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Jau ir Solženicinas 
politinis tremtinys

Vasario 12 d. septyni sovietų saugumo pareigūnai j
s

įsiveržė Maskvoje į Solženicino butų, jį suėmė ir išvežė 

į kalėjimų. Ii ten kitų dienų, atėmę sovietinį pasų, ištrė- 

mė į Vakarų Vokietijų. Dėl to kilo didelis pasipiktinimas 

Vakaruose, o Sovietijoje valdžia dabar organizuoja Sol* 

ženicino prakeikimo akcijų.

A. Solženicinas, jei norįs, j 
i galįs Vokietijoje gyventi ir j 

Į, čia laisvai kurti ir veikti. Jį į 
taip pat pakvietė Anglijos, 
JAV ir kitos vyriausybės.

Sovietų S-goje liko Solže
nicino žmona ir trys vaikai.

: Tuo tarpu dar nežinia, kada
|!jo šeimai bus leista išvykti 
.i į Vakarus. Bijodamas kad 
■I sovietų valdžia neimtų tai-

N

1/

Nobelio premijos laurea
tui Aleksandrui Solženicinui 
jau seniai grėsė pavojus už 
sovietinio režimo kritikų su- ■ 
silaukti skaudžių, ropresijų.
Tas pavojus dar padidėjo. į vakaruose kilo didžiausias.klaus MVo tėvą’ kas toksai 
Vai Vobattlnan klivn ialmiata V& OSC . vva 4 A

Ii kairės į dešinę: Amerikm Lietuvių Tarvboe pirmininke* dr. Kazys Bobelis. Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininko* Jr. Kęstutis Valiūnas. Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone Juozas Kajeekas ir Pasaulio Lietu vių Bendruomenės garbės pirmininkas Stasys 
Borzdukas.

kyti kokių represijų ir šei-, girdėjusi, 
mai, Solženicinas tuo tarpu 
tyli. laukdamas, kaio išsi-j Bet, tur būt. tikrai pasi-

reikėję dar stipriau nubaus- Henry Kinsingeris Ir poetas Jeftusenka 
ti, nors ji. tikriausiai anks- < .
čiau nei jo vardo nebuvo luozuį Kąfeckui užtaria Solženiciną

spręs jo žmonos ir vaikų iš-»tvirtins praeito penktadie- 
vykimo klausimas. »nio The Science Monitor ve-

rlamrtin tiri

Valst. sekretorius dr. H.’ Laiške Brežnevui Solženi- 
Kissingeris Vasario 16 pro- ciną užtarė ir poetas Jeftu- 
ga Lietuvos atstovui Juozui senka, kuris yra laikomas
Rajeckui

damojo žodžiai: "Kai po Į iaįįūa- 
Dėl šio drugius tiesos gy-, gjmto metų rU3<r vaikas pa-

šitokį dabartinių Kremliaus bosų 
šalininku. Jis pareiškė susi
rūpinimą. kodėl Stalino blo
gi darbai yra slepiami nuo 
jaunimo.

Kai tik tas laiškas pasiekė 
adresatą. Jeftušenkos eilė-

suteptas rankas. Na. ir toji lo akademija, ir JAV rašy- Fordas įp NlXOfl(18 
valdžios keršto valanda atė-! tojų daraugijos, ir tarptau-.
jo. I tinis PEN klubas, ir JA V j Vasario 11 d. viceprezi-

, leidėiu sąjunga ir didžio-' dentas Geraldas Fordas pri- 
Vasario 12 d. popiet 7 so- sios Europos leidyklos bei1ėmė JAV LB delegaciją 

(pirm. J. Gaila, A. Mačiulv- 
tė-Zerr, Rimas Česonis, Al
gis Gureckas, Algimantas 
Gečys ir dr. Algis Novasai- 
tis), kuri įteikė memorandu
mą apie padėtį Lietuvoje, 
iškėlė Simo Kudirkos išlais-

vietų saugumo agentai, iš- ilga eilė intelektualų ir poli- 
laužę užraktus, įsiveržė tiku. Net Švedijos prem'je- 
Maskvoje į rašytojo butą, jį ras Olof Palme, šiaip laiko- 
suėmėjr išsivežė tardymui mas simnatiku. pa.

S’? ? £ reiškė, ka<’ toks brutalus so-
at™t'.vls\J0,tl"'etl vietų valdžios ebresys su pa- 

da* ™ „ drabaz,aL saulinio vardo intelektualu
kė atsakirJtVi °h»t vla '-VJrus nusikaltimas, kabį vinimo reikalą ir ktkL.3Vm..l J , kokius ir jnvazija j Cekoj
kaukimus. protestuodamas sl0Vakiją. | Vasario 19 d.. kaip pra-
pnes tokj valdžios teronsti- j neša Amerikos Lietuvių Ta-

Protestai dėl Solženicino j ryba. prez. Nixonas priėmė

atsiuntė 
V

Gerbiamasis Pone Charge 
d’Affaires:

Lietuvos nepriklausomy
bė paskelbime* penkiasde
šimt šeštosios sukakties pro
ga man malonu pasveikinti raščių skaitymas per radiją 
Jus ir lietuvių tautą ir pa- tuoj buvo nutrauktas. Taigi 
reikšti geriausius linkėjimus ir Jeftusenka pateko į. val- 
JAV-bių Vyriausybės ir gy- džios nemalonę, 
ventojų vardu.

Lietuvių tautos pastangos 
išlaikvti savo tautinį paliki
mą ir ginti savo apsispren
dimo teisę yra gerai žino
mos visame pasaulyje. Mū-j Atsiminkime, kad išmes- 
sų šalis, kuri, laimei, turi tų iš draugijos rašytojų raš- 
daug lietuviu kilmės pilie
čiu. vpač gerai supranta lie
tuviu tautos nuotaikas ir sie
kimus.

Su Geriausiais linkėjimais 
Henry A. Kissinger

Daug rašytojų buvo Įspė
ti neremti Solženicino, jeigu 
nenori būti pašalinti iš rašy
tojų draugijos.

tai Sovietų S-goje yra už
drausta spausdint).

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 

By Hi» Ezcuttency

FRANCIS W. SARGENT 

Governor

A PROCLAMATION

1974

WHEREAS, On February 16, 1918. the people of 
Lithuania adopted a declaration reaffirming their inde
pendente and until 1940, when Soviet troops entered 
the country. maintained a demoeratie statė based on 
respect for the dignity of man and eųuality of opportu- 
nity, and

VVHEREAS, The freedon-loving people of Lithua
nia, and those of her neighboring republies of Estonia 
and Latvia, look to the United States as a citadel of free- 
dom and to our people as leaders in bringing about their 
freedom and independence, and

VVHEREAS. We in Massachusetts are firmly com- 
mitted to the principles of self-determination and perso
nai liberty and share the hope of more than one million 
Lithuanian Americans that their homeland will be li- 
berated;

NOW. therefore, I, FRANCIS W. SARGENT, gover. 
nor of the Commonwealth of Massachusetts, do hereby 
proclaim as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY 

Fehruary 19, 1974

and urge the citizens of the Commonwealth to take cogni- 
zance of this day and to participate fittlngly in its obser- 
vance.

G1VEN at the Executive Chamber in Bos
ton. this thirteenth day of February, in the 
year of our Lord. one thousand nine hund- 
red and seventy-four, and the one hundred 
ninety-eight of the Independence of the 
United States of America.

FRANCIS W. SARGENT
(Seal)
By His Excelency the Governor.
John F. X. Davoren,
Secretary of the Commonwealth

GOD SAVE THE COMMONWEALTH 
OF MASSACHUSETTS

Šulu saloje (Filipinuose) 
10 dienų tęsėsi mahometonų 
grumtynės su kariuomene. 
Skaičiuojama, kad tame su
sirėmime žuvo ar dingo a-nį t’.eiksmą. , Protestai dėl Solženicino į ryba. prez. Nixonas priėmė j | Wa«hingtoną buvo atry- ________  _______ _________

t- u . ^trėmimo ky,a ir Pačioje} jos delegaciją, kurią sudarė kę Šaudė Arabijos ir Sirijos pie 10,000 žmonių.Maho-
Ji? buvo apkaltintas \ak sovietų Sąjungoje, tik jiejdr. K. Bobelis ir dr. J. Ge- atstovai tartis su Kissingeriu metonai slcudžiasi, kad ten

tvbės hdavimu, o už tai grė- užgniaužiami. Po rašvtojo nys 
sė ilgu metų kalėjimas arba gimimo Solženicino šeimą 
ir mirties bausmė. Bet sovie
tu vyriausybė, vengdama aplankė akad. Šachai o\a> 
galinčio Vakaruose kilti ir dar apie 20 intelektualu.? 
perdaug garsaus protesto ar pa reikšdami užuojautą ir į 
gal ir vidaus politikos sume- solidarumą su tremtiniu. Be j 
timais. Solženicino i kalėji- to. Maskvoje cirkuliuoja ir Į 
ma negrūdo, bet kitą dieną rašytojų protesto laiš-; 
skubiai ištrėmė i Vakaru Vo- kai. •
kietiją, arimdama iam 
Sovietų S-gos pilietybę.

įl įs kitos pusės Sovietijosj 
• valdžia ėmė organizuoti ak- j 

J Frankfurto aerodromą «ją valdžios žygiui užrirri; 
sovietų lėktuvu atvežtą ra- į* Solženicinui !
šyto’Ją vokiečiai ir kiti vaka-i Menininkai, mokslininkai. I 
riečiai sutiko labai šikai, su fabrikų darbininkai ir kol-, 
verta pagarba ir užuojauta.' chozininkai verčiami šaukti J 
Pradžioje jį savo namuose susirinkimus ir priimti rezo-! 
netoli Bonnos priglaudė vo-t liucfjas. kuriose Solženici-j 
kiečių rašytojas Nobelio pre- nas apšaukiamas tautos iš- • 
mijos laureatas Heinrich daviku ir pritariama jam' 
Boell, o po keliu dienų jis skirtai bausmei, 
išvyko į Šveicarija savo fi
nansinių ir kitų reikalų tvar-1 Praeita šeštadieni per so-
kiti. Kur jis pastoviau apsi- j vietų radiją net kažkurio 
gyvens, dar nežinoma. ! užkampio kolchozo kiaulių 

V. Vokietijos kancleris šėrėją isteriškai rėkė, kad šį 
W. Brandt pareiškė, kad Nobelio premijos laureatą

taikos grąžinimo reikalu. juos krikščionys skriaudžia.

Pabalt iečių draugijos Bostono savivaldybės galerijoje suruoštos 
dailės parodos dailininkai. H kairės į dešinę: estas Hardu Keck, 
lietuvis Viktoras Vizgirda, latvė tfaira Dreimane-Reinberga, lat 
vis l'ldis Purini, lietuvb Romas Viesulas. Trūksta estės Epp Oja* 
maa. Kas parodos nematė, gali dar iki šio mėnesio galo pamatyti. 
Atidaryta iki 4 vaL popiet, šeštadienį iki 3:30 vai., sekmadienį 
uždaryta.

Nuotrauka O. Akmentinio

Už Bear sto dukterį . Prezidentas vyks 

reikalauja $300 mū. į Maskvą
I

Banditai, pasivadinę kaž-, Vėlų pavasari vėl į Mask- 
kokia "laisvinimo armija“, vą vyks prez Ni xonas tar- 
pagrobė Hearsto laikraščių: ris su Brežnevu ginklavimo- 
bendrovės prezidento Ran-'si apribojimo, ekonominiais 
dolpho Hearsto dukterį stu-. ir kitais klausimais. Iki to 
dentę Patriciją ir reikalau- laiko gal jau bus kiek pri- 
ja iš tėvo Išdalinti visiems mirštąs ir Solženicino ištrė- 

i Kalifornijos šelpiamiesiems., mimas, kuris amerikiečiu vi- 
j pensininkam ir kitiem skurs- suomenę gerokai nuteikė 
į tauriem maisto po $70 ver- i prieš sovietus, 
itėa. Tai atsieitų apie 8300
' milionų. ' Kovo mėnesi i Maskva kn-
i Derybos su banditais tę-Hiaus ir Prancūzijos prezi- 
I siamos. ! dentas Pompidou.

!
Sporto rungtynėse •

i Austrijos socialdetnokra- 
1 ŽUVO 49 Žmonės , tai pirmininku vėl iisi-

' rinko Bruno Kreiskį, kuris
Egipto sostinėje turėjo. ihao metu yra ir ministeris 

(žaisti geriausia Egipto fut-1 pirmininkas, 
į bolo komanda su Čekoslova-' • • •
! kijos komanda. Susidomėji-į Spėjama, kad maisto kai- 
' mas rungtynėmis buvo toks1 nos šiais metais dar pakils 
! didelis, kad . 45,000 talpos • 16 nuošimčių.
■ stadioną susigrūdo apie 80.1 • • •
>000 žiūrovų. Kai prieš pat| Ahesinijoje badauja apie 
; rungtynes įsiveržė dar 15. 2 milionai žmonių.
; 000. tai kilo tokia panika, • •
■ dėl kurios žuvo 49 žmonės.! A. Solženicinas šveicari-

0 kiti 47 buvo sužeisti. Rung-: joje jau kenčia nuo savo ger- 
tynės buvo atidėtos. *bėjų "persekiojimo“.

f
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išvažiuoti dirbti, bet niekas jų nebenori. Tam tikra Vokie
tijos daibo ministerijos komisija nuskubėjo i Jugoslaviją 
vietoje išsiaiškinti dabartinės padėties.

Į Kai užeina sunkūs laikai, daugėja bedarbių, trūksta 
Teisybė ne vien pasakose, bet ir mūsų realiame mašinoms varyti kuro. kyla kainos ir nieko gera nedavė

Bename Teisybė
pasaulyje vis dar tebėra tiktai visų skriaudžiama, neken
čiama ar apgaudinėjama našlaitė. Vieni ją už atvirą žodi

Brandto Rytų politika, visiškai supiantama. jei vyriausy
bės markė krinta. O vyriausybė neturi tokios politikos.

brutaliai stumia iš savo namų pro duris, kiti stengiasi pro v kuri padėtų jai prasimušti iš bėdų ir susilaukti gyventojų 
ją praeiti, sąmoningai nepažvelgdami i jos a psia-aro jusi/pasitenkinimo. Dėl to. jei paskutiniuosiuose rinkimuose 
veidą, o treti kartais fariziejiškai glosto jos galvą, rėkia- valdančioji socialdemokratų partija susilaukė tikro lai- 
nulodami tariamąjį savo geraširdiškumą. mėjimo. tai dabar. sako. susilauktų tikrai skurdžių pasė-

Tai ypač ryšku Aleksandro Solženicino iš Sovietijos j Įsų. jeigu tektų eiti j rinkimus, ir po to valdyti galėtų tik 
ištrėmimo atveju. (stipriai remiama laisvųjų demokratų. Visokie viešosios

Mes nesistebime kad sovietų diktatoriai ši herojišką- j nuomonės tyrinėtojų duomenys rodo. kad dabar opozici- 
jį laisvės gynėją prievarta išgrūdo iš savo krašto. Nuosta- ’ joje esantieji krikščionys demokratai pirmauja ir pa- 
bu gal tik tai. kad jo nenuvarė atgal j Sibirą, i vergų dar- trauktų rinkimuose trejetą milionų tokių viduriniosios 
bo stovyklas, kuriose jis tiek metų iškentėjo, ar net ir ne- klasės balsuotojų, kurie praeitą kartą atidavė balsą už 
sušaudė, kas būtų visai natūralu sovietinėje sistemoje. Brandtą. Laisvieji demokratai tebėra populiarūs. Nors 
Juk . Solženicinas, kaip kaltinime sakoma. —"išdavė“ sa- jie įeina j dabartinę vyriausybę, bet sprendžiamasis bal- 
vo valstybę... Atseit, savo veikaluose išdavė Sovietų Są-1 sas. aišku, priklauso socialdemokratams, tai jie ir atsa-

Yasario 11 d. JAV viceprezidentas Geraldas R. Fordas priėmė JAV LB delegaciją. LR valdybos 
pirm. Juozo Gailos darytoje nuotraukoje iš kairės į dešinę: dr. Anthony Novositis, Rimas Ceso
nis. Algimantas G u rėčkas. JAV \ iceprezidentas G. R. Fordas, Aušra Zerr ir Algimantas Gečys.

jungoje vykdytus ir vykdomus trėmimus, tardymus, žudy
mus, piliečių beteisiškumą ir visuotini minties Jaisvės 
paralyžių. Tai buvo tos valstybinės "vertybės”, kurias šis 
Nobelio lauretas išdavė pasauliui, rizikuodamas net savo 
gyvybe ir šeimos laisve.

Ir dėl to šiandien jis jau tokia pat Vakaruose Į neži
nią keliaujanti benamė Teisybė, kaip ir daugelis jo drau
gų. sovietų ištremtų intelektualų ir tūkstančiai dar prieš 
juos nuo to režimo pasitraukusių išeivių, kurie taip pat 
aklam pasauliui rodė sovietinio teroro Įrėžtus randus

kingi už visas bėdas.
Prie tų visuotinių -bėdų dar prisideda ir specialių.

štai parlamentas planuoja pravesti įstatymą, kuriuo būtų 
smarkiai pakeltos parlamentarų algos. Kai daugeliui gy
ventojų visur trumpa ir trūksta, toks užsimojimas, aišku, 
eizina. Arba štai ginčai Europos Ekonominėje Bendruo
menėje dėl sritinio fondo sudarymo. Britai labai spau- 
Ižia. kad būt sudarytas didelis fondas, kurio pinigais ir jie 
galėtų pasinauoti. stiprindami ekonomiškai atsilikusius 

> savo krašto rajonus Nemaža britų nepatenkinti, kad buvo

ESTŲ ŠVENTE

Žinoma, žavi būtų tuo tarpu šiam Didžiajam tremti-; ,’sijungta į Europą. Dėl to pakilo maisto kainos, reikia

Į PRANEŠIMAS SLA 

’ KUOPOMS IR NARIAMS
i Sausio 24 d. laisvajame1
į pasaulyje gy veną estai mi- K()VO j d Sugi.
; nes Estijos nepnklausomy-1 
bės paskelbimo 56-ją sukak
ti.

'NAUJIENOMS“ 60 METŲ

vienijimo Lietuvių Ameriko
je Pildomosios Tarybos na-

Jungdamiesi . tą bendro Balsuojama bus nuo kovo 
likimo Kaimynų šventę ir j d .y koy„ ;J1 (, SLA kuo. 
linkėdami jiems nenustoti susirinkimuose.

, vilties sulaukti dienos, kada 1 '*vigi §LA nariai prašomi 
,ių tėvynė \ ėl bus laisva ir. koyo mįnesj vykstančiuose 
nepi įklausoma, prisiminkim susirinkimuose gausini da-

mokėti Įnašus j fondą žemės ūkiui remti, tai vyriausybė • 
norėtų nors tuo būdu atsigriebti rš Bendruomenės ir šiek ( 
tiek įsigerinti nepatenkintiems ir dar visokius suvaržy-' 
mus ir nepriteklius kenčiantiems savo piliečiams. Britai! 

dedama, kad sovietų elgesys brutalus, barbariškas, "ne- j reikalauja didelių sumų. o vokiečiai sako: ką gi. ar visas, 
suderinamas su atlydžio politika“, kad Solženicino liki- į milionas mūsų darbininsų turės ištisą savaitę už dyką , 
mas tragiškas... 1 dirbti, kad britams tereikėtų mokėti mažiau pajamų mo- .

Bet visa tai tėra tik žodžiai, kurie po kelių dienų rš- kesčių. . ............... ;
nyks iš laikraščių pirmųjų puslapių, nustelbti naujų sensa-' Sunku būtų rimtai patikėti, bet \ okietijoje sakoma., ...
ei jų. O po to vėl bus prekiaujama su Solženicino ištrėmė- kad prie vyriausybės nepopuliarumo prisidėjusi televizi- : J"* • <«»<»»
jais dar platesniu mastu, konferencijose jiems šypsomasi programa ’ \ iena širdis ir viena siela“. Tai. tur būt. ; H IQ j Chicacoie p,a^ia>am1 Pa*aub v,#ai?1, i toiauti trrižta iš JAV Marvtė
dar plačiau ir sveikinantis spaudžiamos jų rankos dar! dabar pati populi.n.u«. vokiečių te,evui^s P™= lei'dž^Vs "" “* ŠSvtčo nu^ na^
tvirtinu. : kUn,°J Valt<'U0Jan’i ,Alf0 Tetzl»ffo seuna. Tas Tetzlaffas jos I miela. , moks|o-metų atyyks KanJa*

Bet kur ta konkreti parama Solženicino laisvės kovai. . nuolat kritikuoja vy nausybę it jos vadus reiškia visokias buvo savaitraštis, o nuo p ’ * > • j— • o.—i.... n>__ i_—
jo idealams, kur tas Vakarų demokratijų atkirtis šiam aki-1 antisemitines, reakcionieriškas ir nacionalisunes nuomo-. metu rugpjūčio 1 die-
vaizdžiausiam stalinistiniam despotizmui? Na. gal tik ;nes *r dėl to per juoką darąs įtakos.
JAV senatorius James L. Buckley siūlo atšaukti prez. i 
Nixono numatytą kelionę Į Maskvą, neduoti sovietams* 
kreditų, ekonominės paramos, o dar vienas kitas — pritai- ‘

niui čia viešai išsakoma laisvojo pasaulio užuojauta, tos 
dabar Į jį ištiestos kone visų demokratinių vyriausybių 
rankos. Vadinasi, — visi tave kviečiame, tik atvyk, gy
venk, ramiai miegok ir sočiai valgyk! Ta proga dar pri ir estų tautos 

džius:
himno

Mano tėvyne, tu mano laimė į 
ir džiaugsmas.
Taip miela tu man visados. | 
Nerandu niekur, kur tik * 
beieskau Į

zo‘ lyvauti.
Genevieve Meiliūnas,

SLA sekretorė

VAKARŲ VOKIETIJA

* Šių mokslo metų gale j 
’asario 16 gimnaziją moky-

S. Beltaragis

K; kiti rašo?kyti kultūrines represijas. Bet visa tai irgi teliks tik gi a- i 
žOs žodžiai, o veiksmus nulems politikai ir savanaudžiai; 
biznieriai, kurių širdys giliai paslėptos kišenėse ir diplo-: 
matų portfeliuose.

Na. o kur šiandie.visi tie. kurie "žmoniškumo, taikos ir j 
teisybės
mis vėliavomis, užtvindydami gatves ir aikštes, tie. kūne kajp Chieagos archivyskupi- 
tiesiog griaudami miestus protestavo prieš žudymus Viet- ja į ^vo rankas paėmė lie- ‘arv 
name
tardymą 
gynėjai 
neokupuoja.

Negi jiems Solženicino atskleistas sovietinis teroras a?’e :ai ra^ Naujienos, 
yra visiškai prie širdies, — ten 
nimai. dvasiniai prievartavimai 
rines ligonines ir trėmimai į 
pateisinami ir nepiktinantieji
M tai. matyt, jų nerūstina. o gal ne; žavi... ""-Tiesa, katalikiškas Drau-' :?m

O. kokia vargšė benamė Teisybė, ir kokioj pagarboj gas šv. Kazimiero kapinių! A e ,os '....o\a: y.a kalti, 
ir prabangoj žalčio lankstumo pasaulio viešpats Melas!., 'reikalais rašė. bet iš lietu-1

KATALIKUS GINA 

UŽ PINIGUS

tėvyne!
.................... ,. Tu priglaudei mane

nos pradėjo išeiti kasdien u |r ,en iUujinai
taip iki šiol tebeeina. Dėkoju tau visada,

i Jų redaktorius nuo pat Li mirfiej Uu bQ,iu 
: pradžios (su 9 mėnesių l'er-j
' !raUk“ lt19 m-' kl’.’ i Brangiausia man tebe.i,

969 m. gegužės 22 d. 1 u:.,.::___i buvo 1969 m. gegužės
, . . , . . i miręs dr. Pijus Grigaitis,vienos, sai nėra kas rūpina- Paba|. vyr ,.ed yta Ma). 

si ir kas planuoja kultūrines tynas GudyHs. •
apraiškas visos išeivijos

“ vardan miniomis siautėjo su juodomis ir kitokio-, vrarnP ;r Keleivvie rašė j°Kio balan- j
lavomis, užtvindydami gatves ir aikštes, tie. kurie kaip chieagos arch’ivyskupi- ?kultSneiį

JONĄ KARDELI 

PRISIMINUS

Mieloji mano tėvyne! 
Tesaugo Dievas tave.
Tu, mano brangioji tėvyne. 
Ir laimina visur 

i Tavuosius kelius.
■ Brangioji tėvyne!

UKRAINIEČIAI MINI 

SUKAKTį

dos A. Stankus. Tos jaunos 
jėgos gimnazijai labai pra- 

j vers.
* Vasario 16 gimnazijos 

i mokytojas nuo 1967 m. Vin- 
' cas Bartusevičius išsikėlė

mokytojauti vokiečių gim
nazijoje.

