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V. Miniotas ir užsienis vėl 
kalba apie Simą Kudirką

V. Miniotas stengiasi jį suniekinti. AP žinių agentūra 
praneša, kad S. Kudirka sėdi kalėjime ir buvo paskelbęs 
bado streiką. Laiškas iš Lietuvos tvirtina, kad jis vasario į 
mėnesį miręs. Piktai prašneko Antanas Sniečkus.

į
Praeitame numery esame sienio jūreivio paso. kad tar- 

rašę, ką sako ir kaip abibū- pe prievarta ji susigrąžinu- 
dina Simą Kudirką savo ir siu iš Vigilant laivo rusų jū- 
svetimom lūpom sovietinis' reivių buvo ir du lietuviai —
„Laisvės" korespondentas E. Gružauskas ir A. Valavi- 
Vytautas Miniotas. Dabarjčius, kad Simas buvo atvež- 
antroje korespondencijos iš'tas Į Klaipėdą, pristatytas i 
Lietuvos dalyje jis bando at-i Vilnių ir jam užvesta byla. 
pasakoti savo pasikalbėji- ' Be to, V. Miniotas sakosi, i 
mą SU idmu Kudllka. Kokioj kad po kelių dienų ga^ęs is Antradieni prezidentas Ni\onas ir jo žmona pa .<■ kad ju duktė Tricia susižiedavo su Edwar-

Kudilkos lanka pi it ašy tą <ju Finchu Coxu. čia matome prezidentą ir abu j a t. n uosius sužadėtinius, 
popieriaus lakštą, kuriame ____ __

nuotaikoj vyko tas pasikal
bėjimas tardytojo kabinete, 
galime spręsti iš paties Mi
nioto to prievartinio susiti
kimo pavaizdavimo:

„Simas tyli, dedasi ramus, 
susikaupęs. Tik rankos, sau 
vietos nerandančios, krutan
čios rankos, lyg laikrodžio j sveikas“, 
švytuoklė mosuojantys pirš-j Deja, sėdėjusieji bolševi- 
tai išduoda jo susijaudini- kų kalėjimuose puikiai žino, 
mą.“ į kaip tokie laiškai yra „rašo-

V. Miniotas tardo S. Ku-j mn“; ir kokių Įrankių paska- 
dirką, klausinėdamas, kas ji j tinta ranka juo:

fc-t

esančios ir tokios eilutės:
Šiame atsitikime už vis- kus niekais, kriminalistais, 

ką atsakomybę nešu aš vie- tėVynės išdavikais ir dai- pri- 
nas. Mano šeima, gyvenanti

TURKIJOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO Tarybai

1971 m. kovo 8 dieną panaikinus Bražinskams palankius 
žemesniųjų teismų sprendimus, nepaprastai pasunkėjo 
jų padėtis ir susidarė pavojus, kad jie bus išduoti Sovietų 
Sąjungai.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, patyręs 
šį Turkijos Aukščiausiojo Teismo nutarimą, k zo j dieną 
kreipėsi į Turkijos ministerį pirmininką tokia telegrama:

"Prašome Jūsų Ekscelenciją neįduoti Sovietų Sąjun
gai Prano ir Algirdo Bražinskų, pabėgusių į laisvę iš so
vietinės priespaudos, nes jų išdavimas reikštų abiem (tė
vui ir 14 metų sūnui) mirti.“ (His Exellency Suleyman 
Demirel Prime Minister of Tur’ "v Ankara, Turkey. We 
urgently reąuest that the Turkish Government not turn 
over Pranas and Algirdas Bražinskas io the Soviets, at 
vvhose hands they would meet certain death^

VLIKAS PRAŠO visas lietuvių organizacijas ir pa
dienius asmenis skubiai siųsti telegramas Turkijos minist
rui pirmininkui.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO K-TAS 

New York, 1971 m. kovo 8 d.

dėti.
Klaipėdoje. nepei sekioja- varidmeni suvaidino lietuviš- 
ma. Dabartiniu metu esu kos reakcinės emigracijos

Maskvoje badavo 
kad čia —"Gėdingą Pabaltijo ž- ;■ cd

Pensijos padid ės 

cnt u■ 10 pro
I Maskva bu. suvažiavę; Atstovų rūmai ir senatas

Partija kritikuoja 

vietos sovietus
vadeivos, stoję ginti nusikal- apie 100 Latv ijos ir Lietu- nutarė pakelti senatvės pen- 
tėlių. pavaizduodami juos vos žydų ir A xšč. tarybos sijas. Dabar tie nutarimai 
didvyriais kovoje prieš ko- rūmuos buvo paskelbę bado derinami bendroj komisijoj, 
munizmą.“ streiką, reikakuidami, kad galima tikėtis, kad šią savai-

i būtų išleisti Į Izraelį. »tę pensijų pakėlimo istaty-
pasiraso“. Turkijos Pagaliau juos priėmė vi- mas bus jau. duotas prezi- rus norus’ pas eibe kaltim

! daus reikalų ministras gen.. dentui pasirašyti.
VIII iausybe Ščelokovas ir 3 valandas? Galima iaukti. kad ma-

Bet Simas nedaug ką šiam gianti Kudirką suniekinti.! Kariuomenės vadams pa-! at' žiausia pensija bus padidin-
žurnalistui ir tardytojui pa
geidaujamo atsako. Iš tų at
sakymų Miniotas bando su
dalyti skaitytojams Įspūdi, 
kad Kudirkai teiūpejusi tik 
materialinė nauda, bet ir 
pats tuo ima netikėti, todėl
Kudirkos kalbą perteikia! bortą i amerikiečių laivą“, ni gyvenimą. Priešingu at--

čiai ir pagaliau pri- Juk šitą melą labai noriai! veju valdžią Į savo rankas Indiję

pagundė bėgti Į Ameriką, at-į Bet šia proga dar mes no- 
seit, „išduoti • tėvynę“, tei- J retume paklausti gudrųjį Y. 
raujasi apie jo praeiti ir kt. į1 Miniotą, taip uoliai besisten-—• i • i-r i • i • i • i •

kodėl gi jis visai nepaminė- reikalavus, atsistatvdino lig- ! uS?1 LA1 i rašymą is- ta iki ne mažiau kaip $70.40.
jo pagrindinio sovietinio Molinė Turkijos vvriausvbė. ri' Ik? 5101 ? to’ ° Padld!ntl «et

- - j - ; kius prasyinus nebuvo atsa- iki $100. Kitos pensijos bus
Iiez " i kinėjamalaivo kapitono Popovo kap. į Kariškiai pranese rr + - , •

Ellis Įteikto kaltinimo, kad . dentui Cevdet Sunay. kad RmeJama- ! padidintos o gal .r 10 pro-
Kudirka „Įsiveržęs i jo kaju- per vienerius metus civilinė /nrfirfl Gandi laimėjo c.en.ly ju?\pa.ldlnta 
tę, atidaręs seifą, pagrobęs! vyriausybė turi grąžinti . . * i smuikui leidžiama uždirbti
3,000 rublių ir peršokęs peri krašte tvarką ir sveiką ūki- rinkimus

pašiepiančiai 
si pažįsta:

„Taip ir negaunu kiek iš 
samesnio atsakymo, kas pri-i

įjos mr.istre pnminin-

suma, nenustojant pensijos, 
mažiausia iki $2,000 ar net 
$2,400.

Kovo 30 d. susirinks ko
munistų partijos 24-sis kon
gresas. Partijos vadovybė, 
norėdama parodyti sav«-ge-

linksniavo ir čionykštė lietu
vių komunistinė spauda.

Vadinasi, ar tik ne patsai 
vertė jūreivi išduoti Tėvynę,! Popovas, pasinaudodamas 
ieškoti prieglobsčio svetur.“ j Simo Kudirkos pabėgimu, 

Aišku, Kudirka gerai ži-j bus išsiėmęs iš valdiško sei- 
nojo. su kokiu žurnalistu jis fo tuos 3,000 rublių ir persi- 
kalbasi, kas jo klausosi tar- kėlęs juos į savo privatišką 
dytojo kambary ir kuriam kišenių?
reikalui kiekvienas jo žodis pet pastaruoju metu mus 
gali būti panaudotas. pasiekė ir kitokios žinios a-

peiimsią kariškiai. ! ^e Inctira Gandi laimėjo
o - \ - - ,]-• i parlamento rinkimus. ReiRašant siuos žodžius dar : .....i i keto išrinkti 521 atstovąra žinoma, kas sudarys T ' , .. _ . “

Iš Minioto reportažo nau
jo gal sužinome tiek. kad S. 
Kudirkai nebuvo duota už-

pie Simą Kudirką iš ameri
kiečių AP agentūros šalti
nių. Pagal jas. Kudirkos 
žmona sausio 1 d. buvo Simą 
aplankiusi Vilniaus kalėji
me ir radusi ji ten labai nu
silpusi nuo bado streiko. Sa
koma. kad nuo to laiko jai 
neleista daugiau su Kudirka 
pasimatyti.

Taip pat pianešama. kad 
saugumo policija iškračiusi 
apie 50 jo draugų ir pažįsta
mų butų. ieškodama daugiau į 
ir kitus inkriminuojančios 
medžiagos.

Gi kovo 3 d. Kanadoje 
iš okup. Lietuvos gautame! 
laiške rašoma:

nei
naują ministrų kabinetą

Kaip valdžios pasikeiti
mas atsilieps Bražinskų rei-. 
kalui, paaiškės vėliau. Rei
kia manyti, kad nauja vy
riausybė sunkiau pasiduos 
sovietų spaudimui.

Norvegijoje vėl

socialistų valdžia
Apie 30 metų čia valdžios! 

priešaky stovėjo socialde
mokratai. išskyrus 5 pasku-' 
tiniuosius metus. Dabar ka
ralius Olav vėl pavedė dar
bo partijos atstovui Trygvei 
Bratteli sudaryti vyriausybę, 
bet ji parlamente teturės 74 
rėmėjus, o opozicijos bus 76 
atstovai. Todėl ši vyriausy
bė gali būti lengvai nuvers
ta, jei tik opozicija to norės.

Jau žinoma, kad iš 505 at-
; stovų Gandi partijos yra
348. Tuo būriu dabar Gandi 
turės du trečdalius, galės to
liau tęsti savo socialistinę 
politiką ir n<- konstituciją 
pakeisti.

Padidintos pensijos čekiai 
būtų pradėti siuntinėti bir
želio mėnesi.

mų aktą vietos sovietams 
Jie. esą, nesirūpina žmo.-dų 
reikalais, nekreipia dėmesio 
Į jų skundus.

Vietos sovietų nariai, kaip 
žinoma, yra parenkami par
tijos ir tik toks skaičius, ko
ki reikia išrinkti. Laisvų rin
kimų nei žmonių laisvo pasi
rinkimo ten nėra. Jeigu tie 
sovietai būtu žmonių laisvaic c

renkami, gal jie ir i rinkiku 
reikalus daugiau dėmesio 
kreiptų.

James Kmetz John Owens

Artėjant liūčių sezonui,
I Pietų Vietnamo kariuome- 

riės daliniai iš Laoso pa- League direktorius J. Kmetz. 
lengva traukiasi arčiau P. Apačioje angliakasių unijos pre- 
Vietnamo sienos. Sakoma, zįdenlas Bovle. kaltinamas ne- 

Sekmadieni Vakaru Be>. kad ji ten savo ufdavinį at- teisė(ai 
lynas rinko savo tarybą. Iki! hko> °’.be to’ _,r komunistu 
šiol dauguma sudarė sočiai- sPau£kmas didėja.

P>erlyną ir toliau 

valdys socialistai

Pakistanui gresia civilinis
"Simas Kudirka palaido-;1“”’: >° .7'^

,• atsiskirti. Ji yra nuo vakan-i tas vasario pradžioje, nes,Simas Kudirka, kifns is sovie- , x , 2 ♦ • - nes dalies per 1,000 myliu.kepenvs buvo sutrinti. Mirė *. D 4 'r, . ’ ■
timo laivo buvo nušokęs i JAV h- •', • • i Sis Kytu Pakistanas reika-;. • ligonineie baisiausiose kan-i, . \ ■■ 1“"i'— ....... ........ *— • -— ' - ’ 1 lauja automomijos. Gyven-Įpakrančių sargybos laivą Vigi
lant ir prievarta buvo grąžintas 
sovietams praeitu metu lapkri
čio 23 d., dabar sėdi Vilniaus 
kalėjime. Jis teisiamas už "tėvy
nės išdavimą“, nes sovietuose 
bandymas išvykti iš Sov. S-gos 
jau laikomas "išdavimu“... I vaziavim

! demokratai. Jie ir šiuose rin
kimuose gavo 50.4'< balsų, 
i bet tai vra jau 6.7' < mažiau, 
negu prieš 4 metus.

Komunistai tesurinko tik 
2.3', balsų.r

Dabar Vakaru Berlyno 
parlamente bus 70 socialde- 

; mckratų. -‘2 krikščionys de
mokratai ir 11 demokratu, 
kurie jungiasi su socialde
mokratais.

du

Šešiolika nuo Castro pa
bėgusių kubiečių prisiraki- 
no retežiais Jungtinių Tautų 
saugumo tarybos patalpose, 
protestuodami prieš komu
nistinį režimą Kuboje ir rei
kalaudami Žmogaus teisių 
apsaugos. * * *

Skaičiuojama, kad JAV 
kariuomenės uniformoje da
bar tarnauja 2.9 miliono vy
rų ir moterų. Didelė dalis tos 
kariuomenės šiuo metu yra 
įvairiose užsienio bazėse, iš 
viso net 27 valstybėse. Už
sieniuos esama apie 1.2 mil.

ciose". Kiek paskutinioji ži
nia tikra, sunku pasakyti. ■ . , ...T> , T‘ i- i* pie 140 milionų.Bražinskų. Kudirkos ir
Simokaičių bandymai pa-. * *
bėgti Į laisvę, matyt. SUner- JAV vyriausybė lengvina Pasakų pasaul.o gražuolė Susan 
vino ir pati A. Sniečkų, nes bendravimą su komunistine Syeeney iš \\e»ki VVachee. Fla.. 

j'Jis rado reikalo partijos SU- Kinija, atleisdama eilę ke- siunčia >veikir mų St. Patricko 
e apšaukti pa bėgė- lionių ir kitų suvaržymu. . dienos proga.

tojų visam Pakistane yra a-

Švedijoje jau beveik 
mėnesiai streikuoja 47,000 
valstybės tarnautojų, todėl 
parlamentas priėmė istaty-! JAV karių, 
ma, draudžianti valstybės i
tarneutojams streikuoti. Pasibaigus paliaubų ter-

* * * minui, Izraelio ir arabu san- į
Vienoj, Austrijoje, vėl at-, tykiai, nė vienai pusei ne

naujintos JAV ir Sov. S-gos nusileidžiant, vėl tempiasi 
atominio ginklavimosi apri- iki ginkluotų susirėmimų pa- 
bcjimo derybos, bet maža sienyje.
vilčių, kad jos duos geresnių 
vaisių.

» * »

iš unijos fondo davęs 
politinei kampanijai S 19.500. 
Kartu su juo atsakomybėn trau
kiami unijos iždir..a!’..s John ()- 
wens ir Labor’s Non-Bartisan

Kap. Medina traukiamas karo 
teisman. Jis vadovavo kuopai, 
kurios dalis dalyvavo My Lai 

* * • i (Vietname) civilinių žmonių
Kanados teroristas Paul ^erdynėse. Ta byla ilgai tęsiasi 

Rose, vienas tu, kurie nužu- lr kažkaip keistai vedama: pir- 
Sen. Jackson sako, kad dė pagrobtą Quebecko mi- ma traukiami atsakomybėn ma- 

Sovietų S-ga turi naują to- r.istrą Laporte. nuteistas ka- ^ieji ir išteisinami, užuot pra- 
bulesnę raketą. lėti iki gyvos galvos. , dėjus nuo vyriausio ’ Itininko*



*
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Kodėl mūsų-neįtikina sovietų 
valdiški žodžiai?

KELEIVIS, SO. BOSTON

lUchard Caraszi James GholsoaJiininy Sexton Larry licaver

šituos 1 JAV lakūnus Turkijoje buvo pagrobę te r raistai ir reikalavo už juos $400,000, bet to iš
pirkimo mokesčio nesulaukę, po kurio laiko staigi visus paleido.

Ką kiti rašo?

Vakarų pasauly bet kuris vyriausybės ar atsakingo! 
jos atstovo bei komisijos viešas pareiškimas gali būti neiš
samus. neaiškus, diplomatiniu stilium suraitytas, bet vis 
dėlto jis nėra akiplėšiškas melas, nuslepiantis tiesą aiba 
aukštyn kojom apverčiantis tikrus faktus. Nuogai meluoti 
čia būtų perdaug pavojinga, nes demokratinėje santvar
koje yra pakankamai būdų tokiai suktybei išaiškinti.

Tuo tarpu sovietiniai valdiški žodžiai mūsų visada 
yra išklausomi su didelu atsargumu. Po jų vsada kyla 
klausimas: o gal čia meluojama? Ir kuo tik tenai kas nors 
tvirtinama garsiau ir karščiau, tuo labiau didėja Įtarimas, 
kad meluojama daugiau. O tai dėl to. kad Sovietijos isto
rijoje melo perteklius visada buvo žymiai didesnis, negu 
materialinių gerybių nepriteklius net bado metais.

Štai Sovietinė enciklopedija jau buvo devyniom ei
lėm perrašinėjama, vis naujai meluojant apie visiems ži
nomus faktus. ,

Stalino melagingai apkaltinti ir nužudyti ar kitaip su
naikinti milionai žmonių, jų tarpe ir pačių komunistų revo
liucijos vadai. Stalino čekistų nužudytas Kyrovas buvo iš-. 
kilmingai palaidotas, dalyvaujant patiems žudikams. Taip nomai ?dendelio paveldėji- bolševizmo laikotarpi gale- ne yienas 
pat valdžios lėšomis iškilmingai palaidotas ir tos pačios 
valdžios agentų nužudytas režisierius Mejerholdas.

Nekalbant apie didžiuosius melus, kaip Katyno žu
dynių primetimą 
savanoriška 
gos, šia pi 
nužudymą
laidotas gal ir su pačių žudikų apraudoj

Taigi po šitokių ir kitokių melų gausybės, kodėl mes 
turime tikėti vilniškės daktarų komisijos liudijimui, kad 
ir prof. Jonas Kazlauskas pats pasiskandino Neryje, jeigu 
dar yra ar buvo mačiusių, kaip jis buvo "Volga“ agentų 
nusivežtas nuo šaligatvio?

Tokio valdiško melo akivaizdoj mes visai pagristai

.ai dabar greitu laiku gale- duobkasių yra Rusijoje? Jei-1 
-ią papiastu būdu įauginti g u laikytumės Solženicino 
gausų derlių duodančius au- žodžių, tai kiekvienas ?kun- 
galus ir aukštos produkcijos d i kas pasiuntė katorgon jna- 
>yvulius. 1948 m. Lysenko žiausiai du asmenis. Tada, 
aip greitai iškilo dėl to, kad galėtume apskaičiuoti skun- 

jo "mokslini“ darbą rėmė dikų skaičių iš kalinių skai-
ar dar papildė kitas neišma- čiaus. padaliję jį pusiau. Pa- išdavimo rusams kalti ne tik 
nelis — Stalinas. Jis pade- vyzdžiui, ‘jei kalinių šiuo admirolas ir kapitonas, bet 
jo jam suformuluoti tos nau- metu yra šeši milionai, tai ^ar svarbesni kaltininkai sė
jos teoiijos pagrindus, pa- skundikų turėtu būti trvs Valstybės departamente, 
skelbdamas "revoliuciją“ ži- milionai. Kadangi

S. KUDIRKA NEBUVO 

TIK ATSITIKTINAI 

IŠDUOTAS

"Keleivis“ nekartą aiškiai 
rašė, kad dėl Simo Kudirkos

per visąika(k panašių išdavimų buvo

mo genu teorimi.
tik jie neiškilo 
Pastebėta, kad 
departamentas

jo būti sunaikinta apie 45!vlesumon«
. . . . . milionai žmonių, tai skundi-l Valstybės

Mokslininkai, kaip \ avi- • tūtų apie 22 milionai. rėia linkęs duoti politinę 
lovas ii daugelio kitų, kurie :ka maždaug atitinka ko- ^°bą pabėgėliams iš Sovie

SPAUDĄ BEVARTANT tarpyje. Pavyzdžiui, j Ukrai
ną atkelta 106.000 šeimų, į

Glasgovvo uni v. (Skoti- Krymą 18.000, o Į Kalinin- 
joj> leidžiamas trimėnesinis grado (Karaliaučiaus) sritį 
ABSEES žurnalas paskuti- — "tūkstančiai kolchozinin- 
niame numery rašo. kad kų“. Aišku, visi atkeltieji 
Maskvoje leidžiamas "Ko- buvo rusai.
munistas“ smerkia lietuvio: ♦ * *
menininko A. Savickio kuri-į T ± ••
ni "Kelias“ kuris to laik-l Latvijos vyriausio sovieto 

„ į prezidiumas paskelbė dek-
sos plėniu žaismas, kuriame ^etl.Pn?s, «ngTh ’ ‘S-
negalima suvokti jokio vaiz-; ?aid>la®1’ b<*. n«d‘rb*
, f , , i - •< , ir motervs pirmiausia išperto“ Ant šio kurinio kažko-1 . . v. d ,. -.-'J-, • r i įjami susneskoti per lo die-del gula ir dienraštis Mosk- ■J 1

va“. Jam prikiša "nerealis-i nų darbą. Jei nesusiranda, 
tiškumą“. Matyt, tame kūli-' tai po to vietos sovietas pil
nyje neranda sovietinio "so- stato dirbti statybose arba 
cialistinio realizmo“. — to-, dirbtuvėse. Jei ir čia atsisa- 
kio gyvenimo vaizdavimo, S ko dirbti, tai bus baudžiami 
kuri komunistai mato tiktai' kaip kriminalistai pagal 
sapne. į Baudžiamojo kodekso 211-

* * * j tąjį straipsnį. r' >
Estų leidžiamas meno žur- Tuo baudžiavos klausimu 

nalas "Noorus“ pagiria 1968 jau prašnekta ir Lietuvoje, 
metais susibūrusi Visarid Vilniaus "Tiesa“ paskelbė
jaunųjų estu menininkų ra- vyriausiojo prokuroro pa
telį ir spausdina vienuolikos, reiškimą, kad, girdi, Lietų
jų kūrinių nuotraukas, 
kūriniai esą

Šie,i voje vis dar esama darbin
gų. bet tinginiaujančių žmo- 

dar-v •
1S VI-

kol- 
visomis 

: kolchozo "gėrybėmis“, bet, 
j užuot sąžiningai dirbę, ver-

"moderniški“ '

darbai nutraukti, o dalis iš
sigelbėjo atgailomis, kaip 
A. R. Žebrak, 1948 m. rug
pjūčio 15 d. Pravdoj nusi
lenkęs CK nutarimui ir pri
pažinęs Lysenko 
Kurį laiką Lysenką rėmė ii

kaltė verčiama Stalinui, bet 
nemažiau kalti ir tie, kurie 
jį savo pečiais rėmė. tiems 
valymams vadovavo ir juos 
vykdė. Nemažiau kalti ir 

teoriia Višinskis, ir Malenkovas, ir 
Ježovas ir ilga eilė kitų. Vie

džiamame katalikų savaitę versiteto valgykloje, 
raštyje "The Wanderer“ iš- » * •
spausdintas Edith KermiL sovietijoje ne rusų tauto- J
Roosevelt straipsnis, pav a- se stiprė jančią tautinę šamo- • • V
dintas "Simo Kudirkos po- neigiamai paveikia . kitus,
Jitika“, kuriame autorė tarp ato-viančiu "buržuaziniu na jaunimą. Tinginių esą-
kitko primena ir paskutinįjį ma ir miestUose: Vllmuje’VIS

galime galvoti, ar tik ir kitiems lituanistams, kaip Umbra- Chruščiovas, naujas "moks-j n! Jau ne v V e 0 e? Į \ alstvbės departamento ne- augantis kaulas Maskvos 
sui ar Lebedžiui, nepadėjo kas nors "natūralia mirtimi lininkas“. ir tik po ilgo lako Mtilfnknįa- n°r~ 4.meriko.s gerklėje. "Literaturnaja Ga-pėzyje
numirti“? Kodėl mums neįtarti, jeigu Lietuvoje net dėl paaiškėjo, kad Lysenko te- U sllTn;’npti vi™ įjtnnnj, iš Sovietijos besiveržian- zeta“ šia proga apžvelgia V. i 

orija menkavertė, o dėl jos v įf bęms žydų kilmės asmenims Bieliajavo knygą "Formula
buvo sugriautas Rusijoje į nemazia.anų a^e‘ Rigermanams. — Leonidui -ada« kuriojs niekinamas Gazeta 
rimtas genetikos mokslas. ! n^’ atvyniodamas siūlų ka- jr jo motinai Esther.

j muoli iki ilgos eilės slaptų:
I vrr-----„4. (|g.

Kaune. Šiauliuose ir Pane-

* * *
Petro Cvirkos ankstyvos mirties kaikas galvą kraipo? 

Žinoma, mūsų netikėjimas tenykščius propagantistus
erzina. Atseit, kaip tu. "buržuazini nacionaliste“, netiki, 
jeigu tai tarybinė valdžia ar jos profesoriai sako? Bet 
mes ir po to vis dar nesame linkę tikėti, nes iš anapus 
ateinantieji gandai dažnai būna teisingesni, negu valdiš
ku žodžiu skelbiama "teisybė“.

Rusiškas stilus

Visi žino, kad ir sovietų i agentų, kurie dalyvavo ta-Į "Tas pats Valstybė 
erdvės tyrimų pasisekimai j me kruviname raudonųjų • partamento valdininkas (ci- 
priklauso nuo vergu vokiečiu velnių šokvje. Bet, matyt, tie tuojame iš Naujienų) Ed- 

’ * i _ _• -- war(j l. Kilham, jr., kuris

Maskvos "Literaturnaja 
“ iškelia kliūtis iš ka- 

ukrainiečių nacionalizmas, j Įėjimų paleistiems susirasti 
Atseit, nacionalizmas ir re-! darbo. Toksai žmogus, atvy-

(Tęsinys)

Kokie buvo tie "inteligen
tiški partijos“ žmonės, ku
rie sprendė literatūros ir me
no klausimus, parodo 1958

mokslininkų darbo rezulta- profesionalai skundikai., iš- 
to. Tie mokslininkai buvo davikai ir panašūs režimo
sugaudyti visoje Vokietijo-! taniai vra reikalingi ir šian- "nedrąsinti pabėgimo“ Si- 
įe ir išgabenti Rusijon. Ga-i^ien Stalino vietininkams, mo Kudirkos atveju, buvo 
na daug sovietams patarna-i Anot Woodrovvo V/ilso- nutaręs atmesti Rigermano

patarė Pakrančių Sargybai

ligija yra fašizmo šaknys...
* *

Estams rusų kalba lei
džiamas

kęs į kuri nors miestą, turi 
gauti leidimą iš vietinės mi
licijos. o leidimai apsigyven-

Sovietskaja Esto- ** teduodami tiems, kurie tu- 
nija“ paskelbė straipsnį apie j butą ar kambarį, o butas 
estų teatra Vainemune ku-jar kambarys teduodamas 
ris pernai minėio savo šimto tiems, kurie turi darbą, gi 

a aaug sovietams patarna-1 Anot vv oottrotyo vaiso- i ““^a“ MSkvoVė^VŠ to met« Sukakt-L Idomu tat kad darbo negalima tokiam gaS- 
o ir amerikiečių karinome-;no. didžiausias dalvkat pa-jnasyma Maskvoje n tuo įen pla.ja. apfe Įa- ,e;dhno/To.

kiu būdu bausmę atlikęs pi
lietis atsiduria tarp "kūjo ir 
priekalo“, ir yra priverstas 
arba apsigyventi už miesto, 
arba pasistengti vėl grįžti į 
kalėjimą... Į

Žiūrovas

jog ekonominis gyvenimas nė. kuri perdavė sovietams. saulyie yra asmens laisvė. reikalu jau buvo parašęs te- ko^arj)j 1939 metu bet
kapitalistiniuose kraštuose Tiuringijoje Harzo kalnuo-'Tos laisvės igvvendinimui Amerikos ambasa- mažiaiį apie tarpą kada Es-
neina bolševikų norimu ke- se iškastuose tuneliuose ras-'pasėly jis skyrė didžiausias^ “ai Maskvoje. .Rigermano įj-a nrai -
liu. tai jis ir jo draugai buvo tas paskutinio vokiečiu mo-į pastangas ir rodė neribotą i ^išgelbėjo tik amerikie-
likviduoti, o inkvizitorius deko v raketas ir daug di-! entuziazmą. Laisvės idealo tls advokatas Damel Greer, i - •
Suslovas dar spaudoj juos rl^in fppbniikn han-iir čianrPon dobiamo p.o-i nusamdytas rūpintis Riger-Vilnia

tija prarado savo nepriklau-

paudoj juos dėlių dėžių technišku ban-! ir šiandien siekiame. Bet i nusamdytas rūpintis Riger- ’ Vilniaus Tiesa sako, 
m. gegužes 28 d. komunistų piktai išplūdo (Pravdoje, dymu reZultatų — raketų, kaip suprasti tuos asmenis. man^ išleidimu iš Sovietų *ad Lietuvoje veikią 1774 
partijos centro komiteto nu- 1952 m. gegužės mėn.). ' gtatvbos, ju vairavimo ir de-1 kurie, minėdami laisvės žo-! Sąjungos Washingtone. Jis. Į kn>^eliai kaimuose. -Jie 
tarimas, kuriuo pripažįsta- i eimo varikįjų, kur0 bei ivai-' di, garbina mirties šešėliu | Patyr?s aPie Kilhamo tele-.tun 11 milionų knygų ir 7 71,
ma, kad Muradeli opera 
"Didžioji draugystė“ buvusi 
neteisingai pasmerkta "sub
jektyviu Stalino vertinimu, 
kurį negatyviai paveikė Mo
lotovas. Malenkovas ir Be
ria“. Komentarai nereika
lingi.

000 skaitytojų, bet šieFravda ir Izvestija (1937 
m. gruodžio 16 d.) išaiškino, 
kad esą pavojingų diver
santu astronomu tarpe ir
juos Veikia sunaikinti Vara-'tuu h“1 pu T’““ miodžio W d Vu-imėta.kaddaugelvvietune-juu-leinia .unaini.iti. »a.,a | sateltu statyba daugiau ski- desneracija ir beviltiškumą: nutaie gi-uonzio 190. su-
sa. sovietų istorikai atsiran-,^ ka;inia^/ne^ ervn0:sovietu j-oiuje. neturi teisės'‘«k‘> ^germanui pilietybe. lietu..ų .asytojų ras-
da. dingsta, vėl atsiranda ir i moks]inio tvrjmo Keikaūm. vadintis liberalu, tikra so- Sovietai Rigeraianus išleido

rių sprogstamųjų medžiagų.; karalyste — dabartine So-'?1^.”108 tekst?- tuoj kf?!P?sljk””ok" nedaug Ma’1
Tas pagreitino sputnikų sta-i vietų Sąjungą? Kiekvienas. Į kltus ankstesnius vaidmin-jk . .it- V ; U j
tvba bent dešimčia metu Ir kuris nenori pasmerkti mi- kus- kur>e paskutine minutę: tyt, jos neautinka jų skoni L.vuą taetiu ucoiiuuia iiiclu. ii : nakoitė tploaramo<? turini ir1 ar gyvenimo reikalus. Pazv

į tuo tarpu sovietai raketų ir S bonų žmonių kančias, vargą, pakeitė leiegramosjui.nĮ n ; rloilfroh. „R

tų i BOKSININKAI GAVO PO 

PUSTREČIO MILIONO

narti-Tie "inteligentiški“ 
jos žmonės kišo nosį visur, 
kalbėdami su jėgos autorite
tu, bet ne su protu, išauklė
jimu ar išmanymu. Jie palie
tė net mokslo sritį, viešai ar 
slaptai bandydami primes
ti savo juokingas "teorijas“, 
supuvusio kiaušinio never
tas. Medicinoje jie pasireiš
kė kovoje su senatve ir dau
geliu išreklamuotų šarla- 
nišku atradimų. Ždano\ct.?, 
pasižymėjo estetikoje, Sta
linas — Marr kalbu moksle,. o, i, 
taip pat antropologijoj. Mi- “ f? 
murinas - Stalinas - Lysenko 
apsijuokino biologijoje. Be 
to, bolševikai sukūrė taria
mąjį marksizmo mokslą, ku
ri pagrindė Vakaro moksli
ninkų seniai atmestais tvir
tinimais. Universitetuos tam 
"mokslui“ paskirtos kated
ros. jis dėstomas visose mo
kyklose, džiovinant mokslei
vių smegenis atgyventomis 
teorijomis. Kada ekonomis-, 
tas Voznesenski ir kiti įrodė,

galutinai dingsta, nes jiems; 
nepaprastai sunku prisitai
kyti prie kapryzingos parti
jos linijos ir vis iškylančių 
naujų tipų, kuriems reikia 
surasti žymią vietą istorijoj, 
sunaikinant ar nužeminant „ 
kitų asmenų istorinį vaidme
nį. Tas pats vargas ir enci
klopedijų leidėjams. 1952 
m. visoje Sovietų Rusijoje! 
buvo valomi muziejai nuo 
Įtartino elemento. Pav., Lie
tuvos muziejai buvo pakal
tinti. kad jie nesugeba įro
dyti... didžiosios rusų kultū- 

įtakos Lietuvos is- 
jai. Lietuvos Mokslu A-

kademija buvo priversta pa
sižadėti — "...kovoti už bol 
ševikinį partiškumą medici
noje, išrauti priešišką, bur
žuazinę ideologiją“.

Trofim D. Lysenko iškilo! 
Į Žemės Ūkio Mokslų 
demijos pirmininku

: cialistu
Kas gi privertė Sovietų! tai vra 

mokslu akademijos narius mas. 
isteriškai reikalauti likvi
duoti Lvsenkos priešus? Tai

so-
ar humanistu, nes 
tu žodžiu išniekini-

Prievarta niekada nebus 
sukurta? rojus žemėie. ir te-arba teroro baimė, ar pa-j roraR neDrivers kaimvno 

slėpta? vidaus noras žudyti. |t ti ir va]stvbinill
L’on l.n nti -TiOilnriTi iv I ’

sėjamakankinti, naikinti ir rėkti! mastu sSj „eapvRanta
analinio partinio lunatiko; kitaip ro!)stanaam ne|)aža. _ 

oalsu. Tiktai jau ne meilė, djns medęS
mokslui, ne solidarumas su; 
xitais mokslininkais ir ne j 
mokslo laisvės ir mokslinės; 
tiesos troškimas. Jeigu taip, j 
tai kokio tarptautinio bend-! 
radarbiavimo galima tikėtis; 
iš sovietiniu mokslininku. O» *• I
Vakaruose vra žmonių, ku-į
rie šioj srity dar puoselėja!
dideles viltis.

Milovan Džilas apie ko-j 
munistinius pataikūnus ir sa-; 
vanaudžius rašė: "Jie kasė!

tvienas kitam duobes, lenk-;
KaV tyniaudami dėl valdžios par-'

, ,, . , . .. . nes tiioįe ir uoliai stengdamiesi!
paskelbė, kad jis sugriovęs ' 1
genetikos pagrindus, kuriais 
remiami. Vakarų paveldėji
mo mokslas. Esą, komunis-

irodvti savo atsidavima Sta-'* I
linui ir leninizmui“.

Kiek tokių pasalūniškų

išvažiuoti vasario 13 d.

"Suminėjus Rigermanų 
atžvilgiu taikomą biurokra
tinį vilkinimą ir Valstybės 
departamento nenorą supy
kinti Kremliaus vaudžią. au
torė pavadina toki elgesį 
"Simo Kudirkos politika“.

Montini

(Pabaiga)

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivi. Jo kaina 
metams $7.00.

Kitai* metais Į mėnuli skris Apolo 16. kuris kelionėje iš
bus 12 dienu. Vidury to erdvėlaivio kapitonas John \V. 
Younir, jau tris kartus skridęs Į erdvę. Su juo kartu skris 
1 homas K. Mattingly (kairėj) ir Charles Duke (dešinėj), 
šiemet liepos 26 d. i mėnuli skris Apollo 15 erdvėlaivis.

_ Kovo 8 d. 20,000 bokso 
mėgėjų buvo susirinkę į Ma- 
dison Sųuare Garden New 
Yorke žiūrėti Joe Frazier ir 
Cassius Clay bokso rungty
nių. Dar didesnis skaičius tą 
ivykį stebėjo, susirinkę kai- 
kuriuose kinuose, kur tos 
rongtynės buvo rodomos te
levizijoje. Čia reikėjo mokė
ti mažiausia po $10.

Rungtynes laimėjo Fra
zier ir tuo būdu atėmė čem
piono vardą iš Clay.

Cla y ištiko ir kita nelai
mė. Jis religiniais sumeti
mais atsisakė eiti kariuome
nėn dėl to, kad kariaujama 
Vietname. Aukšč. teismas 
ką tik išaiškino, kad jis ne
bus nuo karinės pareigos at
leistas.

Rungtynės turėjo pajamų 
toriku melus“. Tai reiškia, j per 8 mil. dol. Frazier ir 

[kad jie dabar meluoja rusų Clay gavo po pustrečio mi- 
i bolševikų naudai. liono, kaip, buvo iš anksto

* * sutarta. Bet iš tos didžiulės
1 "Voprosi istorii“ žurnalas sumos jiems liko palygina- 
Maskvoje paskelbė istoriko mai tik tropiniai, nes di- 
Volkovo straipsnį apie gy- džiausią dalį uždarbio atsi- 
ventojų perkilnojimą Sovie-Į žėrė mokesčių įstaiga, mena- 
tijoje 1*945-1948 metų laiko- ’ džeriai ir kt.

tu.

Maskvos "Učitelskaja Ga
zeta“ (mokytojų organas) 
svarsto vidurinėms mokyk
loms paskelbtą naują Įstaty
mą. Įstatymas pabrėžia tei
sę dėstyti pamokas gimtąja 
kalba ir draudimą dėstvti

Latvijoje išėjo knyga "Is
torijos rašymas sovietinėje 
Latvijoje“, kurią parašė lat
vis A. Birons ir. rodos, ukrai
nietis V. Dorošenko. Dien
raštis "Ciną“ (Kova) tą vei
kalą giria, nes jis iškeliąs vi
sos eilės jaunų istoriku dar
bus, kurie, esą, "atsistoję 
ant istorinio materializmo 
pagrindų“ ir atremia vokie
čiu ir "latviu buržuaziniu is-
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*AS SKAITO BAN, 

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Po Chicagos dangum
Baisios tragedijos tokių namų statyti. Kodėl, 

sako, jie nestatomi negrų 
apgyventuose rajonuose?Mūsų brolių ir sesių skai

čius mažėja: vieni miršta, 
sulaukę senatvės, antrieji 
dingsta, sukūrę mišrias šei-!
mas, treti aplamai nebenori Liepos 4 d. bus Ketvirtoji 
vadintis lietuviais, o dar ki- JA\ ir Kanados Lietinių 
ti naikina save visokiais Dainų šventė, kurioje daly- 
nuodais ir anksti nueina i vaus. apie pora tūkstančių

Dainų šventė

dainininkų, o žiūrovų susi
rinks apie 10,000.

Gaila, kad ir ši šventė bus 
sename Amfiteatro pastate.'

j
Baigėsi Balfo vajus I

Sutelkta 28.000 dol., vien! 
Visi susirūpinkime dėl to; Marųuette parko kolonijoje' 

pavojaus. surinkta 9,000 dol.
J

Kaip tai atsitiko? J baigiamąjį pobūvi susi-'
I rinko per 200 rinkėjų ir sve-i 

Lietuvos nepriklausomy- < čių. Čia buvo pranešimų. »

kapus.

Neseniai nuodai visiškai 
sunaikino jaunuoli ir jau
nuolę iš inteligentiškų šei
mų. Yra fr daugiau, kurie 
pačioje jaunystėje lenda 
mirčiai i nasrus.

Viršuje bokso čempionas Cassius Clay gauna lemiamą 
smūgį iš savo varžovo Joe Frazier kovo 8 d. \tw Yorko 
bokso rungtynėse. Clay prarado čempiono vardą, bet ga
vo pustrečio miliono doleriu. Apačioje abu priešininkai 
sutinusiom lūpom ir žandais, nes šios rungtynės buvo 
vienos iš žiauriausiu keliu dešimtmečiu laikotarpy.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Mirė Julius Svikla Įsibrovė klaida

Kovo 8 d., širdies smūgiui Keleivio nr. 8 buvo para- 
i ištikus, mirė dar palygina- ’;yta. kad i SLA 57 kuopą į- 
1 mai jauno amžiaus .Julius stojo Alena Bankienė, o tu- 
• Svikla, Lietuvių klubo sek- įėjo būti Aldona Brantienė, 
{ etorius, i. airių kitų draugi-' žymaus penketuko daininin- 
! jų veikėjas, palikęs liūdiu- ' kė.
j čia žmoną Bronę, sūnus Al-! J. Krasinskas
gi ir Vytą.

Velionis palaidotas kovo' 
11 d., dalyvaujant dideliam 
būriui tautiečių.

1
Yra ir daugiau mirusių

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psL 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi
naitė ir ŠlapoPt rskis, apie 
27.000 žodžių. 511 psk, kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas io-
dvna*. Vidaus Peteraičio, ii 
auta, daugiau Kaip 30,000 

žodžių. 5M> psi.. kait.a $7 00.

bės atstatymo sukakties mi
nėjimai Chicagoje buvo 
gausūs, bet buvo juose ir še
šėliu.

kaip vyko vajus, rinkėjai 
apdovanoti knygomis.

Miesto tarybos rinkimai

Marijos aukšt. mokykloje Vasario 23 d. buvo renka, 
scena nebuvo papuošta Vy- i mį miesto tarybos nariai, 
timi. Veteranų postų vė- i Rinkiminiu apygardų ribos 
liavnešiai nepagerbė Lietu-1 buvo ka tik pertvarkytos. į 
vos himno, o Jaunimo cent- Į Lietuvių tirštai apgyventa 
re skautai, minėdami koply-j y[aj.ąUette Parko apylinkė 
čioj Vasario 16-ją, Lietuvos buvo padalinta pusiau, todėl

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Altos susirinkimas

himno visai negiedo'jo.

Naujas talentas

sudarytose 13-je ir 15-je a- 
pylinkėse lietuvių jėgos su
mažėjo.

Kandidatavo 3 lietuviai: 
Gksas, Bacevičius ir Janulis, 
ir visi pralaimėjo.

Vasario 11 d. Valparaiso 
universitete muzikos moks
lus su gerais pažymiais bai
gė Raminta Lampsaitytė,;
kurios pirmas pianino kon-! 15-je apylinkėje lietuviai . . , ♦
certas buvo vasario 21 d.. ; pasirinko kun. Lawlor, ir jis LDD susirinkimas

Džiaugiamės Ramintos ta“, žymia balsų dauguma (3 _ , . ,
]entu į prieš 1) laimėjo prieš demo- Kovo < d. įvyKo

į kratų kandidatą Sheridaną. Lietuvių Darbininkų dr-jos
Savų talentų neturime j Jis didelis tolerantas. ilgus narių susirinkimas. ~ Jame 

perdaug, todėl Lietuvių Fon-' metus mokytojavo, buvo re- i pasidalinta \ asario 16 minė-
das ar kas kitas tui etų skirti 
premijas jiems remti ir duo
ti progos tobulintis.

daktorius.
Eal. Brazdžionis

Jaunimo kongresas

Mirė Pijus Milius. Felik
sas Šimkus, Jonas Krukonis, 
Juozas Grisius, Vincas Šna- 

! ras ir Juozas Vizbaras.

Ilsėkitės ramiai šios šalies 
. žemėje.

HAM1LTON, ONT.

’Talka“ — railionierius

Čia jau 15 metų veikia lie
tu v ių bankas „Talka“. Ji tu
ri 1,250 narių. „Talkos“ i 
1970 metų apyvarta prašo
ko 11 mil. dol., paskolų iš
duota arti 800,000 (palygi-j 
nūs su pernykščiais metais:

Ką tik gav
vme:

SLA 57 kuopos susirinkimas
Į

Kovo 7 d. buvo SLA 57 
! kuopos narių susirikimas.
: kuriame atstovais i SLA 2- 
; vo išrinkti šie asmenys: Jo- 
j nas Dvareckas, Juozas Kra- 
:sinskas, Antanas Tamkus,
• įosios apskrities suvaziavi- 95 000 Iš jo šerininkams iš-! 
■ mą kovo -1 d. Bostone bu- mokėt» 3.o% dividendo, lie- 
K. Zurlis, Vytautas Mačy

Už laisvą lietuvi, parašė
,1... 1 • - eonn įkun. M. Valadka. 409 pis.,padidėjo daugiau nei $20Q, , . n 1

000), banko balansas pasie- '■
kė $2.247,405 (padidėjo 21
c'< ).

Bankas už indėlius viso 
labo išmokėjo palūkanų $ 
114,390. Jis turi fonde na
mams statyti $20,000, atsar
gos kapitalo $77,000.

Pelno pernai turėta per $

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

Geroji vasara,
parašė Česlovas

romanas,
Grincevi-

1 skirčiai, ir ji turėtų pakeisti 
savo statutą.

, Nevv Yorko Altos skvriu
sudarančių sambūrių atsto- Lietuvių Bendruomenė y- 
vų susirinkimas .šaukiamas ra JAV-se Įregistruota kaip 

i gegužės 12 d. išklausyti apy- kultūrinė organizacija, to- 
skaitiniam pranešimui ir oėl ji atleista ir nuo valsty- 
naujai valdybai sudalyti, binių mokesčių. Jai tapus 
Susirinkimo vieta ir valan- politine organizacija, reikė- 

' da bus pranešta vėliau. tų ir mokesčius mokėti. Su 
' jos statutu nesiderina ir sa- 
į vo atstovų paskyrimas res
publikonų ir demokratų par- 

eilinis tijose.

iimo Įspūdžiais. Visų pripa-! V.i žinta, kad minėjimo progra-
' ma buvo vykusiai sutvarky- 
! ta ir, be žymesniu mažmo-I ' w; žiu. sklandžiai ivykdvta. Da- *• *.«/«/
į lyvius kiek stebino didesnės

T . , - . , , . i minėjimo išlaidos. Mat, pa-Los Angeles žemes drėbė- J 1

ŽEMĖS DREBĖJIMO 

NUOSTOLIAI

Kitas susirinkimo dalyvis 
pareiškė, kad LB. jam atro
do, pasimetusi. Ji blaškosi ir 
braunasi Į mūsų politinių 
centrinių organizacijų sritį. 
Ji nepajėgia iš savo narių 
surinkti mokesčių, todėl ne
turi pakankamai lėšų savo 
tiesioginiams uždaviniams 
vykdyti ir vis tyko svetimų 

nėra sveikas
Kitų metų vasarą čia i , _ . , . „ . ., , . .. - -

vvks Antrasis Pasaulio Lie-'P^a-’ baigėsi, bet pne» tai sinodo. anxsriau piogiamos pajamų. Tai 
tuvių Jaunimo kongresas. Jo • hu\usi įamvbė dai negrįžo. ; vykdymo talkininkai dalbą reiškinys, 
pirmininkas yra R. Saka-
dolskis. Dėl to kongreso jau
kilo ginčų. Kalboms paskli- , i. . .. - . . . ..
dus, kad "norima i kongresą nau.lb nuostolių jau nepada-, švietimo ii^ngimą ir kt. dzio 1/ d. B:uco svetainėje, 
VviZcti ir TUt,i_ I ro. Vieni nukentėjusieji sa-| . ... . 86-16 Jamaka Avė. Jai jau

Adv. St. Briedis, prisimi- pasiruošta. Bilietai išspaus-

Žemė dar vis kartais sukru- atlikdavo be atlyginimo, o 
ta, lyg arklys muses nuo sa< dabar, esą, reikalinga mokė- Bu vo primesta ir apie 
vo odos baidydamas, nors i ti už scenos papuošimą, ap- margučių parodėlę balan-

kviesti ir okupuotos Lietu- j r0- v ieni nuKemejusieji 
vos jaunimo atstovus, neoli-1 vo namū liekanas remontuo
tuanai pareiškė protestą.

Naujas kelias ir butai

Jau seniau nei vieneri me
tai rengiamasi sujungti 3 di
džiuosius kelius: Edens, 
Kennedy ir Dan Ryan. Tas 
sujungimas eis prie pat Mar- 
ęuette Park, Cirero ir 75 gt. 
Federalinė valdžia tam rei
kalui jau paskyrė pinigu, 
belieka tik gubernatoriui pa
sirašyti, ir darbas bus pra
dėtas.

Kovo 3 d. paskelbta, kad 
miesto lėšomis bus statomi 
pigių .butų namai baltųjų ap
gyventuose rajonuose. Juo
se bus apgyvendinti pirmoj 
eilėj neturtingieji, neatsi-

ja, ryždamiesi pradėti gyve-i Lietuvių Bendruomenės dinti ir platinami, žymesni

čius, 261 psl., kaina $5.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga.

: mokėta 3.a%
tuviškai mokyklai paskirta ga> 130 psL> kaina §4.00. 
$1,500, Vasario 16 gimnazi
jai $1.200 ir kitiems reika-. Versmės ir verpetai, aki- 

isigiio bilietus i ^ams- Viso labo bankas lie- mirkų - straipsnių rinkinys 
čanlikni natrprbl tuvy^ės reikalams aukojo $ į praeities ir artimų dienų ak- 

I tualiais klausimais, parašė
I Bronys Raila, 351 psl., kai- 

Vasario 20 d. susirinkime na .55.00. 
o. , v • /„r , buvo peaskaitytas valdžios!
Stasys V ackeliai(AVacke-j pj^iūros įstaigos revizijos 
liene via Lietuvių R. Katali- „i-tas- hankn rpikalai vpda-

Vincas Mitrikas 
Stankevičius.

ir Jonas

Jie visi
banketą A. Čaplikui pagerb-!rųc- 
ti. Be jų, i banketą vyksta 'y * 
Kristina šalaviejienė, Juo
zas Glaveckas, Antanina ir

, . ~ , aktas: banko reikalai veda-
kių Moterų . -gos centio pu-( mj gerai, jo finansinis stovis 
mimnke), jos vyras, Čapliko1
pusbrolis, žinomas draudi
mo agentas.

Testamentai

geras.

„Talka“ rengiasi savo a- 
gentūrą atidaryti Londone.

URUGVAJUS I

Serga A. Gumbaragis
j

Jau trečias mėnuo, kai Ii- į
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la- goninėje guli žurnalistas A. 
bai naudinga informacijų Gumbaragis dėl kepenų vei 
knygelė norintiems sudąry-
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai-' Linkime jam greičiau pa 
na — $3.00. sveikti.

Ląurnč Daumė, eiliuota 
pasaka vaikams, gausiai 1- 
liustruota, parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai
na $4.00..

Enyj josi 
jaunimu

ŠAUNUS PENKETUKAS, 
premijuota, gražiai išleista

kimo sutrikimo ir dar tik po apysaka, tinka mokykliniam 
mėnesio tesitiki grįžti namo. j jaunimui, parašė J. švaistas, 

kaina $3.

i ‘
Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias siųsti

ju

NARDŽIO PULKAS, apsa
kymėliai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.0C.

nimą iš naujo, o kiti viską! sujungti Altą su va A;
parduoda ir pusto savo pa-; LB’ Pa’ake- kad tai butu Daunolienė Vasilka. Šatei- 
dus bėgti. Yra ir norinčių Alto? likvidavimas ir Lietu- kOs, Spūdžiai, P. Mačys li
to? nuosavybė? likučius pirk- vių Bendruomenės Įsijungi- kt. Bilietų 'kaičius ribotas, 
ti ir Los Angeles įsikurti., mas Į politiką. Tai priešta- Kaina $7.5o. Už tai visi da- 
Tokių naujakurių daug at-srautų J. Bendruomenės pa- lyviai bus pavaišinti.

Akelaitienė. ’

vyksta iš San Francisco. nes
‘Je tikisi, kad čia drebėjimas; Nevv Yorke nuo 1941 m.•
nepasikartos, o būsiąs daug i ros Įrengimų 76 mil. dol. veikia prol. J. Stuko radijo j 
didesnis San Francisco sri- J vertės, kelių tarp 15 ir 30 valandėle Lietuvos AUimi- 
tvje. Ar tokiam spėliojimui! mil. dol., 11 mokyklų 22.2 ujmai“. Jos 30 metų sukak-* 
vra kiek pagrindo, sunku Į mil. dol. ir t.t. • »^s rengiamasi paminėti ba-
nasakvti. Mokslininkai sako.' ’ lsndžio 24 d. Kadangi jos
kad nėra garantijos, kad Los j Šiandien miestui reikia vedėja? je o t. J. Stukas yra 
Angeles ar apvlinkėi dar ir i tik piniginės paramos. Žino- ir Lietuvių Darbininkų dr- 
kita karta žemė nesudrebės. į ma, privatiems nukentėju-' .J°s narys, ruiarta dalyvauti 

stipriau, negu i-isiemsasmenims niekas pini-.tame minėjime. į
į gu už dvka nedalins. Jie gal , Į,
' 1 v erta pažvmėti, kad prof.! ę
tegalės gauti tik lengvom są- j Stukas vrargimęs JAV-se, t 
lygoms jų pasiskolinti iš ati- ' čia išsįmok,jnęs, net istori- $

d gal net il
ki šiol.

Paskutiniai apskaiciavi 
mai rodo. kad čia padaryta

žvelgianti iu rasine kilmę nuostoliu apie 448 mil. dol.,! u.nkamų f?ndU- Daugelis ir jOs mokslo daktaro laipsnį Į- 
KadSS neturtingųiu vr^i!kurių 206 mil. dol. valsti-1vlsai paiašęs stambią Ne
daugiau negru, tai "galima Uos ar miesto nuosavybei ir vusių namų atstatyti, o bus tuvos istorijos Knygą, 
numatyti, kad ir tuose na- 242 mil. dol. privatiems as- sunku ir gnuvesius parduoti. į i
muose jų bus daugiausia ap- niemms. Sakoma, kad gat- Taigi, nors žeme jau ir ne- ^usiun.K. a», Kaip jpra»

' viu. kanalizacijos įrengimų dreba, bet nukentėjusių kogyvendinta.
ir tiltų sugriauta už 12 mil. jos dar vis smarkiai dreba vaišėmis.

ta. buvo baigtas kukliomis

savo giminėms i Lietuvą ir USSR 
yra nupirkti jiems

PREFERENTIAL SPECIAL ROL’BLE CERTIFICATES 
— SPE( LALUS RI KLIŲ PAŽYMĖJIMUS —

kuriuos galima pakeisti i pirmos rūšies prekes specialiose 
Vneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse 

KOKYBĖ YRA AUKŠTA 
KAINOS ŽEMOS

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės Į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadvvay. New York, N.Y. 10019 

Tel. 212-581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tet. 215 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45 St., New York, N.Y. 10036 

Tel. 212 CI 5-7905
ar į jų skyrius, ar tiesiogiai į:

PODAROGIFTS, INC
220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547
ĮSPĖJIMAS!
Jei norite būti saugūs ir kad užsakymai būtų greitai at
likti, užsakykite T I K T A I per viršuje išvardintas 
firmas ar ju skyrius, kurios yra oficialiai pripažintos 
atstovauti Podarogifts, Ine.

KREGŽDUTĖ, I dalis (va
dovėlis). parašė A. Rin-

♦ t
kūnas,
$2.75.

119 psl., kaina

Gyventojai žada neleisti dol.,, vandentiekio ir elekt- prieš nežinomą ateiti. J. Vlk*.

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

JJ.MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ............................. $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na 
tūnės eilėraščiai, daug ilius- 
tracijų, 64 psl.. kaina ,$1.80.

ŽA1ŽARAS, D. čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems. Ados Sutkuvienės 
įūustracijos, 21 puslapis,
kaina ................... $1.50.

: J; jINTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka. 24 psl.

, kaina .................... SI*
’pfa pati anglų kalba, . .$.1. 

Skaidryte, Balęs Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai,
kaina $2.

, Jonukas keliauja, pasaka,
J: pagal Kanapnickienę parašė 

Jonas Valaitis, kaina $1.50.

i

’ I
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j H
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Puslapis ketvirtas Nr. 11, 1971 m. kovo 16 d.

Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

A. Sniečkus paliktas

Buvo kilę gandų, kad Lie
tuvos komunistų partijos 
centro komiteto pirmasis 
sekretorius Antanas Snieč
kus būsiąs pašalintas, bet 
tie gandai nepasitvirtino.

Jauni nusikaltėliai įspėja 

kitus jaunuolius

"Komjaunimo Tiesa“ pa
skelbė 60 auklėjamon dar
bo stovyklon patekusių jau
nų nusikaltėlių rasini „Krei
piamės i bendraamžius“, ku
riame raginama: ~ r i • i iz? •Kovo o d. įvykęs 16-sis

., . . partijos suvažiavimas įsnn-’ Vaikinai, merginos, mo-■; , . i •, , ... I . • r- ko 143 asmenų centro komi-kvkites protauti kaip rimti i. , .. ,- 1 v u-i-. i 1 teta, o sis susirinkęs pirmuo-v m r*nNnhnL’rtn luno’i’tJ- : . -7 e c I
ju sekretorium perrinko A.žmones. Nebūkite lengva-, 

būdžiais. Panašus lengvabū
diškumas atvedė mus i klyst
kelius, o po to visai nu
gramzdino nusikaltimų pur
vam“

„Mes negalime ir nenori
me nieko mokyti“, rašo tie 
jauni nusikaltėliai, „tik krei
piamės i tuos, kurie nemoka 
išnaudoti savo energijos 
naudingiems darbams. Nei
kite. jaunuoliai, mūsų keliais 
ir nekartokite mūsų klaidų!“

Sniečkų, antruoju—V. Cha 
ražo va (rusą), prie jų — A. 
Barkauską. A. Ferensą ir R. 
B. Songailą. Vadinasi, vis
kas liko, kaip buvę.

Į centro komiteto biurą — 
prezidiumą išrinkti: A. Ba
rauskas, A. Barkauskas. V. 
Charazovas, A. Ferensas. P. 
Griškevičius, K. Kairys, K. 
Mackevičius. J. Maniušis, A. 
Sniečkus, R. B. Songaila ir 
M. šumauskas.

Tame straipsnyje duoda-
ma ir ištraukų Ubisvėje Ii-, vilįininkais 
kusių draugų laiškų, rašytų 
tiems „perauklėjamiems“ 
jaunuoliams. Jie ir savo sti
lium ir turiniu vra gana bū-; 
dingi tam tikrai „padugnėj“ j 
augančiai jaunimo daliai, i 
kokios, žinoma, turime pa
kankamai ir šiame krašte.

Kubos keturiu žvejų laivų kapitonai suimti Key \\est, 
Fla., ir kaitinami žvejoję JAV teritoriniuose vandenyse.

Kaip rusų čekistai nužudė 
prof. Joną Kazlauską

Įžymaus lituanisto Vii- ir profesoriaus nuotrauka du 
niaus universiteto profeso- kartu buvo parodyta televi- 
riaus Jono Kazlausko tragiš- zijoje. Paskui staiga viskas 
ka mirtis sukrėtė lygiai oku- nutilo. Tik maždaug už po- 
puotos Lietuvos ir užsienio ’ ros savaičių Vilniuje buvo 
lietuvius, ir to juodo giltinės' gauta žinia, kad Kazlauskas

Atsakymas atėjo iš Maskvos* ’ Lietuvių Profesorių Draugija spaus-
Neigiamas. Kazlauskas esąs dina R LIETUVOS UNIVERSITETAS 1579-1944 M., 
perdaug užimtas Vilniaus u- - —- - -- t■ . •

kuri kainuos 15 dolerių. Profesorių Draugija prašo knygos 
išleidimą paremti ją prenumeruojant, Įsirašant mecenatais 
— 500 dol. auka, garbės prenumeratoriais — 100 dol., ar 
rėmėjais — bet kuri suma.

Prenumerata ir pinigai siunčiami šiuo vardu: 
„Lietuvos Universitetas“, 6015 South Francisco Avė. 

Chicago, Illinois 60629.

niversitete ir nenumatoma, 
kad galėtų ir ateityje išvyk
ti. To atsakymo kopija yra 
Amerikoje.

Prof. J. Kazlauskui buvo 
aišku, kad išvykti jam nelei
do saugumas. Vieną dieną 
nuėjo i saugumo rūmus ir 
išsikoliojo su pačiomis vir
šūnėmis. karčiai apkaltinda
mas visą „prievartos siste
mą“.

Netenka abejoti, kad Įsa
kymas sunaikinti ji atėjo iš 
Maskvos, kaip ir draudimas 
išvykti Į Ameriką. Jo nužu
dymui pasirinktas seniai So
vietų Sąjungoje išbandytas 
ir Stalino eroje plačiai nau
dotas metodas žymesniems 
žmonėms naikinti: budeliai 
prisistato nekaltais avinė
liais, o kaltę suverčia „liau
dies priešams“ ar „nelaimin
giems atsitikimams“

Nuo poeto Kazio Jakubė- 
no 1950 metais nužudymo 
iki profesoriaus Jono Kaz
lausko 1970 metais nužudy
mo per dvidešimtmetį oku
pantas Lietuvoje šiuo rafi-

^.5

| LIETUVA BUDO, Stepo- 
į no Kairio atsiminimai, 416 
; psl., kaina................... $2.00

Rugsėjo šeštadienis, p re-į TAU, LIETUVA, Stepo- 
mijuotas romanas, parašė ino Kaprio, 480 ^sl., kai- 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237
psl., kaina $5.00.

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

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
ganto, 55 psl. kaina $2.00.

Asmenų, dievybių ir dič

Ar skaitytos?

na $2.00

šešėlio, grėsmingai kybančio į „gydomas“ psichiatrinėje li-
I Lietuvoje virš intelektualųigoninėje piie Maskvos. Taip. nuo^u ^du yra sunai]dnęg

uatvirtino- o.- «aI'\..nePaJėgs ar( pat sužinota, kad jis gydy- šimtus lietuvi Ui -u ,ie. VARDYNAS ‘surinko
patviiuno. oi sumažinti jokie režimines Į mui kietai pnesmasi vynų vrtnuinrto, suimto

ganizacinio-partinio darbo spaudos ar prievartinių liu-

Centro komiteto skyrių

dO:
V. Astrauską, propagan- dininkų aiškinimai, 
ir agitacijos — P. M '

tuvių pareiga ŠĮ baisų rusų 
Kada jis buvo nužudytas komunistų žvėriškumą paro- 

įr kada lavonas grąžintas į dyti pasauliui. Šalia politi
mokslo ir mokymo įstai-,* Apie prof. J. Kazlausko! Vilnių ir įmestas į Nerį, nie- nių organizacijų veikia bent

Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet

F. Laisvę“ žurnalas gruodžio lapkričio 17. Palaidotas lap-'ra šimtai lietuvių profe- 
x 1 kričio 20. šorių. Jie tikrai pasirūpins,

kad prof. Jono Kazlausko 
Nusikaltimui pridengt em- { byla patektų i akademinio 

gebistai surašė teismo me-; pasaulio ir viešosios opinijos 
. dicininės komisijos eksper- teismą. Tyla reikštų „prita-

„Rašo tau užkietėjęs ai- j Pacevičių, administracinių lauskas paskambino žmonai,' tizės aktą“, kuriame paša-Į rįma okupanto niekšybei“, 
koholikas Vilius. Henrikai. Į organų — A. česnavičių. kad grįžtąs pietų. Iš Mokslų J kyta, kad 
galiu pasigirti
triūbinu šnapselį
Mūsų klasė mirtina. Beveik; -'h'—>< neiasia siu.<nuumu. uuumyui VISAM PASAULIUI

Štai kelios 
ku:

tu laišku iširau-:

Kėdainių vidurinės mo- 
kvklos vienuoliktokas rašo:

statybos ir miestų ūkio 
Jekaterinčevą, lengvosios ir 
maisto pramonės — J. Ra
manauską. žemės ūkio — J. 
Bernatavičių, prekybos ir

numery. Štai kas tenai rašo
ma:

970 m. spalio 8 d. apie 
i buitinio aptarnavimo — J. 1:30 vai. p.p. prof. J. Kaž

kuriame paša 
mirtis įvykusi j

i, kad dabarbendrojo — A. Letulį, rei- Akademijos bibliotekos na- : ”nuo mechaninės asfikcijos,' 
;elį užtikrintai, kalų valdytoju — A. Builį. mo ėjo pėsčias. Netrukus prigeriant vandenyje. Kūne 

pralenkė jį juodos spalvos j nerasta sužalojimų, būdingų
visi triūbina tą baitą 
dalą. Tiktai gaila, kad
jakas pabrango...“ ; riai ministrais ir nevadina- vyrai, sustabdė profesorių,' džiagų.“

„IS

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

DIENOJANT, Kiprų Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

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

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, 
minkštais $2.50.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

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

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytžs-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina .. $3.50.

Prisiminimų fragmentai,
parašė Kazys Musteikis, 126 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.

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

ATSIMINIMAI APIE

* v * I ““v- — —- - — J 7f7 o x
smir-i Kaip matote, tai visas mi- rusiška „Volga“ ir sustojo, j kovai ar savigynai. Nerasta ’ 
kon-1 nistrų kabinetas, nors jo na- Išlipo du civiliai apsirengę j nė nuodingų cheminių me-j

Atsiminimus visuomet į-
Įdomu skaityti, todėl siūlome
įsigyti šias mūsų žinomų r,UOZA LIŪDŽIU, Petronė- 

LIETUVIAI—PAVYZDYS pienių gyvai parašytas at-i,-s Liūdžiuvienėį 88 psl 
i- simimmų knygas: !feaina ....... ..............$i.

o . TĄX71 MES VALDYSIM PA-Raseme, kar JAV kongre- • SAUL?> parašė L DovydėJ

Devintokė iš Kauno rašo:
‘ mi. Bet jie yra galingesni už -kažką pakalbėjo, ir visi trys

se Vasario 16-sios proga pa-

ministrus, nes pastarieji yra sulipo į automobilį. Prof. 
jiems paklusnūs. • Kazlauskas atsisėdo šalia

Komitetą:

Viskas 
daguota,

taip gražiai sure 
kad būtu

• reiškimus padarė 104 atsto-
PATARiAMA ĮSIGYTI

, vai. Kaikurių ių kalbos yraaieVii» . J, vertos ypatingo dėmesio.
'Mokausi toje pačioje; „ ... ' šoferio. Nuo to laiko niekas kaip ant delno: prof. -J. Kaz-Į

"būdoje”. Su mokslu šiaip! Komitetas patvirtino ir ( j0 gyvo daugiau nebematė. ; lauskas pats nusiskandino. j p Kennedv nažv-
taip stumiuosi. Kartais „pa- i Centro komiteto spaudos or- j į _ . _ mėjo kad lietuviu rvžtas at-
šklenkinam“ §u panom. Tu t šamI faktorius: Komunis-* Negrįžus jam namo, žmo- Kodėl komunistams parų- 7 kraštui lakvp v- 
žinai mūsų „chebrą“—Liūs-i to žurnalo — G. Zimaną, na paskambino į biblioteką, • P° sunaikinti prof. J. Kaz-
ka. Bielka, Tapka ir aš. Jau 
kaip šklenkinam, tai visos

Tiesos — A. Laurinčiuką,. j universitetą, paskui jo 
Sovietskaja Litva — V. Je- draugams. Niekas nieko ne-

keturios. Vasarą visos ture- meljanovą. \ alstiečių laik-, žinojo, šeima susiiūpino, 
jome kelialapius i Birštono p aščio — J. Karosą, Czer\vo-į Vilniaus universiteto profe- 
jaunimo stovyklą. Stovyk-' ny Sztandar — L. Romano
loję laiką leidome neblogai. • vicių.
Naktimis eidavome vogti •
pieno ii Įvirti pašto* (grieti- Komunistu partijoj 122,469; 
nės). Liaudis stovykloje bu- " !
vo nebloga, tačiau buvo ma
žoka bernu”.

nariai

O štai Lena iš 
proftechnikinės mokyklos:

"Žinai. Andriuša, dabar 
aš pasikeičiau ir ne tokia 
„atsilikusi“. Išmokau rūkyti 
ir jau mėnuo kaip rūkau. 
Regina irgi rūko. Kai aš pra
dėjau rūkyti, tai ji spjaudėsi,

i Iš Lietuvos 
Kauno l Prijos 16-tojo suvažiavi

mo mandatų komisijos pra
nešimo sužinome, kad parti
joj yra 122,469 nariai, kad 
i suvažiavimą buvo išrinkta 
795 delegatai, iš jų su spren
džiamuoju balsu 748 ir 47 
su patariamuoju balsu.

I suvažiavima atvyko 735

sūra susijaudino. Iškart kilo 
Įtarimas, kad Kazlauskas 
pagrobtas, nes visi žinojo jo 
susikirtimą su sovietų sau- 

j gurnu. Tęsiant ieškojimą. 
! buvo kreiptasi i Vilniaus po- 
j licfją ir saugumą. Apie Įvy- 

komunistų pranešė Vilniaus radijas,

lauską?

Vilniuje atsakoma aiš
kiai : jis buvo lietuvis patrio
tas, nors ir partijos narys. 
Buvo tikras mokslininkas: 
neslėpė paniekos „prievar
tos sistemai” ir tą prievartą 
atnešusiai "didžiajai tėvy
nei“. Neėmė fakulteto deka
no pareigų, nes nenorėjo pa
sidaryti komunistinės admi
nistracijos ir kartu „prievar
tos sistemos“ dalimi. Aist- 

bai<rę j ringai buvo pasinešęs Į lie-445 delegatai yra „ . ...
aukštąjį mokslą, 36 nebaigę tuvllJ kalbns studlJas- 
aukštojo mokslo. 143 baigę
vidurini mokslą.

ra pavyzdys - visam pasau
liui, tai žibintas, nurodąs ke
lią ir kitiems, kovojantiems 
dėl laisvės bei prigimtinių 
teisių.

Buvęs JAV vicepreziden
tas Humphrey priminė, kad 
šiais metais minima ir 720-ji 
Lietuvos valstybės Įkūrimo 
sukaktis. Jis nurodė, kad 
Lietuvoje „žydėjusi kultūra 
bei politinė sistema savo 
stiprumu, išsilaikymu teikia 
gyvą pavyzdi šių dienų pa
sauliui.

nas, I tomas 268 psl., II to-! 
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi- pgj ? paina minkštais virše- 
nimų II-sis tomas, kaina ęo-i- 
kietais viršeliais $6.00. | Atsitiktiniai

VERGIJOS KRYŽKE- 216 psl..
LIUOSE, Sibiro kankinės šeliais $2.50.
Stefanijos Rūkienės tremties'
atsiminimų atsiminimų I to- m a « 
mas, 443 psl., kaina minkš- 'B si 17 p V

šias K. Barėno
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas. 438

knygas :

$3.75. 
susitikimai, 

kaina minkštais vil

tais viršeliais $5, kietais $6. į
LIETUVOS VYČIO PĖD-

SAKAIS, Juozo Strolios ido- Į Ar buvo visuotinis tvanas, 
mūs 1940-1945 m. atsimini- 64 psl.. kaina 25 centai, 
mai, 176 psl. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Audėno atsiminimai 

.....  $4.00

Okupantai Įtraukė ji i nė Kongr. Nedzi iš Michiga-

o daoai pati kad tiaukia, tai j delegatai su sprendžiamuo- 
net juokas ima. Kai gaunam 
stipendiją, tai sudedam po 
2 rublius ii aplaistom...“

erioža iš Kėdainių rašo:

Įdomu dar pažymėti, kad 
vien Vilniaus miesto partinė 
organizacija suvažiavime tų

jų balsu ir 44 su patariamuo-i ri 167 delegatus, Kauno
ju

"Aš iš viso turiu tris „cha- 
jas“. Pirmą vietą klasėje už
ima Čepas — 14 dvejetukų,!. 
Juzė — 8 dvejetai.“

Delegatų, senesnių kaip 
60 metų, tėra 5.7A , beveik 
pusė (43.5'
tu amžiaus.

) vra 51-60 me-

miesto — 86, Klaipėdos — 
56. viso labo 309. taigi šie 
miestai turi beveik pusę vi
sų delegatų.

, Iš kaimiškųjų partinių or- 
delegatu vra įstojusiu ’ganizacijų dauįiausia dele- 
iia 1917-1930 m.. 32 £atlI tun Alytaus ir Kauno

14
į partiją ------------------- __ . . . .
istoie 1931-1940 m.. 176 i- rajonai — po 1/, Kėdainių,

Jei tu nemoki prisitaikyti, 
jei tu nesi pasiryžęs pilvu 
šliaužti purve, tai nesi revo
liucionierius, o tik pliuškis.

Len»na »

patikimųjų sąrašą, tik'laukė 1,0 nį'™f!ė- ka<1 Į,usė šiV'e- 
1 nu JA v gyventojų nebuvoprogos galutiniam smūgiui. 

Ta proga susidarė. Lituanis
tinių studijų tikslais Vilniu
je lankėsi Pennsylvanijos 
valstybinio universiteto pro
fesorius W. R. Schmalstieg, 
su kuriuo Kazlauskas1 ne tik

gimę, Sovietų Sąjungai už
ėmus Baltijos valstybes, ir
pusė Jungtinių Tautų narių 
tuo metu dar nebuvo nepri
klausomos valstybės, todėl, 
atstovo nuomone, reikia 
daugiau informuoti ameri-artimai bendradarbiavo, bet 

ir asmeniškai susibičiuliavo, j kiečius.
Pastebėjęs prof. J. Kazlaus-I
ko gabumus ir gilią erudici-į Nevienas priminė, kad lie
ja. dr. W. R. Schmalstieg' rtivių kalba seniausia, kad 
pasirūpino, kad jis būtų pa- Kakarams suteikus nepri- 
kviestas pusmečiui skaityti» klausomybę Azijos ir Afri-

Lietuviu yra 581, rusų 130, 
ukrainiečių 26, .gudų 23, 
lenkų 22. žydų 6 ir kitu tau
tybių 7.

227 psl., kaina......
KONTRŽVALGYBA LIE

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

Matcrialistiškas 
supratimas, 80 psl 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr.

istorijos 
, kaina

Viktoras Biržiška, DEL i Daugirdaitė - Sruogienė, 24
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi-; psl.. kaina 50 centu.
nimai (1920-1922 m.), 312;
psl., kaina minkštais virše-' , , .
liais $2.50. kietais-53.75. \andervelde. 24 psl., kaina

Socializmas ir religija, E.

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

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

ATSIMINIMAI IR MIN 
TYS, dr. Kazio Griniaus.
II tomas. 336 psl. kaina $5.

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1950 metu atsimini-

10 centų
Demokratinio 

pradai, (S Kairio Įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

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

socializmo

dimui gauti ir išvykti ir. JAV griežtesnių žygių, ypač:
_ laukdamas atsakymo, per pasaulio viešąją nuomonę:

Aplamai, darbininkai su-Į trumpą laiką paruošė anglų paveikiant Pabaltijo laisvė.- ma*’ parašė Juozas Kapa 
daro tik mažą delegatų dalį • kalba visa skaitysima kursą klausimu chiskas, 273 pusi. kaina $3.

Socir'izmo teorija, (M.
' Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.I

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3 05. bet visos kartu par
duodamos už $2.



Nr. 11, 1971 m. kovo 16 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktas

— Kas neaišku?

— Kaip sveikata, tėve? 
— Vidutiniškai. Maiki. A- 

le aš noriu, kad tu papasa
kotum man daugiau apie 
maistą. Gaspadinė rokuoja, 
kad
galima

žmogui duoda kažkokios ka- 
lorijos?

Įsigykite

ką tik išėjusią
Jurgio G 1 a u d 

knyga

Simas

o s

— Kalorija, tėve, reiškia
tik tam tikra šilimos arba e-*

i nergijos kieki, arba vienetą, 
nelyginant, kaip centas reiš
kia dolerio vienetą. ,

— Ale kokiems galams | 
tos energijos mums reikia?

T • • i • ' -Joje beletristine : ma pa— Jos reikia visokiems J ,- « «„ , t -i • ! vaizduota 8imo al; tirkosjgalams“, teve. Jos reikia., _ ... ... ., . „i - - i • , • I tiagediia v įgilam aive. loskai mes alsuotam, kai musu , ®J o Ja uah-i • • f knygosirdis pumpuoja krauja ir. - ., . 1 . 1 • .• .< tegauti ir Keleiviokai mes žengiam žingsni. į 5
Londone Sotheby varžylmse už šitą dabar jau išmirusiu 
paukščiu Aepyornis kiaušini sumokėta $2,100. Žinovai 
sako. kad tas kiaušinis buvo padėtas Madagaskare (sala 
Arikos pakrantėj) prieš milioną metų.

o.i
iinmist-

Be energijos tėvas nepakel-Į 
tum savo kojos, nepadaiy-j 
tum nei vieno žingsnio. Kuo Į 
smarkiau mes judam, kuo1 
sunkiau mes dirbam, tuo 
daugiau mes išeikvojam 
savo kūno energijos ir tuo 
daugiau mes norim valgyt,
kad maistas atstatytų išeik
votą mūsų energiją. Tačiau 
nereikia persi va Įgyti. tėve. 
Jeigu suvalgysi daugiau, ne
gu reikia energijai atstatyti,: 
tai kalorijų perviršis susi-’ 
kaups kūne kaip taukai. 0; 
perdaug taukų nesveika, ' 
tėve.

— Bet kodėl tu man ne-į 
pasakai trumpai ir aiškiau, 
kas mano amžiui geriausia, į 
kad galėčiau dar ilgiau pa-' 
gyventi?

— Tėvui bus geriausia tai, 
kas geriausia ir kitiems. 
Trumpai ir aiškiai, reikalin-; 
gi šie dalykai: 1) karbohid
ratai, 2) proteinai. 3) rieba- 

5) vanduo

racijoje.

PRAŠYMAS

“Keleivio' *iC:. 
ja prašo gerb. skaitytojus 
Kurie keičia adresą, prane 
sant naująj{ aOicsą neui 

»<-rta H 
parašyti 

_.p code,

— > • —i.-ae

Sis tas apie Berlyną

KIEK IR KUR YRA ŽYDŲ

Pagal pačių žydų išleistą 
metraštį, visame pasaulyje 
vra 13,875,000 žydų, iš jų 
JAV-se — 5.870,000.

i Sovietų Sąjungoje žydų 
gy vena 2.620,000, Izraely — 

Į 2,497,000, Prancūzijoje — 
535.000 (beveik visi Pary- 

ižiuje). Argentinoje —- 500,
• 000, Didž. Britanijoje — 
į 410,000 (vien Londone 280. 
i 060), Kanadoje — 280,000.
•

Europoje viso labo gyve
na 4,030,000, Pietų Ameri
koje apie’ 780.000, iš jų vien 
Argentinoje pusė miliono.

ASPIRINO PAVOJUS

Britanijos medicinos žur
nale išspausdintas dviejų

T.. , . - • . i- ......... vaikų ligų specialistu profe-l z prekių bei žaliavų per- .
’ Vokieti ' sor1^ straipsnis. kuriame ra-

i soma. kad moteris nėštumo

mVo aS Z ne viską! ~ .?»• naminius gyvulius, 4) mineralai, 
ima valgyti. Sako, pasi-j “es,ZI.nom’ .ku° J1? ramta; jviteminat.

klausk savo Maikio, ba jis ale,,ka‘p P33111.“ g,1'.10J /“j 
viską žino. Taigi pasakyk, medžiot, ?veq ar jis ėda o kur tokių
ka ai galiu valgyt ir ko ture- ZO‘S' ar Plesla k,tus ^1US? gauti?

daiktu
ką aš galiu valgy 
čiau vengti? ; — Tą skirtumą parodo jų

— Aš jau ne kartą tėvui kojos, tėve. Jeigu žvėiies 
sakiau, kad aš ne daktaras,

1

Nepamirškite 
pašto numerio —

heth

Tarnybos reikalais teko 
trumpai lankytis Vokietijo- vežimą per rytinės
ie teko nuvvkti ir i Berlvna. jos dali Rvtu Vokietija ap- .... . .
triame neilgai gyvenau ka- ki auna vakariečius muitais., . į ik •? • 2.
ro metu dar ji Hitleriui vai- Todėl susidaro dvigubos iš-j . ’ . . . \ -
dant. , laidos: pats prekių pervezi-j Jį '

mas ir muitas. Šias išlaidas rulleseJimo-
Vakarinė miesto dalis, va-i apmoka Vakarų Vokietijos! Tie profesori ai tokias 

dinamasis Vakarų Berlynas, yyriusybe. kuri skatina nau-j vadas padarė? ištyfę 45g m0_ 
dabar atrodo atstatytas vi- jų įmonių steigimą akarų, terig, kuriog pagimdė suža. 
siškai naujas miestas, su Berlyne, apmokėdama ne |0^us kūdikius.
maždaug 2.5 miliono gyven- tik minėtus muitus ir penė
tojų. Karo pėdsakai beveik žimus, bet padėdama fir-l 

! visai išnykę. Kaikurie ap-Įmoms ir Įvairiais mokesčių p 
* griauti pastatai buvo nutar- sumažinimais. Tie mokės-Į 
'ta palikti tokie, kokie jieiš-įčiai mažinami ir Vakarui, 
i liko po subombardavimo. I Berlyno darbininkams ir j 
j Jie turėtų būti tos žiaurios' tarnautojams iki atitinkamo 
I praeities liudininkai. Vienas uždarbio dydžio.. Įsidėmėti-

, . x , tėve.kojos bus su naguotomis le
tenomis, kaip meškos, vii-į _
ko. tigro, lapės, tai jau ji bus 
mėsaėdė; jos ir dantys kito
kie. Taip yra ir su paukš
čiais, tėve. Pelėda, vanagas,

Jie gaunami su maistu.!Garsioii ak,<,rf
lor pasiruošusi sė-

• lėktuvą ir skristi naras ; šveica iAle SU kokiu? i r*J4 kartu su save vjru Richar

! is tokių “paminklinių“ pa- 
Į statu vra ir Kaizerio Wil- 
• helmo atminimo bažnyčia, 
, su pusiau nugriautu bokštu 
' ir apardytomis sienomis. Gi 
; vos kelių pėdų atstume nuo 
► jos — yra pastatyta nauja 
1 moderni bažnyčia ir varpinė

vis dėlto galiu kai ką patar
ti. Visų pirma noriu pasaky
ti. kad tėvui nereikia per
daug apie savo sveikatą rū
pintis, nes susilaukei gar
bingo amžiaus ir vis dar ga- į kurie plėšia kitus paukščius 
Ii vaikščiot. Kiti. išgyvenę; žmonių nevalgomi, 
tiek metų, jau nebepaeina;
o dar-kiti seniai jau atsisvei- . ; Pereitą kartą tu norė- 
kino su šiuo pasauliu. ja* man Įkalbėti, kad reikta 

i valgyt kurą. Nu, o dabar sa- 
— Bet aš, Maiki. nore- kai, kad reikia mėsos. Taigi 

išvirozyk man davadlyvai. 
ką aš turiu valgyt?

čiau dar pagyventi.

— Tai yra visai natūralu, 
tėve. Normalus žmogus nori 
gyventi. Žmogus gali savo 
gyvenimą ir pailginti, jeiguitu ii

— Tėve, valgomąją me
džiagą galima vadinti mais-

galima vadinti kuru.
žino, kaip užsilaikyti, ir gali; nes tą medžiagą mes suvirš- 
sutrumpinti. jeigu to neži-Į kinam. O ką reiškia virški
no. Tai daug priklauso nuoĮnimas, tėve?
maisto, kuri žmogus valgo.

— T aigi aš ir noriu žinoti' 
kodėl ne kiekvienas maistas

— Nu, 
kvk.

tai tu man pasa-

mano amžiui geras. — Virškinimas r 
paliuosavimą energijos 
maisto.

— O kas va energija?

— Energija reiškia šilimą.

— Apie tai- tėve, galima 
daug kalbėti. Apie maistą 
yra prirašyta daug knygų.
Pirmiausia, kas galima val
gyti ir ko negalima? Žmo
gaus maistas par eina iš d vie- J
-jų šaltinių, būtent, iš gyvu-! — Bet maistas gali būt 
lių ir iš žemės. i šaltas. Maiki, tai kaip u

į gausi iš jo šilimos?
— Bet žemės mes neval-i

gom, Maiki. ! — Jis gali būt ir šaltas ii
; sausas, vistiek jis bus kupi-

— Bet mes valgom, ką že- nas šilimos, tėve. Jei nori Į- 
mė mums duoda, tėve. Juk' sitikinti. išdžiovink save 
duona, daržovės, visokie valgomus daiktus ir uždek

— Karbohidratai reiškia1 
krakmolinius ir cukrinius 
dalykus, tėve. Jų gausi val
gydamas bulves, ryžius, ! 
makaronus, kvietinę duoną,; 
daržoves ir vaisius. Tik ne- j 
būtinai viską iš karto. Šian
dien vieną dalyką, lytoj ki- ‘ 
tą ir t.t.

i
— 0 kas tie protiniai? ‘

Ar nuo jų gauni daugiau 
proto?

—' Ne „protiniai“, tėve, 
bet proteinai. Jie reikalingi 
žmogaus augimui ir jo kūno į 
mezginiams. Jie gaunami iš: 
liesos jautienos, veršienos. • 
žuvies, paukštienos, pieno,! 
pupelių ir kitų grūdinių me-; 
džiagų.

— 0 kam reikia riebalų? !

— Jų reikia energijai, tė
ve. Juose 'dukart daugiau e- 
nergijos, negu proteinuose. 
Riebalų gauni su pienu ir 
pieniškuose produktuose; y- 
ra jų ir mėsoj, ir žuvyse.

i du Burtonu ir dukra Liza.

— Ale anąsyk sakei, kad Į 
reikia ir geležies'; ale kaip 
aš'galėčiau nuryti koki sriu
bą. ką?

vaisiai. uogos — viskas iš
žemes, ar ne:

— Dac rait, Maik.

Pamatysi, kad 
duoda

i juos.
Į liepsnoja ir 
; Tai ir yra toji energija, ku- 
; i ios maistas duoda kūnui. 
Bet kad

šilimos.

— Geležis priklauso prie 
mineralų, tėve. Tik nenuryk 
kokio šriubo. Geidausiąs ge
ležies šaltinis yra jautienos 
iaknos. špinatas ir razinkos. 
Reikalingas ir kalcis; iš jo 
susideda kaulai; 
lingas ir kraujas.

- Antras mūsų maisto r>eL Kau J1" energiją pa
sakinis tai gyvuliai, paukš-’ leistų, jis turi būti sudegin- 
čiai ir žuvys. Tačiau mes tas arba suvirškintas. Ar bus 
valgom tik tų gyvulių mėsą. dabar aišku, kodėl maistas 
kurie minta iš žemės, kitaip yra kuras?
pasakius — žolėdžių mėsą.
O tų, kurie patys ryja mėsą,' — Bet ar tu man nesakei Zacirkos, nepyk, 
mes nevalgom. pereitą kartą, kad šilimos apie jaunas

ay" . bei eilė kitų didžiulių naujų 
Londone ?' pa?tatū. Tas senas apgriu- 

! vęs bokštas tarsi šmėkla va- 
• karo prieblandoje gąsdina
praeivį ir 'primena 1941-45 
metu ivvkius.

J

Į Vakarų Berlyno aerod
romą kasdien nusileidžia ir 
iš jo pakyla vien 200 kelei
vinių lėktuvų, neminint ki
tokių. Visi aerodromai yra 
miesto ribose ir pasiekiami 
požeminiais traukiniais ar 
autobusais. Ir aplamai svar
biausias miesto susisiekimas 
vyksta požeminiais trauki
niais (Ū-Bahn), autobusais 
ir. žinoma, Rytų Berlyno o- 
peruojamu S-Bahn. Trauki- 

i r.iai ir autobusai švarūs, ei- 
I na punktualiai, neperpildyti 
ir palydinti nebrangūs.. Nors 
automobilių čia gal ir ne
daug mažiau, nei Amerikos 
miestuose, bet didelė gyven
tojų dalis naudojasi viešom
susisiekimo priemonėm.

Prekių pasiūla didelė. 
Parduotuvės viena už kitos 
tęsiasi ištisais kvartalais. 
Prekės — vietinės gamybos 
ir užsieninės, iš Europos 
valstybių, bet daug ir iš A- 
me: ikos. Amerikos firmų ga
miniai. Jų gausu, kaip ir čia 
JAV miestuose.

na. kad asmenys, turintieji 
Vakarų Berlyno pasus. Į Ry
tų Berlyną neįleidžiami, bet į 
turintieji Vakarų Vokietijos! 
pasus ten gali vykti.

Butu reikalas vra labai!* I
opus. Esant ribotam žemės; 
plotui, vienos šeimos namų; 
statyba vyksta labai lėtai. 
Mat, žemė labai brangi. 10, 
000 kv. pėdų sklypas kai-j 
įuoja nuo 45,000 iki 125,000! 
markių ($12,000-$35,000). I 
Žemės nuosavybę galima Į-! 
-igyti tik gavus sąjunginin-j 
kų karinės valdžios sutiki
ma. Didžiulių apartamentų* 
statyba vyksta smarkiu tem
pu, bet ir ji nepajėgia butų 
pareikalavimo visiškai pa
tenkinti.

Naktinis miesto gyveni-i 
mas labai gyvas: kinai, teat- s 
rai. klubai gausiai lankomi.' 
Žmonės linksminasi, atrodo.; 
pamiršdami ir mūro sieną, ir! 
pavojų iš Rytų.

P. N-kis
I

KADA GALI ATSISAKYTI 

KARO TARNYBOS
į

Aukščiausias teismas iš
aiškino, kad leistina atsi
sakyti kariuomenėj tarnau-į 
ti tiems, kurie religiniais ar i 
moraliniais sumetimais yra 
apskritai nusistatę piieš ka

rą, o ne prieš kaikuriuos ka
rus. įstatymas neskria ’’tei- 
singų" ir "neteisingų“ karų.

INTERTRADE 
ENPRESS CORP. 

pirmoji jums pasakė, o 
dabar ir jūsų giminės 
patvirtina, kad specialūs

rublių 
c e r t i f i k a t a i

Lietuvai yra geriausia 
d o v a na.

Specialūs rubliai yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. Už 
juos giminės gali pirkti, 
ką tik nori už dali kai
nos, tiksliau — už ket
virtadalį ar net pigiau. 
Kaikurios prekės yra 
įkainuotos taip pigiai, 
kad vieno dolerio verte 
lygi 10 rubliu.
Rašykite ar ir telefonuo- 
kite, o mes tuoj pasiųsim 
veltui naują iliustruotą 
katalogą. Jūs įsitikinsi
te, kad specialūs 
rublių certifi- 
k a t a i yra geriausia 
dovana.
Pristatoma per 3-4 sa
vaites.
Kaina: $2.13 už vieną 
specialų rublį.
Jokių kitų išlaidų!
Pasiųsti galite betkokį 
kieki.

Pilna garantija.

UžSAKLKITE TUOJAU
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Kifth Floor 

New York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1530 

Prašykite mūsų katalogo
veltui

S V A R B U
Vieš automobilių ir namų 
užsakymų specialistai.

Vakarų Berlyne yra apie 
6.000 Įvairių gamybos Įmo
nių, iš kurių vyrauja elektros 
ir elektronikos, optinių inst
rumentų, Įvairių ma.' m ir i- 
lankių. rūbu, odos, tekstilės, 

1 chemikalu ir kt. išdirbiniai.t *■ e
žudikas Charie> uanson ’*trijo-| Darbo jėgos visada trūksta, 
se asabose“: viršuje 1939 metu'todėl darbininkai įvežami iš 
gruodžio mėn. v; sūryje, žemiau' Turkijos. Graikijos, Italijos 
1970 m. lapkriti • mėn. ir apa-į ii- kitur. \ isos Įmonės, drau- 

jo reika-• ęjoje paskutiniuoju metu. > ge su Įstaigomis ir krautu- 
Bet tėvo! __________ ________ jvėmis, samdosi virš miliono

JAU IŠSPAUSDINTAS 

“KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

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

Visuomet “Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo
pedija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bus. ir šisamžiuje reikalingiausias v-! , , . ri.. p , . i darbininkų ir tarnautojų.

ra pienas. Kasdien išgerk‘( ar J.‘gai i'V' 'L - ,e’Jesni° Svetimšaliai darbininkai po kalendorius. Nesivėlinkite ji išsirašyti šiuo adiesu: 
puskvortę pieno, nerūkyk P?WI™0.dakt;:'^;'; uz Pen'! metų gauna apie mėnesį ap- 
perdaug^ nelankyk dažnai ( ° tilu> n * ° 'mokamu atostogų ir apmo-

’ - - • • ' - - ‘ _ Na,negalvokJ
dit-nas, o galėsi maty-nn

tai - ranką. Pasi 
kita uia.

karną kelionę namo savo šei
mų aplankyti.

KELEIVIS
636 E. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127
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:: MOTERŲ SKYRIUS
£. ne. matai, anas kadneč Įsimetė, lakmarmoras, mano pie- 
♦ i von, ir ne kokion. sakyč, vilkaplaukėn, ar žliūgėn, bet sta- 

I čiai dobiliukuos ir rūgštėliuos. Šięnapiūvy taip ir išmuš 
dalgi iš rankų; skaitos, eik namo iš naujo perkali ant 
prieklėčio, nes pustykle nieko jau čia nebepadės, kai aš-,
niuo išvėpęs lyg čečergio kelinė.

PULGIS ANDRIUŠIS

Neįleido
Dėdė Mykolą jau buvo išėjęs Į pensiją, jeigu taip 

galima būtų pasakyti apie nevedusį ūkininką, kuris po 
ilgų. sunkių triūso metų. Įsigijęs dusuli ir sugadinęs skilvį, 
nieko daugiau nepajėgia, kaip tik perkelti arklius arba už 
kamaros kapoti kūlelius. Mykolą sakydavo:

— A, taigi jau baigiu astuonias, — kažna, ar Įleis 
dar Į devintą, ar jau ne?

Gražiais rudeniais tūtinėdamas po sodą ir, pavaišinęs 
svečius pačiu gražiausiu keršiuku, atsidusdavo:

— Aš tai, matai, kaip tas persirpęs obuolys: dar vie
nas rasos lašiokas. ir jau žemėj!

Aišku, kapodamas kūlelius už kamaros skiedryne, 
kuri nuo pasaulio užstodavo tamsi dilgėlių ir kiečių siena, 
Mykolą tepatirdavo maža naujienų. Kartkartėmis praei
davo tik koks moteriškas daiktas su naščiais, tempdamas 
žluktą i kūdrą, arba i Salaką valydamas gyli žabalį, pra
bėgdavo kaimyno vaikas kiaurapilvis.

Už tai gi. suvaikščiojus i Didžiolaukius perkelt ark
lio, Mykolos pirkia būdavo pilna ligi aukštinio šviežios 
kalbos, taip, kad reikėdavo praverti duris, pro kurias at- 
šiaiman lėkdavo ramių žodžių skeveldros:

— Iš versmės gi, mislinu sau vienas! ---

— Taigi, daboju, čiaukšt ir užsidarė!
-— Pabaiginė, sakau, tu svieto viso!

Aiškus ženklas, kad Mykolą jau bus grįžęs iš ilgosios 
kelionės ir dabar kaimynui, užėjusiam pasiskolinti bezmė- 
no, jau nuo ryto pasakoja naujienas:

— Taigi, sakau, už Erškėtyno, prie moliabesčio pri- 
sėsiu ant akmenio parūkyti. — ant to gi, žinai, kur su 
duobele.

— Sukt galvą, daboju gi, ant Kryžiaxalnio beržų už- 
sisvėręs debesiokas. Mykol, Mykol, taigi tu, skaitos, išėjai 
arklio perkelt ir, nespėjęs nueiti už klojimo, jau lendi pc 
debesiu, misliju sau vienas.

— Debesiokas tik pasirąžė, viena rankove užsikorė

■
— Šitaip bemislijant. kurmis lyg rėmuo žarnas kelia 

tavo dobiliukus, skaitos, tavo, Mykol, akyse dirba tau 
blėdi, nu, ir ką tu jam? Užminsi su atapenčiu kurmrausą. 
— o kas gali žinoti, kad iš po nakties vėl neiasi išvartytų 
dobiliukų? Būtų su protu, tai jam pasakytum: apsimislyk, 
žmogau, koki čia darbą tu dirbi, skaitos? Ištrauktum už 
ausų iš žemės, taigi kitas pribaigs jo darbą ir gal didesnių 
blėdžių pridarys, supykęs, kad jo giminei nusukei galvą. 
O prie kožnos kurmrausos gal gi pastatysi žmogų su kuo
ka, iš kur gi paimsi tiek šeimynos, kai tokia baisybė darbų 
aplinkui: ir malūnan važiuoti, ir plūgui palyčią privirinti, 
ir dar kartone laukia?

— A. taigi einu, skaitos, ežia; daboju, kad dėl to g' 
Verstakio miežiai (nors ir anundei buvau nupeikęs) atsi
stojo ant kojų, o jau, sakiau, iš garsvyčių kažna ar iškiš 
kada akuotą. Matai, vis gi žemė prie sjmeltaų nesukepė 
gurvolin kaip molynėj. Žinioj gi, mano miežiai tai jau 
nepridėk prie Verstakio. seniai alkūnėmis nustūmė gars 
vyčias su varpiu; tik, matai, jau nuo Petro dairosi lie
taus. varpos Įdubo, kaip džiūsnos burna, išsišovė akuotai 
lyg starastos Tartilo ūsai, kai ji, dieveduodangų. paguldė 
graban po ilgosios dusulinės.

— Taigi, skaitos, einu, mislydamas sau vienas ežia, 
— tiktai purr iš po kojų juodas debesis, — kad tau not- 
ra! — ir susimetė panuovaly užu Darymo, tenai, aplink 
griausmo trenktą akmenį su plyšiu, kur po lietaus dar po
rą dienų vis žiiūgso vanduo varnai atsigerti. Tik pasistojo 
piestu man kepurė ant galvos, kad kiek jau būtų ir nu
nešę, negi spėsi rankom susikabariuoti, dievelink, tokioj 
karštinėj!

i Beje, aš Tamstom dar pa- 
i tarčiau pabandyti pasikal- 
! bėti su kaimynu graiku. Gal 
jis sutiks Tamstom parduoti

Advokatė dr. M. Sveikauskieaė sutiko alsa- SaV0 a Pėdas žemės. Tai bū- 
kvti į keleivio skaitytoj, klausimus teisės, laasIa Išeitis,
reikalais. Tie klausimai turi būti bendru * * *
informacinio pobūdžio. Klausimus ir a.t-j Skaitytojui Kanadoje 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje ‘
Laiške reikia pa/Jmėti, kad esate Keleivio ; Mano nuomone, pirmasis 
skaitytojas. < advokatas buvo teisus, saky

damas. kad, žmonai mirus, 
dokumentai nebegali būti 
ištaisomi. Tamstos dalies

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank l’iaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma°s.

Teises patarimai

Klausinius 

adresu:
prašome siusti tiesios š>**o

nebegalinta padidinti. Ne
svarbu, kad Tamsta mokė
jai už ”mortgage“ ir mokes
čius (taxes), o ne žmona.

XĮeaeęaeooo9soaa&%7ice3oscoo
Sako. labai gaila, kad taip

' išėjo, kiekvienam pasitaiko 
Mes esame čia gimę lietu- • suklysti.

iimlkaiaikieaščtu“s‘°SDa’i Nubėgome pas advokatą. | LIETUVOS ISTORIJA,
ir ir mums reikia nutarimo. Tas Pa.l’lašęs mūsų doku’ i VI’J> bl*- parašė dr. Van- 

“ ’ j mentų ir planų (plans). juos! da Daugirdaitė-Sruogienė,
1968 metais pirkome nau- peržiūrėjo ir sakė mums p-a-' 114 psl., daug paveikslų, ke- 

jUs vienos šeimos namus iš nešiąs savo nuomonę. Ii žemėlapiai, tvirtai Įrišta,
oos bendrovės, kuri tuos na-! ... Dranešė i Knyga ne tik geras vado Ve
rnus pastatė. Pasiskolinome . , J, “ r V * ’ lis mokiniams bet ja ^u ido-• , • . ... , <vact nieko negalįs padaryti irs ...<iek pinigų is banko, nes na- , , ,• mums Dadėti 1mumu skaitys ir suau^rusleJL
.nai kainavo netoli 30.000 ka? negaliS, m.ums Pa?eu- • Kai .

Sakome, gal jis susitarė su ^pn™T"7't tf 
ovės savininkais, o gal

..................... . ir visai nesupranta. Čia ^JVDS J.ono
abai gražus, ir mes nutarę- kia b ne dėJ mū_, Kario 22o pa kaina $5.
me, kad. jei pirksime, gale- gy kalt_g> Q jig mumg gakoJ RASTAI — STRAIPSNI AL

kad niekas nėra kaltas. Kas, ATSIi i Ii TMAI, parašė Juo- 
gi mums atlygins už visus z^s. Rudžius, -46 PJfsla-
mūsų nuostolius, kai kaimy-J lOTAMo^r-MAe » 1 - J f ANTANO SKEMOS RAS- 

<uri viską tvarkė, ar mums1 "7“” / TŲ j tomas (Nuodėguliai ir
eikalingas advokatas. Jii Hasome mums galimai kibirkštys, Šventoji Inga,

Klausimas

imkit ir skaitykit!

.olerių.' Žemės labai daug j Jd^ 
prie tų namų nėra, bet namai! ' 1'

— Va, sakau, tu. Mykol. dirbi, sėji, debesį nuo dan
gaus pagatavas su rankom nutraukt nuo dangausoYi
gaus pagaiavas su rankom nutraukt, o skaitos tavo nau-.,.., (flnan$u vec,!ai jr hi 
don jau suskrido žvirbliai, nors dar miežio grūdas tirpsta L • , • • u;7nvi-p i
ant liežuvio. Iš versmės gi toks sutvarkymas svieto! Pri- " n,zn-VJt nuslma-| 
klydo ai klys svetimos’ avižos’, parvedi gurban; Įsimetė
degloji bulvės’, padaužei pusiaujį ir tuo žviegimu, dabok, 
atsiveja verkdama čečergienė.

sime pasodinti daug gėlių ii 
kitų augalų, ir tada viskas 
gražiai atrodys. Kai pirko- 
me, klausėme tos moters, j na3 darž? išar(tysę 

Prašome mums
mums pasakė, kad bankas: 2reičjau patarti, kas daiyti? čelesta, Balta drobulė). įriš- 
viską sutvarkys. Ta moteris ^lu C1 • Kokie čia įsta- įa, 590 psl. Kaina $6.00. 

tos bendrovės ”treasu- >vniaĮ’. ^acJ ne^a-ią žmogų LIETUVIŲ LiTERATŪ- 
-i oaudzia, o kaltam atleidžia? RA SVETUR, 697 psl. Joje 

Namų savininkai • rašo A. Vaičiulaitis apie po- 
nanti Jie pastatė apie 60 j N Yo,.ko va]stija
lamų toj apylinkėj, ir ji vis- (

Atsakymas

yra

— Bet gi, misliju sau vienas, kas gi prisipažins žvirb
lius, jeigu vieram padauši koją? Skaitos, jiems nėra pa
dėta gaspadoriaus, kad atsivytų verkdamas ir duotų prie
saiką šitaip nedaryti.

(Bus daugiau) r
* *

(šis apsakymėlis paimtas iš neseniai Australijoje 
mirusio lasytojo Pulgio Andriušio Rinktinių .raštų I tomo, 
kurį išleido Juozas Kapočius. Knyga gaunama ir Keleivio

ant čečergio pirtelės ties Velnialiepčiu. o kitą rankovę administracijoje, kaina .$5.00. Tame Rinktinių raštų lei-
tiesiai man už kaklo kiša. Man tai man, netoli paklojimė, 
bet, sakau, padabosma. ar tu patsai pradėsi lyt, ar iš tavo 
viso darbo tiktai neišeis šnirpštukas?

— Prie pirtelės, ties Velnialiepčiu,- sukurkė varlė 
skaitos, šaukia debesį. Nu, tu jau gali šaukt, kol perplyš! 
misliju sau vienas, bet ne dėl1 tavęs debesiai vaikštinėji 
po dangų ir ne dėl tavęs skirsto lietų geriems žmonėms 
katalikams. Turi sau po žilvyčiu duobelėj kiek mauruoti 
vandens papilvei sušlapinti ir valiavokis, — nėra ko čia 
jau perdaug šūkaut debesį, anas jau pats žinos, kur užpil 
ti. Va, kad ir ant mano miežių, — laukia žiopčiodam 
kaip gavėniai leščiai ir nesulaukia.

— A, taigi man šitaipos bemislijant. debesiokas juo 
da burna tik užsiskersino ant Erškėtyno, prie moliabesčių 
per Velniaiieptį perbėgo Samsonas, ja miežiai tik skečia 
tik skečia akuotus. Nu, nu, sakau. Aš tai suspėsiu dar pa 
klojimėn, bet, sakau, pažiūrėsma gi. ką dabar darysi tu?

— Ir taip bežiūrint, kaip šoks vėjas iš Velnialiepčio 
kaip mes debesioką už klojimo, — tik susikaušavojo kaij 
Tilindžioko kailiniai ties pakinkliais! Gerai, kad dar ne
bėgau paklojimėn.

— Aš taip ir sakiau. — lys tau čia toks perkaręs de 
besis, be savęs būdamas! Nors ir su keliais per jį perei 
tum arba išgręžtum kaip kelnias, bridęs su tinklu per die 
ną. Jau aš'taip ir tuokiau, kai užsliaukė anas ant čečergit 
avižų: nu, bet. misliju sau vienas, palūkėsiu, kaip žvda 
laimės, gal užmes bent lašioką ant mano miežių. Pasijuo 
kė ir iš manęs. Et, tik, sakau..

dinyje yra ir nepaprastai įdomi rašytojo autobiografija)

LA1MINGŲ VEDYBŲ 

PASLAPTIS

Televizijos žvaigždės Ro- 
jerto Youngo žmona Betty 
;ako. kad laimingos vedy
bos nėra savaime mums nu
li itusios laimės

OPERAVO 8 PĖDŲ 

MOTERĮ

Houstone, Tex.. operavo 8 
pėdų 2 colių ūgio moterį, 
kuri sveria 431 svarą. Jai iš
ėmė .Išgalvos .auglį, kuris

dalykas, skatino nepaprastą kūno au 
Fam reikalinga abiejų šalių gimą, o pastaruoju metu 
pastangų. Abu turi vienas į grėsė ir jos akims. Operaci- 
ntrą pažinti. Svarbiausia—Į ja tęsėsi 10 valandų. Jai rei- 
lorėti pažinti. Ir nė vienas Į kėjo net trijų operacinių sta-
įeturi mėginti vyrauti.

”Aš ir Bobby pasirinkom 
ą kelią. Mudu visada jautė- j 
ne, kad šeima yra panaši į 
imfoninį orkestrą. Tėvai jo- 
eyra dirigentai. Kiekvienas; 
aikas groja skirtingu inst-j 
umentu. bet darniai su ki-i 
ais. Tokį gyvėnimą mudu' 
lėginame gyventi. Aš nesą- į 
au. kad mudu suradome 
aimingo šeimyninio gyveni- į 
no tobuliausią receptą, bet 
nudu esame patenkinti“, sa-; 
ko Betty Younedenė, 4 dūk- i 
terų motina, prieš 38 metus

lų.

— Taigi einu paskui tėkmele, mislydamas sau vienas 
kaip čia kožnam žingsny pajuokia, o atapentis tuomlaik 
tik sliūkt ir įlindo žemėn. Pabaiginė, sakau, kas gi mane 
dabar čia traukia?

i t -ėjusi už aktoriaus Ro-į 
beiTO Youngo. - j

ką tvarkė. Manėme, sutau
pysime pinigų, jei bankas 
viską sutvarkys, nes mums 
"ada nereikės samdyti advo-v
kato.

eziją, K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti- 

Žmonės man dažnai pa- Girnius meta žvilgs-
sako. kad jų agentas arba n’ : 71S?. hteratūią apla- 
nekiinojamojo turto parda- mai 11 ®10 kuiyoos laikotar

pio problemas, C. Gncevi-vėjas jiems pasitarnavo, pa- .
cius duoda išleistų knygų 
sąraša. Kaina $10.

PAULIUS AUGIUS, 284 
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

KA LAUMĖS LEME
... v . ... , j , Tai rašytojos Petronėlėsi reikia neužmiršti, kad ban- n • A . ■ • -L . , Ormtaites parašyti atsimim*

Pernai gretimą žemę nu- neaukel/t.es raai apie žymiąją poetę Sa-
drko vienas graikų tautybės «el visokių kliu aplinkybių, jomė a tiek d kaj_
mogus. Jis žemę nupirko iš k.^os n svarbios pa- by guR įr ši&me |emy.
:ito žmogaus, kuris turėjo Pav., Tamstų ne> 234 pusk. kaina $3.
lemažą plotą ir pusę to plo- a^eju jei bankas Tamstom ( bąlaDĖS, šitoj labai 
o pardavė graikui. Graikas 'O-uio, s yę , . 1 ęražjai išleistoj, gausiai i-
naaec,o statyti didelius, pi a- . .. . J iliustruoto] knygoj vra sepsinius namus ir vieną * Jam nemokėtum, jis visuo-, tymQg ^iaį onio baIadėS. Tai 
lieną mums pasakė, kadjmet ?a*et<> gau-> savo pmi- knyg.;i labai t;njiama (jova.
nūsų siena ir fontanas yra: §us’ .Į)aic a'ęs ‘ į noms. Kaina................$6.00
int jo žemės, ir jis reikalau- j mus iš varžytynių (public ■ Amerikos lietuviu politika, 
a viską nugriauti, nes ki-puction). Net tokiu atveju, Į paragg dr šidiauskas.į- 
aip jis mus paduosias i teis-r-amai būtų parduoti už J vada? dr p. Grigaičio kai
mą.' ' (mažiau negu 15,000 dolerių,? na $1 50.

.(bankas galėtu ieškoti iš. LIETUVIŲ

Perėmėme pra-namus ir
Įėjome tvarkytis. Nenorime sakydamas, kad jiems nėra 
pirtis, bet turime pasakyti, reikalingas advokatas, nes 
kad gražesnio sodelio, kaip bankas, iš kurio pirkėjas 
mūsų, visoje apylinkėje nė- gauna paskolą, esą. jiems 
’-a. žmonės praeidami susto- viską 'sutlaikysiąs, žinoma, 
ja pažiūrėti. Gėlių daug. o bankas turi piniginio intėre- 
sodelio gale mes pastatėme so ir todėl rūpinasi, kad nuo- 
mūrine sieną, o iš šono van- savybės stovio reikalai (tit- 
dens fontaną, kuris purkščia le) būtų tvarkoje. Tačiau 
ant žolelės.

PELETRIS- 
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas

Nusigandome ir nulėkė- 
ne pas tą moterį, kuri viską 
nums tvai kė. Ji mums sako: 
įesirūpinkiie; jis, graikas, 
jadarė klaidą. Žemė jūsų, 
r jei jis bandys ką griauti, 
šmeskite jį arba jo darbi- 
unkus, jie neturi teisės eiti 
ant jūsų žemės.

! Tamstų asmeniškai ir tiesio-t

giniai skirtumo (deficien-
CV). 1 ad aišku, kad piinėias(Brazdžionis ir Benys Bab- 
turi svaresni ir kartais skir-. auskas 799 puslapių, kaina 
tinva piniginį interesą, negu ($10. Knygoje yra 61 rašyto-
turi bankas. Tokiu būdu 
banka? žiūri savo intereso, 
kas žiūri pirkėjo intereso? 
Jei rs neturi advokato, nie-

io kūrvbos pavyzdžiai. 
BAISUSIS BIRŽELIS. Ši

toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš-

Paragink savo pažįstamu? 
išsirašyti Keleivį. Jo kainr 
metams $7.00.

Po kelių savaičių kaimy-ij.-as jo interesų nežiūri, 
nas graikas pranešė, kad jis}
pasisamdė matininką (sur-! Patarčiau nueiti pas savo,1 kis. Kaina..................$3 50
veyor) ,r tas ^matavęs pa-1 R<me R(^ Mfilė TRI-
sake. kad mes pasiėmė ” ’ d KAMPY, 219 psl. kaina S3.-
savo pastatus ant jo žemes, bendiovę n os matininką Nužemintuju ?eneracii., 
xr kad jo au.okatas jam pa- teisman uz neatsargumą. i!io
sakęs viską nugriauti ir sta-( fnegligence), nustatant n- zai
tyti savo sieną. Ibas (boundaries) Tamstų

" v- -vi ’rtekilnoiamoįo turto. Toksvėl nubėgome į bendro-, , . . . , . .
atsiuntė da,-vkas v,a sunklal irodo-

lis, 77 psl.. kaina $2. 
ANTANAS SMETONA

IR JO VEIKLA. Parašė J.vę, ir šį karią jie
savo matininką, kuris ,
iš naujo išmatavo. Tai buvo ai^USOi,na $L50.

iską ma; • be‘ ka;;t.ais Pasiaaka »ai Aueustaitis, 154' psl.,' kai-
Moterys turi bent tualetą., 
kuo savo tuštybę priden-!

•?ia vyrai? , Dr. Ivan Popov kartu su kitais
* * * gydytojais iš Vokietijos ir Pran-

Kieno balius, to ir taba- cūzijos Nassau atidaro pajauni- 
kas. i nimo gydyklą.

— Grįžt galvą, nu gi. daboju, kurmis pečiu kelk 
mano pievą. Kad tu surūgtum, sakau, negalėjo pasitraukt 
užu Kiyžiakalnio, pūdyman, regis ne ta pati žemė! Bet

Pirmadieni tas nuo esarilu ”plaa«“ (plans;šeštadienį.
matininkas mums paskambi- A 
no ir pranešė, kad jis pada- '?3'“ ze™e (™''eyed) 
ręs o pėdų klaidą. Sakome,

tai kas mums dabar darvti.

o n record) ir nuo to. kas ma- 
ar

bendrovės pasamdytas ma
tininkas, ar kas kitas.

’£$ eumy ‘ųsd 
913 ‘ĮFuiifąqjT?^Tsnd snnr.i 
-OJ9JJJ3S SOfpJBd h)SĮUniUO5( 
-sąuųaiA .n ouoųspf sniuopt
<O|ĮtUl«3 uop SvSni2JQ

neaukel/t.es
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Vietines žinios
VI. Mickūnas, R. Manomai-i 
tis. A. Misatis. Br. ir A. • 
Monkevičiai, Pr. Mučinskas,;
O. ir A. Nevieros, P. Pauliu-i 
konis, E. ir P. Račkauskai. 
J. Rentelis, S. Santvaras, S.
r K. Simanavičiai, G. ir R.
Simokaičiai, K. Šidlauskas,! 
V. ir J. Šilimai, K. Šimėnas. į
P. Šimkus. O. Šimkutė, Ap. ‘

sitaikyti iškraipymų. Pažy- rreinvs, J. Tuinila, V. Tu-’
kad -------- :“=, : 5 ...........................

BOSTONIEČIŲ AUKOS

(Vasario 16-sios proga)
Šiame sąraše yra asmenų, 

aukojusių kelioms organiza
cijoms. pav., Altai, Vlikui ir 
kt. Čia rašoma jų bendra au
kota suma. Gautuose sąra
šuose yra neaiškiai parašy
tų pavardžių, todėl gali pa

rminė, Kad pačiame mineji 
me visos aukos skirtos Ame
rikos Lietuvių Tarybai, tik 
4 asmenys parašė, kad save 
auką skiria kitai organizaci
jai. Be to, Ateitininkų sen
draugių ir Tautos Fondo i 
galiotinio A. Januškos su
rinktos aukos yra skirto* 
Tautos Fondui ,ir dalis inži
nierių aukojo ne tik Altai.

Kel. red.
* * *

So. Bostono Lietuvių Pi
liečiu dr-ja aukojo $200.

Po $100: Br. Galinis 
Brut. Veltas. Rom. Veltas ū 
J. Mikalauskas.

Po $75: J. Rasys ir J. Va 
sys.

Po $50: J. Čereška, A 
Girnius, V. Izbickas, Ramo 
vės skyrius, D. Šatas ir V 
Žiaugra.

A. škudzinskas — $40.
Po $35: K., Devenis, V 

Kubilius ir A. Lapšys.
Po $30: R. Bričkus, J 

Dabrila. Alg. Kriščiūnas, V 
ir C. Kazakaičiai, Br. Ma 
kaitis. Eug. Manomaitis, Č 
Mickūnas. G. ir A. Stapulio 
niai ir J. Štuopis.

Po $25: K. Barūnas. E 
Cibas. Jz. Dačys, V. Eikinas 
Z. Gavelis, dr. J. Gimbutas 
D. Ivaškienė, A. ir A. Januš 
kos, A. ir J. Januškevičiai 
dr. P. Kaladė, F. Karosienė 
ir sūnus Gintaras, Br. Kruo 
pis, J. Kuncaitis, dr. J. Kuo 
dis. G. ir dr. Br. Mikoniai 
Sandaros 7 kuopa, G. ir R 
Simonaičiai. A. ir J. Starins 
kai, J. Stašaitis. S. ir N. Jo 
nuškos, lietuviu Darbininki 
dr-ja ir Al. Zikas.

Po $20: Č. ir T. Alekso- 
niai, P. Ambraziejus. O. i. 
A. Bartašiūnai. N. ir A 
Griauzdės, P. Juozaitienė 
A. ir G. Leveckiai, M. ir S 
Lūšiai, K. Nenortas, L. Ru 
džiūnas, J. Sonda, P. Vai 
čaitis, J. Vembrė ir A. Mo 
riarty.

Po $15: R. Budreika, J 
Davalga, M. ir H. Gineičiai 
M. ir dr. E. Jansonai, A. Liz 
denis. M.Mockapetris. P 
Paliulis ir S. Šmitienė.

Po $10: K. Adomavičius 
J. Ambrozaitis. V. ir K 
Aukštikalniai, St. Augoniš 
P. Ausiejus, A. Bačiulis, A 
Baika, J. ir V. Bajerčiai, Br 
Bajerčius, J. Bakšys. J. Bal
čiūnas, K. Balta. S. Baltušis 
M. Balukonienė, A. Bar- 
dauskas, P. Bliumas. J. Bo 
gūšis. A. Čaplikas, H. Če
pas. V. Chaves. K. Dūda. D 
Giedraitis, S. Griežė-Jurge 
levičius, J. Grigalius, L. 
Herbstaitė, V. Ivanauskas 
O. Ivaškienė,. S. ir B. Janke
vičiai, T. Janukėnas, K. Jau
niškis, A. Jukna. J. Jurėnas. 
A. Keturakis, L. ir-Č. Kiliu
liai. O. Riškus, J. Kapočius 
A. Kriščiūnas. Br. Kiščiukai- 
tienė, M. Krutulienė, V. Kul 
bokas, L. Lendraitis, J. Leš
činskienė, V. ir P. Liaukos.
J. Liutkonis, A.L. Socialde
mokratų kuopa, L.M. Klubų 
Fede racijos skyrius, Lietu
vos Vyčių 17 kuopa, V. ir G. 
Margaičiai. J. ir A. Matjoš- į 
kos, A. Mažiulis, K. Merkis/

šiemet meninę programą radijo valandos Laisvės Var- 
atliko 8 tautų šokėjai bei! po koncertas So. Bostono 
dainininkai. Dovanas už' Lietuvių Piliečių d-jos salėj, 

(tautinius drabužius gavo j
skotas, lenkas ir indėnų po-! 
ra.

Bendru frontu prieš 

priespaudą

Maironio Parko reikalu vedėjui

ALFONSUI KAUŠEVIČIUI,

jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, reiškiame nuošir

džią užuojautą.

Maironio Parko valdyba 
ir Direktorių taryba

Įdomi paskaita Kultūros 

klube

GERIAUSIA 

DOVANA!

Dovanokite savo draw> 

į gams ir bičiuliams metinę 
I Keleivio prenumeratą. Jums
Į
! atsieis tik $7, o tas, kuriam 
s ji bus dovanota, per metus 

Kovo 21 d. 3 vai. popiet ka# gaudamas Kelei-
Jordan Hali salėje I. Vasy-į vi» Jus tikrai atsimins, 
liūno smuiko koncertas.

Buvo ir Įvairiausių tautų 
! valgių ir gėrimų, tik lietuvis-j 
ku šiemet nebuvo. •

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDO RIUS

K. Vaičius. J.
/aicjurgis, A. Vakauzienė,
L Valentukevieius, K. Vasi- 
iauskas. J. Venckus, O. ir 
\. Vilėniškiai, K. Vilutis, J. - 
Vizbaras, E. Žemaitienė, P. atliks sirai’.inhkas Izidorius 
Mekus. P. Navazelskir ir X. Vas/iiūnas, dr. Vytenio M. Va- 

E. Kalvaitienė — $8. I syliūno pianinu palydimas. Tai 
Po $5: O. Andriulionienė. j stambus pilnas dramatizmo kū 

•/. Andriukonis,, O. Apana-j rinys. su prasiveržiančiomis lie- 
ričienė. L. Adomkaitienė, j tėviškomis me1 d jomis lėtose 
F.B., K. Bačanskas. E. Ba-1 temose ir nepaprastai pakilia 
erčius, Pov. Brazaitis, R. j ir giliai raudančia vidurine da-j 

Briezė, P. Budrys, J. Dūda.1 limi

navicius.7

.v.mp.

* ♦ ♦

Jutu-' Gaidelis. kur*i> 
>onatą Nr. 2 pirmą kar

ią atliks smiūLini/ikas

J.G., S. Galdikienė, P. Ge-j 
ažius, M. Giedraitytė, S, i 
Jriganavičius, A. Gustaitis. Į 
:un. A. Janiūnas, K.K., J. ’ 
Kačinskas, A. Kamantaus-į 
tas. J. Kasmauskas. V. Ka-, 
zakaitis,, J. ir S. Kiliuliai, 
kun. A. Kontautas. S. Kon- 
autas. E. ir V. Kuodžiai, S. 
Liepas, A. Lileikis, P. ir J. 
Markelioniai, Pr. Martinkus,

Milerienė, J. Navickienė. 
V. Petronis, R. Petronienė, 
S. Petrušienė, P. Plikšnys, S.
Jackevičius. V. Pimonovie- 
lė. A. Puskepalaitis, E. Put

rytė, P. Raškauskas, L.

Sekmadieni, kovo 14 d. į Bostono LB Kultūros klu- 
bostone niie gubernatūros bo susirinkime kovo 27 d. ■ Balandžio 1 d. 8:30 vai. 
asiliuko ke i šimtai lietu- 7:30 vai. vak. Tarptautinio. vak . Jor(Ian Hall Bailų d-jos p ii, Iš arta kai apie juos k? 

»ių, zvdų, ukrainiečių, lat-į Instituto patalpose, _> < j koncertas. Programoje—pi-1 žinotų malonėkite pranešti John 
a.2 a-i o_.ar-a... ,ęommonwti}alth Avė., Bos-, anistas Manigirdas Motekai- Kairiui /pusbroliui) adresu: 

tone. kalbės dr. Edvardas; tjs ™
Kaminskas tema: ”Moder-i * ♦ ?

religinės nios biologijos raida raudo-1 Balandžio 4 d. So. Bosto- 
nos kraujo ląstelės tyrime“.. no Lietuvių Piliečių dr-jos 

III aukšto salėje Baltijos ir 
Žalgirio tuntų tradicinė Ka
ziuko mugė.

Paieškomi broliai Jonas (John) 
ir Julius KAIRIAI, gyvenę 
Middletown, Conn.

dų protestuoti dėl Sovietų 
S-goje vykdomo tautų nai
kinimo ir reikalauti politi
nės, kultūrinės ir 
laisvės.

65 Park Terrace. 
Bridgeport, Conn. 06604.

(H)

Tas koncertas bus ši sekma
dieni. kovo 21 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje.

Didelės reikšmės faktas, 
kad jungiamos persekioja
mųjų gretos, kad šalia lietu
vio žygiuoja žydas ar ukrai- 

j nietis ir to paties reikalauja,
Ee to kūrinio, bus atlikti Reet- ko mes šaukte šaukiam, kai 

hoveno ir Dvoržako žūriniai. ‘ po rabino kalba lietuvis kun.
; Antanas Baltrušūnas ir Al
gis Lapšys. Nėra abejonės, 
kad. savo žygius suderinę 
su kitų pavergtų tautų žy-

Patartina \isiems ateiti pasi- giais. daugiau laimėsime, 
klausyti mūsų tautiečio, o taip negu eidami vieni, 
pat ir kitu pasauliniu muzikų
kūrybos. Be savo malonumo, at- Tą faktą pažymėjo ir Bos- 
silankiusieji j koncertą mora- ton Herald Traveler. Ten ra
liai parems ir kompozitorių Ju- soma, kad ”pirmą kartą (iš 
liu Gaideli, ir nenuilstamus lie- tikrųjų, antrą kartą. K. r.) 
tuvių muzikos propagandistus Bostono žydų visuomenė su- 
amerikiečių tarpe Izidorių ir jo sijungė SU latvių, estų, lietu- 
sūnų Vytenį Vasiliūnus. v , vių. ukrainiečių ir kt. tauto

mis protestuoti dėl sovietų 
vykdomos priespaudos.“ Šis 
pavyzdys sektinas ir kitoms 
kolonijoms.

Dr. Edvardas Kaminskas 
gimęs 1935 m. Kaune. Gim
naziją pradėjo lankyti Vo
kietijoje. Kemtene, 1955 m. 
baigė Seton Hall universite
tą So. Orange, N.J., baka
lauro laipsniu iš chemijos,
1959 m. — Vale universite
to medicinos fakultetą. Vi
daus ligų srityje ir hemato-į Tryškių j Ameriką 1932 m., j 
’ogijoj specializavosi North- jama. gyvenančios Chicagoj, 
\vestern midicinos mokyklo- 

Chicagoje, 1965-68 m.

Balandžio 18 d. Lietuvių '1

■e

Ro-
nanskienė. S. Sakalauskas,
T. Stankūnaitė, L. Stungio- nešimą padalė pirm. A.
'ė, J. Starinskas, SLA 328 Matjoška. Surengtas Tautos 
kuopa, A. O. Shallna. M. šventės, kartu ir Lietuvos 
"apanienė, A. šarka. K. Steigiamojo Seimo 50 m. su-
Seštokas, L. Švelnis, J. Tu- kakties minėjimas, siųsta brėžia, kad pasirašytoj peti- 
mavičienė, J. Ūselis, Br. U- laiškų ir telegiamų Brazins- cijoj reikalaujama tautų 
Lenis. M. ir P. Verbickai. M. kų. Simokaičių ir Kudirkos persekiojimo Sovietų Sąjun- 
■, a -1 k e v i ciene, hi. n J. aliu by x ų i ei k a 7a t c. P a ją m ų l ui e goję klausimą iškelti Jungti- 
koniai, B. Vasaris ir X. ta apie $700. nių Tautų žmogaus teisių

Po $3: H. Antanavičienė, Revizijos aktą perskaitė komitete ir J. Tautų kolonia- 
R. Aukštikalnytė. M. Iljinie- St. Griežė - Jurgelevičius, lizmo komisijoje, iš guber- 
iė ir M. Strazdienė. , Diskusijų dėl pranešimų ne- natoriaus reikalaujama, kad

Mažiau aukojusių dėl vie- buvo. jis prašytų JAV kongresą ir
Los stokos nespausdiname. Vakyba. palikta senoji ir prezidentą tvirčiau užtarti 

j jai leista, jei norės, pasi- Sovietų S-gos pavergtas tau-

Minėtas laikraštis dar pa-

kviesti naujų nariu. Valdy 
bą sudaro: pirm. A. Matjoš- 

Praeitą penktadieni So. ka. vicepirm. J. Grigalius. 
3ostono LPD-jos šachmati-. H. Čepas ir G. Karosas, sek. 
.inkai iškovojo stiprią per-' J. Vizbaras (įis atsisakė iš 
alę prieš M.I.T. komandą valdybos), ižd. S. Augonis 

•antykiu 4-1. Mums taškus ir narys J. Eaškys. 
aimėjo: Algis Makaitis l.j_______ _ _____________

Svarbus laimėjimas tas.
Apie demonstracija rašė 

ir kiti laikraščiai bei prane
šė radijas.

LeonavičiusVlgirdas
važys Merkis 1, Juigis Zo- išaukština, i- pagyrimu, ku- 
a 1 2 Bronius Skrabulis l.«

Malonu pabrėžti, kad Lie- 
uvių komanda Į pabaigą 
970-71 m. Bostono tarpklu-;

>inių A kl. varžybų pasiekė

Yra priekaištu, kurie mus
a. i

ne pasmerkia.
O. Swett Marden

•ris pergales iš eilės, Įveik 
lama aukšta pasekme Shar- 
vich 41 o-1 •>? Northeastern; 
miversitetą 4-1 ir dabar — 
M.I.T. 4-1.

Didysis komandos šulas 
)uvo Algis Makaitis, kuris 
nums laimėjo 7 taškus iš 8 
jalimų.

LB apylinkėje niekas 

nepasikeitė

RADIJO LROGRAMa
Seniausia Lietuvių Radijo 

-Tograma Naujoj Anglijo, 
ė stoties VVLYN, 1360 ki 
iociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.» veikia sekmadie 
niais nuo 1 lkI 1:30 vai. die 

ną. Perduodama: Vėliausu, 
pasaulinių žinių santraukj 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznu? reikalais kreiptis i 
Baltic Florists gėlių ir dovs 
ių krautuvę. 502 L. Broad 
way, So. Bostone. Telefo- 
įas A N 8-0489. Ten caunu 

U’nlo'iviB

Ieškau gyvenimo draugės, ku
ri padėtų tvarkyti biznį. Amžius 
35-55 metų, be vaiky. Foto nuo
trauka — būtinai. Paslaptis ga- 
rantuota. Atsakysiu į rimtus 
laiškus. Siųst: adresu:

Keleivis, 636 E. Broadway.
So. Boston. Mass. 02127.

Perduoti L.K.P.V.
(13)

dirbo molekulinės biologi
jos tyrinėjimo sritlje M.I.T. 
Gambridge, Mass.

Nuo 1968 m. dr. Ed. Ka-į 
minskas dėsto Harvardo u-1 
viversiteto medicinos fakul-, 
tete ir yra vėžio ligų tyrimo 
laboratorijos narys.

I
Jo mokslinio darbo šaka 

—vėžio ląstelių augimo re
guliaciniai procesai.

I
Visas žemynas vienoj salėj

I
Kovo 12 d. i Bostono 

Tarptautinio Instituto meti
nį banketą puošniose Stat- 
ler viešbučio salėse prisirin
ko keli tūkstančiai Įvairių 
tautų žmonių. Jie atstovavo 
visiems žemynams, nes bu
vo kilusių ir iš Azijos, ir iš 
Afrikos, ir iš Europos, ir iš; 
Amerikos. Toje margoje Į-1 
vairių tautų tautiniais dra-i 
bužiais pasipuošusioje mi-į 
nioje buvo ir tuzinas lietu- į ę 
vių. Tautiniais drabužiais 
apsivilkusių eisenoje lietu- 1 
viams atstovavo Ona Ivaš- 
kienė, kuri su Lietuvos pla
katu žygiavo greta korėjie- 
nės.

Tarp dalyvavusių svetimų 
valstybių konsulų buvo ir 
Lietuvos garbės konsulas 
adv. Anthony O. Shallna su 
adv. Zuzana Shallniene.

Sesuo iš Lietuvos ieško Bro
nės Giniotvtės - Abraitienės, gi
musios 1910 m., išvažiavusios iš 

spė 
Ri

ji pati arba ką nors apie ją 
žinantieji prašomi parašyti šiuo 
adresu:

Aleksandra Olga Anderson, 
2S0 West Street.

Quincy, Mass. 02169.
(12)-

SVARBU!

j LIETUVĄ
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką 
MOSKVIČ 4081 E. $2875 

ZAPOROŽEC 966 
kaina $1,895 

Labai ribotas skaičius, 
todėl SKUBĖKITE 

UŽSAKYTI DABAR! 
U ž s a k y k i te tik 

per
INTERTRADE 

EXPRESSS CORP. 
125 East 23rd Street 

Fifth Floor 
New York, N.Y. 10010

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, 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 
svarbia 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

I

o c ’ r

NENUSIMINKI! £:

Kovo 13 d. buvo L. Bend-
uomenės apylinkės metinis
susirinkimas. Prieš ji prade-*
lant buvo parodytas lietu-1
rių kelio i nepriklausomybę’
tuo 1863 m. montažas, apie,'• . T. f .’ Ganir.a pageibeti sergantiems
.<un jau esame rasę. Jis ir i. reumatu, rankų ar kojų skaus- 
susirinkimą patraukė perimais, nutirpimu, jaučiant nuo-
100 žmonių, bet po šios pro- „„„ „„„1 1 REE-LEEF RUB mestis dau

gumai pagelbsti, f'žtikrin.im pa-gramos salėje beliko tiktai 
toks trečdalis.

Susirinkimui vadovavo J. 
Kapočius, sekretoriavo J. 
Vizbaras.

Apie valdybos veiklą pra

sėk mes. arba grąžiname pinigus. 
Siųskite $5, gausite vaistus

su nurodymais.
ROYAL PROOT C4S

North Sta., P.O. Bos 9112 
Newark, NJ. 07105

Ekskursijos į Lietuva 
Kaina 776.00

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO:
BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, RUGPIŪČIO 26.

Pagal naują INTURISTO potvarkį registracija 
birželio ir liepos mėnesių grupėms bus priimama tik 
iki 1971 m. BALANDŽIO 26 d.
Rugpiūčio grupei registrac ija priimama tik 
iki 1971 m. GEGUŽĖS 20 d.
Visos grupės bus lydimos patyrusių mūsų įstaigos 
tarnautojų.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 

JAU DABAR!

Trans- Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duodą gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo 8100.00 iki 810.000.0C.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui 81.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už 81.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreip«citės 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 11, 1971 m. kovo 16 d.

***^^***^********^*****^*^***********************^***********« Anesta ir Brazaitis ligoninėj Prieš 15 m. mirė S. Mockus | Religinis koncertas ’Grandies“ valdyba Šelpiami nereikalingi

Ii Vietines žinios Vincas Anesta, kuris pra- Kovo 16 d. sukako 15 me-! Kovo mėn. 28 d. 3 vai. po Bostono skautu vieneto Bostono mieste 15.3'<. vi
ekų metų gruodžio 20 d. mi- tų, kai Bostone mirė Stasys! pietų Šv. Petro parapijos "Grandies“ valdyba šitaip sų gyventojų gauna pašalpą 

. nėjo savo amžiaus 85 metų Mockus, gimę.' 1891 m.
! sukaktį, atsigulė Carney Ii- lionis anais laikais buvo
•goninėj sveikatos patikrinti. nas Įžymiųjų Bostono lietu- Į šv. Petro parapijos ir Ar- sekr. Liongii

SLA 2-sios apskrities 

suvažiavimas

Ši sekmadieni, kovo 21 d., 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos salėje bus SLA 2-

Povilas Brazaitis šiuo me- vių veikėjų, ypač daug dar- 
i tu guli Miltono ligoninėje, bavosi Sandaroj, o vėliau 
i kur jam padaryta operacija. I autinėj Sąjungoj, 

ši šeštadieni, kovo 20 d., I Linkime abiem gieitai pa-

Kalbes apie okupuotą 
Lietuva

Kultūrinio subatvakario pro- 1 sveikti.
gramoje dalyvauja Copnec-Į
ticut valstvbir.io universite-i

sios apskrities atstovų šuva- to profesorius dr. Benedik" 
žiavimas. Pradžia 11 vai.
Ten j>at 2 vai. popiet bus 
banketas SLA centro vice- i mos okupuotoje Lietuvoje", 
pirmininkui A. Čaplikui pa-; Subatvakaris bus, kaip vi- 
gerbti. Banketo komiteto į suomet, Tautinės S-gos na- 
pirmininkas yra dr. Antanas! muose. Pradžia 7:30 vai. va

karo. Po programos — ka
vutė ir laisvi pašnekesiai.

tas Mačiuika. Jo paskaitos 
tema: "Socialinės proble-

lingtono filharmonfjos cho- dininkas Leonas Rudžiūnas. sėtai-

Susirgo Marija Jansonienė oikestrui. ■ to vadovas Algis Skabeikis. tikrinęs 50.151 šelpiamąjį.

Minkų radijo talentų 
popietė

Marija Jansonienė. dr. Ed-; Solo partijas atliks Daiva
vardo Jansono 
ilgesnis laikas kiek sirgulia

Ji buvo praeitą sekmadie-1 vo ^-UV-° »»»»«
nį. Publikos susirinko gana paguldyta Cainey ligonine-;

"Grandies“ žinioje yra 
burinis laivas, kuriuo skau- 

garsus vargonų solistas Ze- *JLi> mokomi buriuoti. To

žmona, jau Mongirdaitė ir Benediktas 
tiek sirgulia- Poviiavičius. Be to, dalyvaus

laivo metinės išlaidos siekia
PARDUODAMAS NAMAS

S. Bacho Pre-!,..MVi. „ 
in A minor.

: apie $700. Toms lėšoms su- Pembrocke- Oldham Pond ant 
' rinkti "Grandis“ rengia lai-; ežero kranto už §20,500, pasta-

Kapočius.

Meninę dalį atliks solistasI 
Stasys Liepas, kuriam akom- 
ponuos komp. Julius Gaide-

įgą in a minui. --- traukimą Kaziuko ti-'tas prieš 6 metus, moderniškai
-------J----  ---- -- ------- • • T Vo i mugėje balandžio 4 d. Lai- įrengtas, b kambariu, su masi-tukas padainavo liaudies Jal •Ja-*&omLLei gieitai vel;E major ir Jeronimo 
dainelių. Iš varžybon stoju- i atgauti piaiastas jėgas n * činsko Improvizacijas.stoju

i šio jaunimo geriausi buvo 
į Linda McCleary (jos moti- 
i na buvusi Šalaviejūtė) irAuka Kudirkos komitetui I ua uu»u.

Simo Kudirkos komitetui! Petras Bizinkauskas 
J. Kentelis paaukojo $50. skambinę pianinu

mingieji laimės Poloroido a- 
paratą. radijo aparatą ir kt.> 1

Bostono visuomenė malo-
Paprastai giriame vieni ■ koncertas ne apytuščiai baž- niai si ti audimą

grįžti namo. Rengėjai laukia gausaus 
: būrio klausytojų, nes toksai

nai garažu. Nuo Bostono auto
mobiliu važiuoti 30 min. Infor-

abu kitus todėl, kad ir jie mus’nyčiai rengiamas,
pagirtų V.

macijų kreiptis j B. l'teni — 
A.B.U. Realty. 507 E. Broadway 

■ paremti, Bilietus platina So. Boston. Mass. tel. 269 6198. 
! "Grandies“ nariai ir skautai.' UU

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

i 69 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
yra vienintele oiiciau jsia«- 
ga VVorcestery, kun siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovar 
Dr. J. Pasakavau

I F P D f N 1 S
CFTOMEi RISTAS 

Valandos:
nuo o vs- rvto iki vai vak 

Trečiadieniais nepriimama 
44? BROADVVAY 

South Boston, Mass

- ,*w-^~*~*************************. £ KARDELIENĖS DAINŲ

M

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisyme, remsn- 
to ir proiekta’ imo darbus iš 'an 1

I
 ko ir viduje, gyvenamu namu ir i 

biznio pasts.ii,, pas-al Jūsų reika- i 
lan'mą. šaakite visados iki S va- ’ 
landų vaitam. <

j Telefonas: 698-8675 į

TE B. AN 8-2124

Dr.A melia E. Rodei
(RUDOKIUTĖ)

O P T O M E T R 1 S T t
i Vaiancos: 

nuo 10 ry*a iki 6 vakaro
Trečiadieniais— uždara

445 BROADVVAY 
| SOUTH BG^ON, MASS. 
^#<***^»**»**»<-*
s*#«***##*-^****#*v###<>####*##*****

: Ketvirtis & Co.
—JEYVELERŠ— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

$ į*
$
J L.cntnP, ,,
♦ R.jpastir.gai taisome laikrodžio* į i'

žiedus. lapuošaJua

379 W. BROADVVAV 
SOUTH BOSTON 

Tel A N 8-4649

ti

i
r
G

l

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCII1BALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 263-2500

DABAR
už 90 dienu įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51®
51%

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai 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

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance

jį 321 Country Club Rd. , 
Nevvton teatre, Mass. 02159 ' 

Tel. 332-2645

J Dažau ir Taisau l
£ Namus iš lauko ir viduje. * 
t. Lipdau popierius ir taisau *

-fi********************************** ; » yjftKą. ką pataisyti reikia.
£ Naudoju tik geriausią

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptca ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengara, B. S., Iteg. Pharm.

482 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6629

Nuo 9 rak ryto iki 8 vai. v- išskyrus šventadienius ir seka 

?-500000COOSOOCCOOOOOaO=»5COS0503050t:-KZ:OCiOCOCOEOOOBOc3

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hil! Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. C0 5-5854

Elood Sųuare
Hardicare Co.

Savininkai N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS. 

IELEFONAS AN a-414* 
Banjamin Moore Dažai 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams 

Visokia reikmenys namam* 
Reikmenys plumberiama 
VVaofc-ie a-elef’** daikta*

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

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

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 valdomu.- 

>| plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
; J vietinės gamybos medžiagų, ap-
’ J avo, maisto ir pramonės gami 

J nių. Turime vietoje Įvairių vie 
1 tinės gamybos ir importuotų 
i prekių iš kitų kraštų visai že

momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už-

J sakyti jų gamybos prekes, čia 
į sumokėsite pinigus, o giminės 

ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pei
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius

Į ar nuoiaiiniam apsigyvenimui
Patarnavimas atliekamas grei 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti 
Rinkite. Vedėjas A. Schyrinski

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 
tVAlKLALSlAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J 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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

Trans-Atlantic Travel Service^

H

HI ”

M & T 01L CO., Ine.
I

641 E Broadvvav So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662
1a jS 4^4^^

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

1971
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

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

10 metų garantija.

!
h

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 
ĮSTAIGA

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

Savybės:
Produk tingumas 

Grožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alvva šildymo specialistai 

170 Adams Street. (Įuincy. .Mass. 02169
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 2J vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

' i

i

i::

^FUCL CHKF1 Oil Heating Equipment r

I I
I
lt

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

Globė Parcel Service, Ine.v-
A, K .c

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone 2 ,

Darbo vau..<uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvav 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

*************** *##*##*####*### >*##>♦#####/

< ► < I
s:




