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Nixonas apie valstybės padėtį, 
darbus, planus ir idealus
Kovos su infliacija, kriminaliniais nusikaltimais, ap

linkos užteriimu. Skelbia naujus planus skurdui sumažin
ti. Prasitaria ir apie užsienio politikos naują liniją, se
niems tikslams pasiekti.

Praeitą savaitę preziden- mo. Deja, to padalyti jie 
tas Nixonas pasakė kongre- gal neišdrįso, 
se tradicinę "State of the U-
nion“ kalbą, kurioje papras- ‘ Kalbėdamas užsienio po- 
tai išdėstoma dabartinė Ii tikos klausimais, preziden- 
valstybės politinė, ekonomi- tas pabrėžė, kad JAV užsie- 
nė bei karinė padėtis ir nu- i nio politika turinti visada

Lankosi Sovietijos
redaktoriai

Šiuo metu JAV-se lankosi 
Sovietų Sąjungos laikraščių 
redaktoriai su Izvestijų vyr. 
redaktorium Tolkunovu 
priešaky. Gi upėje iš viso y- 
ra 11 asmenų. Ekskuisantų 
tarpe ; ra ir Scvietskaja Es- 
tonija vyr. red. J. Jurna bei 
Vilniuje leidžiamos Tiesos 
vyr. redaktorius Henrikas 
Zimanas.

Juos čia pakvietė JAV Į 
žurnalistų sąjunga. Jie iš
bus iki vasario 5 d.

Sovietų Sąjungos atstovas 
i Jungtinėse Tautose J. Mali- 
i kas svečiams surengė priė
mimą, į kurį buvo pakviesti 
ir A. Bimba, F. Bonoskis. 
M. Kavaliauskaitė ir I. Mi- 
zarienė.

Stalino dukteriai
atėmė pilietybę

Kaip žinoma, Stalino duk- 
' tė Svetlana Aliliujeva (taip 
i ji vadinasi savo motinos pa- 
i varde) 1967 m. pabėgo iš 
| Sovietų Sąjungos ir dabar 
igvvena JAV netoli New 
) Yorko. Ji parašė porą kny- 
■ gų, kurios labai nemalonios 
t buvusiems ir esamiems So- 
! vietijos vadams.

žvaigždėmis pažymėtos Egipte vietos, kurias pastaruoju 
laiku bombardavo Izraelio lėktuvai. Izraelio bombos krito 
jau visai netoli Kairo, ir tai padidino pavojų, kad Arti
muosiuose Rytuose karas gali atsinaujinti visa jėga.

Arabų ir žydų kivirčai
aštrėja

Yra sakoma, kad tie, ku
rie garsiai kalba apie taiką, 
neabejotinai tyliai ruošiasi 
karui. Tą tiesą nekaltą pa
tvirtino ii istorija. Bet šian- ’ 
dien apie taiką garsiausiai 
kalbama jau kariaujant. 
Taip yra Vietname, taip ir 
Artimuosiuose Rytuose.

šviečiami vyriausybės vyk
domi pagrindiniai darbai 
bei jos ateities rūpesčiai 
ir siekiami tikslai. Preziden
tas šį kartą kalbėjo bendres
nėm formulėm, nesileisda- 
mas į smulkius išskaičiavi
mus ir kaiką pasilikdamas 
pasakyti dar vėliau kita 
proga.

Kalbėdamas apie vidaus 
politiką, jis pareiškė, kad 
kovosiąs su infliacija, ma
žindamas valstybės išlaidas 
bei stengdamasis subalan
suoti biudžetą. Bet infliaci
ja esanti buvusiųjų vyriau
sybių išlaidingumo padari
nys.

Vienas jo naujų rūpesčių 
tai kova su vandens, oro ir

būti abiejų politinių partijų 
sutarta, aprobuota ir palai
koma. JAV siekiančios su
sitarimų ir sugyvenimo ir su 
Sovietų Sąjunga, ir su Kini- Į 
ja, bet jos negalinčios to su
gyvenimo vardan aukoti sa
vo saugumo ar idealų. JAV 
turinčios nepamiršti ir savo 
interesų, kaip' visi kiti kraš
tai to taip pat nepamiršta.

Savo kalbos gale kongre
so atstovams ir tautai jis pri
minė seną tiesą, kad turtin
gumas dar nėra šalies lai
mingo gyvenimo garantija. 
Prie materialinių gėrybių 
dar žmonėms reikia aukštų 
idealų, kurie juos ir jų gyve
nimą tikrai praturtina. Be 
tokių idealų, be savo tautos 
garbės pajautimo, be pasi

Šiomis dienomis paskelb
ta. kad Sovietų Sąjungos vy
riausybė nutarė atimti iš 
Svetlanos Sovietų Sąjungos 
pilietybę.

I tai Svetlana viešai pa
reiškė: ”Aš labai patenkin
ta, kad jie griebėsi šio žings
nio ir kad aš daugiau nebe
priklausau sovietų valsty
bei“.

Anglijoje į lėktuvą kraunami vaistai, skirti Biafrai. 
buvusio valstybės departamento sekreririaus Chirtian

Visi galėjome pastebėti, 
kad po žydų-arabų paliau
bų šių tautų santykiai diena 
iš dienos vis aštrėjo, nors į 
įvairias taikos formules siū
lė ir sovietai, ir JAV-bės ir į 
tiesiai kariavusios pusės vie- į 
na kitai. Bet jokio susitari-i 
mo vis negalima pasiekti, : 
nes Izraelis nenori atiduoti 
arabams, ką per karą iš jų 
laimėjo, o arabai negali at
siimti taikiu būdu tai, ką per 
tą karą prarado. Ir šiandien i 
arabų-žydų santykiai jau y- j 
ra tiek įkaitę, kad sunku ti- į 
kėtis bent kokio atoslūgio.

Prezidento paskirtas Aukštinu
siojo teismo narys HarrnM 
Carssell, 50 m. Jei senatas tą 
paskyrimą patvirtina, tai Carn> 
well bus jauniausias Aukščiau
siojo teismo narys.

Vieni kalba, o kiti ! Tiria Yablonskio
"dirbaM nužudymą

aplamai aplinkos užteršimu.1 ryžimo ginti savo protėvių 
Tam pradžiai skiriama 10 dvasinį palikimą — JAV 
bilionų dolerių, o ateity rei- galinčios nuslysti tik į anar- 
kės dar daugiau, nes mies- chiją ir griuvėsius, 
tuose gyventojai jau nuodi
jasi nešvarumais ir dūsta. žinoma, prezidento Nix- 

oro kalba, kaip visada, su- 
Jis siūląs kovoti su skur- į silauks ir opozicijos kriti- 

du taip, kad teikiamos pa-i kos, bet joje pareikštos min- 
šalpos nežemintų žmogaus. ii atestuoja kaip plataus
Reikią sudaryti sąlygas, kadi holi7;OTto ..valstyMs vyrą. 

; - j , ! sugebanti iš anksto numaty-žmogus is savo darbo, tj S. opozicijos siekimus ir 
galėtų garbingai susidaryti Į bent daIinai pasisavinti ir 
patogesnį ir sotų gyvenimą. I jos idealus, sumažinant prie-

j šininkų amuniciją.
Kovai su nusikaltimais fe-1

deralinė valdžia dvigubai rffffr-
padidinsianti finansinę ir ki-1
tokią paramą. Kas senato-
riai suprastą, kiek šiandien Į *m,)OJ d,b*r
nesaugus žmogus net Wa- «^e,n*°'V po “
shingtono gatvėse, jis pasiū- « *■•., 6 J”1”??’ to'
lė jiems palikti automobi- kone pu,e ™°*
liūs i, pabandyti pareiti

Lėktuvai milžinai 

jau skraido
Praeitą savaitę pirmas 

toks lėktuvas milžinas Boe
ing 747 iš New Yorko išskri
do į Londoną su 332 kelei
viais ir 20 žmonių įgula. Jis 
gali paimti net 491 keleivį.

Galingi lėktuvo motorai 
išmeta dar daugiau visokių 
suodžių į orą, negu kitų ma
žesnių lėktuvų.

Sprogimas Izraelio 
uoste

Izraelio uoste Elah įvyko 
didžiulis šaudmenų sunkve
žimio sprogimas. Žuvo 18 
karių ir 42 sužeisti. Žydai 
aiškina, jog tai tik nelai
mingas atsitikimas, o ara
bai skelbia, kad tai jų par
tizanų darbas.

Praeitą ketvirtadienį pre-1 Jau suimti 3 asmenys, ku- 
zidentas Nixonas jungtinia- ’ rie kaltinami nužudę ang- 
me atstovu rūmųrir senato liakasių vadą yabloųskį. 
posėdy kalbėjo apie kovą FBI stengiasi surasti as- 
su kriminalistais, o krimi- menį ar asmenų grupę, ku- 
nalistai beveik tuo ' pačiu rie, spėjama, pasamdė už 
metu vos pora blokų nuo; atlyginimą Yoblonskio žu- 
Baltųjų rūmų įsiveržė į pre- dikus.
kybos departamento rūmuo-1
se esantį banką ir. pagrobę
$125,ooo. pabėgo. Izraelis vėl pagrobė

Praeitų metų sausio me- r &
nesi išto P.at“? banko arabų radarą 
kai įssmese $75,000. j

i Izraelio kariai 32 valan
das buvo užėmę Egipto sa
lelę Raudonojoj jūroj ir pa
grobę ten buvusį Egipto ra
darą. Tai jau antroji Egip
to radaro stotis pateko į Iz
raelio rankas.

Dubčekas jau 
Turkijoje

Neabejotina, kad sovietų! 
ginkluojami arabai rengiasi 
lemtingam smūgiui. Pasta- į 
ruoju laiku jų karinę jėgą į 
dar sustiprino ir 50 kovos į 
lėktuvų, kuriuos Libijai par-1 
davė Prancūzija. Nors jie i 
parduoti su tam tikrom apri
bojančiom sąlygom, bet kas ‘ 
dabar uždraus juos pavarto- ( 
ti reikalui esant prieš Izra
elį. Gi Izraelis, nors ir nele-' 
galiai, iš tos pat Prancūzijos1 
parsivežė net penkis kovos I 
laivus, dėl kurių sujudo ara
bai. reikalaudami iš savo rė
mėjų dar daugiau pagalbos.

Akivaizdoje tokio karinių 
jėgų svyravimo, JA Vprezi- 
dentas pareiškė, kad teksią 
ginklais paremti Izraelį sie
kiant Artimuosiuose Rytuo
se pusiausvyros. Esą, JAV 
labai dabojančios tenykščių 
padėtį ir savo draugų neap- 
leisiančios, o suteiksiančios 
reikalingą karinę pagalbą.:

Aišku. Izraelis, gaudamas 
tokių pažadų, darosi dar 
narsesnis, ir kaikurie eks
pertai mano, kad galįs vėl 
pulti arabiškuosius kaimy
nus visa savo karine jėga, 
nelaukdamas, kol anie pa
kankamai sustiprės. Tai ro
dą padažnėją Egipto, Jorda
no bei Lebanono teritorijų 
bombardavimai ir kiti pa
sienio susirėmimai.

Bet tarp bombų sprogimų 
vis dar girdėti žodžiai ”tai- 
ka“, "taikos“. "taikai“...

Vakarų .Vokietijos .kancleri* 
Wilfy Brandt kalba parlamente. 
Jis sutinka pasikalbėti sa Rytą 
Vokietijos vyriausybe santykių 
sutvarkymo reikalu, bet ateina, 
ko pripažinti Rytų Vokietiją 
suverenine valstybe. : -

Žuvo keturiolika
laikraštininkų

Sudužo Meksikos lėktu
vas, kuriuo skrido 15 laik
raštininku, daktaras ir 4 į- 
gulos nariai. Išsigelbėjo tik 
vienas laikraštininkas, kuris 
sėdėjo lėktuvo gale.

| Buvęs Čekoslovakijos ko-munigtų vadag Du5čekag 
kuris buvo pasukęs kraštą

New Jersey gubernato- demokratiniu keliu ir vėliau 
riaus sūnus, 19 m. amž., su- ru?t, tankų pagalba pašalin- 
imtas už narkotikų vežioji- tas jg praeigų, paskirtas am- 
mą Paleido už $200 užstatą., basadorium Turkijai ir jau

_____ ;____ išvyko į paskyrimo vietą.

Įdomu tai, kad Ameriko
je prieš Izraeliui teikiamą 
karinę pagalbą dar niekas 
nedemonstruoja, kaip tai j 
daroma prieš Vietnamą, čia1 
ta pagalba net užginama, 
lyg Izraelio laisvė būtų žy
miai brangesnė, negu Pietų 
Vietnamo. I

Bet dar pamatysim, kokių; 
sensacijų mums iškeps Arti-, 
mųjų Rytų saulė.

Kalėjiman paslidintas San Mar- 
cos. Tex.. policijos vadas Way- 
man Dial. 35 m. amž. Jis sa an« 
vo draugu buvo suimti, migt> 
nant apiplėšti turtingus tarnu. 
Jis kaltinamas ir itų Įvyk
dytų plėšimų.

«»
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Narkotiku ne tik žudo vaikus, Jei „folio karas“, tai kodėl
. bet ir augina žudikus

Narkotikų plitimas šiame krašte jau seniai pasiekęs 
aliarmuojančio laipsnio, seniai su ta blogybe kovojama ir 
dar daugiau politikierių apie ją kalbama, bet nei tos ko
vos, nei kalbų rezultatai nėra raminantieji. Dabar apsižiū
rėta, kad narkotikų nuodai ėda jau ne tik visokius iškry
pėlius, ne tik dalį studentijos, bet ir pradžios mokyklų 
vaikus, kaikuriais atvejais dar tik 12 metų amžiaus. Tą 
faktą verta įsidėmėti ir lietuvių vaikų tėvams, nes pavo
jus lygiai gresia ir mūsų jaunimui.

Štai JAV Kovos su Narkotikais įstaigos apygardinis 
direktorius Richar A. Callahan, tyrinėjęs šį reikalą Nau
josios Anglijos mokyklose ir aplamai jaunimo tarpe, šio-

Ir De „folio auteniMis“?
LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

buvo koplyčios, negu mo- profesorius Kalifornijos u- 
kyklos ir savo vaikų lietu- niversitete. N. V. Riasa- 
viška ateitis... kiek lietuviai novskis pareiškia šitokią 
šiandien turėtų savų gimna- mintį apie Sovietijos ateitį: j 

. rijų, jei visi tie šimtai tūks-! „Aplamai imant, Sovieti- j
Į tančių, kurie sukišti ir tebe- ja nėra nei tvirtas, nei pasi- ‘ Atsiminimus visuomet į-
i kišami į nieko neįdomaujan- tenkinusių žmonių kraštas, ‘domu skaityti, todėl siūlome 

V prieš čias koplyčias, būtų taip e- Jos visuomenė ir pramonė (įsigyti šias mūsų žinomų 
38,000 nergingai renkami ir auko- dar nėra galutinai nuristo- žmonių gyvai parašytas at- 

ijami savam lietuviškam; vėjusios. Todėl, gali būti. siminimų knygas:
Į švietimui, savo lietuviško j visai netolimoje ateityje So-

Pernykščiai metai pasižymėjo ne tik dideliu automo- j jaunimo prieaugliui, kovos vietijos pagrinduose įvyks 
bilių aukų skaičiumi, bet if įvairiomis demonstracijomis ^ėl Lietuvos vėliavos nešė- nenumatomų permainų. Tie-

Automobifis šiandien tapo pabaisa.
10 metų automobiliai suvažinėdavo per metus 
žmonių, tai pernai suvažinėjo 55,000.

prieš karą, kuriose reikalauta tuoj atšaukti JAV karius 
iš Vietnamo ir baigti karą, kuriame nuo pat jo pradžios 
težuvo 40,000 JAV karių. Taigi gerokai mažiau, negu 
kasmet būna automobilių aukų. Ir niekas nemėgino tose 
ar kitose demonstracijose šaukti: Šalin automobiliai!

Automobilis betgi yra ir būtinas dalykas. Be jo jau 
mis dienomis pateikė spaudai tiesiog gąsdinančių žinių, ( nebegalima apsieiti. Jis ne tik patogi susisiekimo priemo- 

j nė. bet svarbus ir kitais sumetimais.
Jis rodęs šeštojo pradžios mokyklos skyriaus vaikam >

priešnarkotikinį filmą, norėdamas juos įspėti prieš tą vi-1 Automobilių pramonėje dirba keli šimtai tūkstančių 
suotinę blogybę, o vaikai pokalby atskleidę, kad jie tobu- j darbininkų. Jos apyvarta siekia 19 bilionų dolerių per 
lai išmaną apie marihuaną, heroiną, hašišą, apie pa- i metus. Jei automobilių gamyba būtų sustabdyta, pakriktų
čius naujausius jų mišinius ir vartojimo būdą ir jau nevie
nas jų šio „velnio tabako“ yra uostęs ai* ragavęs.

Tie 12-13 metų vaikėzai kelią į pražūti paprastai 
pradeda nuo užsirūkymo marihuanos, kuri neva nesanti 
pavojingiausia, bet vėliau jau siekia pabandyti ir vadina
mųjų „kietųjų narkotikų“, kaip heroinas, morfinas ir pa
našūs, bandydami net vartoti jų injekcijas.

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

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

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

PASKUTINIS POSĖDIS.
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina...........  $4100

DU MEDINIAI IR TRYS
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuves Nepriklausomybės 
kovų, 376 psi. kaina . .$3.00

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

NEPRIKLAUSOMYBES
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V

tai šūkauja ne prieš karą aplamai, bet tiktai prieš JAV šiemet, šio pašėkojeV esame Žiūrovas tomas, 295 psl., kietais vir-
karą Vietname, tarytum kita pusė nebūtų to karo prade- išmėtyti po gautas Chicago- ■ sėliais kaina $3.75.
jusi, tarytum ji nekariautų ar nenorėtų kariauti ir tiktai je patalpas“. J To ?at^es autoriaus tomas
taikaus gyvenimo tetrokštų. Jie reikalauja, kad JAV nu- [ VLIKO VALDYBOS V? kietais viršeliais $3.75,
siginkluotų, mažintų savo karinį biudžetą, bet visiškai ty-' A. Augaitis nusiskundžia,' gjy pienu RŪPESČIAI i minkstais
Ii apie JAV priešų ginklavimąsi ir jų pasiruošimus dar kad suvažiavimo atstovai v v LIETUVA BLDO, Stepo-
baisesniam užgrobimų ir naikinimo karui.. Ar, demonst- nesilankė į paskaitas, kurių Vliko valdyba pirmame no Kairio atsiminimai. 416
rantai to nemato? Deja, jie ir tai mato ir žino, bet tyli są- šiemet buvo daug ir įdomių, metų posėdyje, sausio Ps^- kaina.............r...... $2.00
moningai. Tyli tarytum laukdami, kad, sugriovus JAV ”es studentų suvažiavimas g d.. svarstė klausimą: kaip! TAU, LIETUVA, Stepo- 

buvo kviečiamas tuo pačiu įvykdyti Vliko seimo, pra- no Kairio, 480 kai-

jams

KUR MES STOVIME?

sa. permainos vyks gana y- 
patingose sąlygose, nes par
tija ir jai vadovaujančios 
viršūnės turi suleidę krašte 
gana kietus nagus, kurių ne
atleis, ypač jei kiltų pavo
jus netekti galios“.

* * *

Tokia antrašte straipsnį 
pai ašė Lietuvių Studentų 
S-gos pirm. Algirdas Augai-
tis Dirvoj ir Drauge. Jis kai- J Profesorius vadovėly to- 
ba apie mūsų studentiją, kur į liau pasakoja: „Gali būti, 
ji stovinti? Pasirodo, kad viršūnės po Stalino mirties 
jos tarpe yra „stovinčių“ vi-Į jau tiek nagus sušvelnino, 
siškai neparigėrėtinoj vie- kiek joms atrodė saugu. To- 
toj ir daro gėdą mūsų tautai, liau eiti gal negali. Tokiu 

būdu prošvaisčių, kad pa- 
Paaiškėjo. kad kaikurie j grindiniai pakitimai galėtų 

... x . . ., t- -- - mūsų studentai tokie „lietu- ateiti pažangos keli, yra ma-
Žmonės kana v o nuo pat seniausių laikų. Jie musesi j vjgkaį ramūs“ ir skaistūs se- ža. Nors ir negalima iš dė- 

ir tada, kada dar neturėjo geležinių ginklų. Kariauja j novinių dairų berneliai ir j mesio išmesti ir perversmo 
mergelės, kad viešbučiai jau• galimybės, bet stingant įro- 
nebenori jų susirinkimams •dymų jo laukti būtų nesą- 
nei salių išnuomoti. Mat, monė. Todėl pasiliekame 

viešbu- nuomonės, kad sovietinė

visas JAV ūkis. Sunku net įsivaizduoti- kas tada atsitiktų.

jau
ir dabar, kada jau gali ir atomo ginklą pavartoti.

U

Vadinasi, karas lyg būtų mūsų neišvengiamas paly
dovas. nors žmogaus protas sako, kad visus ginčus būtų Chicagos Sheraton ____ .
galima išspręsti be ginklų pagalbos. Deja, taip nėra. Šian- f čiui, straipsnio tvirtinimu,' santvarka tokia, kokia ji da-

__________ „___ _________i X_______________ r _ dien tarpvalstybiniai ginčai yra dažniausiai taip pat spren-! „pernai jau pirmą dieną pa- bar yra, vargiai išsilaikys.
cialūs jų pardavėjai, kurie ne tik patys sukinėjasi apie i džiami ginklu, kaip tai buvo praeityje, ir, reikia manyti, • daryta 1,700 dolerių nuosto- bet jos nepakeis nei papras- 
mokyklas su savo „prekėmis“ kišenėse, bet turi ir agentų , kad dar ilgai taip bus ir ateityje, nors mes to ir labai ne- klL už hunuos suvažiavimą ta gyvenimo pažanga 
mokinių tarpe. O čia veikiama tokiais pat metodais, kaip norėtume. Tokia yra ši nemaloni realybė.
ir didieji organizuoti kriminalistai. Jaunieji narkotikų 
vartotojai ir užverbuoti jų platintojai yra įgrasinti laiky
ti paslaptį, nepasakyti, kur jie tų narkotikų gauna. Už 
paslapties išdavimą grasinama net mirtimi. L* tai nėra 
juokai. Policijos žiniomis pernai rugsėjo mėn. buvo nužu
dytas 15 m. John McCabe, kuris norėjo apie narkotikų 
vartotojus pranešti policijai. Esama žinių, kad ir daugiau 
pastaruoju laiku pasmaugtų ar kitaip nužudytų vaikų yra 
dėl šios pat priežasties, ir tuos nusikaltimus atliko arba 
narkotikus vartojantieji jų draugai ar narkotikų platinto
jai. bijodami, kad nebūtų išduoti.

Manoma, kad narkotikai į pradžios mokyklas ir gim
nazijas labiausiai pradėjo skverbtis per pastaruosius tre
jus metus, radę čia kelią iš studentijos.

Universitetų studentijos nuodijimasis narkotikais yra 
jau seniai viešai žinoma blogybė. Tragiška tai, kad šis 
akademinis jaunimas, baigęs mokslus, kada nors užims

Yra žinoma, kad vaikus aprūpina narkotikais spe-

• * •
Skaudžiausias faktas yra tas., kad JAV demonstran-

nei
metė lauk. Tik gražiu atsi- perversmas. Tačiau istorija 

i prašymu, maldavimu ir nuo- turi gana netikėtų priemo- 
i stolių išlyginimu šis skarda- riu savo tikslams, nors isto- 
las buvo užgniaužtas. Taigi, rikams jų nepapasakoja.“

Žiūrovas

karinę galybę, greičiau atsivertų kelias sovietiniam ar ki-
metu, kaip ir mokslininkų ėjusiais metais gruodžio 6-7, na 
suvažiavimas. $2.00

dienomis Įvykusio New Yor-' „ienoJANT, Kipro Bio. 
+ x ... ke, priimtuosius nutarimus . - 464 , k į JT «200

kol kas jo nepajėgiame panaikinti, todėl reikia žiūrėti į dalyviai nesiteikė dalyvauti taii veiklos Diana ? I PENKTIEJI METAI, Kip- 
iii______  _____i___ T*V z _ - . .. . L4J‘ vtmivs, pianą.

nietiškajam imperializmui.

Karas yra baisus žmonijos gyvenimo reiškinys, bet

tikrovę atviromis akimis. Visi šūkavimai JAV gatvėse (su maža išimtimi) nei ati 
. prieš karą ir reikalavimai tik vienom JAV-bėm sudėti daryme, nei uždaryme, nei 

vadovaujančias vietas politikoj, kultūriniame ir ekonomi- ginklus Vietname dėl didelio žuvusiųjų skaičiaus yra lygu savų reikalų svarstyme. Tuo 
niame gyvenime. Kokios visuomenės ateity iš jų galime reikalavimui išimti iš apyvartos automobilius, nes jie su- tarpu visi suvažiavime vykę 
tikėtis, nereikia nė aiškinti. Jų padūmavusių galvų spren- važinėja dar daugiau žmonių, negu jų kare žūsta. šokių vakarai nepajėgė šū
diniai gal lems ir viso krašto ateitį, kuri taip" pat tiktai į ! talpinti dalyvių“.

Daug tikriau būtų — naikinti šių nelaimių priežas-: •
tis. Tuo pačiu ir Vietnamo karo priežastis. Sutramdyti gro- • straipsnio autorius

Kovą su narkotikais gerokai trukdo ir atitinkamų buoniškojo komunizmo apetitus, gerbti demokratijos ir i K?JOa laKtai» a?1® musll
.n,.™ u.. h, r tikrosios lai9VŽ8 idėjas. Tada karų pavojus savaime su- į 'Same^atžaiimd'V’lafi

mažės ar gal ir visai išnyks.
J. Vlk».

hašišo dūmus gali nuskęsti.

įstatymų spragos. Kaip jau žinome, čia visame gyvenime 
mėgstama remtis tokiomis konstitucijos garantuotomis 
laisvėmis, kurios net pačiai laisvei ateity gali suduoti 
mirtiną smūgį. Vagys,.žudikai ir sukčiai turi teisę tylėti, 
prisidengę konstitucijos paragrafu, Juodosios panteros 
laikyti namie ginklų arsenalus, ištvirkėliai užsidangstę 
langus ar ir viešai siautėti. O dabar senate jau ginčija- 

turi teisę policija įsiveržti. narkotikų platintojo 
naras, nčš tai irgi prieš konstitucijos garantuotą piliečio 
buto neliečiamybę;..

Šia proga dar kartą norime priminti lietuviškųjų šei
mų tėvams, kad niekad nereikia pamiršti pasidomėti, ką 
mūsų vaikai veikia už mūsų namų sienų, nors jie mūsų; 
akyse būtų ir nepaprastai švelnūs, verti meilės ir pasitikė
jimo. nes dar po metų kitų gali būti jau pervėlu.

Kas kitur lasoma
GERAS BIZNIERIUS TAS 

KARD. CODY

Naujienos sausio 16 d. ra
šo apie Chicagos arkivysku
po kard. Cody išleistą po-

vės kovos tęsėjais“, „mūsų
tautinės vėliavos nešėjais4 
„lietuvybės ateitimi4

ir

TIKRAI SKAUDUS 

REIKALAS

Naujienos sausio 19 d. 
rašo, kad vienintelė lietuviš
ka gimnazija laisvajame pa-

tvarų, kuria sako, kad Ug.
ninių ar vienuolynų koply
čiose išklausytos mišios ne
atpalaiduoja kataliko nuo 
pareigos sekmadienį (da
bar tai galima padaryti ir 
šeštadienį) dalyvauti šv. mi
šiose. Vadinasi, minėtose 
koplyčiose Dievui sudėta 
malda nebus jo išklausyta.

Kiek katalikų patikės tuo 
kardinolo aiškinimu, neži
nia. bet kodėl kardinolas to
kį potvarkį išleido, supras 
visi. nes tą paslaptį atideng
ti nėra sunku: parapijų baž
nyčios moka duoklę kardi
nolui. o vienuolynų ir ligo
ninių koplyčios nemoka. To
dėl kardinolas, gindamas 
savo kišenę, ir aiškina, kad 
ne visur sukalbėtas maldas 
Dievas išklauso.

SPAUDĄ BEVARTANT

Keli Amerikos ukrainie
čiai pasiskundė labai plin
tančio metraščio Reader’s 
Digest Almanac and Year 
Book redakcijai, kad ši in
formacijų skyriuje nutylė
jusi žinias apie Ukrainą. 
Redakcija atsakė: „Redak
cija nėra priešiška Ukrai
nai, tačiau metraštis netu
ri tikslo istorijai daryti pa
stabų, o tik kuo trumpiau
siai pateikti jos išvadas. To
dėl pasaulio valstybių sky
riuje Ukrainai nebuvo skir
ta atskiros vietos, kadangi 
dabartinėse tarptautinėse 
sąlygose ji yra Sovietų Są
jungos dalis. Panašiai ne
pateikta žinių atskirai apie 
Latviją, Estiją ir daugelį ki
tu buvusių nepriklausomų 
valstybių, nes šiandien jos 
yra Sovietijos respublikos.“ 

• •

. T A x , ro Bielinio, 592 puslapiai,Nutarta nueisiant rupin- kaiM ..................F $2 00
tis paruosti leidmj Lietuvos ATęiM1NIMAI IB 
Steigiamojo Seimo 50 metų K M1N-
sukakčiai paminėti ir išleisti TYS, Kazio Griniam, I to- 
rinkini — dokumentus, lie- mas» *00 P8*- kaina .....^2. 
čiančius Sovietų Rusijos ir! ATSIMINIMAI IR MIN- 
nacių Vokietijos 1939 m. TYS, dr. Kazio Grmians, 
sandėrius, nukreiptus prieš n tomas. 336 psl. kaina $5. 
Lietuvą. Numatyta Chicago-' VYSKUPO P. BŪČIO 
je surengti jaunimo politi-! ATSIMINIMAI, I tomas, 
nį seminarą ir kt. , 320 psl., kaina $3.50, II to-

Aptarti ir arte ją Vasario’ mas 282 psl.. kaina $3.50. 
16-sios minėjimai ir ryšium SIAUBINGOS DIENOS, 
su jais reikalas sukaupti i 1944-1950 metų atsimini- 
daugiau lėšų. Į mai. parašė Juozas Kapa-

Lėšos reikalingos laisvi- į činskas, 273 pust kaina Se
nimo veiklai plėsti ir ypa-į GYVENIMO VINGIAIS;4 
tingai naujiems leidiniams,'dr. P. Kahraitytės-Karvelie- 
lietuvių kalba radijo valan-nes. 360 psl.. kaina . .$3.50.
dėlei Madride išlaikyti irkt

Valdyba ruošia nutarimų 
projektą, kuriuo, reikalui e- 
sant. galėtų pasinaudoti Va
sario 16-sios minėjimų ren
gėjai.

KĄ LAUMES LEMI 
(apie Salomėją Neri), Peš* 
*onėlės Orintaitės, 234 psL, 

kaina .................................$3.
PALIK AŠARAS MASK

VOJE, Barborog Armonie- 
nės. 253 psl., kaina .... $3. 

SIAURUOJU TAKELIU. 
DERINA VEIKLĄ K. g. Kriaučiūno. 178 psL

Amerikos Lietuvių Tary- kaina .......................... — $2.
bos pirm. inž. E. Bartkui) ATSIMINIMAI APIE 
lankantis New Yorke, įvyko (WJOZĄ LIŪDŽIU, Petronė 
išsamus pasikalbėjimas su Liūdžiuvienės, 88 pslM
Vliko pirm. dr. K. J. Valiu-kaina ................................$L
nu, finansų tvarkytoju inž. | NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
J. Valaičiu ir Tautos Fondo TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
pirm. prel. J. Balkūnu. F* Skipičio, 440 puslapių,

Svarbiausia, buvo aptar-! kaina .................................$5.
ta Vasario 16 minėjimai ir NEPRIKLAUSOMA LIE- 
Lietuvos laisvės kovos rei- TUVA, R. Skipičio atsimi- 
kalams lėšų telkimas. n tomas, 476 psl., kai-

Tuo ir kitais aktualiais na $7.00. 
klausimais, kaip Lietuvos DANGUS DEBESYSE,— 
Steigiamojo Seimo 50 m.; 1918-1919 m. išgyvenimai, 
sukakties minėjimas, pasi-j parašė Juo«e« švabtus, 825 
tarti ir veiklai suderinti sau- psl., kaina minkštais virte 
šio 24-25 d.d. Chicagoje nu-! liais $2.50. kietais $3.75. 
matytas PLB valdybos, JAV ( ŽVILGSNIS I PRAEITI, 

kai- 
$5

gimnazija
nes iš dviejų JAV-se buvu
sių gimnazijų viena — šv.
Antano — dėl lėšų Mokos 
užsidarė, o antrojoje — šv.
Marijos Chicagoje —’Tietu- 
vuškumo tiek beliko, kiek 
kamparo atkimštoj bonkoj“.

Jaunimui lietuviškoj dva
sioj auklėti tenkinamės tik 
šeštadieninėmis valgo mo
kyklomis. „Apie tikrą lietu
višką gimn aziją net kalbos,
M jau besakyti diskusijos, 
aptilo. Pinigu stoka, lėšų 
nėra. Bet kodėl jų yra šim
tais tūkstančių koplyčioms
Wa^^gtone, Romoje ir kur Amerikos kolegijose .. 
dar statyti. ‘ klausia straips- universitetuose plačiai vari
nio autorius J.Pr. ir toliau tojamo vadovėlio A Histo-
taip atsako: ; ; rv of Russia Inernai išėio'niaiyiasvaiayDos, jav — _

**Kad pinigus galintiems 2-ra laida) autorius, Ame-'^B, ALTos ir VLIKo pir- K- Žako, 4t6 psl 
rinkti ir juos duoti svarbiau rikoje gimęs rusas, istorijos minin*{y pasitarimas.

ir
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KAS MUKO MEVBKIA,

i
«,«s > VU. SO. BOSTON ruuipis nvens

Amerikos Lietuvių Gyvenimas tas orams

DETROITO NAUJIENOS į buvo lytiniai išprievartauta,
, mušta, suvyniota gyva ir 
' taip sudeginta. Gydytojai

Nepriklausomybę minėsime LF padėtimi, bet ir, pirmas spėja, jog sudegė jau būda- 
____ . ..__ . visoje Amerikoje, perskaitė ma be sąmonės nuo mušimo.

! pereitų metų LF pelno pa- ,
Vasario šešioliktoji šiais 'skirstymo sąrašą (jis yra J Įtartas nusikaltėlis Wil-

metais Detroite bus paminė- vienas iš I)elno skirstytojų ir liam Burns, jr., 30 metų (a- 
ta sekmadieni vasario 15 k3 tik buvo grįžęs iš Chica- bu, ii- nusikaltėlis ir jo au- 
d. Tą dieną visose lietuvis- £os su paskutiniais duome-* ka, — negrai) sekančią die-, 
koše bažnyčioj bus iškil, nimis>- ną buvo suimtas, nes dauge-*
mingos pamaldos, kuriu me-! x ! is liudininkų ų matė. ir
tu dalyvaus jaunimo ir seni-1 0 to PeIno pereitais me- lengvai buvo atpažintas,
mo organizacijų atstovai su būta net 34 tūkstančiai Pasirodo, būta seno krimi- 
vėliavomis. Iškilmingas ak- dolerių, ir jo didesnes bei nalisto ir psichopato, sėdė
tas ivvks. kain narnai ir už mažesnes sumas (nuo keliui jusio kalėjimuose uz viso- 
Dernai Mercv koleriios satūkstančių iki šimto dolerių) į kius nusikaltimus. Iš nuo-' 
lėie W Outer Drive bulva’’ ?avo vis* eilė kultūrinių or- ' traukos atrodo, kaip tikras! 
ro ir Šouthfield greitkelio ganizaeijų ir specialiai už. vargšus idiotas. Jau dabar 
sankryžoje. Minėjimas pra- -o^ytų leidimų apie Lietuvą j spauda ražo jog teisme jis
sidės lygiai 3 vai. po pietų.! 8uton’»- I pnpązintas ligoniu ir.

I i tikriausiai, busiąs patalpm-'
Jau šiandien yra žinoma? % metu bu™ bando-! tas į psichiatrinį kalėjimo

kad meninėje programoje ma.LB nemunus, kūne yra | skynųkur turėsiąs sėdėti J 
dalyvaus St. Sližio vedamas apsiėmę sudarytose apylin-, ”for lite“ arba... ”iki pa- 
70-ties jaunuolių choras! ke? seniūnijose įsunkti tau- sveiksiąs“.
su keliais instrumentalistais- tIn.10 sojdanimo moke^tj,
solistais, lanksčioj! tautinių Paprašyti pagalbos ir LF, Nėra jokių abejonių kad 
žnkin <mini c šimtininkų telkimui. Dide- Wilham Burns, jr., tikrai
Gobienės vadovaujama. Ko- les opozicijos buvo sulauk- vėl gatvėse pasirodys jei ne; 
kie kalbėtojai iš Hetuvių pu-, * tlk 18 'leno asmens, bet iis dviejų metų tai uz de-; 
Sės hus nekviesti iki Šiol dar J“ P® sav0 kalbos Jokių P«- simties, nes tokiems naba-

iš amerik"' ta™.° .?pl°disn,ent, nega- gams laikyti vis trokšta pi- 
čių kalbės JAV senatorius v?' Tačiau didesnno entu- mgų ir patalpų.
Robert P. Griffin. zlazn?° “z, .lrs‘ niekas.ne.‘' „ . v . , t. . ..

į parode. Reikia manyti, kad Tai kaip su tokiu baisiu 
Neužmirškime pagrindi-1 ir .Y*1 LF vajaus vadovybei kriminalu siūlo kovoti kai-

nės datos - vasario 15-sios re,kes “nI.u?Us. k°ntaktuoti kūne Įstatymų leidėjai? 0- 
ir niekur kitur tų dieną ne- asmeniškai ir juos maldau- g, va: reiksią persvarstyti 

tl talkos.pasižadėkime.

VORCESTEUO NAUJIENOS
Prisaikdino klubo vadovybę Lietuviškoj mokykloj yra

Lietuvių Piliečių klubas 40 mokinių

Aušros Vartų parapijoj £ Sgražiai veikia lituanikinė
Vincas Vieraitis,’ sėta* Ju- na^- vadovauja
liūs Svikla, fin. «kr. Vytau-' mokytojasBaskys^S.ais me
tas Mačys, fin. sekr. pivad. I “Okykloje dirba vua
Kazimieras Grigaitis ižd. V'L
Jack Kasper, knygų tikri! . Kurlinsltarte,
Albert Vieraitis ir Albert ^“konis ir is senesių - 

Dabnliene ir Burdulis.. Mo-

ninkas Lietuvoje, o Chica
goje redagavęs Laisvąją 
Lietuvą.

Jaunajai porai telieka tik 
palinkėti laimingo gyveni
mo ir neužmiršti Lietuvos 
laisvės kovos reikalo.

Jonas Talalas

NEW BRITAIN, CONN.

Artinasi Neprikiši
paskelbimo diena

i

Grudzinskas, marš. Antanas 
Kunigauskas.

Direktoriai: Antanas Sta- 
liulionis, Robertas Krušas, 
Juozas Zapareckas, Algir
das Zenkus, Kazimieras Pa- 
leliūnas. William Glodis ir 
Bill Kraunelis. šeimininkas 
—Antanas Oklaitis.

Sausio 18 d. klubas suren
gė pobūvį, kurio metu buvo 
prisaikdinta naujai išrinkta 
klubo valdyba. Prisaikdini
mo ceremonijoms vadovavo

kyklą lanko apie 40 moki
nių.

Mokyklą globoja tėvų ko
mitetas ir naujasis mūsų kle
bonas kun. Volungis, kuris 
nemokamai leidžia naudotis 
patalpomis. Finansiniai li
tuanistinę mokyklą remia 
mokinių tėveliai ir daugelis 
lietuviškų organizacijų.

Worcesterio Liet. Bend
ruomenė šiai mokyklai pa- Charles Manson, 35 ■». amJL, gi

na pats save byloje, kuri jam 
iškelta kaip dvasiniam kaltinin
kui dėl aktorės Sharon Tate ir 
kitų nužudymo.

Lietuvos neprikalusomy- 
bės paskelbimo sukaktis bus 
minima vasario 15 d. 2 vai. 
po pietų Lietuvių svetainėje 
(354 Park gtv.). Meninę 
programą atliks Jono Beino- 

' liaus vadovaujamas Cecili
jos choras. Jaunuolių grupė 
pašoks tautinius šokius. Mi
nėjimas įvyks nepaisant, 

į koks bus oras. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Kviečia•

ALTarybos komitetas

dabartinį netikusį apleis-
■ tų pastatų priežiūros įstaty- 

pora mą, pakeičiant jį geresniu.'Minėjimą rengia Dloco Pietuose dalyvavo 
valdyba, ir visos surinktos tolimų svečių: Marijona Si- Busią siekiama, kad tokie, 

manauskiene is Lietuvos ir pastatai butų nugriaunami. į 
1 Jonas Ramanauskas iš Ar-1 ,
gentinos. Pastarasis keletos Argi ne saliamoniška?! 
minučių kalboje apie P. A- Tik kaip su apgyventais pa-t 
merikos lietuvius papasako- statais, kaip su gatvėse pa-

T. . . „j ~ .. • jo labai įdomių dalykų, statytais automobiliais, kaip
Lietuvių Fondo Detroito Trumpai y reziumuojant, su krūmais ir javų laukais 

vajaus komitetas, Vytauto galima sakyti, jog turime tik (vasarą), kaip su visokiom 
Kutkaus vadovaujamas, va- džiaugtis, kad gyvename kitokiom įmanomom krimi- 
sano 22 d. Lietuvių namuo- gjame krašte, — tiek dėl ma- nalistui užuovėjom, nema- I 

terialinėsgerovės, tiek ir dėl tomom vietom? Tąip, viską' 
tautinės bei kultūrinės pa- nudeginkim, nugriaukim, J 
dėties. • buldozeriais sulyginkim že- j

. mę. kad matytume, kaip' 
; vaikšto išsigimėlis William! 
ir tiesia rankas į mažytę 

1 Wendy! Argi ne panašiai A- 
, merika dabar kovoja su nu- 

Tikriausia, kad nežinote. įkaitimais kiekvienoje jų 
Užtat Detroito miesto tary-; aPra^k°Je..
bos nariai — įstatymų leidė- j

Ji dainuos operų arijas iri jai _ labai gerai žino. Va,' N>uji K Mackau, Irayn
musų liaudies dainas. Alvy-j ,yįĮęUa pavyzdys. i ... .... •
do Vasaičio pianinu palydi-j ! fondo leidimai
ma. R. Mastienė yra chica-’

aukos bus pasiųstos Altui.

ės LF vajaus 

banketui

se rengia balių-banketą. Jo 
tikslas — pagerbti iki šiol į 
LF įsijungusius detroitiečius 
ir paskatinti tuos, kurie į 
LF dar neįsijungė. Bankete i 
šventiškai nuotaikai sukelti, 
yra pakviesta gražiabalsė 
solistė, niekada mūsų mieste 
viena dar nepasirodžiusi, 
Roma Vilčinskaitė-Mastie- 
nė. mezzosopranas.

Ar žinote, kaip kovoti 

su nusikaltimais?

SiM^irT «**> Maironio Par 
gus metus buvęs jo pirmi- Worcesteno
ninkas J. Dirvelis.

Programai vadovavo klu
bo pirmininkas Juozas Tri- 
bandis. Svečių buvo susirin
kę virš dviejų šimtų, ių tar
pe miesto majoras George 
Wells, senatorius Foley,
Charles Tagmenas ir kiti.
Taip pat dalyvavo Maironio 
Parko pirmininkas Kazimie
ras Adomavičius, kuris savo 
gražiais lietuviškais linkėji 
mais pasveikino naudai iš
rinktą valdybą ir svečius beį 
klubo narius.- Taip pat da
lyvavo skautų veikėjas Algis 
Glodas.

Svečiai linkėjo • naujai 
klubo valdybai pasisekimo, 
pasidžiaugė, kad lietuviai 
labai gerai organizu oti.

Paskutinis kalbėtojas bu
vo miesto majoras George 
Wells, kuris įteikė miesto 
raktą klubo pirmininkui J.
Tribandžiui. Tai didelė pa
garba mums visiems lietu
viams.

Baliaus metu visi gražiai’ 
pasivaišino, pasišoko, Borą-' Po minėjimo mažojoje 
ko vadovaujamam orkestrui salėje norintieji galės pasi- 
grojant | vaišinti kavute.

Išmirštame

Pernai čia mirė 42 lietu
viai, iš jų 22 vyrai, šiemet 
jau mirė 3. Nuo 1961 iki 
1970 metų iš viso mirė 419 
lietuvių. Senesnioji lietuvių 

i karta baigia išnykti.
P. N.

skautai akademikai — $50.
Dėl blogo oro šiais metais 

mokyklos Kalėdų eglutė ne
įvyko, todėl ir tėveliai savoj 
mokesčių neturėjo progos į 
ten sumokėti. Jie prašomi' 
savo skolą sumokėti fin. 
sekr. Juliui Sviklai.

Mepriklflufimybri sukakties

j imas

Vasario 16 šventė šiais 
metais Worcesteryje bus 
švenčiama vasario 15 dieną. 
Nepriklausomybės paskel-: 
bimo minėjimas įvyks Lietu-! 
vių Piliečių klubo salėje.: 
Minėjimą rengia Worceste-j 
rio Organizacijų Taryba. Ji ( 
prašo visas organizacijas tą 
dieną jokių atskirų savo pa
rengimų neruošti, visus jų; 
narius dalyvauti bendroje; 
Vasario 16 šventėje ir tik1 
jai skirti visas aukas.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
gietė. dalyvavusi pirmaei
liuose vaidmenyse keturiuo
se Lietuvių Operos pastaty
muose, o taipgi žymias roles 
atlikusi amerikiečių operose 
Chicagoje ir Clevelande.

Muzikos studijas ji yra 
pradėjusi Vokietijoj, Muen
cheno Haendelio konserva
torijoje, ir baigusi šiame 
krašte.

Lietuvių Enciklopedijoje 
VI. Jakubėnas ją aprašo 
kaip labai muzikalią, kultū
ringą solistę.

LB seniūnų ir LF vadovų

Sausio 6 ar 7 (nebeturiu ' ~ A ,
po ranka reikiamo laikiaš-' .Santaros-Šviesos Federa-
čio, tad dėl dienos abejoju) “J“ Prl“ kele‘« «"
buvo išskirtinai šiurpus kri- steigtas Algimanto Mackaus 
minalinis aktas. J smulkme- vardo knygų leidimo fondas, 

krautuvėlę atėjusi toje kurl *a,M buvęs apmiręs,nų
pat gatvėje gyvenanti 4-rių 
metų mergytė Wendy Har
ris norėjo nusipirkti skardi
nėlę vaisvandenių, bet pri-

Sausio 11 d. Lietuvių na
muose LB Detroito apyl. 
valdyba suruošė pietus, į 
kuriuos buvo pakviesti LB 
seniūnai ir LF vajaus komi
teto nariai. Vaišių metu bu
vo pasakyta keletas kalbų, 
kurių svarbiausia buvo LF

pereitų Švenčių metu kaip 
iš gausybės rago pratrūko 
naujais leidiniais: Henriko 
Nagio poezijos knyga "Bro- 

trtko'rieno“cento“’ Už durį “ai balti aitvarai“, AMonos 
sukinėjosi tipas. Jaunas par- Stempuzienes, Danaus La- 
davėjas pamanė, jog ten jos Pinsko ir Leono Baraus o 
tėvas, paprašė cento ir gavo tn.miL. pate^"?. P^°kštele- 
kvoterį. Krautuvėlės savi- F118’ .Y?21,0 P06^09
ninkė, kuri mergytę gerai, Raides ^o gnau-
pažino, paskui matė ją su f1???6 Taipgi žadama iš- 
tuo tipu nueinant savo namų > ^,8tl An.uJ? *kėm<£ 
link. Kai ji namo negrįžo, 11 tom« ,r L,etuvos Statut* 
tai ant kojų buvo sukelta TT .. . .. . .
policija, ir po daugelio va- Nagio poezija kamuo- 
landų jos lavoną surado ap-’ ja 5 dol., R. Vėžio — 4 doL,
leisto, negyvenamo namo . . nlnkštplėa (vi™ rūsy už 10 blokų. Bet kokia-! V1SO8 1,78 P,okite,Ž8 ’vl9Oa 
me stovy! Ji buvo išrengta,, sterio) — 19 dol. Už per
suvyniota į marškas, aprai-Į siuntimą nieko neima. No- 
šiota virvagaliais ir sude-! . .. ... ,
ginta iki neatpažinimo. La-, nnt,ej1 kreiptos adresu: 
voną motina atpažino iš ap-'
link išmėtytų drabužėlių.' ■“•FW Fondas, 6349 So.

vajaus komiteto pirmininko Ten buvo ir neatidaryta 
ir LF tarybos nario Vytau- vaisvandenių skardinėlė. ; 

to Katkaus. Jis ne Uk susi
rinkusius supažindino su Skrodimas parodė, jog ji

Artcsian Avė., Cbkagn HL

1970 m. sausio 11 d. Chi
cagoje Jaunimo Centre įvv- 
ko akademija a. a. Alek
sandrui Stulginskiui, buv. 
Lietuvos prezidentui, pami
nėti. Jis mirė Kaune, ilgus 
metus kankintas Sibire.

Niekam nekilo nei ma
žiausių abejonių dėl velio
nies patriotizmo, dėl io ko
vos už laisvę ir jo pasiauko
jimo demokratiniams prin
cipams. Akademijos kalbė
tojai A. Kasulaitis ir J. Dau
gėla. puikiai pasiruošę, 
samiai pavaizdavo velionio 
darbus ir jo asmenį.

Tačiau kiek liūdnoka, 
žvilgtelėjus į kitą pašę. Baž
nyčioje per pamaldas apy
tuštis. Minėjimo salėje nple 
200-250 senu žmonių, dai
gumą pensininkų. Salė tol 
ta. Jokių jaunimo organisa- 
eiju nei jų vėliavų. GI aa. 
A. Stulginskis buvo ir

anizacijųr jrrg apsčiai 
Negi jos nebuvo Kviestos ir 
dėl to neatvyko? Negi ne
galima buvo suorganizuoti 
didesnio ir iškilmingesnio 
paminėjimo. Dabar — tiktai 
keli dvasiškiai, ir tai beveik 
viskas.

Dalyvis

Kariasi lietuviška šeima

Vasario 7 d. Marųuette 
parko bažnyčioje bus su
nokti Vida Orintaitė ir Ge
diminas Kaulėnas.

Sutuoktuvių apeigas at
liks vyskupas Vincentas 
Brisgys.

Abu jaunieji yra patrioti
nių tėvu šeimos nariai. Vi
da Orintaitė yra duktė a.a. 
Adelės Brizgytės-Orintie- 
nės, buv. mokytojos, ir poli
cijos viršininko Antano O- 
rinto.

SPECIALIAI
I LIETUVĄ!

Muitas ir kitos išlaidos į- 
skaitytos. Gavėjos nieko

nemoka
II—605 ............... $31.80
4»/i sv. rūkyto bekono, 2’Ą 
sv. taukų, 414 sv. ryiitf, 
41/s sv. cukraus. 4l/t »v. 
kvietinių miltų.
II—607 ...................$34.70
20 sv. kvietinių miltų, 20 
sv. ryžių.
SPECIALUS I .... $38.50 
10 sv. taukų, 10 sv. kvieti
nių miltų, 10 sv. ryžių, 10 
sv. cukraus.
DELICIOUS........... $42.50
l’/t sv. degintos kavos, 1 
s v. šveicarų šokolado, 2*4 
sv. cukraus, 2*4 sv. ryžių, 
1*4 sv. sviesto. 1*4 sv. švei
carų sūrio, 1*4 sv. rūkyto 
bekono, 1*4 sv. rūkyto 
kumpio, 2*4 sv. maišytų 
vaisių, 2*4 sv. marmelado, 
2*4 sv. kvietinių miltų, 1*4 
sv. geriausiu pyragaičių ir 
vaflių.
10 SKARELIŲ .. $46.80
5 vilnonės skarelės be kutų, 
su didelėmis ar mažomis 
gėlėmis ar turkiškais raš
tais, įvairių spalvų, ir 5 šil. 
kinės įvairių spalvų.

ITALŲ NAILONO
LIETPALČIAI

Vyrų ar moterų? visokio 
dydžio, tamsiai mėlynos, 
tamsiai žalios, tamsiai rus
vos spalvos.

1 lietpaltis — $25.90
2 lietpalčiai — $39.30 
SPECIALI PASIŪLA

Dirbtinio kailio paltas iš 
garsios Borgana medžia
gos, minko imitacija (tam
siai rusvas) arba dirbtinio 
karakulio (juodas) už ne 
girdėtai pigią kainą —$99. 
UŽSAKYKITE TUOJAU! 
Užsakyki! tik y e r

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Strari
Ncw York. N.Y. 10010 

Paprašykite veltai misų 
katalogų!

Paragink savo pažįstamus
Jaunasis Gediminas Kau-, 

lėnas yra sūnus žinomu oat- išsirašyti Keleivį. Jo

Alfonsas Nslus

rietu Stefanijos ir Algirdo 
tų šefas, ir ateitininkų glo- Kaulėnu. Motina mokvtoia. *«•<»•
bėjas, ir kitų organizacijų ri miręs A. Kaulėnas buvo 
puoselėtojas. Chicagoje tų i žinomas žurnalistas, teisi-

LOWELL, MASS.

Mirė J. Tamašauaka* .

Staiga mirė Jonas Tama
šauskas, eidamas 80-sius 
metus. Velionis, kaip ir se
nosios kartos ateivių daugu
ma, į šį kraštą atvyko dar 
jaunas būdamas. Apsistojo 
Atholy, vėliau išsikėlė į 
Worcesterį, iš ten į Cam
bridge, kur turėjo valgomų
jų dalykų krautuvę. 1921 m. 
ją išmainė į kepyklą Lowel- 
ly, kurią su L Paulausku, 
vėliau su B. Andriušaičiu iš
laikė apie 30 metų. Paskuti
niuoju metu jis turėjo valgo
mųjų dalykų krautuvę. Tki- 
gi visą savo amžių velionis 
buvo prekybininkas.

Velionis paliko liūdinčius 
du sūnus — Julių ir Albiną 
— ir dvi dukteris.

Mano gili užuojauta ve
lionio šeimai, o tau, Jonai, 
linkiu ramiai ilsėtis dėdės 
Šamo žemėje.

L Paulauskas

10 knygii nž $2

64 psl.. kaina 25 centaL
Materialistiškas ietovljae 

supratimas, 80 psl., kabli
20 centu.

Žesnaitės raštai kasis asm
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 82 psL, 
kaina 25 centai, 
psl.. kaina 50 centu.

Žalgirio mušis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, tė

Socializmas ir ruHgijn, E. 
Vandervelde, 24 psL, kata* 
10 cento}.

oradai, (S Kairio įvadas 
64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias į sarialisan 
(Leono Bliumo), 85 pei 
kaina 25 centai.

Secir'isme teorija. (M 
Fišerio), 74 psl.. kaina 25 c

trasiau-1 -- ----- V M
monizmas (K. Kauririo). 4 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sūdė jut jų kain 
' $3.05. bet visos kartu pai 
duodamos u2 82.

4



Poslapis ketvirta^

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

dainavo studentų estradinis 
ansamblis "Mumijos”.

Visa tai būtų buvę savo 
vietoje, jei ne. pagal "Lite
ratūrą ir Meną” ne tas vie
nas "bet“. Taigi, kai sceno
je pasirodė su savo daino
mis vienas iš ansamblio mu
zikantų. jis. esą. sujudino 
visus salėje buvusius "vai
kigalius“.

Laikraščio žodžiais: "pa
sigirdo kaukimas, švilpimas, 
beldimas kojomis... karto
jant nuvalkiota bitlų melo
diją, dalis balkonuose bu
vusių paauglių pradėjo 
šaukti, skeryčioti rankom... 
paaugliai Įsisiautėjo“.

(Elta)

Apdovanotas "lietuvis“

Partijos centro komiteto 
organizacinio-partinio dar
bo skyriaus inspektorius 
Vladimiras Batkovskis ry
šium su penkiasdešimtomis 
gimimo metinėmis apdova
notas "TSR Aukščiausios 
Taiybos Prezidiumo Gar
bės raštu“.

Mirė mok. J. Laurinaitis

Sausio 11 d. mirė mokyto
jas Julius Laurinaitis, gi
męs 1896 m. Velionis buvo 
baigęs Kėdainių mokytojų 
seminariją, mokytojavo i- 
vairiose mokyklose, pirmo
sios rusų okupacijos metu 
buvo Panevėžio apskr. švie
timo skyriaus inspektorius, 
švietimo skyriaus vedėjas 
Jis buvo apdovanotas Dar 
bo Raudonosios vėliavos ir 
"Garbės ženklo“ ordinais. 
Garbės raštais, jam buvo 
suteiktas nusipelniusio mo
kytojo vardas.

Knyga apie Vilkolakį Į

Vilniuje Vagos leidykla 
išleido teatro aktoriaus ir 
režisieriaus atsiminimų kny
gą "Vilkolakio teatras“. 
Sutkus yra buvęs to vienin
telio Lietuvoje satyros teat
ro, veikusio 1919-25 m., stei
gėjas bei vadovas.

Lietuvių kūriniai kitomis 

kalbomis

Maskvoje rasų k. išleisti 
šie lietuvių rašytojų kūri
niai: Just. Marcinkevičiaus 
poema "Siena“, E. Mieželai- 
čib "Lyriniai'etiudai“. be to, 
neseniai pasirodė J. Avy
žiaus romanas "Kaimas 
kryžkelėje“. Šio pastarojo 
tiražas rusų kalba 100.000 
egzempliorių.

Rusų kalba išleista ir A. 
Venclovos autobiografinės 
trilogijos dvi dalys: "Pava
sario upė“ ir "Jaunystės at
radimas“. Vertė V. Čepaitis. 
Išleista 30,000 egz. Jau ver
čiama ir trečioji dalis — 
"Vidudienio vėtra“.

Rytų Berlyno leidykla Į 
"Aufbau“ neseniai išleido
J. Mikelinsko romana "O 
laikrodis eina“ irM. Sluckio 
"Laiptai i dangų“.

Ir Lietuvoj "beat“ muzika 

kelia isterijų

Klausydamasis vadina
mosios ”beat“ muzikos ir 
okupuotos Lietuvos jauni
mas ima isteriškai klykauti! 
ir elgtis, kaip tai būna ir! 
Vakaruose, štai 1969 m. pa
baigoje Vilniuje, Filharmo
nijos salėje, gastroliavo ita
lų lengvo žanro dainininkė 
di Stefani, o šalia jos dar

KANADOS NAUJIENOS
ST. CATHARINES, ONT. betkokius lietuviškus paren-

L. Bendruomenė ir jos 

kritikai

Lapkričio pabaigoje Įvy
kęs visuotinis L. Bendrao- 
menės narių susirinkimas 
pagyrė praėjusių metų vai-j 
dybą ir jos pirmininką A. į 
Šetiką už gražią veiklą iri

j gimus ir atsiėmė savo vai- 
| kus iš lietuvių šeštadieninės 
j mokyklos ir skautų. Matyt 
jie nori kažką pabaidyti, ar
ba kad L. Bendruomenės 
pirmininkas, ar mokytojai, 
ar skautų vadovai jiems nu
silenktų ir giažiai paprašy
tų...

O, Dieve, kokia mizerija
nuveiktus darbus ir tą pačią! užgulė kaikuriuos mūsų 
'valdybą perrinko sekančiai žmones.1 Jeigu jie savo vai- 
kadencijai. kus leistų i mokyklą ar i

Iš tikiųjų kolonija gali skautus, tai jie galvoja, kad 
didžiuotis turėdama tokią didelę malonę darytų Liet. 
energingą, darbščią ir suma- Bendruomenės valdybai, 
nią valdybą. Nė vieno minė-,! mokytojams ar skautų vado- 
jimo nebuvo praleista tinka-! vams. Juk tai jų ir jų vaikų 
mai neatšventus. Visi paren-i gerovei tai daroma ir jiems 

aukojamasi! Jie už tai turė
tų būti dėkingi.

Be to, nuolatinė L. Bend
ruomenės valdybos veiklos 
kritika ir šmeižimas ne tik

girnai buvo suruošti kuo iš
kilmingiausiai, su gražiomis 
programomis, pakviečiant 
iš kitų kolonijų meno an
samblius, chonjs, tautinių 
šokių grupes, gerinausius;
mūsų solistus ir žymiuosius į sudaro karteli pačiai valdy- 
visuomenininkus - paskaiti-Į bai, bet labai papiktina ir 
ninkus. : pačios L. Bendruomenės na-

Ir. atrodo, turėdami tokią! rius. Ypač L. Bendruomenę 
veiklią valdybą, visi galėtu-! pritrenkė praėjusi rudeni 
me būti šimtu procentų pa-Į vieno tos triukšmadarių gru- 
tenkinti. Deja. atsiranda iri pelės nario pasikėsinimas 
tokiu, kurie patvs nežino, f prieš pirmininką. Jau neuž- 
ko nori. Tik gera, kad tokių teko burnojimo žodžiu ir

per spaudą prieš valdybą, 
bet dar griebėsi fizinių į 
veiksmu. Tai aukščiausio;

nedaug: trys-keturios šei
mos, kurios, susirangiusios 
f S*vo šeimynini kiautą, ati
lotosios nuo lietuviško? veik-! laipsnio chuliganizmas! 
lofl, laikosi pasyviai, nebe
mok* nė Bendrtiomenės na- Su apgailestavimu tenka 
ffo mokesčio, boikotuoja pažymėti, kad L. Bendruo-

KELEIVIS, SO. BOSTON

šitoks “modernus intelektualinis jaunimas“ buvo Įsiveržęs i Mass. Technologijos Instituto pre
zidento patalpas ir jose supiaustė kilimus, ištepliojo sienas, sudaužė rašomąsias mašinėles ir bal
dus. prirašinėjo šlykščiausių žodžių ir paliko panašių savo ”kuiiūros“ ženklų. Kelios dešimtys jų 
traukiami teisman. Tai dabartinių studentijos sąjūdžių akivaizdūs reiškiniai.

menės valdybos ir kaikurių 
kolonijos lietuvių atžvilgiu 
ne ką geriau nusiteikęs ir 
parapijos klebonas. Priežas- 

i tis. gal būt. ta. kad ne jo J 
"plauko” ir jo
asmenys sudaro 
Vis važinėdamas 
skelbia nepripaži 
bos. laiko ją netei 

j tikuoja jos veiklą. Tokia

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

nemegiami

Minėjo Kiai pėdos krašto 

atvadavimo sukaktį

tanija ir Prancūzija nedels
damos leido vokiečiams pa
tiems tvarkytis. Kitaip pasi- 

bro Sovietų Sąjunga. Rytų Į

i klebono laikysena tik dar la
biau sustiprina ir padrąsina 

' ir tą triukšmadarių grupelę.
, Būdinga, kad tie triukšma- 
* dariai klebono išimtinai iš 
visų parapijiečių labiausiai 
yra palaikomi. Todėl nieką? 
neabejoja, kad, jeigu klebo
nas norėtų kolonijoje ramy
bės, galėtų lengvai ją atsiek
ti. Jis galėtų juos sudrausti, 
subarti, išaiškinti, kad jie 
klvsta. ir ta triukšmadariu•> C I
grupelė pranyktų. Deja. kle
bonas to nedaro, o privalė
tų!

Tiesa, klebonas prie alto
riaus kartais mėgsta kalbėti 
apie "vienybę“, apie visų 
sugyvenimą. Bet tas būna, 
kada jis ruošia kokį parapi
jos parengimą. Tada išsiun
tinėja vjsiems be religijos ir 
pažiūrų skirtumo laiškus, 
dilgina patriotinius jausmus 
ir prašo atsilankyti visus, 
nes, girdi, tai esąs lietuvybės 
reikalas ir t.t.. bet kai tas 
piaeina. vėl jis daro ir maišo 
savo jovalą... Po praėjusio 
rudens L. Bendruomenės 
pirmininko apstumdymo bu
vo laukiama, kad klebonas 
toki chuliganiškumą pa
smerks. Bet kur tau! Juk tai 
padarė jo mėgstamos sei
mo? galva.

Klebonui turėtų būti visi 
lygūs, jis turėtų siekti kolo
nijoje vienybės. Deja. mūsų 
klebonas kitaip daro. Jis 
pasidarė pas mus "nebepa- 
mainomas“. Jau čia gyvena 
apie tryliką metų. Žino ir 
lietuvių pranciškonų cent
ras, kad mes su juo turime 
daug ir dažnai nesklandu
mų. Žino taip pat, kad di
džioji dalis lietuvių jau se
niai nori kito kunigo, bet 
kažkodėl vis dar nepakeičia.

Pranciškonų centras turė
tų žinoti dar ir tai, kad pa
rapijose ne kiekvieno būdo 
žmogus tinka. Parapijoje 
kunigas turėtų būti taktiš
kas. tolerantas. objektyvus, 
tėviškas ir siekti kolonijoje 
sugyvenimo bei ramybės. 
Jeigu kunigas tų pagrindi
nių būdo savybių neturi, to
kį kunigą turėtų pasilikti 
centre. Jau laikas centrai at
kreipti Į tai rimtą dėmesį.

Girdėti užuominų, kad j

pasiKvieie ramovenus n sa 
vanorius-kūrėjus. šitie tiy; 
sambūriai ir surengė minėji
mą Christ. Congregationali 
bažnyčios patalpose. Naujie
na buvo katalikų kunigo dr. 
T. Žiūraičio ir protestantų 
kun. P. Dagio laikytos pa
maldos prie to paties alto
riaus. Pakauto? sprindis pir
myn ! Seniau Lietuvoje ka
taliko atsilankymas evange
likų bažnyčioje buvo laiko
ma nuodėme.

Po pamaldų minėjimas 
buvo tęsiamas kitoje salėje. 
Čia visų pirma kalbėjo Vli
ko vicepirm. J. Audėnas. Ji 
sekė ramovėnų vardu kalbė
jęs J. Šlepetys, Mažosios 
Lietuvos veikėjas Gelžinis, 
dr. D. Jasaitis, J. Vilkaitis 
ir J. Jonaitis (jaunimo var
du).

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo teisininkas dr. J. Stik
liorius, atvykęs iš Philadel
phijos su žmona ir daininin
ke J. Augaityte.

Savo Įdomioj kalboj J. 
Stikliorius suminėjo ir tas 
sutartis, kurios buvo pasira
šytos Lietuvo? ir Sovietų Są
jungos ir vėliau pastarosios 
sulaužvtos. : Naujienos sausio 14 d. ši

taip rašo:
1920 m. liepos 12 d. Mask- , . ... . .

voje buvo pasirašyta sutar- . lietuviškasis kalendo-
tis. kurioje buvo pasakvta,! 11US.5H1.1 senas ,ir gąibmgas 
kad Sovietų Sąjunga be jo- tradicijas, siekiančias sun
kių sąlygų atsisako Lietuvos r,la' spaudos di audimo (be
žemiu ir pripažįsta jos ne- lia&’ kuiiomis jis metai iš 
priklausomvbę. me£l» atkeliaudavo is prašų

žemė? slaptais takeliais
1926 m. 1-Ugsčjo28d. paJ knygnešio krepšy ir pasiek- 

sirašyta nepuolimo sutartis, i nuošaliausią Lietuvos 
kuria Sovietu Sąjunga isipa- ■ 'ūkininko sod\ lą, kaip vie- 
reigoja gerbti Lietuvos su-i n,nte.lls. svlJeso?. spindulys 
verenuma ir jos teritorijos tamsioje gadynėje. Jis teik- 
r.eliečiamumą. ' i da™ ne tik reikalingiausią

kasdieninę informaciją, bet

Bet tos sutartys buvo su- “ bu\o gydytoju, kunigu, 
laužytos — Sovietų Sajun- agronomu, kovotoju uz savo 
gos kariuomenė užėmė Lie- h!a?tą, užtarėju, pataiėju n 
tuvą. primetė jai savo vidau?! net juokdariu, 
tvarką ir Įjungė ją i savo;
valdas.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro Vokietija pateko 4 sąjun
gininkų valdžion. JAV. Bri-

Tvarkykime savus reika
lus savi su savais. Ar bus

"Tokį lietuvišką tradicini 
kalendorių kas metai išlei
džia savaitraštis "Keleivis“, 
So. Boston, Mass. Jis eina 
nuo 1912 m. ir kaikuriais at
vejais prilygsta garsiajam 
Ūkininkų Almanachui. Ir 
šiemetiniame kalendoriuje, 
be Įprastinės informacijos, 
telpa naudingi straipsniai, 
patai imai. netgi yra ir eilė
raščių“.dėl jo nesugyvenamo būdo;^ra^u’ )efeu mes- nesulaukę 

negali jo ir centre laikvti. cen^° reikalu patvarky- 
Bet ar tai yra mūsų kaltė? ™°’ kreipsimės Į vietos vys- 
Tai grynai jų reikalas. Mes kūpą ar i pranciškonų ordi- 
ir taio turime savu bėdų ir po generolą. Tad prašome ir šyti, nes vėliau galite jo ne
rūpesčių ir nenorime, kad ’Umk,am“ ------ - 4.,. „
kas nors iš šalies juos dar,
didintų. į Bendruomenė* nary*

Ar turite tą kalendorių? 
Jei ne, paskubėkite ji išsira-

>lą. 1 ad prašome ir.
kad',aukiame atitinkamo dėme- begauti. Kaina tik $1.000

sl°* 636 E. Broadway,
So. Boston, Ma**. 02127
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KELEIVIO PRENUMERATORIAMS KANADOJE

Kadangi Kanados doleriai yra 8( į pigesni, tai pra

šome čekius ir mcney orderius išrašyti JAV doleriais, nes,

! jeigu jie bus išrašyti Kanados doleriais, tai tenka už juo* 

primokėti 8%. Taip pat prašome daryti ir išsirašant iš 

i Keleivio knygų.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams r

čius. ten privežė rasų ir tą 
kraštą valdo kaip savo te- 
riritorijos dali.

Gražią meninę programą 
atliko

Mažosios Lietuvos Bičiu
liu dr-jos rūpesčiu visiems 
dalyviam? buvo suruošta ka
vutė.

J. Viki.

TAUTOS FONDO 

RĖMĖJAI

Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondas šių metų pra
džioje jau gavo kelių ypa
tingų rėmėjų Įnašus. Jeigu 
jie nemažesni kaip 25 dol., 
TF tiems rėmėjams užsako 
Eltos Informacijų biuletenį 
ištisiems metams.

Vieni pirmųjų 1970 m. 
pradžioje ypatingųjų rėmė
jų yra dr. J. Žmuidzinas. į 
Los Angeles, Calif., ir prof. ! 
dr. A. Salys. Springfield, i 
Pa.

NAUJIENOS APIE 
KELEIVIO KALENDORIŲ

Amerikoj Lietuviu Socialdemokratu Sajun- 
got Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
olistė J. Augaityte? i pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų 1 tomas, 416 psl.

j Čia Įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kaine atsiminimų 
H tomas, 480 psl.

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

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

Kaina buvo $6.00. dabar ....................... $2 00.
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi

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

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

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

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

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

.Pinigus siuskite:
KELEIVI S 

636 Broadway
So. Boston. Mas*. 02127

Sva ibios kn ygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

dileAtsiminimai ir mintys, i-ji u 9 T'iąĮor..-. Kama
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkahv abi dalis kaina tik ...................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybes santvarkos bruo
žai, 17b psi., Kaina............................................... .... $2.0G
Prof. P. PaKarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ....................................................................... $1.00
Frank Lavmsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
puvo $6.00, o dabar tik................................................$2.00
čicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
15 puslapiai, kaina....................................................... $1.00
Dan Kui ūčio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra

šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .............. $3.00
Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

636 Broadvvay. So. Boston. Mass. 02127

Tebūna laukiamasis Jūsų svečias 
„KELEIVIS“! Užprenumeruokite ji

savo bičiuliam!
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvo

IS PIETŲ AMERIKOS
BRAZILIJA J Tebūnie gyvas jo šviesus 

atminimas, o visiems arti-i 
Pauliukonis miesiems reiškiu gilią užuo-

MAIKIO SU TCVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Mire Alfonsas

Iš Brizilijos Rio deJanei-, jau^’ 
ro miesto pranešta, kad i 
1970 m. sausio 7 d. ten mirė• 
Alfonsas Pauliukonis, su- j 
laukęs 62 metų amžiaus.

Velionis buvo kilęs iš Uk
| mergės, pasiturinčių ir su- Į 
sipratusių lietuvių ūkininkų. 
šeimos. Prie pat Ukmergės 
buvo jų ūkis. A. Pauliuko-

Jonas Talalas

ARGENTINA 

Stato senelių namus

Prieš dvejus metus Biru 
tiečių draugijos sumanymu

nis lankė Ukmergės valsty- į ^uv.° nuPu‘^ti du sklypai 
binę gimnaziją ir, vos bai- į Quin^ano £atA ėję Buenos 
gęs 4 klases, panoro būti ka
rininku. Jis įstojo į Karo 
mokyklą ir ją sėkmingai 

i J baigė artilerijos leitenanto 
j; laipsniu ir tarnavo 2-me 

' artilerijos pulke.
Išėjęs iš karinės tarnybos, 

jis kurį laiką buvo Kauno 
miesto raitosios policijos 
rezervo būrio vadas. Vėliau.

Aires mieste senelių namam 

statyti. Sklypai išmokėti ge

raširdžių lietuvių aukomis 

Jie dabar yra ALOS Tary

bos nuosavybė.

Giuodžio 14 d. buvo pa

šventinti tų namų pamatai. 
Šventino kun. J. Petraitis 

kūmai buvo Katalina Čeka-
1928 metais, jis. kaip ir dau- nauskienė, Teklė Raubienė, 

mz. J. Gaidamavičius ir Ju
lius Mičiudas.gelis tuo metu lietuvių, iš

vyko į Pietų Ameriką—Bra
ziliją. Čia jis pergyveno vi
sus sunkumus, bet nepalū
žo
vedė taip pat emigrantę ky- 
bartietę Salomėją Kovaitę 
ir išaugino dukterį Gražiną 

1 ir sūnų Irvį.
Į Kelerių pastarųjų metų 
j laikotarpyje jis pradėjo ne- 
j galuoti. Į koją įsimetė gang-j 

Maik! Kas gir- išgamą diplomatą. Gal buvo i rena- Pradžioje teko am-!

Šia proga gražias kalbas

Sukūrė lietuvišką šeimą, pasakė ALOS Tarybos pirm.

Art. Mičiudas. inž. Gaida
mavičius, seneliu komiteto i 

pirm. Vincas Grigaitis, rei-1 

kalų vedėjas J. šiušis, P. Gu

delevičius ir kt.

Viršuje kairėje kūtvėla milionierius Michael James Bro
dy, 21 m. amž.. su savo žmona Kenee, kalbėdamasis New 
Yorke su laikraštininkais. Juodu susipažino, kai ji atėjo 
pasiūlyti jam pirkti hašišo. Brody pasiskelbė, kad esąs 
pasiryžęs išdalinti visus savo paveldėtus 25 milionus dol, 
ir pradėjo juos dalinti pinigų norintiems. Viršuje dešinėj 
jis pasirašinėja pasižadėjimus, pritrūkęs grynų. Viduri
niame paveiksle — būrelis pinigų trokštančių, susirinkęs 
prie ja namų Searsdalle, N.Y. Apačioje — ilga eilė žmo. 
nių laukia dalinamų ginigų Nevr Yorke prie jo ofiso.

Mieli „Keleivio4*

skaitytojai!
Jau metų metai skelbiam, 

kad, keisdami adresus, pra
neštumėte ir senąjį adresą, 
bet iki šiol dar nevisi paiso 
musų pi-ašymo. Neturėdami 
seno adreso, visada rizikuo- 
jam pakeisti ne to, kuris pra
šo,. nes visada gali būti 
berdrapavartfeių. Tokiu at
veju tenka klausti raštu se
nojo adreso, kas vėl gaišina 
laiką ir didina išlaidas.

Dalis skaitytojų iš viso 
nepraneša mums pakeisto 
adreso. Tada dažniausiai 
mums patarnauja paštas, 
bet už tai ima iš mūsų po 10 
centų už kiekvieną tokį pra
nešimą. Tokių pašto laiškų 

į gaunam vidutiniškai po du 
kasdien, kas sudaro 1 doL 
išlaidų per savaitę, arba 52 
dol. per metus. Taigi 10 pre
numeratorių mokesčio.

— Alou 
dėt ant svieto?

— Nepyk. tėve. bet aš ir1 
vėl noriu pataisyti tavo kal
bą.

— Maiki, aš kalbu lietu
viškai, rokuojasi, palaikau 
lietuvybę, tai kaip tu gali 
mano kalbą pataisyti, a?

— Galiu, tėve.
— Kaip?
— Tėvas vaitoji žargoną. 

Sakai, kas girdėt ant svieto. 
Tai yra lenkiškas žargonas. 
Turėtum sakyti: kas pasauly 
girdėt. Gerai įsidėk galvon: 
ne ant svieto, bet pasauly.

— Olrait, tebūna jau taip. 
kaip tu nori: kas girdėt pa
sauly.

— Šiuo metu, tėve, visas 
pasaulis žiūri į Varšuvą.

— Į Varšuvą, sakai?
— Taip. tėve, į Varšuvą.
— Bet tai paliokų stalica.
— Tėve, ir vėl žargonas. 

Nesakyk ”paliokų stalica“; 
sakyk: lenkų sostinė.

— O tu. Maiki. nesakyk 
man pamokslų. Pasakyk, 
kas ten Varšuvoj pasidarė, 
kad visas svietas pradėjo į 
ją žiūrėti? Ar pasirodė koks 
cūdas?

— Varšuvoj, tėve, yra 
Jungtinių Valstijų ambasa
da ir yra komunistinės Ki
nijos atstovybė. Tai du prie
šai, tėve. Bet praeitą savaitę 
visai netikėtai tarp tų prie
šų pras/lėjo draugiški pa
sikalbėjimai. Štai kodėl viso 
pasaulio akys sužiuro į Var
šuvą. Visiems rūpi sužinoti, 
ką tokia staigmena reiškia? 
Ar tai politinio atodrėkio 
pradžia, ar kas kita?

— O kaip tavo razumėlis 
sako?

— Aiškų atsakymą ne
lengva surasti, tėve; tačiau, 
palyginus dabartį su praei
timi. gal būtų galima su
megzti apytikrį spėjimą.

— Koman, koman.
— Kaip žinoma, Ameri

kos ir Kinijos ambasadoriai 
Lenkijoje turėdavo panašių 
pasikalbėjimų praeityje. Po
sėdžiai būdavo laikomi Var-1 

| šuvos Kultūros Rūmuose.1 
K Kaip rodos, jų buvo daugiau 
w kaip 130. Bet prieš dvejus
■ metus Kinija tuos pasitari- 
k mus staiga nutraukė. Peki-
■ nas supyko, kam Amerika
■ priglaudė pabėgusį Kinijos

Visi dalyviai buvo pavai
šinti. K. Čekanauskienė na-’

pūtuoti ‘vieną‘“koją7o kiek j mam’ Paaukojo 100,000 pe-’ 
' zų ($1 lygus 3o0 pezų), T. 
Raubienė — 30.000 pezų,

ir kitų priežasčių, bet gana . , . _ . ...
to, kad pasitarimai buvo • ve^iau ir kitą. Taip nelaimin- 
staigiai nutraukti. Kodėl jie1 J?s?s Alfonsas, netekęs a- 
dabar taip staigiai buvo vėl kiejų k°jų^ kentėjo, kol ji 
pradėti, galima spėti visaip. į Brazilijos žemė priglaudę

— Nu. o ką mūsų prezi- j an^inol° PO1^S\°-.
dentas sako? ! Pauliukomų seimą buvo

— Amerikos prezidentai, j ^au?* *r v*s* j°s nariai ap- 
tėve. retai apie užsienio po-p’"“• sišvietę, baigę mokslus. Bro-
litiką pasisako, nes ji visa-i !*? Pranas bolševiką buvo
da slepiama, čia veikia tarp-i ’®ve^tas Į Sibirą ir net nepa- 
tautinė Amerikos žvalgybarenčiamose sąlygose mirė. 
ČIA. kuri viešai nesirodo, i Scs"?.Ona. I!utkle™ gi™- 
Galimas daiktas, kad ir šitie į na . ^ca5°^’ ^lta sesUo 
pasikalbėjimai su kiniečiais

1 buvo jos suruošti.
— O kaip Amerikos žval-

gyba galėtų prieiti prie ki
niečių?

— Ji galėjo tik planus su
daryti, o su kiniečiais sueiti 
galėjo kiti.

— Tu čia tik spėji.
— Bet aš remiuos tam tik 

rais daviniais, tėve. Štai 
pereitą vasarą jugoslavi 
ambasadoje Varšuvoje bu 
vo suruoštos diplomatų su 
gertuvės. Amerikos amba 
sadorius Stoessel tenai prie 
jo prie Kinijos atstovo Le 
Yang ir užvedė su juo kal
bą. Apie ką jiedu kalbėjo 
kiti negirdėjo. Bet vėliau A 
merikos ambasadorius nu 
važiavo Į kiniečių ambasadi 
ir tenai tarėsi su Kinijos am 
basadorium. šiomis dieno
mis Kinijos ambasadoriuu 
atvyko Amerikos ambasa 
don, ir čia tiedu vyrai nuta 
rė pradėti oficialius posė 
džius, tik jau ne Lenkų Kui 
tūros Rūmuose, o savo am 
basadose, pasikeičiant.

— O kodėl lenkų kultūr- 
auzėj negerai?

— Todėl, kad seniau tuo
se rūmuose lenkai įtaisyda
vo čiauptus klausyklius, ir jr 
žvalgyba klausydavosi,, ka? 
posėdžiuose kalbama.

— Nu, o kaip toks Ameri
kos susifrentavimas su Čai- 
nija patinka Maskvai?

— Maskva, tėve. piktina
si tais pasitarimais Varšu
voje. Juk ji dabar stengiasi 
pagerinti savo santykius su 
Amerika, kad rusams būtų 
lengviau kovoti su Kinija, o 
tuo tarpu Amrika tiesia tai

rutė Rušienė su savo vyru 
gyvena Australijoje, sese
rys Apolonija Putnienė ir 
Janina Žurauskienė ir bro
lis Vytautas liko Lietuvoje, 
o

inž. J. Gaidamavičius su J.; 
Mičiudu — po 50,000 pezų.i 
J. Čekanauskas pasižadėjo 
statybą pradėjus dar paau-i 
koti, Rauba žadėjo duoti vi- i 
sus elektros reikmenis. J.'- 
Švenčionis aukojo 5.000 pe-j 
zų, Pi-. Jonaitis įteikė loteri
jos bilietą, už kurį sumokėjo ■ 
2,500 pezų.

Lietuvių prašymas 

prezidentui

Didieji dienraščiai La j

~ brolis Edmundas gyvena Prensa ir La Nacion išspaus- J 
Anglijoje. Jo žmonos sesuo dino ištisai, o kiti sutrumpi-

ir estai. Tikime, kad prašy- Laisvės paminklo, kariniu 
mas bus išklausytas. orkestru, gražiomis valdžios

pareigūnų kalbomis, kuriose 
Argentinoje jau 4 metai į buvo reiškiama mums užuo- 

iškilmingai minima Paverg- jauta dėl mūsų krašto pa- 
tųjų tautų savaitė. Ypatin- vergimo.
gai pernai ji buvo iškilmin- J. Šiušis
ga su garbės sargyba prie

Bet visų labiausiai mus 
vargina paraginimai sumo
kėti prenumeratą. Tokių pa
raginimų vidutiniškai išsiun
čiame apie 50 kas savaitė, 
kurie kaštuoja 3 dolerius 
vien pašto ženklam. Pridė
jus vokus, popierių, neskai
tant darbo, susidaro kiti 3 

j dol, arba 312 dol. per me- 
; tus, kurie praryja net 62 su 
viršum metinių prenumera
torių mokestį. O Keleivio 
prenumerata ir taip jau la
bai pigi. /

Šia proga tenka pastebė
ti. kad dažniausiai raginami 
tie patys skaitytojai kiekvie
nais metais kiti net po du 
kartus. ’Atrodo, nesunku bū
tų gavus pirmą paraginimą 
pasižymėti laiką ir ir ateity 
sekti.

Anelė Dubauskienė dabar 
vieši pas savo sūnų Igną, 
Naujienų bendradarbį, Chi
cagoje. Rio de Janeiro liko 
artimieji giminės — Ignas 
Dubauskas, Sj. ir Edmundas 
Dubauskas.

Su velioniu Alfonsu teko 
mokytis vienoje klasėje Uk
mergės gimnazijoje.

:nų praeity, bet jeigu Ame
rika su Kinija padalytų ko
kią sąjungą, tai Sovietų Ru
sija atsidurtų tarp dviejų 
pavojingų priešų. Aš sakau 
’jeigu“ taip įvyktų. Tačiau 

man nesinori tikėti, kad A- 
merika to siektų. Aš ma
nau, kad Varšuvos pasikal
bėjimais ji nori tik pagąs
dinti Maskvą ir gauti iš jos 
daugiau nusileidimų.

— Nu, o kaip tu rokuoji. 
kas būtų, jeigu susiniautų 
du komunizmo milžinai — 
Sovietų Rusija su Kinija?

— Galėtų būti tokia sker- 
dynė, tėve, kokios pasaulis 
dar nematė. Bet man nesi
nori tikėti, tėve. kad prie to 
prieis. Kinija yia pavojinga, 
nes ją valdo desperatai. Bet 
Europos komunistai jau gal
voja ir kalba rimčiau. Jie 
matė jau du pasaulinius ka
ilis ir trečio bijo. Neseniai

nę ALOS Tarybos prašymą 
prezidentui gen. Ongania. 
Ten prašoma panaikint dek
retą. kuriuo pasirėmusi poli
cija, keičiant vidaus pasą, 
įrašo kilimo vietą URSS Li- 
tuania, vietoj seniau rašo
mos Lituania.

Tuo yra susirūpinę latviai

tų kraštų nepriklausomybę 
ir nesikiš į jų vidaus reika
lus. Visiems pripažįsta ly
gybę. Jų sąjunga, kuri va
dinasi "Varšuvos Paktu“, 
siūlo Europos valstybėm? 
sušaukti konferenciją ir pa 
svarstyti Europos saugume 
klausimą. Toks saugumas, 
aišku, turėtų būti Europos 
apsauga nuo "geltonojo pa
vojaus“, kitaip pasakius — 
nuo Kinijos. Kinija kol kas 
nesukalbama. Ji reikalauja 
tų žemių, kurios buvo užim
tos carų, o dabar sovietų 
valdomos. Aš manau, kad 
sovietai turėtų tas žemes Ki
nijai atiduoti ir ją patenkin
ti. Kinijai tos žemės reika
lingos, o sovietai gali apsi
eiti ir be jų.

— Maiki, aš tam neprie- 
šingas; ale aš pridėsiu, kad 
sovivetai turėtų pasitraukti 
ir iš Lietuvos. Tada būtu 
šventas pakajusf_ ir visi dibuvo jų vadų konferencija

Maskvoje, ir apie pasaulinę! pūkai galėtų dainuodami 
Kinijai savo ranką. Gali bū- revoliuciją jie jau nekal bė-į grįžti į kraįų. Važiuočiau ir 
ti, kad iš tų pasitarimų n i e- jo. Paskelbtas jų viešas pa-! aš į savo Plungę. Ai beč jur
ko neišeis, kaip nieko neiš- reiškimas sako. kad ’socia- 
ėjo iš buvusių 130 pasitari-listinės valstybės“ gerbs ki-

laif!

JAU IŠSPAUSDINTAS

'KELEIVIO“ 1970 METŲ

Kalendorius
Jį redaguoja Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

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

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
636 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

I

Šiaip ar taip, visos išlai
dos yra bergždžios ir niekam 
nenaudingos, bet mes vieni 
be skaitytojų pagalbos ne
sugebam ir nesugebėsim jų 
bent kiek sumažinti. Todėl 
didžiausias mūsų prašymas:

1. Keičiant adresus, pra
nešti ir senąjį adresą;

VISŲ PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI 

Kaip jau esame skelbę, dabar metinė Keleivio kaina

yra $6.00. Jo atskiro numerio kaina 20 centų.

2. Pakeitus adresą, pra
nešti jį ne tik paštui, bet ir 
mums, ir

3. Mokėti prenumeratą, 
nelaukiant raginimų. Ge
riausia mokėti kiekvienais 
metais vis tuo pačiu laiku.

Laukiame Jūsų paramos.
*<

Keleivio administracija

I

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

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

Lietuvių-anglų kalbų ž»- 
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $700.

Introduction to 
Lithuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.
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MOTERĮ SKYRIUS

DAINA
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Biafros moterys grįžta į savo namop, civiliniame karui 
Nigerijoje pasibaigus. Nors centrinė Nigerijos valdžia 
tvirtina, kad ji Biafros sukilėLiams i^keršinsianti. bet 
Vakare korespondentai iš ten praneša, kad nugalėtoje 
kariuomenė siautėjanti po užimtą sritį, žudanti vyrus ir 
prievartaujanti moteris, o daugybė gyventoju, ypač vai
ke, dar ir dabar miršta hadu. nes jy nepasiekia nei vaka- 
rieėie siunčiamas maistas, nei stebėtoje akis.

Teisės patarimai
Advokatė dr. M. ftveikauskienė sutiko atsa 
kyli | Keleivio skaitytoje klausimus teises 
reikalsia. Tie Uausiaaai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at J
ankymus spausdinsime šiame skyriuje • 
I atike reikia pažymėti, kad esate Keleivio , 
skaitytojas. t

prašome siusti tiesiog š>*m j

Nr. L 1970 m. sausio 28 d.

Kainos nestovi vietoje ir 
dabar — jos vis dar kyla.

Dr. M. Šveikauskas, Attornev ai Law. 
to-operative Bank Plaza 
1*64 Centre Street 
Boston, Mene. 0213*

ii
lUausbnas bankan padėtų pinigų yra

Tamstos sutaupyta, ar ne.
Įtarime dvejus namus: Patarčiau abiem sudaryti 

vienus mieste, kitus prie jū- testamentus. Tada atkristų 
ios — vasarvietėj. Abeji na- bet kuri abejonė. Vyrui ar 
mai mūsų abiejų vardu: ma- Tamstai mirus, viskas būtų 
no ir vyro. Santaupos banke tvarkingai palikta, ir nerei- 
taip pat abiejų vardu. Mano ketų tąsytis per teismus ir

KAILINIS PALTAS

Jeigu norite kailinius pal
tus ilgiau dėvėti, tai —

nelaikykite ant rankos 
krepšio ar rankinuko, atsu
kusios aštrius užsegimus j 
save; k

sušlapusi kailinį paltą at
sargiai nupurtykite ir paka
binkite ant pakabo ne per
daug arti krosnies ar radia
toriaus: kai išdžius, ener
gingai išpurtykite; sulipusių 
plaukų nekeikia šukuoti nei 
šepečiu, nei šukomis;

VIENUOLES NEBENORI
KLAUSYTI KUNIGŲ

JAV-se yra 176,000 įvai
rių katalikų ordinų vienuo 
iių moterų. Pernai 9,000 jų 
apleido vienuolynus, ir dalis 
jų ištekėjo. Užpernai iš vie- 

; nuolynų pasitraukė 4,000 
į moterų vienuolių.

Kodėl jos taip daro? Prie- 
i žasčių yra visokių, bet svar-! 
į biausia — ‘ vienuolės nebe- 
i nori būti vyrų-kunigų val
domos. Viena tokių vienuo
lių, 30 metų išbuvusi vienuo- 

S lyne, sako: „Nebegalima 
i pakęsti, kad kažkur klebo- 
i nijoj sėdėdamas vyras Įsa- 
i kinėtų jums 10 vai. būti li- 
j voie“. Taigi, kad jis kištųsi
! | smulkiausius reikalus.
if

Šiandien daug vienuolių 
i yra išėjusių aukštuosius

vyras via už mane 20 metų 
vyresnis ir turi du vaikus iš 
pirmos žmonos. Tie vaikai 
yra suaugę ir turi savo šei
mas.

Dabar klausimai:

Jei vyras numirtų pirmas, 
ar aš neturėčiau vargo su jo 
vaikais?

Ar man reikėtų mokėti 
valdžiai mokesčius, jei r.ėra 
:estamento?

• Ar aš galėčiau pinigus 
tuoj išsiimti iš banko, kad 
paskui nebūtų kalbų apie 
tuos pinigus?

Ar privalo mano vyras pa
likti ką nors savo vaikams, 
jeigu jiems jų netrūksta?

Mano vyras yra senos iš
eivijos lietuvis, aš pati esu 
dypukė. Lietuvoj tarnavusi 
ministerijoj.

Skaitytoj*

Atsakymas

Niekas regalėtų Tamstai 
užtikrinti, kad, vyrui mirus, 
neturėsi vargo su jo vaikais.

Buvusi aktorė Jean Peters. 43 mokslus, dirbančių Įvairiose
PaSke,bė ^lia^;.sky-i mokyklose. Jos skundžiasi, Namų reikalu; Jeigu jie 

yra abiejų vardu, kaipo vyrorybę bylą savo vyrui biiionic kad yra mokvklų. kurioms 
riui Hovardui Hughes. 64 m. vadovauja nieko apie švieti- 
antžiaus, su kuriuo ji buvo su
situokusi prieš 13 metu. ir ža-

! ūanti vėl vaidinti.

mą nenusimaną kunigai, ir 
dėl to jos su jais turinčios
vargo, žodžiu, vienuolės 
protestuoja dėl to, kad jų 
ordinų tvarka pasenusi.

SUKNELĖS VĖL ILGĖS Jau buvo rašyta, kad Ka-
Suknelių jau daugiau''£e^.Ii*, PT 
..P’ieslno kardinolui Mclnty- 

re ir pačios nustatė, kokius 
drabužius dėvėti, kada mels
tis ir t.t.

Sala, 
Miatanti ft—b. trumpinti nebegalima, nes, 

jas dar kiek sutrumpinus, 
jos būtų jau iš viso nerei
kalingos. O mada vietoj sto
vėti negali. Kas beliko da
ryti? Reikia vėl sukneles il- Apie 300 vienuolių ren- 

sukurti savo atskirą

turėti nereikalingų išlaidų.
pridulkėjusi paltą leng- 

Kitaia klausimais: Pavel- vai išmuškite bambukine ai
dėjimo mokesčius reikia ba elastinga lazdele; jei kai- 
mokėti valdžiai (inheritanee I ? labai pridulkėjęs, išties

kite ii ant skuduro arba pa
klodė' šerstim i apačią ir iš-

taxes) ar yra testamentas, 
ar jo nėra. Yra išimčių, pav., 
nereikia mokėti paveldėji
mo mokesčių už namus, ku
riuose vedę žmonės gyvena 
(domicil), jei tie namai yra 
abiejų vardu, kaip vyro ir 
žmonos. Už kitus namus, 
kaip pav., vasarvietę, juos 
paveldėjus reikia mokėti 
mokesčius. I

Paveldėjimo mokesčiai 
nuo paliekamų santaupų 
priklauso nuo to, kiek tų pi
nigų yra, kas juos uždirbo 
ir pan.

Tamstos vyras neturi tei
siškos pareigos palikti tuno siūkite ji paklode arba idė- 
savo vaikams. Tačiau, jeigu kitę i popierini ar plastikini 
iis nepalieka testamento, maišą ir pakabinkite spin- 
kuriame aiškiai pasako, kad toje:
jis nieko nepaliekąs savo

muškite energingiau;

niekuomet rekabinkite 
kartu dažyto kailio su neda
žytu :

rekabinkite kailių ant nu
baltintos sienos: kalkės ga
dina kaili;

spintoje kailis turi kaboti 
pakankamai laisvai; 
šingu atveju susivels 
kas;

pne-
plau-

neapibarstvkit kailio naf- 
tali. u ir nedėkite jo Į skry
nia <»rba i sofos vidų, o ap-

vaikams. tada paprastai kv- 
la ginčai, reikalai atsiduria 
^eismuose, ir niekas iš anks
to negalėtų pasakyti, kaip 
tie reikalai baigsis.

tačiau, ieigu kailiai buvo 
laikomi skrynioje ir labai 
susigulėjo. patrinkite juos 
drėgna minkšta kempine, 
kol plaukeliai sudrėks. o po 

• to nakabinkite. kad išdžiū-
Patariu pasitarti su rieti- tų. ir gerokai papurtykite, 

niu advokatu ir sutvarkyti
reikalus, kol dar laikas, kari "J-----  "
išvengtumėte vėlesnių nesu- __
sipratimų.

RAGINA GYDYTOJUS 
ĮSPĖTI MOTERIS

Federalinė maisto ir vais
tų priežiūros Įstaiga (tetarė 
gydytojams Įspėti mūteria, 
kurios nėštumui išvengti 
vartoja specialius vaistas 
(pilte), kad ne gali joms ir 
pakenkti: gali būti venų už
sikimšimo priežastimi, su
gadinti inkstus, paskatinti 
vėij, diabetą ir kt

Mokattninkai tuo reikale 
nėra vienos nuomonės. Vie
ni aiškiai sako, kad nėštu
mui išvengti vaistai yra ža
lingi, kiti Mitina priešingai, 
trati kad kol kas nėra 
Munkamai duomenų tarti 
paskutiniam Milui, todėl 
reikia dar ketsffes metas 
palaukti, Ims tietutetai pra-

dėti vartoti tik prieš kele
rius metus. Jų veikimo pa
dariniai dar tik vėliau tepa- 
aiškės.

Vartojančių tuos vaistus, 
yra milionai moterų. Jei vė
liau pasirodys tų vaistų ža
lingi padariniai, kas dėl to 
bus atsakingas? Todėl mi
nėta Įstaiga ir prašo gydy
tojus paaiškinti moterims, 
kad jos darančios rizikingą 
veiksmą.

MIRĖ 116 METŲ
i

Mirė seniausia anglė Ada 
Roe, sulaukusi llė metų am
žiaus. Pagal ją, geras išauk
lėjimas, darbas, gera nuotai
ka ir kasdien pusė kvortos 
pieno — laidas ilgai gyven
ti.

*. .. m ,. , , _ .. . giasi sukum savo atsginti. Tokus madų kūrėja, Rad kardinolas ne.
jau ir siūlo. galėtų kištis į ju reikalus.

Madingiausių irtergaičių Savo teisėms ginti vienuo- 
apsiaustai dabar yra iki patį lės yra jkūrusios savo sąjun- 
žemės. Baidykliškai atrodo, j gą, kuriai jau priklauso a-
Nėra abejonės, kad kitą se-1 pie 2.000 narių, 
zoną jie bus jau trumpesni

Kita naujovė — kojinės 
bus išdažytos visokiais mo
derniais fantastiškais pa- 
paveikslais.

KAIP UŽDEGTI CUKRŲ?

Pabandykite degtuku už
degti cukraus gabalėli, ir 
tuoj Įsitikinsite, kad jūsų 
pastangos eina veltui: cuk
rus tamsės, lydysis, bet ne
degs. O dabar palieskite jjį 
degančia cigarete, ir cukrus

Aplamai tariant, ir vie
nuolės nebenori būti kitų 
valdomos. Ir jos nori pačios 
būti už save atsakingos ir 
todėl turėti telsę pačios tvar
kyti savo kasdieninius rei
kalus taip, kaip joms geriau 
atrodo.

ir žmonos, vyro mirties at 
veju namai tektų Tamstai.

Santaupų reikalu: Jei vy
ro vaikai nutartų kreiptis Į 
teismą, kiltų klausimas, ar 
sutaupyti pinigai buvo vie
no vyro ar abiejų uždirbti 
ir sutaupyti. Jei pinigai yra 
vien vyro, teismas turėtų 
spręsti, ar vyras „dėjo“ san
taupas Į banką abiejų vardu 
vien savo ”patogumo dė- 
liai“. arba rorėdamas (in- 
tending), kad tie pinigai bū
tų abiejų naudojami, kol 
vyras dar tebėra gyvas.. Se
kančios aDlinkvbės būtu pri
imamos dėmesin: ar tik vy
ras ar abudu "laikė“ ban
ko kryputes: ar vien vyras, 
ar abudu „dėio“ pinigus i 
banka ir „ėmė“ ninigus iš 
banko, ir panašiai.

Nežinau, ar Tamsta dir
bi ar dirbai; taip pat neži
nau. ar dalis abiejų vardu

ABORTŲ TARPININKAI

OLANDŲ VYSKUPAI 

PRIEŠ CELIBATĄ

kad būtų leista vėl eiti kuni
go pareigas.

TokĮ nutarimą vyskupai 
padarė po to, kai kunigų ir 
pasauliečių tikybos r eikalų 
taryba nutarė reikalauti pa-

Knygos
jaunimui
BITĖS, parašė Liuda Ger- 

manienė. Daug gražių Z. 
Sodeikienės iliustracijų, kai
na $3.50.

KREGŽDUTĖ, I dalis (va
dovėlis). parašė A. Rin- 
kūnas. 119 psl., kaina 
S2.75.

Čia abortai draudžiami, 
ir daug jų daroma Įvairiu 
nemokšų slaptai. Tai paska
tino sumanius asmenis 
Soringfielde, Bostone ir 
Hartforde Įsteigti The Lon- 
don Agency. kuri tarpinin
kauja norinčioms padaryti
abortą. Jos atstovas sako. r„ 
kad bus tarpininkaujama, ^ARDziO PULKAS, apsa- 
tik tais atvejais, kada pydy-; kymėnai,_ Paraše , . 
toiu bus pripažintas aborto! *a»vorytė, 157 psl. kai- 
reikalingumas. Agentūra ža-; na *2.00. 
da per kelias valandas na-; BALTOSIOS PELYTĖS 
rūpinti pasą ir kitus kelio-, KELIONĖ Į MĖNULĮ, 
nės dokumentus. Ji susitars] parašė Danutė Bindokie- 
su privačia ligonine Londo-J nė. 53 psl., kaina .... $1.50 
ne, kur bus padarytas abor- j
tas, ir pasveikusi moteris, TRYS SAKALAI. Alf. Vam- 
bus gražinta namo. Žinoma,] buto. 15 pasakų ir padavi- 
visa tai bus atlikta už gerą] mų, 186 psl., kaina.. $2. 
atlyginimą. j MEŠKIUR/ s RUDNOSIU-

i KAS. eiliuota pasaka, para
šė Vytė Nemunėlis, labaiGYVENIMAS LABAI 

PABRANGO
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina ............. $3.00.

______ o____ __________ Olandų katalikų vyskupai
tuoj užsidegs. Čukru užde- nutarė, kad vedę vyrai ga- naikinti kunigų celibatą ir 
gė smulkios cigaretės pele- lėtų būti kunigais ir tiems leisti kunigams vesti, jeigu j 
nų dulkelės. į kunigams, kurie jau vedė, kas iš jų to nori. j

Statistika rodo, kad per-, 
nai gyvenimas pabrango:
6.127c. Tiek dar nebuvo pa
brangus nė vienai iš pasku- BALTASIS STUMBRAS, 
tinių 20 metų.

Jei prieš 20 metų išleido-

premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė zlvaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.
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Vietinės žinios
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Ekskursijos į Lietuvą
vyksta

' - • A-

Skaute* židinietė* dėkoja (Z t
Bostono burmistras Kevin 

White lapkričio 28 dieną 
atidarė Kalėdų sezoną, tar-; 
damas kelis žodelius susi-- 
rinkusiems ir uždegė lem-į 
putes miesto rotušėje.

Po iškilmių burmistras j 
grįžo i City Hali ir sustojo 
prie. šiaudinukais puošiamos 
Kalėdų eglutės. Jis, nepa-, 
piastai sudomintas šiaudi- ; 
nukais, klausė apie jų garny- i 
ba ir kartu išgyrė lietuviškos 
eglutės išvaizdą.

Eglutė čia stovėjo ir lie
tuvius reprezentavo iki nau
jų 1970-tų metų, rodydama 
savo aiškų didelėmis raidė-i 
mis užrašą Lithuania. Jos 
meniškai šiaudinukais pa- 

. puoštą kūną stebėjo tūkstan
čiai amerikiečių.

Šis viešas pasirodymas 
pareikalavo ne tik daug dar
bo valandų iš Skaučių židi-; 
nio, bet ir ne vieno dolerio 
susidariusioms išlaidoms pa- • 
dengti.

Šia proga negalima p ra-’ 
leisti nepadėkojus organi-: 
zacijoms ir pavieniams as-’ 
menims, kurie atsiliepė į 
mūsų pagalbos šauksmą ir 
šiam reikalui aukojo: Ame-j 
rikos Lietuvių Inžinierių ir j 
Architektų S-gos Bostono i 
skyriui, davusiam $25, Sta-Į 
šalčiams — $20. L.V.S. Ra
movei, Lietuvių Bendruome
nei. Seniesiems Lapinams,; 
G. ir A. Stapulioniams, au- ' 
kojusiems po $10, G., Va-i 
kauzienei. B. šakenienėi —į 
po $5.

L.K.

Talentu popietė

Kviečiame visų amžių ta
lentingus jaunuolius ir jau
nuoles. kurie gali groti bet 
kokiu instrumentu, dainuo
ti, šokti, sakyti eilėraščius, 
iš Bostono ar iš kitur užsire
gistruoti dalyvauti seniausių 
lietuvių radijo programų N. 
Anglijoje 36 m. sukakties 
talentų popietėje, kuri įvyks 
kovo 15 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos sa
lėje.

Norintieji dalyvauti pra
šomi pranešti savo vardą, 
pavardę ir kuo jie gali po
pietėj pasirodyti. Pranešti 
reikia Valentinai Minkienei, 
502 E. Broadway, So. Bos
ton, Mass. 02127.

Tėveliai, paraginkite sa
vo vaikus dalyvauti popie
tės programoje, kad galėtų 
jie čia viešai parodyti savo 
talentus ir sugebėjimus ir 
tuo kitus pradžiuginti.

Daugiau informacijų ga
lite gauti telefonu 268-0489.

Visus kviečia užsiregist
ruoti —

Valentina Minkienė

M.I.T. ir Li

Šiaurės Amerikos tarpko- 
leginėse šachmatų pirmeny
bėse Montrealy dalyvavo 41 
komanda su 208 žaidėjais. 
Laimėjo Montrealio McGili 
universitetas. Bostono M.I. 
T. baigė šeštoj vietoj. Iš pa
vienių žaidėjų plasižymėjo 
Charles Koplik (MIT), lai
mėdamas antrą vietą.

Bostono tarpklubinėse 
(1969-1970) M.I.T. įpusėjo 
pirmenybes antroj vietoj, 
Lietuviai — trečioj (pa
brėžtina. kad Harvardo u- 
niversitetas liko ketvirtoje 
vietoje).

M.I.T. su Lietuvių I sužai
dė lygiomis. Tose rungtynė
se Algis Makaitis įveikė M. 
I.T. žymūną Charles Kop- 
liką, K. Merkis — D. Prat- 
tą ir Juris Ozols sužaidė ly
giomis su Larry Yeageriu.

Antrojo rato MET lygos 
rungtynės rasidės vasario 6 
dieną. Lietuvių I žais su 
Harvardo universitetu.

Meno muziejui 100 metų
Bostono meno muziejus 

vasario 4 d. iškilmingai mi
nės savo 100 metų sukaktį. 
Iškilmėse dalyvaus aukšti 
vietos valdžios areigūnai.

Ta proga nuo vasario 5 d. 
iki 13 d. muziejuje galės vi
si veltui lankyti secialią a- 
rodą. kurioje bus dar čia 
nematytų kūrinių.

Nauja* dangoraiži*

Federalinis rezervo ban
kas statys 45 aukštų namą 
prie dabartinės Pietų Bos
tono geležinkelio stoties. Jis 
atsieis 45 mil. dolerių. Mies
tas gausiąs iš banko mokes
čių per metus $715.000 dau
giau, negu dabar gauna.

Statys nauja* mokykla*

Majoras White paskelbė, 
kad šiais metais bus pradė
ta statyti 12 naujų mokyklų. 
Pagal esamą planą dar nu
matyta statyti 21 mokyklą. 
Joms statyti dalį lėšų mies
tas gauna iš valstijos.

Literatūrine popietė
Praeitą sekmadienį Tau

tinės S-gos namuose buvo 
ateitininkų sendraugių po
būvis, kurio metu V. Kul
bokas skaitė paskaitą apie 
religinę poeziją, o svečias 
poetas Leonardas Andriekus 
paskaitė pluoštą savo nau
jausiųjų eilėraščių.

L Vasyli
New Yarke

Smuikininko Iz. Vasyliū- 
no koncertas Town Hali, 
New Yorke, bus vasario 1 d. 
5:30 vai. vak.

ve
Dažau ir Taisau f

Namus ii lauko Ir viduje « 
Lipdau popierius ir taisau'

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKA8 

220 Savin H1D Ava.

Elood Stjuare 
Hardware Co.

■■namais H. 1. ALKIU 
SSB KAST MtOADVVAT 
SOITTH BOSTON. KASK 
TBLRtONAB AM S-41SI 

Meore Salai

TsL CO 5-5M4
ngąąągn

SSn

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

gegužės 25 <L, liepo* 20 d. spalio 7 d. 

Kaina $091.00

Vietų skaičius ribote* — Nesi vėluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
300 We*t Broadway,

South Boston, Mas*. 02127 
Telefoną*: 266-8704

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Vasario 15 d. 2 vaL popiet 
Alto rengiama* Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
paskelbimo sukaktie* minė
jimas Šou Bostono Lietuvių 
Piliečiu draugijos III auki
te salėje. * * *

Kovo 13 d. Jordan Hali 
salėje Baltų Draugijos kon
certas, kurio programą at- 
’ieka estas tenoras H. Rii- 
vald. * » »

Kovo 15 d. 4 vai. popiet 
5o. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir gra
žuolės balius.

» » •

Kovo 22 d. So. Bostono 
Lietuviu Piliečių dr-jos salė
je Baltijos ir Žalgirio tuntų 
Kaziuko mugė.

♦ * #

Balandžio 12 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Lietuvių radijo Lais
vės Varpo koncertas, kurio 
programą atliks Montrealio 
vyrų oktetas

« • «

Balandžio 24 d. Jordan 
Hali salėje Baltų Draugijos 
koncertas, kurio programą 
atlieka pianistė J. Rajaus- 
kaitė-šiušienė.

Moteris, senukė, be Šeimos, 
kuri norėtų gyventi, kur nėra 
sniego ir maža lietaus, prašoma 
atsiliepti:

Mr. J. Davidson,
1212 N. Hansas,

EI Paso, Testas. 79902.

Nori susipažint
Ieškau gyvenimo draugo nuo 

56 iki 60 metų amžiaus, gaH 
būti ir senesnis, toks pat vie
nišas. kaip ir aš. Turiu savo biz
nį. Vyras, kurio ieškau, turėtų 
būti prasilavinęs, kad sugebėtų 
mano biznyje tarpininkauti. At
sakysiu į rimtus laiškus. Rašy- 
ti Keleivio adresu: Keleivis 
(Atiduoti L.M.), 636 Broadvay, 

So. Boston, Mass. 02127.

DRAUDIMO AGCNTORA 
Atlieka Įvairių rMlų

Kreiptis asai 
BRONIS KONTR1M

So. Busteu, Mam. 02127 
Tek AN 0-1701

•mssMUMSSsssssNSMUsaasssasm
4. J. NAKAKSY

Reni Estete A Insorane 
221 Coonty Club Rd> 

Neirtom Ceatre, Msas. 0210 
TaL TO 1MB
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NENUSIMINK11C!
Galima pagelbėti sergantiem 

reumatą, raakų ar kojų 
autis, nutirpimą, jaučiant 
vnrgj.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa* 
sėkmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PRO01CTS
Nerth Sta„ P.O. Boa 0112 

Nemirk. NJ. 07105

RADIJO PROGRAMA
Sūriausia Lietuvių Radfy 

Programa Naujoj Anglijo 
ą stoties WLYN, 1360 Irt 
lociklų ir ii stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 VaL <He 
ią. Perduodama: VėHa—fc 
o s šautinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
įon ir Magdutės pasaka

Rtatfo reikalais kreiptis I 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvą. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN R-0489. Ten gauna 
man ir <eWvia

Ką tik gavome:
( Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.06.

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio eilėraščiai,;

> Prano Gailiaus iliustruoti,
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Varpas nr. 9,220 psl. rašo 
per 2C autorių, šis žurnalo 
numeris yatirgai įdomus, jo 
kaina $2.50.

Po Dievo antspaudai*
Vytauto Didžiojo godos. Le 
onardo Andriejaus eilėraš 
čiai, dail. Telesforo Valiau: 
iliustruoti, 106 psl., Kain; 
$3.00.

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

šeštoji pradalgė, literatu 
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.15, kietais $3.7£

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

Lietuvių Radijo 
Valanda j

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Avė, Broekton, Mass. 02402. Tel 586-7209

Laisvės Varpas

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau M amt y tarnauja beturiu visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių

PIGIAUSIA 
DOVANA MOŠŲ

MAŽIESIEMS
Mūsų skurdi literatūra 

maiiesisSM praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindskienė* knygelė 
"BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ j MĖNULI“.

Jos kebą $1 JO Paskn- 
bėkit pradžiuginti savo vai
kas, nupirkite jiems tą Įmy
gsiu. Ji gaunama ir Keleivio

■aanaPssąMlMamaaaaMsas

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai K Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "Tlm Cemutery o# Na
rtams fci tks Sibsrian Tund- 
ra*, 112 psl., kaina $1.75.

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

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

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

Milfordo f atvės elegijos,.
kad Keleivio administraci į 
didelį susidomėjimą sukėlęs' 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.

Draugas don Camillo, ’
įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

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

Ošiančios pušys, Halinoe
Didčiulytės - .Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy-i 
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

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

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudė ir Ugujs pašalpą, kuri yra
pigi, nes, SUSIVIENIJIMĄ S urieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra k saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gaH gauti įvairių klasių reikaUnginusias 
apdraud— nuo $100.00 ik, $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę — Ea. 
domueut Ine ui sars, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudę: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metei—.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų neriama. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje beturiu kolonijų. Kreipkitės 
» kuopų veikėjus, ir jie pisčiau paaiškins apie

u*.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu

* <1 s, t i.r.

$07 Waet30th Street, New YorUN V. 10001

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdėmių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mėsų rh—iu—iuim bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia probleiaa.
^NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kėvoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $S.OO 
Adresas:

7722 George Street, LaflsB^MoutreaL 690, Quebec, CANADA

imkit Ir skaitykit 
Kipre BšelMa

TERORO B VERGUOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA
Joje smulkiai aprašyta 

toe vergą stovykist, kurio— 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, gfantaėa ir 
draugai Knygos kaina — 
75 centai.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
ose pradžiuginti gražia do
vana — Vytas Nemunėlio 
rtk ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai j—i trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Ta* ro
do, kad tie, kuriem* knyga 
skiriama, jų tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite tavo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

BUVO $4, DABAR ITK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje

Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

Nandingiagsa skelbtis Keleivyje!
eo— mueoouoooeeooooaer

i
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Vietines žinios
i Padėk*įdomi koma Kultūros klubo j Pakaito War Memorial

? «
Šį šeštadienį, sausio 31d.! auditorijos vardą Jau jaUgejj metų Bosto*

7:30 vai. vak. Tarptautinio Q . p^dentU! dam?o-'no lituanistinę mokyklą ne- 
lnstituto patalpose (2871. ,erJ„!?L , retai paremia įvairios orga-patalpose 
Commonwealth Avė.

ir, /trr, frrrrrrrrr**--***-**---**-*--**'*-****-****—-*-***•*

s Girdėsime D. Mongirdaitę

Lietuvos nepriklausomy 
bes paskelbimo

F

SS

"i 5
F;

i

(387i .*.retai paremia įvairios orga\ įaizio prieš kelerius metusi . K n ®
....................... , . _ b,us buvo pastatyti dideli rūmai! nlzac,JOS lr «“wm“ asme’
i P11I9^V u-8 me“>! Bosl“’: su didžiulėmis salėmis teat-1 n^. . ......
! no LB Kultūros klubo susi-, ..... ... T.-„ u., i šiais metais Lietuvių Inz.

[±XiD^Td i ė"kTt kUripraeu Ihd-• ! vo ■ * Arch. S-gos Bostono sky-
bthtaaieių, sausio -4 a., kun. Antanas Paskųs kalbės; Dabar tie 1 naus valdyba, kūnai pirmi-

sukakties neseniai
minėjime vasario 15 d. 2 • ro sūnaus, o mažoji Kristi- pražūtis’1 *“ ’* eJlm ‘ ““ mirf *° bu'’ Bostono majo- 
vai. popiet So. Bostono Lie- į nėlė su Andriuku — mažo1 1 ro‘ J°"n Hynes vardu
tuvių Piliečių draugijos sa-; broliuko. Visi tuo klausimu susido-; John B. Hvnes C’vie Audi-’
Įėję meninę programą atliks! Motina ir naujagimis jau-: mėję kviečiami atsilankyti. Į torium, nes Hynes buvo tų 
solistė Daiva Monerirdaitė.; " i i lūmu sumanytojas.

LIETUVOJE GALITE 

NUPIRKTI BUTĄ

Kaina:
1 kambario — $l,750-$2,250
2 kambarių — $.3,000-83,500
3 kambarių — $4,000-$4,500

Tuoj jmokėti $500. Galutinė 
kaina bus nustatyta, kai butas 
bus gautas ir Vneshposyltorgas 
mums praneš.
COSMOS PARCELS EXPKESS 

3.31 W. Broadivay 
So. Boston. Mass. 02127 

Tel. 268-0068

ninkavo inž. J. Rasys, mūsų 
mokyklai paskyrė 200 do
lerių auką.

Už tokią didžiai vertingą 
paramą nuoširdžiausiai dė
kojame.
Bostono lituanistinės m-los 

tėvų komitetas

rūmų sumanytojas
Mok. V. Kleinienė pasveiko

Bostono lituanistinės mo
kyklos mokytoja Vida Klei- Į Prieš kuri laiką buvo sun-
rienė buvo sunkiai susiigu- gargusi Bostono drą
si ir atsidūrusi ligoninėje.

Neturintieji JAV piliety- čiui Mass. General ligoninėj i Tuo metu mokykloje ją pa-: mos sambūrio narė Irena 
bes turi iki sausio 31 d. už- buvo padaryta akies opera- i vadavo jauna mokytoja Al- Žukauskienė ir paguldyta li-
pildyti tam tikrą kortelę ir cija. Operacija gerai pavy-' dona Dabrilaitė. V. Kleinie- ^oninAn Dabar iau orižoi Beatričė Kerbelienė pri-
ją įteikti (paštu nesiųsti) ko, ir ligonis jau grįžo na- nė pasveikusi šį šeštadienį g * ' S ' įimta į Tufts universitetą
pašto ar Imigracijos įstaigos mo. Lir kime visiškai atgau-, jau vėl pradeda darbą mo- i namo- Linkime vėl geros į ruOgįįs dramos daktaro
tarnautojuL . ti sveikatą. kykloje. . { sveib|tos ir nąštaikos. i laipsniui. j

solistė Daiva Mongirdaitė.j čiasi gerai 
kuriai akomponuos dr. Vy-; Nuoširdžiai sveikiname
tenis AL Vasyliūnas.

SVARBU NEPIUEČ1AM!

i laimingus tėvus, senelius ir 
į visą skautišką šeimą.

Sirgo inž. E. Manomaitis
inž. Eugenijui Manomai-

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos „Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ja galite 
gauti už $2.0u.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Miibory SL

WORCESTER, MASS.

TaL SW 9-2868

oficiali jstai. 
ri siunčia 

tiesiog iš Worces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi. 
joe valdomas sritie. Čia kal- 

lietuviškai, pataraau-
ggę«t>i jy sąžiningaL• _  •« • •greitai n

Čia
šių importuotų ir 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Sviklienė

Sirgo I. Žukauskienė

B. Kerbelienė ruošiasi 

doktoratui

Josiah Spaulding, 48 m. amž., 
buvęs Mass. respublikoną par
tijos pirmininkas, pasiskelbė 
statysiąs savo kandidatūrą j se
natą ir tuo būdu varžysiąsis su 
Edvardu Kennedžiu.

aramgoragss&gggaggsssraea

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivi. Jo kaina 

metams $6.00.

UŽSAKYKITE GIMINĖM 

AUTOMOBILIUS!

Pranešame savo klientams, kad 
iki vasario 28 dienos 

galite užsakyti į Lietuvą 
automobilius

ZAPOROŽEC ZAZ 066
(43 arklių jėgos)

Paskubėkite užsakyti
COSMOS PARCELS EXPRESS 

331 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Teleion&s: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan

s
Dr. J. Pasakamio

1 p e d i n i s
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais š anksto susitariu* 

447 BROADIVAY 
South Boston. Mase

TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDGKIUTŽ)

OPTOMETRISTR
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADIVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis < Co.
-4EW£LERS— 

Laikrodžiai-Deimaatal

Elektros Prietakai 
; a&psetinirai taikome laflinilll—

tiedu* papuoialua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpiidome gydytojų ra 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reft vaistą — eikit į lietuvišką vaistiaų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

982 S W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nao 9 raL ryta iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir

jooooooo

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

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

Skambinkite v

268 - 4662,i

t -4- r u -tL

Geriausi* dovana! 
Dovanokite savo drau- 

Paragink savo pažįstamus'ir bičiuliams metinę

i

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 Weat Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

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

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

viri $173,000,000

Tai veltui
.£» J • .}•

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gaU jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktą taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa* 
keisti? O gal norėsite j ūsą burnerį pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų pa tarna v tam

GE 61204

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metama $6.00.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mase. 01604 
Tet 7983347 

Tiesiai ii VVorccsterio siua- 
į čiam įvairius siuntinius į Lieta, 
vą ir kitas Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap> 
avė, maisto ir pramonės gaad- 
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 

[j prekių iš kitų kraštų visai še- 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigu ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 

: i sumokėsite pinigus, o giminiu 
ten vietoje galės pasirinkti aš* 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti

Keleivio prenumeratą. Jums 
atsieis tik $6, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
ka* savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins. 

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP-
kuriam vadovavo velionis 
J. Vaičaitis, veiki* ir toliau 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

IS BOSTONO S LIETUVĄ 
b.

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.

Atidaryta darko dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. 

'Į gimines čia pas save į svečius „ ® šeštadieniais ,
« nuotaikiam ,p»igyve.i«.i. ooo 8 T.L ry to iki 2 ..L p.p.

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

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 266-0068

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

{STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar j a • a atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) UraieaK 
belaukiant —. bo jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo
8—12

390 W. Broadvray 
So. Boeten, Mete. 62127 

Telefonas: 2684764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomoato


