esąs visai 
kitoks gyvenimas. Girdi, 
gausi per dieną $1.50 pini
gais. gausi gerai pavalgyti Į 
ir gerą guolį. Jokių išlaidui
nėra, todėl, ką uždirbsi, tą; tėve. Pagal 1970 metų ap- 
ir turėsi. Galėsi ir moterį Į skaičiavimą, ji turi 93.305 
parsitraukti, ir ją ir vaikus, į 000 gyventojų. \ alstybinė 
jei turi. kalba portugalų, bet tauti- Iž&šsžss.
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KELEIVIS 

636 E. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

Ką tik išleista knyga, kurią parašė St. Michelsonas.
Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė.

Taj! kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, j kas tekstas su Nado Raste- 
kodėl sukilo ir 1.1. Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase ni° anglišku vertimu ir Juo- 
klaūsimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. -Jos 
kaina tik $2.00.

The Forest of Anykščiai,
Antano Baranausko lietuviš-

zo Tininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

Tik ką dabar išėjo iš spaudos kun. M. VALATKOS 

parašyta knyga

Dž laisvą lietuvį
Knyga iškelia ir nagrinėja daugelį išeiviui- ir Lietuvos 
klausimu. Ji turi 408 puslapius, kaina $•">. >0. Gaunama 

šiuo adresu:
Z

Kun. M. Valatka

1713 N. Sumer Avė..

Scranton. Pa. 18508.

Ją galima gauti ir Keleivyje

Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Sudermann. išver
tė V. Volertas, 132 psl., kai
na $3.00.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nu veiklos. 254 psl., kaina 
$4.50.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl.. įrišta, kaina $7.Ov.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove-
> lių. parašė Aloyzas Baronas,

Apie ją "Europos Lietuvis“ tarp kitko rašo:
"...S. Michelsonas duoda mums ir po žiupsni geogra

fijos ir istorijos, pakalba apie senovės karus ir kultūrą, 
papročius ir religijas, pavergimus ir sukilimus. Dė. to jo 
knyga, tiesa, nors ir nedidelė, išvirsta į enciklopedijėlę, 
kurios su Įdomumu pasigaus noris su Afrika susipažinti, 
bet šiaip su knygomis neapsikrovęs. Svarbiausia, kad
skaitytojas tuose aprašymuose užtiks visokių vaizdingų 
ir įsimenamų pavyzdėlių. Pavyzdžiui, labai įdomus Etio
pijos aprašymas — visos karaliaus tuštybės, kurios kai
nuoja milionus. ir baisus įžeidimas, jei tą kraštą norima 
laikyti juodųjų. Apie negrų tautas, jų gyvenimo būdą ir 
papročius taip pat surinkta nemaža įdomybių.

. ..... TT’* 224 psl.. kaina $4.50.Apie trečdalis knygos paskirta nusviesti Amerikos 1 
negrų gyvenimo praeičiai ir dabarčiai. Elegiški Stepono Kolupai-

Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“ į los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai- 

i na $1.00,

3razili.jp
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MOTERŲ SKYRIUS
KAZYS BARĖNAS

ŽVIRBLIAI
(Tęsinys)

Jis šypsosi, o Veronika galvojo apie tą buvusį kareivį. 
Ar jis čia pasakoja jai savo fantazijas, ar iš tikro suvalgė 
visą kepaliuką iš karto? Tiesa, ji atsimena, karo metais 
ir jai lįsdavo sausa duona. Jeigu būtų davusi sau valią, 
jeigu kada nors nebūtų vis pagalvojusi apie rytdieną ir 
vis riekes kišusi. kad pasiektų soties ribą, tai gal ir jai 
būtų iš karto sulindęs visas kepaliukas. Juk niekuomet ta
da ji nepajusdavo, kad jau soti, nuolat galvodavo apie 
valgį, net ir po pietų ar po vakarienės. Tai tas didysis Ma- 
šalis gal ir šiandien dar jaučiasi alkanas. Bet duonos da
bar jis gali nusipirkti jau kiek nori.

— Tau reikėtų, Antaniuk, daugiau mėsos, daugiau 
sviesto valgyti. — tarė ji.

— Aš valgau, ponia.

— Sunkiai dirbi, tai reikia gerai valgyti.

— Aš valgau. Aš valgau fabrike, valgau namie. Par
sinešu šeštadienį kalną duonos, lašinių, tai kad prisitašau, 
net raugėju. O kartais nubundu naktį alkanas, vėl prisi
tašau. jei turiu, ir iš naujo užmiegu.

Veronika pagalvojo, kad net ir sunkų darbą atlie
kančiam šiam vyrui tarytum neįprastas turėtų būti tas 
valgymas — lašiniai, duona net ir naktį. Tačiau argi visi 
žmonės vienodi? Yra juk ir pasaka apie Jurgį besotį. Yra 
niekad nepasotinamų žmonių. Gal Mašalis šitaip sudėtas. 
Nuo to karto, jei valgykloj susitikdavo, ji visad savo pu
dingą jam atiduodavo. Nors šitaip padarys žmogui malo
numą ar atsidėkos už sunkių dėžių tampymą ir pagalbą ’ 
jai. Pirmą sykį, pastačiusi prie po lėkštę su pudingu, ji į 
taip pasakė:

H

— Mėgsti, tai suvalgyk. Lengviau bus dėžes tampyti. • 
1

Spaudoje \is dažniau rašoma, kad Britanijos karalienės 
sesers Margaretos santykiai su savo vyru lordu Snow- 
denu yra gana pašliję ir kad jie susitarę skirtis, bet ofi
cialiai ta žinia paneigiama. Nuotraukoje Margaret su sa
vo vyru lordu Snowdenu.