• Kalėdų proga Įvairiose 
lietuvių gyvenamose vieto
vėse buvo surengtos vaikam 
eglutės su dainomis, dekla- 
macfjomis ir kt.

j * Lietuvos nepriklausomy-
bės paskelbimo 56 metų su
kaktį paminėti ruošiamasi 

I visose didesnėse lietuvių ko- 
i lonijose.

ukanka 561 * Kovo 1-3 dienom Huet-
paskelbtaĮ tenfelde susirinką LB Tary

ba. Tai bus pasl 
suvažiavimas, nes 
bus renkama nauja.

* Sausio 29 d. Miesau 
miestelyje veiklus Lietuvių 
Bendruomenės narys dr. 
Stasys Sereika minėjo savo 
50 metu sukakti. Ta proga 
jį sveikino ir Vokietijos LB

nepriklausoma Ukraina, ku 
Lie- 

Lais- 
amiečiai 

ami-

torius ir pradėjau jam teik-- ta proga sveikiname
ti įvairius rašinėlius, suėjom' ukrainiečius. kovojančius 
į asmeniška ir. galima šaky-, (ų-Į savo krašto laisvės, ir 
ti. i nuoširdžią pažintį. Įlinkime jiems, kad jų viltys• pirmininkas.

Viename laiške jis man • kuo greičiau įsikūnytų, 
rašė: 1< viso ukrainiečių yra a-: BROCKTON, MASS.'
, .y.e 40 mil. jų pei 30 mil. j Lietuvos nepriklausomv-
laiKraeeiuose. nei girdoje., gyvenu 1 kramoie. kiti is- b-s 56 metu sį
sad Kas is lietuvių spauda: sklaidyti po nlaciąią Sovietų VaVt?o« naminsiimae ?wV, 
skirtu kokį palikimą. Tams- Sąjungą. Užsienyje jų dau
tą esi toks piimas žmogus, giausia yra JAV-se — apie

organizacijų.o

’kutįnis jos 
nes alėąięt

gas sv.
’ reikalais
viams daromų skriaudų ir j

[bizni darė. Už įdėtus raši
nius reikėję mokėti. Už vie- .....
ną straipsni ne: 300 dolerių Savar.er.s Kūrėjas F Ja 
sumokta”’ •r.av-.cr.tf neseniai gavo .ais-

T;:r.\:;os saiejime se- 
NĖRA KAM RŪPINTIS t Algirdo Bra-

BFirAi Ale i2inyk^ J e dėkoja Janavi- 
KL LTtROS REIKALAIS j jr medžiaginę

’ paramą

Pasaulis aplink mus
VOKIEČIAI NEPATENKINTI

Dabar, kai nedarbas, sutrumpintos darbe savaitės, 
energijos trūkumas ir kitokios panašios bėdos palietė 
daugelį kraštų, tur būt
gera, kur mūsų nėra.
Vokietiją jau apėmė bėdos
minių stebuklų kraštas, neturįs bedarbių ir įsileidęs iš ( 
užsienių apie pustrečio miliono darbininkų. i

Bedarbių ji turi jau apie pusę miliono. e laisvų vietų 
nebėra nė trijų šimtų tūkstančių. Bedarbių daugėja, nes 
ir energijos fabrikams trūksta, ir pirkėjų gaminiams iš
pirkti. ...

Tikra problema, kad bedarbių eilėse atsidūrė apie 
.50 tūkstančių užsieniečių. Kol vokietis gyvena iš bedarbio 
pašalpos, tai niekas jam nieko nesako. Be: tokioje padė
tyje atsidūrę užsieniečiai tuojau atkreipia vietinių gyven- . . . j. •.
- • , . , —. . . • 1 • ę" T ♦ namo. net žadama šiek ;en;XąUvaMvtSį, ^jų' Tai LIVOO DOVYDCNOI
tięk primokėti tiems, kūne sutiktų ruoštis kelionėn. Tos ;r k: visai čia nesi- 210 puslapių knyga. Joje

LIETUVIŲ PAGALBA 
LABAI SVARBI

1 rase: pusiškai blogėja. Laisvo imi-

kuris spaudą vertini, kaip milionas ir Kanadoje — a-

kakties paminėjimas Įvyks 
1974 m. vasario 24 d. šitokią 
tvarka:

10 vai. rvto šv. Kazimierosvarbų gyvenimo reiškinį, nie 600.000. Jie vra gerai i H U. jį -z„ bažnvčio. 
O kas link sudarymo testą-'organizuoti, tiek JAV. tiek ‘ '
mento. tai tas nereiškia kad i-- Kanadoje turi parlamen-

"Žiūrėkite, kiek mes turi-jp«. .i sauLo' .nganisacijų. ----- “■m e organizacijų, visus iri 
tuos pačius apjungiančių 
Ct? T* 1 •»• veiksnių, kurie
galvą guldo už politinius 
reikalus: Vlikas. Aha, Lais-J 
vės komitetas. Rezoliucijom 
remti komitetas. Lietuvių' 
Be n d ruem enė t pascaruo ju i
laiku taipgi labai supolitikė-

letuvių visaxenopa 
parama mum# yra gy'U'biš- 

ikai svarbi“ rašo Bražinskai 
Bražinskų adresas:
P. A. Bražinskas 

Merkei Kapeli Cesaevi 
Ankara, Turkey

KARALIAI IR BULVES’

niečiams darbininkams, dabar nesmagiai jaučiasi. Vokie-’ro padaro. Bet kai politikos įrertintmų. Taigi miela# kaip
tija turi įsileidusi daug jugoslavų, ir pagal tam tikrus su- tiek daug. o centrinės auki> bubsite į»ięrti Kelevy. rius. 
sitarimus nemaža atsiranda jugoslavų, kurie laukia eilės veiklos insritucijos nė Kaina >4.50.

Tamsta turi mirti. No. Tams
ta būk sveikas ir ilgai gy
venk. Gal aš pirmiau negu 
Tamsta mirsiu."

Ir tikrai taip likimo buvo 
lemta. Jis mirė. o aš dar 
šiaip taip laikausi.

Velionis buvo principu ir Mi’ionai ukrainiečių 
tolerancijos žmogus. Dėl to įvedant kolchozus, o po Ant- 
ir jo redaguojamojo "Nopri- rojo pasaulinio karo labai 
klausomo; Lietuvoj" bon.d- daug jų ištrėmė į Sibirą ir 
radarbiavo visokiu pasaulė- kitur. į
žiūrinių ir politinių įsitiki
nimų žmonės. Todėl ir ma-

to narių ir aukštų administ- 
raeiios pareigūnu.

Pažymėtina, kad Krem
liaus valdovai ukrainiečių 
tautini saiūdi ir jų pa«tan-

ie dienai pritaikytos pamal
dos:

3 vai. popiet parapijos sa
lėje iškilmingas aktas, pa
skaita ir meninė dalis.

Paskaitą skaitys Vliko na
rys Stasys Lūšys, o meninę

gas atgauti laisve persekio-, atliks Brocktono lietu- 
maziau karo lietuvių. Į vjy parapijos choras, vado- 

zuvo. vau’jamas komp. Juliaus 
Gaidelio, ir lituanistinė mo
kykla. vadovaujama mok. 
E. Ribokienės.

Pamaldose ir iškilminga-

a no

AR SKAITĖTE

Benedikto Rutkūno 
raacių knygą “Žirgeliai 
žvengia“? Ją galite gauti 
Keleivy už >3.00.

*me akte organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavo
mis.

Visi Brocktono ir apylin
kės lietuviai maloniai kvie
čiami gausiai dalyvauti.
ALTot Brocktono skyrius
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Rūtai okupantai, šalin ii Lietuvot!

Mirė akad. A. Jucys

Vasario 4 d 
rė akademikas 
mokslo veikėjas, respubliki
nės premijos laureatas, fizi
kos - matematikos mokslų 
daktaras prof. Adolfas Ju
cys, gimęs 1904 m. Kretin
goje.

„Day of Shame”-didelio dėmesio verta knyga
ALFONSAS NAKAS

ST. CATHAR1NES, ONT. . proga prašo senus draugus 
|atsiliepti adresu:

Pagerbė P. Baran* Į A Rinku.
t

Sausio 26 d. buvo gražiai l 13711 U.S. 12 
pagerbtas Petras Baronas jo • Brooklyn, Michigan 49230 
60 m. amžiaus sukakties1
JUoga. Svečių susirinko j 
‘daug, buvo jų ir iš Hamilto-)

DAY OF SHAME
By Algis Rukšėnas
David McKay Company, Ine.

į va įplaukė į JAV teritori- 
I nius vandenis, nesiprašiusi 
(leidimo, o Vigilant karinin- 
1 kai, nei jų vyresnieji net ne- 

i Viršelyje ir tituliniame j galvojo dėl to teritorijos pa- 
. Vilniuje mi-1 Pasak gruodžio 29 dienosi puslapyje, tarp knygos pa-'žeidimo protestuoti. Kada 
s. nusipelnęs! "Tiesą“, Lietuvoje plečiami! vadinimo ir autoriaus pavar-| tas milžinas žuvies fabrikas 

ten atsidūrė, niekas tiksliai

Randa žemes turtų

geologiniai tyrinėjimai.
Kaip jau Eltoje buvo se

niau rašyta, geologai netoli 
Gargždų surado naftotakus. 
Viena žemės gręžėjų grupė

šimtmety, tai jau tikrai pas
kutiniam dešimtmęty. Poli
tinis bėglys, JAV kariniame 
laive, JAV teritorijoje. gai-, no, ir iš Toronto, ir net iš lTŽSAKlKrr£ TUOJ!

TIKTAI PER
I N T E R T R A D K 
E X P R E S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETI VĄ!

Montrealio. Mat. sukaktuvi-! 
ninkas yra ne tik malonus; 
žmogus, bet ir veiklus įvai-Į 
riose organizacijose, todėl; 
turi ir daug gerbėjų.

Jį sveikino LB pirm. A. į 
šetikas. šaulių kuopos var
du K. Galdikas. SLA 278 
kuopos — A. Ališauskas, 
klebonas kun. I. Liauba, A. 
Tušas, S. Kukta, sūnus An
tanas ir kiti. 1

SLA 278 kuopa ir atskiri 
asmenys įteikė sukaktuvi
ninkui dovanu. Didžiausią 
tortą iš Hamiltono atvežė 
Sližiai. Sukaktuvininkas vi
siems nuoširdžiai dėkojo. 

Pagerbimą surengė P. Pa-

niojamas ir sudaužomas į 
kruviną gniužulą... girtų 
svetimos valstybės (dar ko
kios!) civilinių jūrininkų, 
JAV laivyno karininkams ir 
karo laivyno matrosams ne 
tik piršto nepajudinant bėg-

dės, dar šitaip parašyta: 
”The truth about the murde- 
rous happenings aboard the 
Cutter Vigiland during the 
Russian-American confron- 
tation of Martha’s Vine- 
yard“. Knygos recenzente 
Gražina Slavėnienė Tėviš
kės Žiburių 1974.1.10 laido- 

Pasvalio - Dajėnų rajone je tokj paaiškinamąjį kny- 
esąs rastas 7 metrų storio J gos pavadinimą laiko di

...... ... , . prie Vėžaičių pasiekusi 2187
Velionis buvo Nimoksli-1 metnf ir tuo "projektinė 
« Lietuvos mokyklose, užduotis gerokai viršyta".nęs

baigęs Kauno universitetą, 
vėliau pasiųstas tobulintis į 
Angliją, kur specializavosi 
atomų teorijoje.

Jis savo specialybės klau-
gipso sluoksnis. Spėliojama, 
kad čia gipso atsargos suda- 

simais yra parašęs apie 300! rysiančios apie 15 milionų 
mokslinių daibų. Jo mirtis! tonW-
yra didelis nuostolis Lietu
vos fizikams.

Vasario 6 d. velionis pa
laidotas Antakalnio kapinė
se.

"Emigranto dalia“

Tokia antrašte 414 pusla
pių knyga išleista Lietuvoje. 
Joje yra kelių dešimčių au-

Marcinkonių apylinkėje 
255 metrų gylyje geologai

džiausiu minusu, nes, girdi 
jis primena šaltojo karo žar
goną ir skamba sensacingai, 
o eilinis skaitytojas, akį ant 
viršelio užmetęs, vistiek ne
žinosiąs, apie ką ten rašoma.

užtiko magnetinę rūdą. Ma-1 se^ ji pasigenda, jos 
nona. kart geležies kiekisi??omo"eJ<’auK kam žinomo 
uolienoje siekia 40-60 pro-|^,mo Kudirkos^ vardo. Ma- 

J no nuomonė čia visiškai

I priešinga. Kai pereito gruo
džio pradžioje, šiaip taip 
nusipirkti gavęs, Day of

centu.

156 rašytojai

nė pasakyti negalėjo.
Gėdos diena į didžiąją

tragediją ėmė slinkti, kai
Vigilanto trečiasis pagal Į liui apginti ir užpuolikus su-
rangą (vyras, leitenantas 
Douglas Lundberg su Simu 
Kudirka apsikeitė žvilgs
niais. Sekė žodžiai, sekė ci
garečių dėžutė su laiškeliu, 
sekė telefonų ir radijo sig
nalai į Bostoną ir Washing- 
toną. Kiekvieno bolševizmą

rakintus į krantą pristatyti 
kad būtų teisiami kriminali
nio teismo, bet gyvybės 
ženklų neberodąs bėglys sa
va valtimi (sic!) nuvežamas 
i JAV teritoriniuose vande 
nyse plūduriuojanti priešo
laiva. Algis Rukšėnas taip 

pažįstančio skaitytojo tem-j puikiai šykščius faktus su- 
peratūra baisiai pakils, kai1 dėstė, ivvkių mozaiką tai 
157 puslapy admirolas Wil- talentingai suderino,

tau)
kad*

GERESNĖ NEGI’ 
ŠIOL

IKI

SPECIALUS RUBLIŲ
CERTIFIKATA1
INTERTRADE 

ENPRESS CORP. PIR- 
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Ui ju«>s jūsų giminės ga
li pirkti, k:> lik nori. mo
kėdami tik mažų dalį tik- 
roakis kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už lų sumų 
galima pirkti prekių S 
2CJ, $300 ar net daugiau 
vertas.

INRERTRADE 
ENPRESS (’ORP. mi, .ai 
pasiųs jums veltui įrody
mus.
Rublių eertifikalai gali 
būti iškeisti papnistais 
rubliais labai geru kursu 
I’ILblAGARANTIJA

LAKAI GREITAS 
t PRISTATYMAM

lujanskas ir P. Polgrimas, 
kuris jam ir vadovavo.

Ten buvęs 

NASHUA, N.H. 

Vasario 16 minėjimas

liam B. Ellis, jo pavaduoto-,skaitydamas čia dusai iš 
jui priminus, kad bėglį ru- pvkčio. čia kaitai iš gėdos, 
sams grąžinus, jo gyvybei (čia vos ašaras galėjai sulai- 
gresia pavojus, sušuks:; kyti.
’Brovvn! They are not barba- Day of Shame tuo tarpui 
rians!“ Vėliau tokių "tempe- yra pats geriausias veikalasj 

Simo Kudirkos ir visų kitų Į 
niekingu biurokratu nasruo-Į 
se dingstančiu politiniu bėtr-Į

ratūrą keliančių“ momentų 
yra visa eilė.

A. Rukšėnas gausiai nau-"šiuo metu LTSR Rašv-)shame nusinešiau į darbo-
...... - toju sąjungoje yra 156 na- ■ viet?- kad galėčiau pietų j doja į juostas įrašytus tele

fonų kūrinių ištraukos apie riai“. Jų tarpe 16 moterų.: Pertraukų metu ją paskaity-'foninius pasikalbėjimus, ra-
emigranto dalią. Jų tarpe!Trečdalis rašytoju_ komu-'f*- tuzino bendradarbių,'diogramas, po tragedijos ra-
yra 17 autorių, gyvenančių1 nistų partijos nariai Tai ^une mano knygų viršelius; šytus aplinkraščius. Iš ketu- 
iseivijoje. ‘ ' * — . > . . .. . , . .

Tą knygą sudarė Vvtau 
tas Kazakevičius.

Pagal tradiciją, ir šiemet) 
ši knyga turi būti . Vasario 16 d. minėjimą ruo- 

a tarp visų anglis.''šia Balto skyrius, glaudžiai
liu tema 
nlatinama
kai kalbančiųjų. Ji turi pa- bendradarbiaudamas su šv. 
tekti į visas, net mažiausias) Kazimiero parapijos klebo-Į 
miesteliu bibliotekas. Man- nu kun. Juozu Bucevičium,’ 
dintr. būtu labai gerai ją iš- kuris, savo keliu, mini ir 25 
ersti ir į lietuvių kalbą. Ne metų klebonavimo sukaktį.

sekma-

praneša 1973 m. gruodžio aPz,QnnėJ°- nesirado nė; rių šimtų knygos puslapių 
22 d. "Literatūra ir Menas“, i v*eno» kuris po trejų metų • apie šimtą sudaro įvadas,

1 nuo įvykio nebūtų žinojęs a- nuotraukos, dokumentai, pa- ! v . . .
l pie Vigilant, Martha’s Vine-jstabos apie paskirus knygos j mums, anglosaksų kraštuose Minėjimas vyks(E)

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI SENATE
jiems buvo gerai žino-1 pinta 27 jnomi 

mi, ir tik apie sovietų laivo į nuotraukos, pradedant di-Ketvirtadienį, 
dieną. JAV 
nima Lietuvos
mybė. Kalbą pasase senato- natonui rercy buvo įteikta , . , .. . į v . . .
rius Charles Percy, primin- slaptai Lietuvoje leidžiamos nas jo vardo jau nebezinojo.| Kai magnetofono juosto- 
damas, kad šiemet sueina Kataliku krionikos anelu Tas L“huaman sailor, tas se visi JikV uniformuoti 
56 metei nuo Lietuvos ne- kalba knvga K U what’s his name..., ak, taip.; "didvyriai“ ir "išminčiai“
priklausomybės paskelbimo.: n ‘ ’ .. . J „ į Kudirka, jų širdyse ir sąži-l plepa visokias nesąmones.
Jis pabrėžė kad Lietuva Ul ’ A. isooelis ir dr. Ge- nėse vis kaulu įstrigęs stove-Į tai paties A. Rukšėno žodis

ateis laikas, gal ir ne taip j°s salėje iškilmingas susi-, 
jau ilgai trukus, kad lietu- rinkimas. Čia pagrindinis;

ka knvga iš laisvojo pa- kalbėtojas bus kun. V. Val-1 
šaulio kelią f tenajos suras. kavičius. ,. j

Meninę dalį ruošia Keene1 
KELEIVIO RĖMĖJAI kolegijos studentė Julija) 

Grauslytė. Pakviestos daly- 
J. Petniūnas, Richmond vauti ir studentės latvaitė ir! 

Hill, N.Y. aukojo $13. ukrainietė, kaip draugingų;
ė Velbasienė. Chicago,?3^ at8tov®stl , , . !

Juozas Rasys, Cam- J2“®* ~ J1 <su la,sva 
Mass. — po $10.

Po $8

pridėtine auka Altai).
Po programos — pasi- 

M. Ramonat, Wa- linksminimas ir kavutė.
Mes negalime užmiršti Lie- £l'esnianV Eduardu J. Der- gai duotas paaiškinimasis si autoriaus pliusai. Dreban 
tuvos laisvės. I w’nskiu ir su turkų ambasa- pavadinimas, tikrai labai 1 čia širdim skaitytojas laukia

;da Bražinskų reikalu. Euge- sensacingas, yra pats geriau- Kudirkos nušokimo, o sulau- i r’or Eun, Pa., ir B. Klemka. Ta proga bažnyčioje bus 
i nijus Smilgys ir kun. Juozas sias. kęs truputį nusivilia. Juk di- Oak Eawn, III. renkamos aukos Balfui. o

’ PmindL-v. T TZ • »• i_ i JU____ _______ » 1 _ m-l _ ___ .   . mi'oofrt l/n,rromn V-.,,a 1J^.4.W..JX
Pažymėjo, kad lietuviai 

yra nepalaužiamos dvasios.: J>runs:*K,s Lietuvos ir Kudir-: Meluočiau sakydamas, delis didvyris nušoko. Tik p„ S7-

nai Philips A. Hart, Hubeit! ■>.. Koneii* nr tienv® iri"”" — —■■i'— •Humphrey, Henry M. Jack- Run. ’ p^nskis vakare daly-! politiką .politinių bėglių at- 
son ir Adlai Stevenson. Į vavo Joint Baltic American [ X,eju P’ oblemas, kylančias 

Atstovų rūmuose tokia re- komiteto posėdyje. Komi‘e-!ls s°vietū žvejybos lmvyno
,!? ™konTmS

nas Robert P. Hamahan su i perima lietuviai. Naujuoju kai Algis Rukjjnag
iš New Bedfordo uosto išlei
džia JAV pakrančių sargy-

lietuvių įnašą i šio krašto gy-r 7" tovų ]1imuose Vasario 
venimą. I jg minėjimas bus kovo 5 d.

Yra žinių, kad senatorius
Percy Washingtone ir Pai-y- 
žiuje turėjo ilgus pasikalbė
jimus Kudirkos reikalu su 
aukštaisiais sovietų parei
gūnais.

I komiteto pirmininku lietu 
Šen. Percy pabrėžė dirtelį!^nfeIegadja pasirinko dr'

■ •a • • V • 1 Va I Vlvlll*

50 kitų atstovų.

A. Mackevičius, presto knygyne bus lietuvis-*--------- _ daly.;
. Eksponatus) 
kartų Lietuvą! 

Hud-
Ppnvs ;r.rius trumpai paaiškina JAV tų... Bet dabar, 1970 m. lap-' IYmsa,json. N.H. (lovvellietė lietu-
GenyS ,ri ..... - !.................... ' kriėio 23-ją. A. Rukšėnas Wmrtsor. Ont. A Urboną-.yaitė).

nepaverčia Simo didvyriu. Y1C1US’ Dean i, Ont, K. Kili-. Jonas ir Lillian Navickai 
nes tokiu jis dar neturėjo, Kauskas. Los Angeles, ( ai- ) padovanojo miesto knygy- 
progos pasirodyti. Tiesa, lr *• •^'Utevicienė, So. Bos-I nyj, kuris jau turi didelį rin- 
graudina Simo pasisveiki-ĮMass. [kinį knygų apie lietuvius
nimai su Vigilanto kapitonu) J. Kontautas. Clifton, N.ianglų kalba, veikalą apie

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždoug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra

imama $2.50 
Joluų primokėjimų!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Fleor 

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

LABAI SVARBU!

A U TOšįOJHLIA I

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE M ŠIŲ 
NAUJŲ MODELLIŲ

ZHIGUU VAZ 2101 
Kaina .................. $3,3fi2

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

(EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ..................$ 3.857

ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAG0N 
Kaina ............. $3.709

Export model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ................. $3.112

MOSKVITCH 
Kaina ••••••

408 IE 
. $3.138

ALTos Inf.

KUR DINGO TIE 

GAILAŠIRDŽIAI?

-. . .. ... įžymi latvių rašytoja Zen
Lietuvos Nepnklausomy- Maurina vienoje savo pa-

bės minėjime senato posėdy 
dalyvavo iš Lietuvos atsto
vybės dr. S. Bačkis ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas dr. Kazys Bobelis, 
informacijos direktorius ku
nigas dr. Juozas Prunskis, 
valdybos narys Eugenijus 
Smilgys ir Altos atstovas 
Washingtone dr. Jonas Ge
nys.

Senatorius Percy asme-

skaitoje V. Vokietijoje tarp 
kitko šitaip kalbėjo:

"Kai Europa sužinojo, 
kad Aliaskoje gyviems ruo
niams nulupama oda. kilo 
aižesni protestai, negu dėl 
žmonių persekiojimo Sovie
tų Sąjungoje?“

Ji klausia:
"Kur yra sensacijoms at

viras jaunimas, protestuo-:

Ralph W. Eustis’u, su jo pa-'J., — $4. 
vaduotoju Paul Pakos, su j Po $3: S. Urbonas, S. Ki- 
leit. Lundberg’u. Kudirkos 'liulis. J. Šilimas, A. Stapu- 
apsikabinimai jiems atrodė lionis, M. Drunga, — visi iš 
labai keisti, o padėkos žo-1 Dorchester. Mass.. O. Mu- 
džiai juos jaudino. Visiems; činskienė, B. Vizbarienė. S. 
trims čia minėtiems karinin- Samulis, — visi fš So. Bos- 
kams autorius gan atlaidus ton, Mass., A. Bruce. Delhi, 
ir tikrai skaitytoją įtikina,; Ont., T. Subačius, St. Leo- 
kad jie buvo idiotiškų admi- .nard. Que., L. Baker, High 
rolų bei biurokratų aukos.) Falls. N.Y.. A. M. Senkus. 
Beletristas kaži kur galėtų) Easton, Pa., U. Davidson, 
nufantazuoti. ką Kudirka Detroit. Mich., A. Baltušis.

bos kutelį Vigilantą, vežan
tį žvejų delegaciją derybom 
su sovietų "žvejais“. Sekan
čiuose puslapiuose susipa
žįstame su Vigilanto kari
ninkais. kurių vardai vėliau 
kone milioną kartų bus mi
nimi pasaulio laikraščių 
skiltyse, radijo bangų etery
je, televizijoje. Susipažįsta
me ir su keletu žvejų dele
gacijos atstovų. iš kurių pa‘s! išgyveno per tas šešias ir Royalton, III., A. S. Leonas,

lietuvį dr. A. Curtius, kuris 
buvo New Yorko miesto gy
dytojas 1669 metais. Knygą 
Navickams atsiuntė ju gi- 
minaitis-leidėjas dr. V. Pap- 
rockas.

SVEIKINA SAVO 

DRAUGUS

Antanas Rinkus - Rinke
vičius, senas Keleivio skai
tytojas, sulaukęs 87 metų, 
sveikina visus savo draugus

MOSKVITCH 126 IE 
STATION WA(»0N 
Kaina ................. $3,560

MOSKVITCH 127 IE 
STATION WAG0N 

ZAPokoZETS ŽAZ968

Kaina $2.151

garsiausias bus lietuvių pus-j pusę valandos "laisvės“. A. Ellicott City, Md.. J. Dar- ir pažįstamus, senus ir nau- 
brolis Robertas Brieze. Nuo: Rukšėnas tik konstatuoja, činskas. Mt. Clement. Mich.. jus Keleivio skaitytojus ir
knygos jau nebegali atsi-j kad bėglys buvo įkištas į Vi-'E. Tamalavage, Worcester, 
traukti, kai du laivai — du ’ gilanto išvietę, ir net labai: Mass., K. Gudauskas, East 
baisiai skirtingi pasauliai su-J gera nuotaika tą "laisvės) Chicago, III.. J. Urbonas, 
sitinka. kai autorius mus su- kambarį“ skaitytojui pai o- Lavvrence, Mass., T. Kupris
pažindina su Sovietskaja 
Litva "žvejais“.

Kada gi gėdos diena pra

do. Tik paskutinės kruvinos' Newbuiy, Mass.. J. Kučins- 
minutės. ak, visa valanda.; kas. Stoughton. Mass., P. 
praėjo įvairiuose Vigilant’o i Mačys, Woodhaven, N.Y.,

oeiiauiuus mt, a»iiie-’jant*g karą Vietname aidėjo? Ar tikrai tik 1970 kampuose, budeliams beg-. A. Jeremskas, Port Evan. N 
nHkai oriėmė ALTos dela- ,r kitas žiaurybes? Kur yra!1*1- lapkričio 23-sios pavaka-U) gaudant, mušant, muaant, Y., C. Račkauskas. Rich- 
eaciii. 1> K R*e“s “na- žymių Maskvos lankytojų' ry, kai Simas Kudirka nuo Į gaudant, mutent , mond Hill, N Y M. Shwam-
toriui Percv nriminė kad S mėginimas gauti leidimą su- vieno denio nušoko ant ki- Simo Kudirkos atvejis dans. Gaiy, Ind.
KmUrk^ rnoUna gimusi -’ipažinti su kokia nors pri- to? Algis Rukšėnas pabrėš-;Jimgt.nems Amenktn Vals-, Visiemg aukotojams nuo.' 
menkoje ir senatorius pa- verčiamųjų darbų stovykla tinai ir pakartotinai parodo..tytems buvo viena is di- širdus ačiū
Sdėio inefti “iUnkamą pa- ar su psichiatriniu kalėji- kad gėdos diena prasidėjo džiausiu gėdos dienų, na, jei. .....................
Uisą£»to7ašk.Taippat dr m"’'' tuomet, kai Sovietskaja Lit- ne visoie istonjoje, jei ne. Kele.v.n .dmmi.tr.c,,.

visiems linki geros sveika
tos ir gero pasisekimo. Šia

Visos kainos JAV dol.
Prašyki: mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

DĖVĖTI DRABlžIAI 
Lankytojams iš SSSR 
Mes turime šito biznio 21 
metų patyrimų ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
GERIAUSIA DOVANA — TAI J1B VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins- 
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa- 

/ i Zįstamiems ir sau. J1B 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū- I sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — J1B LABO- 
■ RATORY, 1437 So. 49tk Avė. Cicero. IIL 60650. J1B 
I Atstovybė, 2498 Daugall Rd„ Windsor, 12, Ont., Canada.
I JIB skyrius: 7 Stuttgart 50. Dulsburgerstr. 7-10, W. 

Germany. Vaistinėse: J ė J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
JIB 5000 W. 16th St., Cicero; 4754 S. Wood SU Chicago; 

2923 N. Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Ave„ Chicago 
ir kitur. aa

aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
oi

l



• • * * •

<

Poslapi* ketvirtu ~\ auras, so. bostor Nr. S 1974 m. vakario 19 d.

Žmones ir įvykiai
šiuo metu Anglijoje yra j Lenkija, norėdama kuo 

išleisti Winstono Churchil-1 daugiau. Amerikos valiutos, 
lio II pasaulinio karo laikų'tokius pensininkus globoja, 
dokumentai. kurie parodo, | ir ir jų čekius keičia net še- 
kaip jis, tada būdamas Ang- šis kartus aukštesniu kursu 
lijos ministeriu pirmininku, negu oficialus 
nusileido Stalinui ir sutiko . * * *
Lenkiją ir Pabaltijo kraštus Prasidėjus infliacijai ii 
palikti Sovietų S-gos įtakos kitiems sunkumams, New 
sferoje už tai, kad Stalinas. Yorke ir kituose didesniuo
pažadėjo remti Anglijos in-»se miestuose brangių rezi-I____  m 1,____!___ v.teresus Tolimuosiuose Ry
tuose Hong Konge ir Pales
tinoje.

• • •

dencfjų savininkai keliasi 
provinciją.

• • •
Beveik 80 visos Sovieto. 

Buvusio JAV prezidento j Sąjungos neleidžiama lan-
Lyndono Johnsono našlė y- 
ra turtingiausia moteris vi
soje Texaso valstijoje.

• • •
Aliaskos naftos vamzdžių 

linija jau suprojektuota sta
tyti. Jos ilgis yra 789 mylios.

Vamzdžio diametras 48 
coliai. Visame linijos ileyje 
bus įrengta 12 pum pavimo 
stočių. Pradžioje šia vamz
džių linija bus pumpuojama 
600,000 statinių naftos per 
dieną. Kai bus pabaigta dvi
guba lygiagretė vamzdžių 
linija, tai per diena bus per
pumpuojama 2,000,000 sta
tiniu naftos. Bet vra gamtos 
mvlėtoju. kurie šitą vamz
džių tiesimą norėjo sustab
dyti, nes toks naftos tekėji
mas galįs pakenkti plačios
apylinkės gamtai.

• • •

kyti užsienio turistams, ka 
dangi ten keliai ir gyvenimo 
sąlygos sudarytų tik neigia* 
mą įspūdį. Kaip žinome, tu* 
ristams ir Lietuvoje terodo- 
Druskininkai, dar kartais 
Kaunas ir viena kita vietelė 
bet aplankyti kaimus drau
džiama.

J.V.S.

CHICAGO, ILL.

Tarnyboje pavyzdingo* 

lietuvaitė*

Chicagoje Marąuette Par 
ko apylinkėje sėkmingai 
veikia lietuvių taupymo 
skolinimo bendrovė — Chi- 
cago Savings and Loan 
Assn., kurią pavyzdingai 
tvarko jos prezidentė Philo- 
mena D. Pakel. Gausūs apy
linkės lietuviai čia laiko sa-

Teises patarimai J kai komplikuotos ir techniš-

Advokatėdr. M. šveikauskienė sutiko atae- į Patariu pasikalbėti SU 
kyli į Keleiviu skaitytojų klausimu* teisi* ' vietiniu advokatu, kuris, 
reikalai*. Tie klausimai turi būti bendro jam papasakojus visa* *nwl- 
iaformacinio pobodžio. Khusimuo ir ai-■ kia* detale*, Tamstoms pa
sakymus spausdinsime šiame skyriuj*.! sakys, ar aplinkybės yra pa-
LaiSke reikia paūmėti, kad esate Keleivio ^^OS sėkmingam likimui

. .. . pnes namų savininką pa-skaitytujas.
Klausimu prašome siųsti tiesiu* iHo . geje TamMos g^o ne.

Į turi jokio draudimo (health 
i insurance). kaip pa v., blue 
1 ci os8 / blue shielcb ar medi- 
! care bei kitos rūšies draudi- 
: mo? Jei turi, jie privalės ap- 
] mokėti jos gydymo išlaidų 
. bent didžiausią dalį. 

DRUSKA PADĖS 

• Jei prakaituoja kojos.

Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai 
Boston Five Buikling 
1895 Centre Street 
W. Rotbury, Mass. 02132

Atsakymas

Dėl ligoninės:

Jei, nuvežęs seserį ligoni-

Klausimas

Gyvenu trijų šeimų na
muose ir nuomoju juose bu
tą. Mano sesuo, atvažiavusi* jų pėdas reikia kasdien (po
manęs lankyti, lipdama laip- a moPkėU jo5 ^,jvmo 26 minučių)i mirkyti šiltame

ta sauja druskos. Po savai
tės nemalonus kvapas pra
nyks, kojos nebeprakaituos.

• Vieną kartą per savai
tę. ypač vakarais, druska 
plaudami dantis, gerai de
zinfekuosime burnos erdvę, 
sustiprinsime dantenas ir 
pačius dantis.

• Sūrus vanduo (šaukšte
lis druskos stiklinei van
dens) puikiai numalšina 
troškulį vasaros karščių me-

tais nukrito ir susižeidė. Tie das uk,oninė tu„ teisę iš 
aiptai buvo iš lauko užpa- TamMos ieškoti ^sers ša

kaliniai, ir pasirodo, kad ga-, skajjos aipmokėjimo. 
liukas laipto buvo nulūžęs. į
Ji užsikabino už to galiuko • Dėl atsakomybė* už ne
savo bato kulnimi. Sužeidi-! •«" įžeidimą: 
mas buvo gan rimtas. Ture-Į Kadangi ji nukrito nuo 
jau .vežti į ligoninę ir ten už Į laiptų, kurie nėra jūsų bute. 
ją pasirašyti. Į o yra bendro naudojimo, ji

_ , ..................... . .J negali ieškoti ii Tamstos at-
Dabar ligoninė ieško is , lyginimo už savo susižeidi- 

manęs pinigų. Nors manose-^^ Bendro naudojimo laip
tai yra namų savininko 
"kontrolėje“ — ir jeigu jūsų— Maiki, ar teisybė, kad. cūzų ir italų globoje, bet lai- 

arabai nori. kad visas svie- kui bėgant tų globų atsikra- 
tas priimtų jų vierą? Sako,' tė.
kas nepriims jų vieros, tai, — O iš kur pas juos atsi-
tam neduos ir gazolino. Sa-i rado alyva? 
ko, prancūzai ir japonai jau; — Tėve. niekas nežinojo,
linkę jų vierą priimti, ba! kad pas juos yra alyvos. Tie Labiausiai pasaulyje už
jiems labai trūksta gazolino.! kraštai buvo labai neturtin- terštas miesto oras yra Tur-i vo santaupas ir kitas pinigi-j Ji grasina. kad, jeigu aš 
ale mūsų statnas sekretorius, gi. Žemė pas juos smėlėta ir kijos sostinėje Ankaroje. į nes operacijas susitvarko, nesumokėsiąs bent už ligo- 
Kissigeris pasakė, veidemi- nederlinga. Daug smiltingų Mat, šis miestas yra toli nuo I Anksčiau bendrovės tar-'ninę’ eisianti pas advokatą 
nut, znočijas, reikia visiems' dykumų. Be to. žmonės bu-'jūros, ir nėra vėjų. kurie iš-; nautojų tarpe buvo paagen-'ir uždėsianti "areštą“ mano

nnSm.bS 1.ust tamafla iriastUiti voHn ir. aklaidvtn rlfimiK SuVama j___ v-. • __  turtui

suo už mane daug turtin
gesnė, bet ji gyvena kitur.
Ar aš turiu sumokėti ligoni- atveju gaįima būtį įrodyti,'tu- „ 
nei u? jos gydymą dėl to.;|(ad namų savininkas buvo . ‘Karpas galima nugydy- 
kad ji nukrito nuo mūsų! ”negligent“ — neatsargus ir pi 3-4 kartus per dieną te- 
laiptų, ir ar ji gali rš manęsto "neatsargumo“ pase-' Pant J'as tirštu
reikalauti pinigų už savojoje Tamstos sesuo nuken-
sužeidimą?

kos tirpalu.
• Alkūnių, rankų bei ko-

ų atlyginimo
Teisiška atsakomybė ski- 

_____riasi nuo faktiškos atsako-
apsvarstyti, ir sušaukė visų'jvo tamsūs, visokių vadų ir sklaidytų dūmus. Sakoma,! damą^Sėtoivių, taŽaulabar turtui- pra?au man 1^!tinio pa

tėjo, — sesuo turėtų teisę . ... .......
iš jo reikalauti savo nuosto-P5 P\e,skanėjimą, aizejimą 
liu atlyginimo. , »' skirdimą gerai gydo sūrus

vanduo — vonioje reikia iš
tirpinti 1 kilogramą druskos.

kraštų atstovus, kad apro-1 vadukų valdomi ir išnaudo- kad kvėpuoti per dieną An- trūkumaa pašalintas, nes
kuotų, ar verta priimti ara- jami. Alyvą pas judi atrado karos oru yra lygu surūkyti j kelios jaunos, gražios 
bų vierą. amerikiečių ir anglų bend- 200 cigarečių. lir g^ios lietuvaitėjku-

— Tėve, niekus kalbi. A- rovės. Jos sudarė sutartis su * lrios greitai ir tvarkingai at-
rabų valstybės turi ginčą su vietiniais valdovais ir pri- JAV pašto patarnavimas gįiankiugįems klientams su- 
Izraelio valstybe, ir jos gra- gręžė daugybę alyvos šalti- darosi vis lėtesnis, ftnstaty- tvark0 piniginius reikalus, 
eina, kad neduos alyvos ni4 bei pristatė rafinerijų. ti pirmosios klasės laišką iš- jo* kalba taisyklingai lietu- 
toms valstybėms, kurios ne- Žinoma, tos bendrovės davė austą iš Cbicagos pa’to Chi- yiškai ir angliškai, ir tai su-
nasmerkia Izraelio žygių, dalį serų vietiniams valdo- eigoje gyv enančiam asme- daro nemažą patogumą 911 p- _____ ,    ..
Pasidarė alyvos trukumas, vams, kurie iš to labai grei- mu, trunka ketunas dienas. njau gugių kalbą mokantiem nuimti varžtai kaino
ir arabai labai pakėlė jos pralobo. Po Antrojo pa- Laikraščių ir žurnalų pnsta- klientam. ti. tuojau jos atsira
kainas. Japonai ir prancūzai saulinio karo gazolino var-. tymas trunka nuo vienos iki
gauna beveik visą alyva iš topmas pramonėje, preky- penkių dienų ilgiau.^ negu Prasideda šunų garbinima*

Skaitytoja*

Vakarinėje Mass.

1 sėkmingumas priklauso nuo! Paragink savo pažįstamu* 
5eilės aplinkybių, kurias čia! išsirašyti Keleivį. Jo kaine 
išvardinti vargu ai- būtų metam* $7.00. .

arabu- tai’t™ vaktvbė^ lin- bol’e ir susisiekime labai pa- praėjusiais metais. Tyrinę- 
kusios su arabais atskirai didėjo. Ypač daug gazolino padėtį vienoje Texaso Amerikoje veikia nesu- 
devėtis. n Amerikos užsienio prireikė automobiliairts ir valstijos apylinkėje, vienas skaičiuojama daugybė viso- 
reikalu sekretorius nasiūlė lėktuvams. O karo veiksmai talkas buvo išsiųstas per kių organizacijų, vienetų ir 
kad visos valstybės, perkan-1 i“Į™*
ęios alyvą, turėtu pasitarti " ~ A ”
dėl labai aukštai iškeltų aly
vos kainų, ir todėl jis su
kvietė įvairių valstybių at
stovus į Washingtoną. At
važiavo, berods, 13-kos vals
tybių atstovai.

— Tai ką 'jie sutarė?
— Kol kas jie nieko ofici

aliai nesutarė, tik aptarė su
sidariusią padėti. Žinoma, 
ką jie ten neoficialiai kalbė
josi, — to niekas nežino.
Manoma, kad gegužės mė
nesį bus sušaukta kita kon
ferencija, kurioje dalyvaus 
alyva perkančios ir parduo
dančios valstybės, ir bus 
bandoma surasti bendrą kal
bą.

— Maiki, ale iš kur to« 
arabų valstybės atsirado ir 
iš kur jos tiek daug gazolino 
turi?

— Tėve. seniau daugumą 
dabartinių arabų valstybių 
valdė turkai. Bet per Pirmą
jį pasaulinį karą Turkija 
buvo sąjungoje su Vokieti-

nebuvo galima gauti didžio-' 
siose maisto produktų par
duotuvėse, bet kai tik buvo 

kainoms kel- 
atsirado pa-j 

kankamai, tik dau 30' ’> 
aukštesnėmis kainomis.

Į
Panašiai klostosi ir gaso- 

lino reikalai. Sausio pasku
tinėmis dienomis didžiau
sios automobiliu eilės laukė 
prie gasolino stočių skystojo

(DABAR KAIP TIK LAIKAS SIŲSTI

DOVANAS

nomi. Taigi, tokiam parei- &am 55 mylių atstume, o ki- miesi pigiu pašto tarifu, už- Prle 11
kalavimui esant, arabai ne tas tuo pat metu ir tam pa- verčia žmones vadinamojo “ur0’ Įr nuo vasario 1 d. 
tik praturtėjo, het įr jšmand. čiam adresatui pasiųstą rai- ”junk mail“ laiškais. Tuose daugelis bendrovių pakele 
rėjo. Jie išleido į mokslus’• teliu. Pasirodė, kad raitelis laiškuose, žinoma, tik prašo reeu laraus gasolino kainai
savų žmonių ir ėmė nacio- laišką pristatė greičiau, nei savo veiklai piniginės aukos, i centus galionui ir 08- 

60 centu nremium galionui.'paštas. Daugelis prie tų "graudžių
’ • • (laiškų priedo siunčia ir ki-

Viso’ie Amerikoje išeina tokių menkaverčių dalykė- 
Amerikos bendrovių žibalo 1,'49 dienraščiai ir 590 sek-pių.
verames ir visus įrengimus, mrdienio leidinių Visų jų j keligs dienftg Chica,

k,? Ar j,e atėmė iš Ameri,^. 9U k jš skeibi-!“^““^

m v 7 bilionus dolerių. j padėtas 5 įvairiomis progo-
* „ , , ,. mis sveikinimų korteles, pažymus Holyvvoodo akto- 

rivs John Wayne nusiskau- 
dč. kad jis daug kartų buvo 
pi olamas ir grasinamas dėl 
to. kad gamino filmus, ku
riuose buvo garbinama A- 
merika ir jos tradicijos.

nalizuoti alyvos pramonę 
Visai neseniai Libija prane
šė. kad nacionalizuoja trijų

kos jos fabrikus?
— Tėve, jie paskelbė-, 

kad viskas pereina jų vai 
džios žinion. O amerikie
čiams jie gal atmokės už se
nis.

— O kiek tų Šerų ameri 
Venai turėjo?

— Paprastai, amerikiečių 
bendrovės turėdavo tris ket< 
virtadalius Šerų. bet pagal 
susitarimą tą procentą savo 
Šeru sumažino, o arabų pa 
didino.

— Vaideminut, Maiki. 
jei amerikoniškos kompani
jos turi daugumą Šerų arabų

• • 9

ja, ir Austro-Vengrija prieš aivoje, tai toms kompanL 
Prancūziją. Rusiją ir Angli- joms yra naudinga, ka< 
ją, tai anglai kurstė turku arabai galėtų gauti aukštes- 
valdomus arabus sukilti nes kainas, nes dalį arabt 
prieš turkus. Daugumas a- pelno ir jos gauna. Tomi 
rabų kariavo prieš turkus, Kompanijoms naudinga, ka 
ir po karo jiems buvo pripa- ir čia alyvos kainos kyla,

puoštas 5 šunų veislių spal
vuotais vaizdais. Šunes kaip 
šunes spalvotose sveikinimų' 
kortelėse neblogai atrodo. 
Tačiau, jei tai būtų dariusi 
kuri šunų mylėtojų draugi 
ja. tai nebotų buvę reikalo 
čia atsiliepti. Bet jau kitas 
dalykas, kai šunu veisles 
propaguoja iškilieji misio
nieriai. Negi jau nusibodo 
garbinti Dievas ir pradėtas 
"šunų kultas“?

GatoBna* vajasi masę

1
Kaip New York Times ra

šo. šiuo metu Lenkijoje gy- 
vtna apie 5.000 lenkų kil
mes Amerikos piliečių pen
sininkų. Jie visi turi Ameri- 
kr s pilietybę ir. savo doleri
nius senatvės pensijų čekius 
keisdami į zlotus, banke 
gfuna 66 zlotus už dolerį.
Toks pensininkas, gaunąs
200 dolerių mėnesiui, Len-12'įji "ene^ijoe krizė“, iš- 
kijoje gyvenus kaip princas, gmaraobiliaris gaso-

liną, Chicgrą nėra labai pa-J

premium galionui 
Jeigu leistų kainas visai. 
laisvai kelti, gal ir gasolino* 
atsirastų pakankamai, kaip 
ir tos jautienos. į

Nutilę* Midway aerodromas.I
Kadaise Midway aerod-j 

romas atrodė esąs vienas iš 
judriausiu pasauly, bet tą jo 
garbę sužlugdė naujai ati
darytas modernus O’Hare 
aerodromas netoli Chicagos. 
Tada iš Midway skridimai 
labai sumažėjo. Bet jis bu-į 
vo patobulintas, tai kaina-! 
vo Chica?ai milionus dole-| 
riu ir vėl atmio. Deja. da-! 
bar. atsiradus ’’enerefjos i 
krizei“. Midwav visiškai nu-' 
tilo, ir joks vietinis lėktuvas“ 
iš jo neišskrenda. Aplinki
niai gyventuojai tuo yra la- į 
bai patenkinti, nes juos lėk-| 
tuvų ūžimas nepaprastai i 
vargino.

Jotijo* Jonas

Dabar taip išreklamuota 
spaudoje, radijuje ir televi- BROOKLYN, N.Y. 

Mirė J. Gineitis
t Sausio 1 d. mirė ilgametis, 

lietusi. Ta&u gasolinas yra Keleivio skaitytojas Jokfl-!
«ntoB nepriklausomos vals- nes josir ėia^aljrrų purda-,. ..... ko_naniiu mdarėa toMa krize, kaip bas Gineitis, 85 m. amžiau*.. 
l^al«vbėHu K^kSriM kad^po «abu sraėlyMfa^!užkastas ,aha^ branguTk praeitais metais jautiena Palaidotas šv. Jono kapinė-' 

Wo aXS^ « brangstantis 3.«U.np, kurj laikų

VELYKOMS«* -
..oT(XTKI.lTS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMĄSIAS

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikr*. 
džius ir maisto produktus.

Nauji automobiliu modeliai:
ZHIGULI VAZ—2101 
ZHIGULI VAZ—2102 Station Wagon 
ZHIGULI VAZ—2103 Naujas modelis 
MOSKVICH 40S—IE 
MOSKVICH 412—IE

MOSKVICH — Station Wagons — 420, 427 
ZAPOROZHETS ZAZ — 908.

PODAROGIFTS, INC^ yra VIENINTELft firma 
Amerikoje, siunčianti DOVANINIUS CERTIFIKATUS per 
VNESHPOSYLTORGĄ be jokių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC^, yra vienintelė firma 
Amerikoje, pateikianti persiuntimo įrodymus, atitinkančius 
jos susitarimų su VNESHPOS VLTORGU.

AHentų patogumui užsakymus galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Avė, New York, 
N.Y. 10022.
Package Evpress & Travel Agency, 1770 Broadway, New 
York, N.Y. 10019.
Globė Parcel Service, Inc^ 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
19100.

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 f-vė»)

NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel. (212) — 088-4837

Atidaryta šeštadieniais iki 5 vai. vak.

t
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ŽENTĄ TENISONAITC

Antwerpeno triptikas
rs X. UI

(Tęsinys)

Tiesa. Priekylangy išdėliotos brangios angliškos no-

j — Ne, — garsiai kalbu. — sūnūs gyvi ir sveiki. Tik 
•jau suaugę. Diuen \yrai. studentai. — ir paroviau rar.Ka 
i virs gaivos. — bunus jau seniai mamą praaugo, 
j — \ argse, tu. vargše, — sako Koueaė ga.va linguo
dama. — Maži vaikai — maži vargai. Dideli vaikai, mer
gele. tai jau blogai...

— Kodėl?
— Nuaugę sūnūs parsiveda mergaites namo.
— Juk tai nėra nelaimė? Normalus reiškinys.
— Och. mergele, pamatysi. Mamytės neOetuifei.

ši kaną ji r.ėra šneki. Aš išsirenku vieną su taškiukais. į 
Sumoku ir išeinu, pažadėdama sugrįžti. i

šiandien po metų. vėl vaikštau Vienuolyno gatvėj 
ir neberandu Rozekės Bai. šį kartą, atrodo, krautuvė ga-i 

laitės skleidžia ma- 
elektros lemputes, 
garsiakalbis šaukia

• lutinai dingo iš Vienuolyno gatvė 
; ion.ų sakų kvapą. Vėjas supa tk!
‘ kurios degs tik i'er Kalėdas. O k 
j ~Oči ėiornije“ !..

(Pabaiga)

sinės. Natūralaus šilko itališki kaklaraiščiai. Puošnios jį. į Atminsi tu mano žodžius, sako ji ir, prisilenkusi ziurė- 
ninės staltiesės. Keista, kad anksčiau tos krautuvės pra- uailUi nian i iššaukiančiai klausia:

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas

597 East Broadvray

So. Boston, Mass. 02127

Tek 268-6030

Draudžia namus ir automohi 
liūs nuo visokių nelaimiu.

eidama nebuvau pastebėjusi. įėjau visai atsitiktinai. 
r.oji Rozekė yra labai darbšti. Ji vis ieško naujų dėžučių. • 
Jas iškrauna. Rodo. Laipioja ant kopėčių. Ir šneaa. i 

— Mergele, aš tau tik rodau, ką turiu, — ir staiga Į 
klausia: — Ar turi vaikų? t

— Taip. penkis.

— Na. sakyx, kiek man metų?
— Nežinau, — aš papurtau galvą.
— Na. atspėk...
— Kad jūs, ponia, man sakėte, jau šešiasdešimt me- 

į tų prekiaujanti. Taigi man sunku atspėti jūsų amžių. Ar
ba padarysiu per jauną, aiba per seną. — bandau išveng-

- Oi tu, vargšele! Penkis vaikus! Dievulėli, kiekį'1 atsakymo, nes tikrai sunku atspėti senutės
amžių. Ji yra dar stebėtinai vikn ant kopėčių.

— Aš jau baigiau aštuoniasdešimt šeštus metus, — 
šnibžda ji man pasididžiuodama. — O dar Ubai greita 
esu. Visą krautuvę pati viena išvalau. Kasdien aš darau 
gimnastiką. Meigele. tu mane nepralenktum. — sako ji

darbo! Kiek rūpesčių turi. mergele! Aš tokia kvaiU ne* 
buvau. Turiu tik vieną sūnų. Ir to užtenka.

— Bet mano vaikai jau nebe mažiukai. Kartais ii 
didelę šeimą malonu turėti. — teisinuos jai.

— Mergaites ar berniukus turi? — klausia ji griežtai.
— Dvi dukras ir tris sūnus, — atsakau. — Mano du j “

vyresnieji sūnūs jau dideli. Studentai...
Tik Rozekė, atrodo, blogai išgirdo ir nustebps klau

sia:
— Ką sakai? Tavo sūnūs negyvi? ,

Dviejų savaičių

EKSKURSUOS I LIETUVĄ /

Vyksta: gegužės 15 rugpiūčio 7
birželio 5 rugsėjo 4
liepos 3 spalio 2

o
ir

gruodžio 20

Jungtis prie grupių galima Bostone Ir Nevr Yorke 

GRUPfcJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

NĘSIVtLIJOKlTE!

ISmulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės ji

TRANSATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Mass. 02127

393 West Broadurav, P.O.Bo* 116 

Telefonas: 268-8784

r Savininkė: Aldona Adomonienei

i Naujas auto draudimų įstaty- 
: mas yra komplikuotas. Draus
dami mūsų agentūroje, gausite

SetliatMia Liątvrtu Radįjc visas informacija* bei patarimą,
, _ . ' _______ - a L TūZ kaip geriausiai apdrausti.bes šventę sventeme vasario Programa Naujoj Anglijo
16 ir 1. d. Plačiau para-ysi-llė Stoties WLYN, 1860 Id* i Jokiu problemų neturime ir 

tik* lociklų ir ii stotie* FM, J su malonumu draudžiame stu- 
SU-i 101.7 mc.. veikla ' dt>n<u ar studenčių automubi-

- i niais nuo 1 iki 1:80 vai. dis !hus'

Minėjome Vasario 16-tąją i

Lietuvos nenriklausomv-

• A.tr k’ ii,
i'ažvmėsime. sad auk’i 
rinkta 82.S35. iš jų inžinie 
riai sudėjo šl.66o. Ta suma’
u ar 

• S-'ė

RADUO PROGRAMA

_ . ..... . 1 Taip pal atliekame namu pir-
u.,ną. Perduodama: Vėliaurfųi kimo ir pardavimo pa tarnu v i- 

.paaauHnių žinių santrauka j mus.

. r komentarai* muzika, daš Todėl, jeiru norėtumėte par- 
toa ir MagdllMa palaka. 'duoti ar pirkti nekilnojamąjį

i BiioJo relkitata Mralpm |rrai<m"' ,“’J‘an,"bin" 
Inž. Aleksandras laiišysį {Jaltic Floruto gėlių Ir dova- ' telefonu 26M030

uo.oe?
savo

■ es 
; r\U

ne vis:

A. La pi y > sveikata

Slapčia pažvelgiu i laikroduką. 0 dangau! Aš čia jau 
kštisą valandą užtrukau. Nebeturiu laiko. Netrukus grįš 
vaikai iš mokyklos. O jie neturi rakto. Bet Rozekė laik 
mane savo šnekesiu ir nepaleidžia. Tuo tarpu niekas ne-i Linkime 
ateina. Matyt, geros kokybės prekių mėgėjų šiais laibais į sveikata.

| nedaug liko. Vargais negalais sumoku ir išeinu. Rozekė . 
man* dar paimki netrukus sugrįžti. ;

Vėliau toji krautuvė tarytum į žemę prasmego. Pa- •

jau grizo iš dgoninės. bet 
dar visiškai nei»as<viko ir 
gvdosi namie.

atgauti

Didėja nedarbas

I be ii aipasakojau vyrui ir kviečiu eiti kartu išsirinkti itališką kak- ’ *^ /r't’r;es^
laraištį. Bet mes veltui tą dieną net du kartu praėjome !
Vienuolvno gatvę, ieškodami Rozekės manufaktūros krau- K„1 v 1• ® *» buvo 4.> . Nedarbas siau-
tuves. £ja vpač Loue-lvje. kur be-

Negi tai būtų pakerėta vieta, kuri tik kartą per me- c?ar£ių vra 9.7
tus pasirodo, pamąsčiau. Bet po kelių mėnesių, pati r.eži-

buvo «>
u te-

bedarbių skaičiaus 
jimo Massachusetfcs

Dėl tokio
didė-
tikisinodama kaip, tiesiog nosim atsiduriu į atviras Rozekės 

duris. Senutė sėdėjo prie stalo ir kažką skaičiavo. Matyt. gauti specialią federalinės 
vargo su neseniai įvestu BT\V mokesčiu. Apsigaubus aka- valdžios paramą, kaip 
ra, ji man atrodė suvargus ir pasenus. energijos jstosos"

— Norėjau savo vyrui nupirkti natūralaus itališko tėjus: sritis,
šilko kaklaraištį. — sakau jai, — bet jūsų krautuvė buvo 
kurį laiką dingusi iš akiračio...

— Sirgau* mergele. — atsako ji silpnai skambančiu, 
dusliu balsu. — Turėjau sunkų azijatišką gripą. Vos vos 
išsikrapščiau iš lovos. Bet giltinė manęs taip greitai neęxi- 
piaus. Nepasidaviau. Tik apkurtau. Taigi kalbėk garsiai.
Po ligos aš blogai girdžiu.

hum »i

nų krautuvę, 802 E. Broad 
way, So. Bostone. Teiefo* 
oas AN 8-0489. Ten gauna 
nas tr Kototria

• Niekados niekas nesiskun- 
' dė, kad buvo perdaug myli- 
! mas.
i L. Tolstojus

/Aižau ir Taisau
įą Uuke ir viduje. 

Lipdau popierius ir uusai
riešą. ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik genauuią

JON AS STARlNSKAfl 
22S Savin UUl Ara

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreipti* senu adresu:

BKONIS KONTR1M 
598 Broadvray

So. Bneton, Maaa. 02127 
Tai. AN 8-1761TsL OO h-MM

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Vasario 
Boston Citv

Ji ima dėžutes su kaklaraiščiais. Mezga tariamą maz- Baitu d: au*; 
gą ir laiko iš tolo ištiesusi rankoje. Jos raukšlėtos liesos pabak:ečių \ 

į rankos virpa.
I — Kaip atrodo, mergele? Sakyk, ką tavo vyras mėg*- 
‘ ta? Dryžuotus? Languotus Ar su taškiukais? štai šitas 
gražus. Prie pilko kostiumo. Ir karalius galėtų nešioti. 

Rozekė atrodo išvargus, ir jos judesiai sustirę ir lėti.

da.

K*> * Z'
OVO O d. ? 

tuvių Piiiečių d-ios

dienomis 
galerijoje' 
drengta 6l
:iku naro-1

UŽ VIENA DOLERI IR '< 

ASTUONIASDESIMT TRIS 

CENTUS PER MENES] ' 1 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI j, 

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS(BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS I

Ką veikia Lietuvos Vyčiai?

N. Anglijos Lietuvos Vy
čiai rusų kalba atsišaukimą

JŪSŲ SILDTMO IŠLAIDAS! 

NEJUČIOM.

Ii anksto 
llsimokėti per 60 
Jokių procentų

nų

YMITE FUEL

CORPORATION
900 East First Street* So. Boston* Mass. 
TeL:

dAVAlTRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
tafonauoja saatiytojn* apir paaauliaioM ir HetuviMuioalas 
įvvkiua, deda daug ir įdomių nuotraukų ir ntvirai paatoaka 
apie visas aifiaų visuomeniniu- bet kultūriniu* klausimu*. 
Jame rnrite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame lankia
me ibtpuadų paabakymų ir aaomoaių kiekvieno viaiema 
sv«rhta problema.
• NEPRIKLAUSOMA I IEn’VA“ yra dtaamttkv. mtoų U- 
elvljaa lalkrafttia, ieikaa nauių bendradarbių bei idėja. vU 
aoomet atviras kiek rimo nuomonei, kuria kovoja ir Čirba ai 
aepriklaaaomų lJetuva.

Metinė prenumerata JAVme 88.M 

Adresas:
7722 Georpe Street. IjiSalle-MontreaL 690. Ooebee. CANADA

Bostono Lie- 
salėse 

Kaziuko
M

skautų 
mugė.

Kovo 24
Lietuvių Pil. dr-jos 
Minkų radžio Talentu

rengiama

L So. Bostono
salėje i 
ų po

pietė ir ' Miss Lithuania of* 
N.E.” pagerbti banketas. 

Balandžio 21 d. 3 vai. neA
Bostono Lietuviui

sukakties diena, kad Lietu-J 7^.Z"
va visada garbingai kovojoįj£ Lię.z\.ų ii:, draugijos 
dėl savo laisvės ir dabar vra t, aux>.o sa.eje Bauo va-9 * A ~ ~komunistų pavergta. Pnofe- :...
šoriai ir studentai 
padėti kovoje už
laisvę.

Atsišaukimas baigiamas 
ššūkiais: šalin komunistų 
vergija? Tegyvuoja visų 
tautų nepriklausomos vals- 
tj’bės! Tegyvuoja tautų tai
ka ir draugystė! Tegyvuoja 
nepriklausoma Lietuvai

Vandalai Bostono

prašom: j 
Lietuvos*

.1 .1 >. O

programą at- 
.'.s Žukauskas, 
d. So. Bos- 

: Piliečių d-jos j 
ė-'e San daros

u .\ . : s etas nas-
• o N

SLA
SLA—jas M 

Ja

SLA-

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

ictų tamsoj* lietuvių rtauomesei ir Umokė- 
kaip SEPTYNIS M1IJONVS dolerių

, Pernai vandalai į Bosto
no mokyklas buvo įaveršę, 
6b4 kartus. Vien Brightono* 

I aukštesniojoj mokykloj to-i 
; kie ' svečiai” buvo atsilankę 
Į 24 kartus, o So. Bostono 
aukse, mokykloj — 22 kar

pus. Jų padaryti nuostoliai Į 
prašoka milioną dolerių, 

i Per metus buvo užpulti! 
' 139 mokytojai.
i Aukos Balfui

i S. Šmitienė ir S. Lūšys au 
j kojo po >10.

JOHNS HARDVVARE

396 W. Broaduray 

So. Boston. Mas*. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

TeL: 26S-3S35 (biznio)

28S-7176 (namų)

^GARSO BANGŲ’ 

PROGRAMA

ši radijo programa trans- 
1 tiuojama penktadieniais i* 
stotim WBUR 90.9 FM, 
banga nuo 8:00 iki 6:30 mL • 
vakaro.

Vasario 22 d. — Knygų!
tautinio at

kilimas. Drama. ‘

Keturių fraternaltoi
dnsda gyvybės apdnadą Ir lifsj« paialpų, kuri yra 
M* nas, SUSIVIENIJIMAS aeMko paine, o teikia 
patarnavimas saritarpmis pagalbos paffri»du.

SLA— jau tori daugiau, kaip tris ss pone mBnns dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
ttetuvie čia gali gauri Įvairių klasių re&aMagiaaslae 
aptoandas nuo 8100.80 iki 8iC.000.CC.

SLA—jaunimui duoda garų Taupomąją Apdraudų — Bn. 
davment tnsaraace, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukitoje mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TKRM 
apdraudę: ož 81,000.00 apdraudos tik 88.00 moksa-

SLA—AKCTOENTALf APDRAUDA naudinga visokį* 
tmftlaas asmenims rekomenduojama 
kinką M tosngtjų nsrtonm. Už 8L000.08 
H* npdmodos mokestis 82.00 į motus

yra daugumoje Neturiu kolonijų. Krelpkltla 
* kuopą veiki jus, ir rio pisčiau paaiUdns apie 
BuMvIsnlJĮma darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu

Balfo ak. valdyba auošie- kontrabanda i 
džiai dėkoja. gimime —

M7WsstMtt
of America 

Nmr York. N.Y. 18611
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Vietines žinios
| Lietuvių dienos Cambridge į Lituanistinės mokyklos 

tėvams

E. Roaengardo vaistinė 

naujoje vietoje

i yra ne -tik geras vaistininkas, 
j bet taip pat ir malonus žmo- 
j gus, ypač paslaugus lietu-

SLA 328 kuopos nariam

Primenu, kad laikas su
mokėti draudimo mokestį.

——aa——* u ■»,,»*

į Bostono ir aplinkinių mies-į
|tų įkūrimo sukakties proga, Praneiama> kad vasario' Dipl. vaistininko EmanuJ^ms* N°r» čia . gim^s’ Mūsų kuopai nereikia mo- 
ruosiamos atskirų tautų die- . i elio Kosengirdo vaistinė, įj^ ^dainas geriau pa-, kėti specialaus mokesčio,
nos, kurių metu stengiamasi 23 d. Bostono Lituamstmejs kmd nuolat akejbiama 5^ tarnauti lietuviams, yra ge- todėl paraginkite dar neap- 
parodyti savo kultūrinį pali-1 Mokykloje pamokų nebus, puslapyje, išsikėlė į naują,' !‘ai P^^kęs lietuvių kalbą sidraudusius apsidrausti mū
kimą ir įnašą į to miesto gy-j lejtadieni negalima daug didesnę ir gražesnę pa-!lr ™nai kal,ba J^uviskai. sų kuopoje. Kreiptis į kuo-
vemmą. Į nc# * Wtedien> gretimame name Da-:tėvai yra ki*! pos sekretorę J. Tumavičie-

Cia jau buvo tokios die- P*»»"*udoti Thomas Park bar jos adresas yra 384 W.'* “ ^ietuvos- . ! nę. 30 Robeson St., Jamaica
nos kanadiečių, lenkų, por
tugalų. Ypač sėkmingai bu
vo suruošta lenkų savaitė.

Kovo 5-10 dienomis bus 
Lietuvių savaitė. Apie tai Į 
plačiau kitą kaitą.

SLA 308 kuopos nariams

Kultūros klubo susirinkimas jis lankėsi Švedijoje, Dani- 
• joje. Prancūzijoje. Anglfjo- 

Bostono LB Kultūros klu- je.
bo susirinkimas įvyks vasa-1 . ~ vrio 23 d. 7:30 Ll. vakaro'
Tarptautinio Instituto patai- !>ac •I,u t S1X a

1 oo-7 r- ui. Jos santykius! apie lb amz.pose. 287 Commonvvealth į. , ?\ «-> . šia tema nagrinėdamas, jis
’ planai prieina ir prie Lietu-

Susirinkime istorijos pro- vos istorijos.
fesorius dr. Romas .1. Misiū-j n, .. , .. . ' Dr. R. J. Misiūnas paskai-nas skaitys paskaitą tema: . . .. T ..į, •...
dontnn«sAu . kos Instituto suvaziavimuo- Kuopos susirinkimas bus

‘ se 1971 ir 1973 metais. Bal- kovo 3 d. 4 vai. popiet So.' 
Dr. R. J. Misiūnas 1965 tų Instituto antrojoje konfe- Bostono Lietuvių Pil. dr-jos,

m. baigė Loyolos universite- renei.ioje Stockholme 1973 patalpose. Nariai privalo bū-į 
tą Chicagoje. Vėliau studi-'m., Mokslo ir Kūrybos ant- tinai dalyvauti, nėščia bus 
jas gilino Yale universitete: ra jame simpoziume Chiea- renkama centro valdyba, 
ir ten 19/1 m. gavo istorijos. goję 1973 m. Straipsnius y- čia galima sumokėti 
mokslų daktaro laipsnį. į ra spausdinęs Slavonic and jr draudimo mokestį fin.

1970-72 m. jis dėstė Ne-Š*‘‘ast I<Ja“l’‘‘aa Revinv, Ia- sekr. P. Jančauskui, kad ne- 
braskos universitete, o nuo't,,anu< žurnale. Lituanisti- būtumėte suspenduoti. Bus 
1972 m. yra asist. profeso-; Jnst,*tut° ^uvažiavimo Dar-įi pranešta ir apie SLA seimą, 
rius Williams College, Mass. į ’)uosc 11 kt.

Pagal JAV ir Sovietų Są-’, .197;5 m; ’is buvo išrinktas 
jungos kultūrinių mainų pro- : jt- Institutan pilnateisiu 
gramą, 1968-69 m. dr. R. J.!nanu-
Misiūnas stažavo Maskvos* Visi maloniai kviečiami 
valstybiniame universitete.; Kultūros klubo susirinkime 
Istorinių tyrinėjimų darbam dalyvauti.

kuris numatytas Bostone 
Visi nariai įrašykite savo!

gimines ir vaikus. Susirinki-; 
me gausite daugau informa-! 
cijų. j

A Andriulionis,

pirm. ir organizatorius

mokyklos patalpomis. Pa- Broadway, So. Bostone. ' Linkime jam geros sėk-ipiain, Mass. 02130, telefo- 
mokos vėl bus kovo 2 dieną. Emanuelis Rosengardas nauJ0Se patalpose. nas 522-9183.

SOI T!l BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 V AL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšOEKOKUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS

(lialandčliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai n,ištekinti!

S.B.LP. DRAUGUOS VAD3VYB1

Gana
nereikalingai eikvoti kuru alyva 

1973
Alyva kiraimi

šiko oro krosnys

Savybės 
hslukli,, 

Graži*
KkMMMija Narnama Šildyti 

f oriausias pirkinys

Pilasi {rraciauM, fsiuiiUat aly
vai banMrf, ybt*M. *• 
tarMtfal«.l»atralf ir Sarki aa- 
JaagU rfay aa vaautftiaia.

10 BMty garaaUJa.

$496.
ia* alyva lilėyiM aavjicaa įm,w*

FORTŪNA FUEL Co. MSATMG0IU
Alvva UMvbm KUrhliM.ij

Afcto Mraat, Oatacy. Maaa.
Alyvas barMria aaUraaviaant iitiau 24 vai. gar Šiam

438-1204 773-4949

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury SL

WORCESTER. MASS.

ToL SW 8-2868

yra yieaiaUJė oficiali ist* 
ga Worcoscory, sūri 
siuntinius tiesiog ii Wor<

tano į Lietuvą ir lutas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ar
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietine* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai Žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Plood Sųuare 
Uardicare Co.

Sav-aiabaa N. i. ALSSNA 
•» EAST RMOAJ»*A» 
mUIT" HC^TON, N A88. 
TELEFONAS AK 8-414S

Banjanui, M<~t>re Dažni 
Fopicroa 8ionon>e

Stiklą* Langam,
VtanMa reik nūnyi namam 

Beikmenva pli-uibarinae 
Vto.kte retrttaa 4a<Ua«

Peter MaJaoytu
Cvoaotar 4 ItaMar 
49 Charek Street 

KMiHea,
Atiteka___ _ _________ ______ _
to Ir projektavimo darboa U laa-i 
ka Ir vkhja, syvanaimi narna Ir 
Minto penato, pasai Jnag raka- 
lavlm<- loakHe vmadoa fld t aa* | 
!aaA| vatam

Tebfooas: M8-M7S

A. J. NAMAKSY
Rsal Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Nevrteo Centre, Mana. 02156

ToL
aoooaonooamooooiaaaoooomoaooooo

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. I PI nr *TPi n

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos op^ 
roj solistės jotos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari* 
iu nlokšteleu Kaina 86.00.

Paltu
fjjjrrrrrJjrfrrrrri Jrrrrff"“ —•■■■■******■“*■

Telefonas: AN 8-2806

\l)r. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

P 6 » I N I S
OMETRISTAS 

Valandos:
mi" 9 va» ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

&auth Boston, Maaa

ol*T<

voapaooaooooaamaoaaaaaaaoaoamaM
TKL AN 8-2124

Dr.Amdia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

0PT0MBTRI8T9 
Valandos:

; nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
: SOUTH BOSTON, MASS.

I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11*12 vaL

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VUC1NIS

173 Arthur St„ Brockton, Maaa. 02402. TeL 380-7200

Laisvės Varpas

Knyga yra geriaasiis žmogaus drangas

ATLAS PARCELS CO.

82 Harriaon Street,
Worceater, Maaa. 01604 

TaL 796-3347
Tiesiai R Worceaterts aiua- 

Bam įvairina siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotos! Muštiniai sudaromi iš 
vielinio gamybom mediiagą, ap
avo, BMisto ir pramonės gami- 
nią. Turime vietoje Įvairią via 
Rata gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai im 
momis kainomis. Bo ta, eiuaėia- 
■t maistą, pinigas ir galite aš- 
■akyti ją gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, a giminia 
tėa vietoje gaišo pasirinkti uš- 
aakytao prekes.

Taipogi tarpintakaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas sava į svečius 
ar nuokalniam apsigyveaimaL 
PataraaviauM atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką jsiti- 
Ktaeite. Vedėjas A. Schyriaaki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
aimižia boteupižkai

IS BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitam Rusijos

Pristatymas greitam kr 
garamtvptas

mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatua, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienoaris

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Maaa. 02127 
ToL 2660068

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistau išpUdome gydytoją ra 
esptua ir turime siaus gatavus vaistus.

M reik vaistų — eikit J ttetuvttką vatotiaą 
8av. Emanuel L. Rosengard, B. SM Reg. Pbarm.

384 W. Broadway, tarp E ir F Kalvią, SO. BOSTONE.

Tefefoaae AN 8-0020
Nas 0 vaL ryta Rd 8 vaL v^ ftakyrua Oveatadlenim 8 sekm.

Booooooooooooooooeooooeoooom

M & T OIL CO.. Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mate. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas >.
□ Automatinisjipilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k ambink ito

268 -4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCH1BALD; PREZIDENTAS 

460 Weat Broadvvay, South Boston, Maaa. 02127

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vaL 
po Pietą*

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard, Dorcheater, Maaa. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jb atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryta iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. -•

až nemažesniu:; kaip $1,000 dvieju 
metą įspėjimu indėliu* moka 
(Iš tikrąją to* rūšies indėliai duoda 
6327% pelne)

už v bus kitus indėlius

Nuo {dėjimo dienon — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus. -
lis banko direktorią taryboje yra adv. J. Grigalua.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Aeaeta) yra

viri $274,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE. Čia visą lėktuvą, 
bilietai (International nnd Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius i Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, {vairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Rublių ccrtifikatus, automobilius, tnotociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

-Darbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais *9—6

šeštadieniais uždaryta

393 West Broadvray 
So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 2684764 

Visą skyrių vedėja Aldona Adomoata

Į gi  .........^**-*“*rrffrrrrfrrfrrrrfrrrrrrrrfffff jf„.
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