PORTUGALAI SUSIPYKO 
SU POPIEŽIUM

RADO $800,000 BATŲ 
DĖŽUTĖSE

Portugalija labai katali-' Springfielde, III., mirė bu- 
kiška šalis, bet dėl politikos vęs Illinois valstijos sekreto- 
susipyko net ir su popiežių- rius Paul Pawell. Jo bute 
mi. Priežastis tokia: testamento vykdytojas rado

daug batų dėžučių ir, jas
Prieš kiek metų Rytų Af- j tikrindamas, jose irdarkon- 

rikoje Portugalija pasiglem-' servų dėžutėse užtiko pa

Henrikas Radauskas

žė salą ir pavadino ją šv. Se 
bastijono (San Sebastian) 
vardu. Vėliau įrengė tenai 
uostą savo laivams ir įkūrė 
koloniją. Dabar salos gyven
tojai prieš tą okupaciją su
kilo ir pradėjo varyti portu 
galus laukan. Sukilimui mal
šinti Portugalija nusiuntė 
150,000 kareivių armiją. 
Prasidėjo kruvinos kovos. 
Per vieną susirėmimą armi
ja išskerdė 1,600 žmonių.

Portugalija turi tenai ir 
dauigau kolonijų. Jų gyven- 

* tojai sudarė partizanų ko
mitetą ir reikalauja joms vi
soms nepriklausomybės. To 
komiteto trys nariai nuvyko 
ir pas popiežių prašyti už
tarimo. Popiežius juos priė
mė ir išklausė jų skundų.

slėptų pinigų $800,000.

Kodėl Pawell tiek daug 
pinigų laikė paslėpęs save 
namuose, o ne banke, tega
lima tik spėlioti. Gal tai bu 
vo nešvariai uždirbti pini 
gai, kuriuos norėta nuslėpt 
nuo mokesčių įstaigos.

Viso labo Pawell palike 
apie $2 mil. vertės turto.

AMERIKOS ŽMONĖS 
RIEBIAUSI

U.S. Public Health Ser
vice norėjo sužinoti, ku 
žmonės geriausia maitinas, 
ir padarė tuo tikslu tyrinę 
jimą. Į talką buvo pakviesti 
Harvardo universiteto sta
tistikos ekspertai. Surinkti 
daviniai parodė, kad, lygi-

GĖLĖ IR VĖJAS

Gėle pasakė vėjui, kad ji pražys rytoj,
O vėjui pasigirdo, kad ji pasakė „tuoj“, —
Tas pakuždėjo broliui, o brolis dar kitam, 
Jauniausiam ir linksmiausiam, kvailam ir nerimtam.

Ir tas atvėrė debesį ir ėmė pilti lietų «
Ir saulės kresni išpūtė, kad ji karščiau spindėtų,
Ir visą kaimą sujaukė ir dūko be galvos 
Ir trankės klausinėdamas, kurios ji bus spalvos.

Ir nutarė nelaukusi prašyst gėlė gera,
Ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara, —
Gėlė baltai pražydo, ir baitą gėlę tą
Lingavo vėjas šaukdamas: „Balta, balta, balta...“

Del to Portugalijos valdžia su ki
ir supyko. Savo įtūžimui pa- j ventojai dauįausia
demonstruoti j. nutraukė nutukJ j Va]stJ'iju
diplomatinius santykius su 
Vatikanu ir atšaukė savo 

j ambasadorių.

— Tai gal tamsta, ponia. nori. 
lašiniu su duona uždėsiu.

— Suvalgyk.
Ir jis suvalgė, Veronika matė.

Man užtenka. Aš dar i sssąsjaųs;: -U-* -L.*

Kame moterys pernai laimėjo?
1

Ji. be to, matė Mašalį mieste šventą dieną ir vasarą I Dr. Mina Rees 
ir dabar rudenį. Vasarą jis eina senu užadytom alkūnėm Amerikos mokslo pažangos 
švarku, o žiemą purvinu lietpalčiu. Tai tie patys drabu- i draugijos piezidente. 
žiai, kuriuos jis dėvi eidamas į fabriką. Veronika net pa- .. .
sibaisejo tuo jo švarku. Turi būti žmogus visiskas bepini- j
gis, jeigu šitaip jau net ir šventą dieną vaikščioja. Taip, čia j prezidente> 
jo niekas nepažįsta, vien tik fabriko darbininkai. Bet Į

ROiMANAl
Birutė Pūkelevičiūte, —

Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas,
•04 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA-
JAULIAI, romanas, 265 psl. 
;aina $3.50.

Jurgis Gliaudą, DELFINO
:ENKLE, premijuotas ro
maus, 234 psl., kaina $2.50

Albinai Baranauskas,
ARKLUPĖNUOSE, pre
suotas romanas, 224 psl., 
liną $2.50.

Aloyzas Baronas, PAVA-
ARIO LIETUS, 261 psl.,

<aina minkštais viršeliais 
2.59, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIG-
OTAS RYTAS. 166pusL,
(aina $2.50. Gaunama Ke- 
eivio administracijoje.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS. premijuotas ro-

vyrai. Esą, tik Romos italai 
,’gali savo nutukimu prilygti
Į amerikiečiams. Paprastai, o- j manas, 2 7 9 psl., kaina $3.50. 
| landai yra laikomi gerai be- j
simaitinančia tauta, tačiau! Andrius Valuckas, NE- 

j amerikiečiai ir 'juos prašoka MUNO SŪNŪS, romanas iš
Prieš kiek laiko subank-j 

rutavo Hartford - New Ha-’ Jungtinių Valstijų 
ven - New York geležinke-' 1YS- kurios labai 

‘ lis, kuris jungė tuos miestus tukimo ir visokiais būdais.
• su Bostonu. Vėliau užsidarė save liesina, yra gerokai rie-! 
keleivinis geležinkelis Ver- besnės už Kanados moteris.’

BANKRUTUOJA JAV 
GELEŽINKELIAI

' monto valstijoje, kurią jis 
' jungė su Bostonu. O 1970 
, metais paskelbė bankrotą ir į 
; Penn Central Railroad, di-; 
’ džiausiąs geležinkelių tink

išrinkta land, vykdant laivyno Tek
ate II projektą.

Dr,
ta JAV bažnyčių tarybos

Atstovei Martha Griffiths 
iš Michigano pavyko prieš 
43 metus pasiūlytą Lygių 
teisių papildymą įnešti į at
stovų rūmų posdį.

suvalkiečių ūkininkų sukili- 
mote- mo 1935 m., I tomas, 280 

kaina $3.00.vengia nu-; ps

KAREIVIAI NORI 
LAISVĖS

Andrius Valuckas, NE-sanus
MUNO SŪNŪS,
128 psl, kaina $4.00.

II tomas,

Šalty Salminen, KATRY- 
, NA, romanas, laimėjęs Šve- 

premiją, 
•5.00.

Assaciated Press žinių a-įdijos literatūros
viM.ip 5alvip lo.šakos gentūra praneša iš Washing-| 29? :1£; ksiaa $ las visoje salyje. Jo sakos dviejų stovyklu

i velke net ir Kanadoje. i, ’. . . , • z . .. ____! į kareiviai, kurie nepritaria j t.tr. Tarulis, VILNIAUS
Priežasčių yra visokių, karui, kreipėsi į Vyriausąjį j RŪBAS. 495 nsl., kaina 

; Viena iš jų — automobiliai Tribunolą su prašymu, kad: mieštais viršeliais $3.15. 
! ir trokai. kurie nutraukė nuo pripažintų jiems spaudos ir; kietais vą šeliais $3.75, 
■geležinkelių daug biznio, žodžio laisvę, kokia yra pri-i
' Kita priežastis — aukštos pažinta kitiems piliečiams. ; Aloyzas Baronas: LIEP- 
. tarnautojų algos. Bet pa-' Jie prašo, kad leistų ka-i ;AI IR BEDUGNĖS, pre- 
grindinė priežastis — tai reiviams laikyti ir taikos mi-i ' v<,manas, 279 psl.,
kapitalistinės sistemos pa- tingus militarinėse bazėse ir jKaina $3,00. .

. grindinis principas, kuriuo platinti prieš karą nukreiptąį
remiasi visi verslai. Tasai literatūrą. i ^tautas Alantas: TARP
principas—pelnas. Geležin-i . . . , . , Į V1EJV GN VENIMŲ. 462
keliai buvo tiesiami ne dėl:. . Gallma įsivaizduoti, ko-. ,ld <ę4 -n

kia butu ta kariuomene, ku-j

anglai ir darbininkai šventom dienom mėgsta pasipuoš-į Elizabeth Hoisington ii 
ti — naują kaklaraištį užsirišti, išeiginį švarką užsivilkti, Arną Hays yra pirmosios 
batus nusivalyti. Labai retas šventą dieną pasirodo su tuo
pačiu alyvuotu lietpalčiu, su kuriuo kasdien atšluoja į į 
fabriką. , *

Bet jei žmogus šitaip vaikščioja, tai, matyt, neturi 
pinigų. Matyt, viską pravalgo.

— Ar tu turi, Antaniuk, pinigų? — kartą ji paklausė, 
dar tebesinešiodama akyse vaizdą tų užadytų Mašalio 
švarko alkūnių.

u?i., kaina $4.50.I t--» 4-<-» Ir m n z\ za va z\ lm S
to, kad jie reikalingi visuo- . , . . . A

•menei, o dėl to, kad duotų’rJos karelvJams butų .eistaį ga7Vs Alanas. UPĖ f 
į savininkams pelno. Bet kai. dar5'tl tal’ k« uk ]le norl- RYTUS UPĖ I ŠIAURE, 

Dr. Charity Waymouth iš ‘ik l)el.nas nukrinta, jie už-į VIETNAMO KARO

moterys, pakeltos i brigados 
generolo laipsnį.

Barbara Stuart, 19 metų 
amžiaus studentė, paskirta 
Nevv York o valstijos senato 
pasiuntine.

, 3ar Harbor. Me., ir Gordon da,omi’ 0 visuomenė tesiži- 
| Auchinloss II su kitomis 26. K0-
moterimis pateko į metodis-* APGAVYSTĖ GAZOLINO

— Turiu, ponia. Ar tamstai reikia? Galiu kokį šilingą 
duoti. • -rį ’ ,

— Ne, Antaniuk, man nereikia.

— Aš pinigų turiu. Kai išvažiuoju su dėžutėm į mies
tą, tai dažnai vėlai grįžtam. Man tada moka už važinė
jimą. O mes po dvi tris dienas kas savaitė išvažiuojam 
Pir.igų yra. Aš valgyti nusiperku, rūkyti, visko turiu.

— Gerai, Antaniuk, gerai.
Veronika nenorėjo tęsti pokalbio. Ji skubėjo dirbti. 

O viena ji sau galvojo apie tą Mašalio valgumą. Ar jis 
taip viską ii- pravalgo, kad vaikščioja kiaurom alkūnėm? 
Tegu Dievas susimyli — šitaip nuplyšti ir neturėti gėdos 
vaikščioti’ Karas seniai užmirštas, ir šventariai jau turi
šalis, aišku, daugiau uždirba už Veroniką. Jo pajamos 
tinis valkata, be lašelio gėdos, tarytum taip reikėtų. Ma
nėt savus namukus, o čia žmogus vaikščioja, kaip pasku- 
turi būti didesnės ir už jos Kosto, kuris vargsta prie siūlų I 
tekstilės fabrike. i

Helen Gilbert iš Washing- 
tono, D.C.. išrinkta į Har
vardo universiteto prižiūrė
tojų tarybą. Iki to laiko joje 
tebuvo vieni vyrai.

Ward Murphy paskirta 
Maine valstijos kalėjimų de
partamento viršininke.

tų bažnyčios tarybą, kurioje į 
yra 722 nariai. j

Susie Ann Chan, Welles- 
ley kolegijos studentė, pa
skirta JAV delegacijos J. 
Tautose patarėja jaunimo 
klausimais.

Sena Downs. 21 m. amž.. 
gavo elektronikos instru
mentų technikės pažymėji
mą ir yra pirmoji lėktuvų 
pameistrė..

Izobel Kelly yra paskirta L J,s ;ai. nelietuvės. Įdomu
Kings Poir.t prekybos laivv-ibū9 3UŽinoti iš sek.usilJ !ie'

' | tuvių moterų gyvenimą, kū
no akademijos kompiuterių Į riose srityse 
mokslo instruktore.

jos pernai pra
siveržė į pirmąją vietą.

(Bus daugiau)

Irene Simpson Ne£sham 
išmirkta Kalifornijos isto
rijos draugijos prezidente.

Penkios motervs — dr. 
Sylvia Karle Mead, dr. Re
nata True, Margaret Ann
Lukas. Ann Hartline ir Ali
ne Szmat — dvi savaites iš
gyveno po vandeniu Lame

NAUJO PAŠTO 
"DOVANA“

Kaip žinome, JAV pašto 
vadovybė pertvarkyta. Nau
jos vadovybės pirmoji „do
vana“ bus pašto rinkliavos 
už paprasto laiško persiun
timą pakėlimas iki 8 centų 
(buvo 6 centai). To galime

BIZNYJE

Massachusetts valstijoje 
susekta, kad gazolino pils- 
fytuvės apgaudinėja auto
mobilistus. Matote, pardavi
nėjamas gazolinas yra dvie
jų rūšių: „regular“ ir ”pre- 
mium“. Pastarasis laikomas 
geresniu, ir todėl jis bran
gesnis. Ir yra žmonių, kurie 
jį perka, manydami; kad au
tomobilis smarkiau šoks iš 
vietos ir greičiau važiuos. 
Bet, kai valstybinė agentūra 
dabar ištyrė, pasirodė apga
vystė. ’Premium“ gazolinas 
yra tas pats kaip ir papras
tas. bet žmonės moka už jį 
brangiau. Apgaudinėja vi- Į 
sos pilstytuvės, bet teisman 
yra traukiama tik viena, 
kad kitos nusigąstų ir iiau- 
tųsi tokį „šmugelį“ dariu
sios.

AUKOS

Pernai Vietname žuvo 
4,204 Amerikos kariai. Pie
tų Vietnamo karių iki šiol 
žuvo 118,183. o Š. Vietna
mo — 691.498.

Vyras mėgsta tai. ką ma
to, moteris — ką girdi.

Medvilnės gražuolė Patricia Pi
ane Perrv ištisus metus važinė-

Bay įlankoje prie Virgin Is- laukti balandžio mėnesį

T dalis. 325 psl.. II•■omanas 
lalis .
?es kaina $3-90.

Rūta KELIAS f

9-_> p

Alė 
KAIP E

l

i

Jei moters plepumą bū
tų galima perdirbti į elekt
ros energiją, tai vieno mo
terų klubo plepalų užtektų s’s Amerikoj. Kanadoj ir de- 
aprūpinti elektros energija Simtyje kitu valstybių, 
visam miestui. muodama medvilnę.

h kiekvienos da-

pre.lituotas roma-
nas iš JAV senosios kartos 
•iętuvių gvvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00.

Vv*aut?s Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS, 
■omanas i- lietuvių emigran- 
u gyvenimo. 242 psl.. kai- 
a $2.50

VvtantT* Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
'3? p?!., knina $3.50.

Varvs Kavaliūnas. KAL
VU GIESMĖ, premijuotas 
•omanas 201 psl.. kaina 
•2.50.

Kazvs PlačenL, PULKIM 
| ANT KELIU ... romanas iš 
j kun. Strazdelio gyvenimo. 
! I tomas 290 ps.. kaina $2.00 
j II tomas 169 ps„ kaina $2.00

Juozas KrePkauskas, TIT. 
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusk, kaina 
?2.5O.

rekla-

Juozas Švaistas: 2IOB- 
PLAUKIA, romanas 

iš knvmešio kun. M. Sida
ravičiaus Gyvenimo. 233 psl., 
kaina $2.50.

RIAI
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Vietinės žinios
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Mass. politikos vadovai

Dabar administracijos 
priešakyje stovi respubliko
nas gubernatorius Sargent, 
senato prezidentas yra Re
viu Harrington. demokratas 
iš Salem, seimelio pirminin
kas — demokratas iš Holyo- 
ke David Bartlev, mažumos 
vadas—respublikonas Fran
cis Hatch.

Senate yra 30 demokratų 
ir 10 respublikonų, seimely
je — 178 demokratai (jų 
tarpe viena moteris) ir 62 
respublikonai.

Bus mažiau autobusų

Nuo kovo 27 d. MBTA, 
kuriai priklauso Bostono ir 
kitų 78 aplinkinių miestų 
autobusai ir troleibusai, ža
da jų skaičių sumažinti 20 
procentų. Tai daroma taupu
mo sumetimais.

v*
1 >

Dr. Saulius Vaičaitis, Boston^ 
baigęs medicinos mokslus ii 
Buftale įsigijęs vidaus ligų ii 
neurologijos specialybes, guvi 
pašauktas į Amerikos kariuome
nę kapitono laipsniu ir paskir 
tas dirbti didžiausioje kariuo-

mos specialiai darbininkijai, 
ženklas yra streikų draudi
mas. Jūs gi negirdėjote apie 
laisvai streikuojančius dar
bininkus nei Sovietų Sąjun
goje. nei kitame komunisti
nio režimo krašte. Tenai bet 
kuris streiko bandymas jau 
yra traktuojamas kaip suki
limas ar maištas prieš val
džią, nes tas pats ponas yra 
fabriko savininkas ir tas 
pats Maskvos, Prahos. Var
šuvos ar kurios kitos val
džios viršūnėje.

SPORTO RUNGTYNĖSE

ŽUVO 66 ŽMONĖS ,

Didelė nelaimė Įvyko tra- 
iicinėse Naujųjų Metų fut
bolo rungtynėse Glasgove 
(Škotijoje). Rungėsi Celtic 
ir Rangers komandos. Tai 
nėra vien sporto varžovai. 
Celtic palaiko katalikai, o 
Rangers — protestantai. To-

menės ligoninėje Pietų Korėjoj J tėl jų rungtynėse beveik vi
sada Įvyksta muštynių.

Ir šiose rungtynėse žiūro
vai buvo Įkaitinti. Kai jos 
pasibaigė lygiomis, vieni ė-

Bostono
t

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Vasario 14 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos III aukšto salėje 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minė
jimas, kurį rengia Altos sk.

kaip vidaus ligų specialistas ir 
neurologas. Gruodžio mėnesį 
jam buvo suteiktas majoro laips- 

į nis. Pavasari jis persikels j nau- 
j jai pastatvtą karo ligoninę Ko-p0 1^’^kan. Kiti gi ūdObi spor- 
! rėjos sostinėje. Dr. S. Vaičaičio! tinink« sveikinti. BeSlgrū- 

žmona Liucija, sūnus Dainius ir 
dukrelė Nida laikinai apsigyve
no Lawrence, Mass.

» » *
Kovo 14 d. 4 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Pilie 
čių dr-jos III aukšto salėjf 
Minkų radijo talentų popie 
tė ir gražuolės „Miss Lithu 
ania of N.E.“ balius.* * *

Kovo 21 d. 3 vai. popiet
Jordan Hali salėje I. Vasv-
liūno smuiko koncertas.* * *

Balandžio 18 d. Lietuvir 
radijo valandos Laisvės Var 
po koncertas So. Bostonf
Lietuvių Piliečių d-jos salėj* * *

Balandžio 25 d. 3 vai. po 
piet Jordan Hali salėje I 
Vasyliūno (trio) koncertas

Svarbu nepiliečiams

Nepamirškite, kad netu 
rintieji JAV pilietybės ik 
sausio galo turi valdžiai pa 
duoti savo adresą. Kortele 
tam reikalui galite gauti pas 
te ar Imigracijos ir Natūra 
lizacijos įstaigoje. Užpildy 
tą kortelę reikia pačiam į 
teikti pašte ar minėtoj įstai 
goj. Paštu siųsti negalima

Tos pareigos neatlikusiej 
yra sunkiai baudžiami.

DAUG UŽDIRBA, BET

MOKESČIO NEMOKA

Kongrese yra daug gerų 
advokatų, ekonomistų ir ki
tokių specialistų, bet jie vii 
„nesugeba“ išleisti tokio pa 
jamų mokesčio Įstatymo, ku 
lis ir turtuolius taip pat 
slėgtų, kaip ir eilinį tarnau
toją. Todėl oficialiomis ži
niomis šiandien yra 154 as
menys, kurie uždirba per 
metus daugiau kaip $200, 
000, bet p°jamų mokesčio 
nemoka nė cento.

Prieš pat Naujuosius Me
tus pr-ezidentas pasirašė 
naują pajamų mokesčio pa
keitimą. Jis numato, kad ir 
tie 154 turčiai turės mokėti 
pajamų mokesčio 10rč~

Bet ir tas „pagerintas“ i- 
statymas vis viena dar labai

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

Ekskursijos i Lietuva 
Kaina 776.00

vyksta: birželio 3, liepos 14, rugpiūHo 26 
Pagal naują INTURISTO potvarkį registracija 
birželio ir liepos mėnesių grupėms bus priimama tik 
iki 1971 m. BALANDŽIO 26 d.
Rugpiūčio grupei regi strac ija priimama tik 
iki 1971 m. GEGUŽĖS 20 d.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 
JAU DABAR!

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

1 dant lūžo sėdėjimo Įrengi- 
: mai ir Įvairios atramos, žmo-Į 
į nes virto vieni art kitų, ir to' 
i pasėkoje žuvo 66 žmonės, o 
! daugiau nei 100 sužeista.

„gailestingas“ turtuoliams, j Panašių nelaimiu yra bu- 
nes ir pagal ji jiems uždėtoj Vę ir seniau. Pav., 1946 m. 
mokesčio našta bus dvigu-■ Bolstone (Anglijoje) per 
bai lengvesnė, negu eiliniam Į rungtynes žuvo 33 žmonės, 
tarnautojui, kuris atiduoda 0 sužeistu buvo apie 500. į 
valdžiai nemažiau kaip 20 Didžiausia nelaimė spor- 
% savo pajamų. jto rungtynėse Įvyko 1964

Žinoma, kongresas suge- metais Pietų Amerikoje. Ta- 
bėtų išleisti ir gerą pajamų da žaidė Peru ir Argentinos bet dabar paleistas 
mokesčio Įstatymą, ieisru futbolo komandos. Nuo tų

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

l Ką dovanoti
Jeigu yra reikalas ameri 

kiečiui padovanoti knygą 
ai Keleivio administracijo- 
e galite gauti šias tinkamas 
Knygas: .\

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

Timeless Litbuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Ovven J. C. Norem 
299 psl., kaina $4.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl.

Į psE. kaina kietais vilkeliais 
j $3.00. minkštais $2.Oi,.

"Lithuania land of h«. 
roes,“ parašė L- Valiukas, 
kaina $4.75.

Juodojo pasaulio sukili-
parašė Stasys Michel- 

sonas, 127 psl., kaina $2.00.
Vilnius lietuvių liaudies 

dainose, (su gaidomis), pa
rengė Gražina Krivickienė- 
Gustaitytė, 394 psl. kaina 
$5.00. ‘

POPULAR LITHUAM- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir F.M 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 386-7209

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

I1i

jau ruo
šiasi rinkimams, kurte bus

Taip pasakė So vietų S-gos 
ambasados Danijoje sekre- 

ios partijos mano jungtis torius Lomakinas delegaci- 
ir vieningai eiti Į rinkimus,į jai. atnešusiai peticija su

kalai tei iie leidžia ir‘ista- >’? ir pradėjo muštis su po^ kad galėtų juos laimėti ir iš- ro.000 parašų, kurioje pra-, 
« Heija. žuvo 300 žmonių ir ten soma paleist, nuteistus zy-
tingiesiems. į sužeista oOO. / . ,

i M. Krasinskas
URUGVAJUS

rinkimams.
'e.

kitos kairio-
Įame sėdėtų tie, kurtėms rū- 1 ungtymų rezultatų pl ikiau- -- met„ pabaigoj 
pi eilinio piliečio ekonominė sė- kuri is tų komandų daly- Socialistu ir kit 
oadėtis. Bet kadangi dabar vaus Olimpijos rungtynėse. e.
ten sėdi tie. kuriems arčiau Nepatenkinta teisėjų spren- 
orie širdies turtingųjų rei- dimu minia padegė stadio 

ista- uą ir pradėjo
390 žmonių ir

SUNKŪS METAI KUBOS 

ŽMONĖMS

Kubos valdovas

Jose Dias (buvo kalinamas,

; Ar ne geriau, kad suklydau?
Castio,, Mūgy ĮęUn j Gjedrvs sa-Į

... . , vo biuleteny lapkričio 22 d.proga, negalėjo nieko gero koment -a Ke]'eivv 
pasakyti ir pažadėti. Jis bu- dj korespondencijų, ku- 
•o priverstas jspeti, kad bus rioj’ b ‘|)al.ašyta ‘ kad
lunkus metai ir reikes dar; kun j Gied‘n-S lapkžsi Ce,..;gumai pagelbsti. Citikrinam pa. 
abiau diržus suveržti. , rQ „ komunistu klub J7^

Kubos gyvenimas dau-’ • • , T ‘ . ■ S,¥skrte gausite maistust mvo g j , N“? įminint Lenino 100-ji gimta-
šiausia remiasi cukrumi. Jis: j- •
sudaro 85% viso eksporto.:
Tikėtasi jo pagaminti ne,kurios kun_ ,L Giedriui nSraj

kalbėdamas Naujųjų Metų
nenusiminkiie:

Galima pagelbėti sergantiems 
reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUR mostis dau

sų
$5, gausite 

nurodymais.

EIKITE VELNIOP!

. ,. , Teisvbė. ivvko klaida, dėl.. J0. Paminti ne,kurio/kun; ’
•naz.au, kaip 7 mil. tonų o Ro jaudirtis. Jis net galėtu 
dabar jau aišku, kad jo te- Kelįjv;0 korespondentui pai 
bus pagaminta gal tik o-6
mil. tonų.

Blogai atrodo ir

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

Newark. N J. 07103

dėkoti, nes jis parašė, 
kun. J. Giedrys su savo

kad
„ad-

, . . , nikelio Mutantu“ buvo Ceri o lietuviu
bei jo rudos eksportas, nes Jkomunist kiube. o ne Du^
ifi 1/oiriAC lzintn vo-'a iv * .

Žlt-jo kainos krito. Sumažėjo ir 
tabako, trečios svarbios eks
porto prekės, gamyba.

Castro krašto ūkio nepasi
sekimus aiškina gyventojų 
’ideologiniu silpnumu“ ir 
•agina kelti ir gerinti gamy
bą, kovoti su tinginiavimu 
r kitais blogais Įpročiais, e- 

>ą. paveldėtais iš kapitaliz
mo laiku.c

DARBININKAI PRIEŠ 

KOMUNISTUS

Komunistai skelbia, kad 
jie esą vieninteliai darbinin
kų gynėjai, o tikrovėje mes 
matome, kad ten, kur tiktai 
komunistai Įsigali, pirmieji 
prieš juos sukyla d arbinin- 
kai. Taip buvo Rytų Vokie
tijoje, Vengrijoje, Čekoslo
vakijoje, lenkijoje 1956 m. 
ir štai praėjusi rudenį. Visur 
darbininkai išėio prieš ko-( 
munistinę valdžią, nes jie' 
pirmieji pajunta jos nešamą 
skurdą ir laisvės suvaržymą

raguo tarptautiniame 
lowskio vardo komunistų 
klube minėjime ir ten buvo 
šiltai priimtas.

Už klaida atsiprašau, bet 
manau, kad lietuvis kunigas 
neturėtų nei ten lankytis, nei 
lietuvių komunistu klube, jei 
ten būtų surengtas Lenino 
minėjimas.

Ir vėl lituano

Dar ne taip seniai visa LJ- 
rugvajaus spauda plačiai ra
šė apie Bražinskų pabėgimą 
iš Sovietų S-gos lėktuvu Į 
Turkiją, o dabar vėl pilni 
puslapiai apie lituano Si
mas (Kudirka), kuris buvo 
pabėgęs i Amerikos laivą ir 
grąžintas atgal. Rašė ir apie 
tai, kad nišų jis buvo žiau
riai sumuštas.

Skaitykite 
šias knygas!

LIETUVIŲ BELETRIS 
TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžioniu ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 osl. knygoje yra 3 
dramos Baisusis Birželis j 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė 
Paraš? Pranas Naumiestiš- 
ki». Kaina..................$3 50 i

Rene Rasa. MEILĖ TRI-

dus, norinčius išvažiuoti i 
Izraelį.

Sekretorius peticijos ne
priėmė ir ia atnešusius pa-į 
siuntė rusišku keiksmažo
džiu velniop.

IEŠKO
Norėčiau surasti senyvą žmo Į 

gų drauge gyventi. Aš esu pa
gyvenusi moteris ir vienai ilgu.1 
Turiu 5 kambariu namelį su 'i-jį 
sais patogumais. Pageidaučiau, j 
kad vyras būtų sveikas ir turė
tų automobiliuką, nes vietoj nė
ra autobusų, norint apsipikkti, 
tenka samdyti taksį. Rašyti:

Mary Sarpolus.
No. Parkhill.

West Frankfort. 111. 62S96.

VEDYBŲ TIKSLU 
ieškau draugės našlės arba išsi
skyrusios, 60 65 metų amžiaus. 
Aš'esu per 65 m., negirtuoklis, Į 
nerūkantis, gerokai pasiturintis. 
Vienam nuobodu gyventi. Rašy
kite šiuo adresu:

Vince Marks. Post Office, 
General delivery, Scanrton,
Pa. 18503.

(2)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radiji
KAMPY, 219 psl. kaina $3.- Programa Naujoj Anglijo.

Nužemintųjų generaciją » WLYN, 1360 ki
egzilio pasaulėjautos eski- ^°clklų ir is stoties FM 
zai. parašė Vytautas Kavo> f^l.7 mc.» veikia sekmadie
lis, 77 psl., kaina $2. niaiS nuo 1 1:3° vaL die

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- ną. Perduodama: Vėliausi!, 
ca 3 veiksmų komedija, pa- pasaulinių žinių santrauka 
rašė Birutė Pūkelevičiūte. r komentarai, muzika, dai
159 pusk, kaina $2- ios ir Magdutės pasaka.

Drauga. don CmilJo, D Būnio reikalais kreiptis , 
lyvauti visoms uždarytoms jdomūs klebono ir vietinės Paltie Floristsgebų ir d o va 
partijoms. Prieš kelerius w- komunistų partijos sekreto- krautuvg. °02 Broad 
tus buvo uždaryta ir sočia- rįaus pasikalbėjimai, 216 wa^’ So* Bostone- Telefo-

Artinasi rinkimai

Rinkimuose bus leista da-

Akivaizdžiausias komu- Hstų partija. Jos vadai dr. psi ? kaina $3 
rastinės priespaudos, taiko-j Jose P. Cardose ir gen. sekr. -ffffrtftfmrw>ffJrr—rrrrrrfrrj

nas AN 8-0489. Ten gauna 
nas ir Keleivis.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvy kius, deda daug ir Įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
zvirbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Quebec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

ST.A—jau 80 metj tamau-ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPT i NIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės a pd ra ūdą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinis pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliais labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos.tik $3.00 mokes
čio metams.

ST.A—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus ajonenims. rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir jie piačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

%25e2%2580%25a2naz.au
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Vietines žinios S
Taršos klausimas 

Kultūriniame subatvakaryje

Sausio 16 d. 7:30 vai. vak. 
i Kultūriniame subatvakarry- 
je kalbės svečias iš Cincin- 
nati inž. Valdas Adamkus 
tema „Ekologija pavojuje“.

Iš tiesų, lietuviškai tariant, 
tai natūralaus žemės apsi-

kęs Amerikos Lietuvių Ta- mitetui aukojo: E. Krivius-į 'atymo. ^Likimo pavojus, 
rybos skyriaus valdyba, ku- kas iš Hamiltono, Ont., $10; ’ , U1}. suk®lė mubų V1& C" 
riai dabar vadovauja inž. E. po $3 — O. A. Šlepavičiuspan Is uz elbima&- 
Cibas. Nutarta Lietuvos ne- ir I).X; įm> $1 — Irena Bedr-j Šiandien jau pradedame 
priklausomybės paskelbimo, zickis ir 1.0.M. į dejuoti, kad valgome viščiu-

Altos posėdis

Sausio 6 d. buvo susirin-

Aukos

Žmogaus teisėms ginti ko-

sukakti minėti sekmadieni, 
vasario 14 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėje.

Auka Keleiviui

Inž. Vytautas Česnulis, 
pratęsdamas prenumeratą, 
paliko spaudos reikalams 
30 dolerių.

Didelis ačiū inž. Vytautui 
Česnuliui.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 

Tcl. SW 8-2868
yra vienintele oficiali jsta.- 
ga W ore estery, kuri siaučia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .sueina greitai ir 
tvarkingai.

Či» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai zemonis karnomis.

Vedėja B. Svikliene

f.

Peter Maksvytis
Carpenter &- Builder
49 Church Street

£. M ii ton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, rem.in- ; 
to ir proiektavimo darbus iš Jan- f 
ko ir viduje, gyvenamu namu ir 
biznio pastatę. pa&ral Jūsų reika- 1 
lavimą. šaukite visados iki S va
landų vakaro. ,

Telefonas: 698-8675 ,

ji bus dar aktualesnė, jeigu Kas padaryta ir dar reikia

net tarptautiniu mastu prie-;dary“ S' K“1"*“ re,kalu 

monių šiai blogybei pašalin- A j(. ui bus kalbama su. 
ti ar bent sumažinti. sįHnk;me šį penktadienį 7

Inž. V. Adamkus yra fe- vai. vak. So. Bostono Lietu- 
(letalinės valdžios pakvies- vių Piliečių dr-jos salėje, 
tas minėtom užteršimo prob- Ten bus duota ir piniginė 
lemom tirti ir kovai su tarša apyskaita ir parodytas Bos- 
vadovauti. Jis ir aplamai yra' tono demonstracijų filmas, 
plačiai žinomas lietuvių vi-

Be to, bus painformuota, 
kas tuo reikalu sausio 9-10 
dienomis sutarta konferen
cijoje New Yorke, kurioje 
dalyvavo Vliko, Aitos, Liet. 
Bendruomenės ir Įvairių ko

vių ir estų meno populiari
nime amerikiečių tarpe, gy
vai yra reagavusi į mūsų po- 

Naujosios Anglijos Baltų litinius reikalus ir tampriai 
draugijos metinis susirinki- jungia pabaltiems savo tar- 
mas įvyks sausio 17 d., sek- pe. Pavyzdžiui, šių metų pa- 
madienį, 2:00 vai. po pietų baigojedraugijaperpenkio- 
International Institute patai-į liką metų bus surengusi 45

Baltų draugijos metinis 

susirinkimas

pabaltiečių menininkų kon
certus.

pose (287 Commonvvealth 
Avė., Bostone). Metinio su
sirinkimo programa yra to
kia:

L Draugijos reikalai.
2. Valde Melngailis pa

skaita: „Vizma Belševica ir 
Imants Ziedonis — dviejų 
latvių poetų analizė“.

3. Inž. Romo Bričkaus 
pranešimas: „Tragedija ir 
galimybės Baltijos tautoms 
ir Simas Kudirka“.

4. Pianinu skambins Sau
lius Cibas.

5. Kavutė ir pašnekesiai.
Baltų draugija Bostone

per ilgą metų eilę yra išva

Tačiau, deja, šio darbo 
reikšmė mažai yra mūsų vi
suomenės suprasta. Net ir 
mūsų kultūrininkai, kurie 
daugiausia turėtų domėtis 
šiuo darbu, sunkiai prie jo 
pritraukiami.

Dabartiniai lietuvių atsto
vai draugijos valdyboje yra 
Irena Veitienė. Ona Balčiū
nienė, Ona Ivaškienė., inži
nieriai č. Mickūnas, Vyt. 
Žiaugra ir Vyt. Izbickas.

Visi maloniai kviečiami

suomenės veikėjas, tad čia 
bus proga ir kirais klausi
mais su juo šnektelti.

Majoras ragina taupyti

Majoras White savo kal-
kus, nulesintus užnuodintais 

I grūdais, geriame vandenį, 
‘5* j su žibalo ir kitų sutrų prie- 

kas aukojo $10. o turėjo būt* maįšomis. gi gardžiuojamės 
K. Vasauskas. j žuvimis su dideliu gyvojo si-

! dabro kiekiu, nuo kurio su-

Praeitame numery buvo j 
paskelbta, kad K. Vasiliaus-i^

Bilionas šalpai

Mass. valstijos šalpos į- 
staigos viršininkas Minter 
sudarė 1972 m. biudžetą, 
kuriame šalpai numatyta 
$929 milionai.

yra mūsų nervai ir gali gil
tinė nuvesti tiesiai pas gra- 
borių.

Žemės užteršimo proble
ma labai aktuali visame pa
sauly. o pramonei vystantis.

boj miesto tarybaipranešė, Į Įon*^ atstovai, veikliai da- 
kad davęs įsakymą visiems veiksmuose, susiju-
skyriams mažinti išlaidas, 
nes pajamų nepakanka iš
laidoms sumokėti. Jis taip 
pat pastebėjo, kad vargu 
bus galima apsieiti nepakė
lus nekilnojamojo turto mo
kesčio iki $190 tūkstančiui 
vertės.

siuose su S. Kudirkos išda
vimu sovietams.

Visi
kyti.

kviečiami atsilan-

Ne tas geras, kurs daug 
žada, bet tas, kurs duoda. riusi gilią vagą lietuvių, iat-1 atsilankyti i šį susirinkimą.

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos* J. Donovan 
Ur. J Pasukami"

ĮPĖDINIS
OPTOMETR1STAS

Valandos:
nuo 9 va, rv?n iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124
Dr.Amelia £. Roddį

(RUDOKIUTĖ) 
ŪPTOMETRIST®

Valandos:
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADVVAY

SOUTH BOSTON, MASS.

į*****#*#*?#*********##**###**##**.

* Ketvirtis & C o.
—JEVVELERS—

J Laikrodžiai-Deimautai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai ;
Rdpasticyai taisoma laikrodžio* 

žiedus papuošalui

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-1*549

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
^OeCOQOSOOOSOCOfiiOiSiSOCiQOSOSeOSO&OOCOSCCCCCCOGS<OSOSCOQ*i

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų re 
ceptua ir turime visue gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit ; lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

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

?ico 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sekm.

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

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

Skambinkite

268-4662

>##*♦***##*♦♦***♦****♦*************

South Boston Savings Bank
ALFRED W. AR'TIIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

r> A 13 .V R

A. J. NAYIAKSY
Real Estate& Insurance 

M •! 321 Country Club Rd.
O <>Newton Ut.itre, Mass. 02159 
Jįjį Tel. 332-2645

už 90 dienų Įspėjimo indelius moka

už visus kitus indėlius moka

51«
5w

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

4 4 
4 
4

► Namus iš lauko ir viduje. * 
£ Lipdau popierius ir taisau! 
tvisKą, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Tek CO 5-5854

Dažau ir Taisau

j

Flood Square
Hardware Co.

Savininkas Ji. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamm Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langama 
Visokia reikmenys narnama 

Rcikmsnys plumberiama 
Vlankip 7«l»žiea daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

i prekių iš kitų kraštų visai že- 
I momis kainomis. Be to, siunčia-
Ime maistą, pinigus ir galite už

sakyti jų gamybos prekes, čia 
j sumokėsite pinigus, o giminės 

If) i ten vietoje galės pasirinkti už- 
sakytas prekes.

ĮSI Taipogi tarpininkaujame pei

ar nuoiauniam apsigyvenimui.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
598 Broadway 

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

Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO l LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.
389 W. Broadway

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

1970
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į’svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans_Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) i š r a š o m i 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas. Įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metų garantija.

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija '

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. (Įuincy. Mass. 02169 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 \ al. per‘dieną

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

WFUEL chkf1 Oil Heating Eųuipment r

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

Globė Parcel Service, Ine.
šk

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

zr

Darbo vau...uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadwav 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis




