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P. Vietname generolai, pamiršę 
frontą, vienas kitą verčia

Pietų Vietnamo generolai verčia vienas kitą, visai 
pamiršę, kad jų svarbiausias uždavinys kovoti su komunis
tais. Šiandien jų priešakyje yra gen. Minh, o kas bus rytoj 
nežinia. O Washingtonas suka galvas, kas toliau daryti-

Garbėtroškos P. Vietna-' nedrįstama, nes bijoma, kad 
mo generolai praeitą savaitę! gali Į karą įsitraukti Kinija 
ypatingai buvo veiklūs, bet bei Sovietų Sąjunga, o tada 
ne fronte, o vienas prieš kitą jau prasidėtų "didelis ka- 
maištaudami. Jų stipriausias ras“-
vyras gen. Kharh vieną die-1 žodžiu, pasirinkti tą ar 
ną buvo vyriausiu vadu. kitą! kitą sprendimą nėra lengva, 
dieną buvo nuverstas, o po
to vėl valdžią atgavęs. Pa-

bet tai padalyti reikalainga. 
Dabartinė JAV vyriausybė
Vietnamo bylą paveldėjo, ir 
tas paveldėjimas jai sudaro 
didžiausio galvosūkio.
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galiau pasidavė ir turės ap 
leisti kraštą, jeigu neįvyks 
dar kokių netikėtų įvykių.

Kol kas generolų priešą-i
ky laikinai stovi gen. majo- \ Erdvėlaivis Ranger 8 
ras Tran Van Minh. bet ar
ilgai? Gal jau rytoj būrys j mgnuK
kitų generolų jį nuvers. O J 
kai generolai tarp savęs ko
voja, aišku, tuo tik komunis
tai tegali pasidžiaugti.

JAV erdvėlaivis Ranger 
8 vasario 20 d. rytą atsimu
šė į mėnulį. Jame buvusieji 

u Wašningtonas vis suka aparatai suspėjo atsiųsti i 
galvas, kas toliau daryti? žemę 6,000 mėnulio nuo- 
Kariauti ar pasitraukti? Šis traukų, padalytų iš gana ai

xxr _

klausimas labai sunkus. A- 
merikai nebeduodant Pietų 
Vietnamui paramos, jis tuoj
būtų komunistų užimtas- Po' padarė 4.300 nuotraukų, 
to sektų kitos kaimyninės, j dabartinės mžnulio fo. 
valstybes, ir tuo budu komu-, t afijos labai aiškios jo5e 
rustai įsigalėtų visoje ftctry-. „.atvti mėnulio , os ir 
cių Azijoje (Ttiailande. La- krateriai net takai kuriais 
ose. Kombodzijoje) gi ve- tekėo iakalniu lava bet> 
liau nužengtų dar toliau. moksiininkams jos dar vis 

Sunku ir kariauti, kai pa- reduoda aiškaus atsakymo.

ti. Panašus erdvėlaivis Ran
ger 7 buvo paleistas 1964 
m- liepos 31 d., kuris tada

Seco nd-cia=s postage paid at Boston. .Massachusetts

Viršuje keturi teroristai, kurie suimti ir kaltinami ruošęsi susprogdinti Laisvės Stovylą New 
Yorko uoste, Laisvės Varpą Philadelphi joje ir Washingtono paminklą Washingtone.. Vyrai — 
JAV negrai, o moteris — kanadietė.

Vasario 16-ji diena
Washingtone

Vasario 16-sios proga at
stovų rūmuose kalbėjo 65 
atstovai, o senate keliolika 
senatorių.

Princeton univ-tas 
gavo 27 milionus

Stanlev Jadvvin. 87 metu 
amžiaus moteris, mirdama 
paliko Princeton universite-

New Yorke našautas Malcolm 
| juodųjų nacionalistų vadas
į

Malcolm X, vagis, tapęs karingųjų negrų "Black mus- 
lim“ vadu, vėliau iš to sąjūdžio pašalintas ir sukūręs savo 
Afrikos-Azijos vienybės sąjūdį, nušautas New Yorke, 
kalbant negrų susirinkime.

pavardė Mai- Afrikoje gimė 36-ji 
gimęs prieš 39 ’

Ragina greit tartis 
dėl Vietnamo

Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Maurice 
Couve de Murville, kuris 
lankėsi Washingtone, kalbė-

Jo tikra 
col m Little 
metus Omahoj. negro bap- valstybė 
tisto kunigo šeimoje. Tėvas 
skelbė negrams — grįžti į 
Afriką. Motinos tėvas buvo 
baltasis. Tėvą suvažinėjo 
tramvajus, o motina dėl to 
neteko proto. Malcolm tada 
nebūva dar 6 metų- Tokioj 
padėty atsidūręs, jis pakly
do plačiame gyvenimo kely: 
gėrė, paleistuvavo, tapo nar 
kotikų vartotojas, vagis, at
sidarė kalėjimo durys.

Būdamas kalėjime, jis j

Afrikoje nepriklausomy
bės sulaukė ir buvusi Angli
jos kolonija Gambija. Ji y- 
ra Atlanto pakraštyje, iš tri
jų pusių apsupta Senegali- 
jos.

Tai pati mažiausia ir pati 
skurdžiausia Afrikos vals- 

.. i tybė- Jos gyventojų tėra 315. 
000. Tai negrai mahometo
nai.

Jos sostinė teturi 28.000
daug mokėsi, tapo "juodųjų £yveni-ojy- J°je tėra viena 
mohometonų“ pasekėjas. ■ Hgoninė, viena vaistinė ir 

Šiems mahometonams va- vienas viešbutis, 
dovavo Muhamed, gyvenęs' Kadaise čia buvo vergų 
Chicagoje. skelbęs, kad juo- Prekybos centras.- _ __ t v-r • i
aasis žmogus yra toDUiesnis 
už baltąjį, kad juodasis bu- tai žemės riešutai (peanuts).

V»»nafr\ itinfacs XVI CU3VV7 IUI

vo pirmasis žmogus žemėje, 
o baltasis atsirado vėliau 
kaip velnio "dovana“.

Užsikrėtęs Muhamad i- 
dėjomis, Malcolm atsisakė 
tabako, alkoholio, narkoti
kų. gembleriavimo ir kitų 
blogų papročių ir išėjęs iš 
kalėjimo tapo uolus "jodųjų 
mahometonų“ idėjų skelbė
jas. Jis apsigyveno Muham-

Jie sudaro 90 nuošimčių vi
sų pajamų-

. ------------------------------------- Lietuvos atstovo Juozo 27 mU d°!e^.Jos vyras damas televizijoje p'agiėžė? ™ad vjr būstinėje Chicago-
tys vietnamiečių karo vadai ar mėnulio paviršius yra pa-i Rajecko ta proga surengta-^ buv0 vaistų fabrikantas. jų kad reikia kuo greičiau tar- Je Pakeitė ir savo pavardę
daugiau tarp savęs kariauja, lyginamai kietas, ar ten tik' me priėmime dalyvavo ne- -vienintelis sūnus baigė Prin- tis baigti kara Vietname. E- į Malcolm X-Jis sake neap- ----- — i—j-. ----- • i—i • -... . . , kenčiąs net baltojo kraujonegu su bendru priešu. Pa 

šiol i 
sunaikinti

. V P!?esu' ^a' gilios dulkių marios, kuriose mažai aukštą valstybės de-; cetono universitetą ir netru- są. juo ilgiau bus laukta, tuo . e„ 7? -. .. 
galiau ir JAY iki šiol nebu- gali nuskęsti ir žmogus ir; parlamento pareigūnų, di- kus žuvo automobilio nelai- sunkiau bus priimtinomis ^ai:0’ -uns >ia J° kūne, nes

Admirolias Thomas H. Moorer 
paskirtas Atlanto Sąjungos lai
vyno vadu vietoje adm. Smith, 
išeinančio i pensiją. Moorer da. 
bar yra JAV Ramiojo vandeny
no laivyno vadas.

vo apsispręsta sunaikinti nutūpęs jo erdvėlaivis. Tam plomatinio korpuso narių, 
šaltinius, iš kurių komunis- klausimui ištirti dar bus at- senatorių, kongresmanų li
tų partizanai semia savo jė- eityje leidžiama daugiau to-l kt. Atsilankė pabaltiečių at-Į 
gas. Taip kariaujant nieką- kių erdvėlaivių su sudėtin- stovai ir. žinoma, vietos lie- 
da karo neįmanoma laimėti, gaiš prietaisais. Bet tikras ’ tuvių.
Bet pulti Šiaurės Y’ietnamą faktas, kad žmogus su savo Į

Senatorius John Mcflelan (vir
šuje) ir kongresmanas Wright 
Patman vadovauja komitetams, 
kurie žada pradėti tirti rakėtie- 
rių klausimą bankuose.

išradimais mėnulį jau pasie
kia.

Minimam alga $2,
savaitė 35 darbo vai.

A/L-CIO rengiasi 
I liam vajui — pakelti ma- 
, žiausią atlyginimą iki $2 už 
i darbo valanda ir sutrumpin
ti darbo savaitę iki 35 valan
dų.

Kardin. Cushingui 
padaryta operacija

Išsiskirstė nieko
nenutarusios

Jungtinės Tautos išsiskirs
tė iki įuders. ilgokai posė
džiavusios ir nieko nenuta- 

dide- rusios- Tebuvo vis ginčija
masi dėl statuto 19 str., ar 
jis taikytinas toms valsty
bėms. kurios nesumokėjo 
2 metų nario mokesčio. Jų 
tarpe yra ir Sovietų Sąjun
ga. Tas straipsnis sako. kad 
tokios valstybės netenka' 
balso. Sov. Sąjunga grasino 
išstosianti, jeigu jai bus at
imtas balsas.

Kardinolui Cushingui St- JAY’ pirma spyrė tą str- 
Elizabethos ligoninėje Bos- pritaikyti, bet vėliau su

I sąlygomis susitarti, kalbėjo fai . >ra ispnevartautojo 
;; kraujas (Mat. jo senele bu

vo baltojo išprievartauta).
Paskutiniuoju metu jis 

gyveno New Yorke. Dėl ne
tinkamo atsiliepimo prez. 
Kennedy nužudžius, jis bu
vo pašalintas iš "juodųjų 
mahometonų“ sąjūdžio. Ta
da jis sukūrė savo Afrikos- 
Azijos vienybės organizaci
ją ir pradėjo vilioti narius iš

, . . . ................."juodųjų mahometonų“. Ži-
už tai. ka djis pasisamdė ra- rūpinti kelias dešimtis mili-i noma, šie dėl to pyko. todėl 

onų naujų darbo vietų, o iš ' ' -
antros pusės bus suvartoja
ma ir milionai naujų gami
niu.

mėje.

lr čia draudžia 
užsiimti raganavimu

Roriezijos (Afrikoje) val
džia išleido įstatymą, drau
džianti užsiimti raganyste.

Po 15 metų bus 101 
milionas dirbančiųjų

Darbo departamentas skel
bia. kad 1980 metais JAY’ 
bu.- 101 mil. ir 400 tūkstan-

Y ienas baltasis lentpiūvės čių dirbančiųjų. Dabar yra 
direktorius buvo nubaustas 77 mil. Y’adinasi. reikės pa

ganių padėti sugauti vagį.

tone padaryta operacija, iš minkštėjo, nenorėdama kon-
plautas buvęs žarnose aug- flikto su Sov. S-ga. ir stengė-‘
lys. Ligoris sparčiai sveiks
ta

si tą klausimą nudelsti. Bet
Albanijos atstovas, sako. Ki- 
nijos paragintas, sumanė iš- w
provokuoti ir pareikalavo tą 7^ 
klausimą balsuoti. Jo pasiū-
lymas buvo 97 balsais at- Kubos diktatorius Castro suėmė 

Nežinomi piktadariai Va- mestas. savo patikėtinį Elov Gutierrez.
tikane išsprogdino bombą. Taip ir išsiskirstė JT, nie- tapusį Jo prieS, vadu. Golier. 
kun apdraskė namus, be* k0 nenutarusios.. Iki kito ir a-ktz
žmonių aukų nebuvo. Poli-(susirinkimo rudenį gal dar, ' gyv a‘ ,a
cija tą įvykį tiria. susitars ir dėl mokesčių- 1 Fta* ..._____A.

BANDĖ SPROGDINTI 
VATIKANĄ

NORĖJO SUSPROGDINTI

TAUTOS PAMINKLUS
Suimti trys negrai ir ka

nadietė moteris, kurie kalti
nami rengęsi susprogdinti 
Laisvės statulą Nevv Yorke. 
Laisvės varpą Philadelphi- 
joje ir VVashingtono pa
minklą Washingtone.

BAIGĖSI GE STREIKAS

General Electric bendro
vės Įmonių Lynn ir Everett 
(abi Mass.) darbininkų 28 
dienas tęsesis streikas pasi
baigė- Streikavo 6.500 dar
bininkų ne dėl atlyginimo, 
bet dėl darbo taisyklių.

Malcolm X nekartą sakė. 
kad jis būsiąs nužudytas-1 
Prieš kurį laiką buvo pa
degta.- jo namas, o vasario 
21 d. ir iis pats nušautas, 
kai pradėjo kalbėti 400 neg
ili susirinkime vienoje Man
hattano salėje Nevv Yorke.

Policija suėmė 22 m. neg
rą. kurį kaltina nužudžius 
Malcolm X. Tiek Malcolm 
X. tiek Black muslinų sąjū
dis negrų tarpe neturi dide
lio pasisekimo, bet dar ne
žinia. kaip visas tas judėji
mas pakiyps tolimesnėje ra
sinėje kovoje-

MILIONAI PRIEŠ 

SVEIKATOS DRAUDIMĄ
JAV Gydytojų Draugija

P. Vietname per 16 mėnesių 
pasikeitė 6 vyriausybės. Phan 
Huy Quat bu\o penktosios vy. 
riausvbės pirmininkas, praeitą 
penktadienį nuvertus tikrąjį P. 
Vietnamo '’bosą*4 gen. Khanh ir 
jo vietoje atsistojus gen. Tran 
Thien Khiem. teks ministerioišleido 7 mil. knygučių, ku- ...

riose rašoma prieš vyriausy-Į P’rn’’mnko kėdę apleisti ir 
bės draudimo planą. I Quat.
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Vasario 16-jai praėjus
Paskutinėmis savaitėmis vi?r mūsų politiniu veiksnių 

dėmesys buvo sukauptas Vasario i6-jai paminėti. Daugu
moje vietų tie minėjimai jau buvo, kai kur dar bus šį sek
madienį. Kiek yra žinių, tie minėjimai šiemet buvo sėk- 
mingesni. juose daugiau buvo dalyvių, daugiau surinkta 
aukų. Mums tai džiuginantis reiškinys. Tai rodo. kad 
JAV lietuviai dar nepalūžo, kad jie davė tinkamą atkirtį 
tiems, kurie rengiasi labai iškilmingai ir džiaugsmingai 
minėti Lietuvos pavergimo 25 metų sukaktį, kuriems, anot! 
Vilnies tuščiagalvio S- J. Jokubkos, vasario 16-ji —”darbo į 
žmonėms ir šiaip jau ūkininkams yra baisaus vargo pa- j 
skelbimo diena“, o visas nepriklausomybės laikotarpis—i 
”gėdingiausias Lietuvos istorijoje*1.

Šis darbas baigtas. O kas toliau? Mūsų bendrinės 
Lietuvos laisvinimu susirūpinusios organzacijos turi daug, 
svarbių reikalų, bet tarp jų via ii vienas svarbiausiųjų"1 
kurį tenka palyginamai greitai atlikti. O tai irgi — Lietu-, 
vos pavergimo 25 metų sukaktis.

Kaip jau žinome, okupantas šios sukakties proga Į 
rengiasi rodyti pasauliui policijos surežisuotą džiaugsmą, j 
aiškinti, kokia „laimė“ lydi lietuvių tautą sovietinėje ver- į 
gijoje ir kad tos vergijos mūsų žmonės jau seniai trokšte j 
troško, kad ją išskėstom rankom sutiko ir kad jie nepri-1 
klausomybės nenori nė sapnuoti. Jis kviečia net ir 
užsienio lietuvius toj šventėj dalyvauti ir būti tos "laimės“ , 
liudininkais.

O kaip mes tą sukaktį turime paminėti?
Pirmiausia reikia skubiai paruošti gerai aptartas pla

nas. nes sukaktis jau gana arti. Šią pavergimo sukaktį' 
reikėtų svęsti visiems pabaltiečiams kartu, nes tai visų . 
bendro liūdesio diena. Reikėtų panaudoti radiją, televizi-! 
ją ir amerikiečių spaudą šiam sovietų smurtui išaiškinti-1 
Reikėtų bent didesniuose miestuose surengti pavergtųjų 
tautų demonstracijas ir kalbėtojais pasikviesti žymesnius 
amerikiečius. Reikia paruošti sovietinę pavergimo politiką 
demaskuojančios literatūros. Aplamai, reikėtų panaudoti 
visus galimus būdus sovietiniam melui atskleisti.

Visa ta akcija turėtų eiti iš vieno centro. Tai svarbu.

Italijos policija tyrinėja Įėjimą į Vatikaną, kur sprogo 
bomba, kuri šiek tiek apdraskė pastatą, bet žmonių au
ku nebuvo. Manoma, kad bombą padėjo komunistai dėl 
to. kad Romoje buvo uždrausta vaidinti “Padėjėją“. 
Tame veikale kritikuojamas popiežius Pijus, kad jis ne
pakankamai gynęs žydus Antrojo pasaulinio karo metu.

Kas kitur rašoma
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A. JENKINS, Hawajuose 

IEŠKO VIETOS GYVENTI

Pacifiko vandenyne, apie 
už l.-voO mylių šiaurės rylų 
Australijos šone. yra Nauru 
sala. kurioje gana gerai ir 
sočiai gyvena virš 5.000 ge
rokai apsišvietusių gyvento
jų. deja, jų malonaus gyve
nimo gerlaikis baigiasi, nes 
baigiasi išsisemti vienintelis 
gamtos turtų šaltinis — fos
foro ištekliai. O grįžti prie 
senoviško primityvaus gyve
nimo niekas nenori nė užsi
minti.

Prieš, pusamžį ten gyveno 
saujelė žmonių beveik pri
mityviu gyvenimu, maitino
si vien tik paimių riešutais 
(coconuts) ir Pacifiko žuvi
mis. kiek jų galėdavo prisi- 
žvejoti primityviais įran
kiais-

Nauru salą atrado 1798 
m. Didžiosios Britanijos 
žvalgai, bet ją užėmė ir pa
sisavino 1888 m. Vokietija. 
Pirmojo pasaulinio karo me
tu ją užėmė ir valdė Austra
lija. gi Antrojo pasaulinio 
karo laikotarpiu ją buvo už
ėmę japonai ir valdė iki ka
ro pabaigos. Nuo 1947 m. 
nauriečiai gavo savivaldą ir 
buvo Jungtinių Tautų prie
žiūroje. bet Anglijos. Aust
ralijos ir Naujosios Zelandi
jos globoje.

Kadangi fosforinės me
džiagos šaltiniai baigiasi iš
sisemti. tai tiems tūkstan
čiams gerai gyvenančių gre
sia didžiausias pavojus-

Australijoje yra milžiniš
ki dykumų plotai, tai Aust
ralijos vyriausybė juos kvie
čia ten vykti ir įsikurti, bet 
pastarieji to nenori nė gir
dėti. res gerai žino. kad nau- 
įujiečių gyvenimo lygis yra 
daug aukštesnis, negu vieti
nių australiečių. Jie nebotų 
sunkesnio darbo, bet per
spektyvos žmoniškam gyve- 
į imui, bent iš pradžių, nėra 
žavingos.

Jie meiliom akutėm žiūri 
į Havajus ir jau teiiaujasi. 
ar negalėtų gauti geroką 
sklypą žemės kur prie jūrų 
kranto, kad galėtų tinkamai 
įsikurti. Deja. tokių sklypų 
čia teiraujasi pirkliai iš viso 
pasaulio ir bene daugiausia 
iš didžiojo kontinento, bet 
čia jų niekas neranda.

Nuo to laiko, kai Havajai 
visuotiniu piliečių balsavi
mu prisidėjo prie didžiojo 
kontinento — Jungtinių A- 
merikos Valstybių 50-ja 
valstybe, čia sugužėjo viso
kie spekuliantai ir išgrobstė 
kiekvieną sklypelį, kiekvie
ną žemės pėdą. Prie van
dens. ant marių krantelio, 
kur karklai siūbavo, kur 
vanduo liūliavo, ypač Wai- 
kiki paplūdimiuose, moka
ma po 75 tūkstančius dole
riu už keturkampę pėdą, o 
už sklypą — milionus pabe
ria.

Havajuos paprastam dar
bininkui jau nėra vietos: čia 
pageidaujami ir visokiais 
būdais viliojami atvykti 
vien tik turistai, kurie atsi
veža pilnus kišenius dole
rių ir juos čia labai gražiai, 
tiesiog krikščioniškai, palie
ka- čia gemblerysčių. kaip 
Nevados valstijoje, nėra.

Bedarbių skaičius čia tok
sai. kai ir didžiajam konti
nente — 5 nuošimčiai. Ras
ti butą yra sunku, o jei kokį 
laužą ir gausi, tai už mėnesį 
nulups nuomos nuo 150 iki 
300 dolerių. Kur dėtis? Eik 
į viešbutį, o ten užsimokėsi 
32 dolerius ir gausi pernak
voti.

Todėl Nauru salos 5,000 
gyventojų Havajuose vietos 
nėra. be to, mažai ir progų 
prastiems darbo žmoneliams 
kur nors įsikabinti. Kai dar 
prieš 12 metų mes čia atvy- 
kome. tuomet buvo ir gerų 
progų įsikurti, bet ne dabar-
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PARSIDAVĖLIAI
GRIEŽIA DANTIMIS
Naujienos vasario 15 d. 

laidoje šitaip rašo:
"Amerikos lietuviams be

sirengiant iškilmingai pami
nėti 47 metų Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį. komunistinės Rusijos 
pasamdyti bernai griežia 
dantimis-

"Pritardami Maskvos ti
ronams. pavergusiems Lie
tuvą. kurios nepriklausomy
bę sovietų valdžia buvo pri
pažinusi "visiems laikams“, 
jie dabar Lietuvos nepri
klausomybę niekina ir pasa
koja, kad per 20 su viršum 
nepriklausomybės metų Lie
tuvos gyventojai kentė bai
siausią skurdą, buvo „bur
žuazijos“ slegiami, laikomi 
tamsoje ir nežmoniškai iš
naudojami.

KELEIVIO SUKAKČIAI
Keleivio 60 metu sukak

ties proga jau atsiųsta dova
nų: vieni atsiuntė Dėdės Ša
mo žaliukų, kiti gerų rastų— 
A. Gerutienė. Žiežula. Groi- 
nytė-Pelk.

„Taip jie pasakoja dabar. 
O pirmiau, nuo 1920 metų 
iki 1940 metu jie patys di
džiuodavosi Maskvos kilnu
mu, pripažinusios Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Jie 
patys minėdavo Vasario 16- 
sios metines ir eidavo kalbė
ti minėjimų parengimuose 
kartu su „buržuazinės Lie
tuvos“ pasiuntiniais ir kon
sulais.

„Jie net ragindavo savo 
publiką aukoti Lietuvos ne
priklausomybės gynimui, 
kai jai grėsė pavojus iš pil- 
sudskinės Lenkijos milita- 
ristų. (Mūsų pabr. K red.).

„Jie dabar pasakoja, kad 
"buržuazinės nepriklauso
mybės“ laikais buvo ypač 
baisiai skriaudžiami maža
žemiai Lietuvos ūkininkai. 
Tačiau kai Stalinas Lietuvą 
iš tos „buržuazinės nepri
klausomybės** "išlaisvino“, 
tai Lietuvos ūkininkai, di
desni ir mažesni, visiškai 
neteko žemės. Visą jų turtą 
pagrobė valdžia, suvarė juos 
Į „kolektyvinius“ dvarus ir 
pavertė juos beteisiais ver
gais!

„Lietuviški parsidavėliai, 
kurie per paskutinius Ame
rikos prezidento rinkimus a- 
gitavo už prez. Johnsoną

(nes raip jiems įsakė Mask
va). mulkina savo pasekė
jas pasakodami, kad prezi
dento Johnsono administra
cija jau neberemia Lietuvos 
laisvės. O kaip tik dabar 

, Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį oficialiai pažymėjo 
Valstybės Departamentas 
nuoširdžių linkėjimų laišku 

, „buržuazinės Lietuvos“ at
stovui Juozui Kajeckui Wa- 
sningtone!

Pardavę savo sąžinę Lie
tuvos pavergėjams, komu
nistai neteko gėdos ir pro
to“

VASARIO 16 AKTO
SIGNATARAI

(E) Lietuvos Nepriklau
somybės Aktą Vilniuje 1918 
m. vasario 116 d. abėcėlės 
eile pasirašė: dr. J. Basana
vičius. S. Banaitis, M- Biržiš
ka. K. Bizauskas. P. Dovy
daitis, Stp. Kairys. P. Kli
mas. D. Malinauskas, VI- 
Mironas. St. Narutavičius. 
A. Petrulis, kun. K. šaulys, 
dr. J- Šaulys. J. Šernas. A. 
Smetona. J. Smilgevičius, 
kun. J. Staugaitis. A. Stul
ginskis. J. Vailokaitis ir J- 

t Vileišis.
1964 m. Vakaruose mirus 

Į dviem signatarams, prel. K. 
Šauliui (Šveicarijoje) ir inž. 
S- Kairiui (JAV), šiuo metu 
teliko du gyvieji signatarai, 
gyveną Lietuvoje, — buvęs 
diplomatas P. Klimas ir bu
vęs Lietuvos respublikos 
prezidentas agi*. A. Stulgins
kis.

Aktas pasirašytas Lietu
vių komiteto nukentėjusiem 
nuo karo šelpti namuose. 
Didžiojoje gatvėje (dabar 
Gorkio g.). Lietuvos Tary
bos posėdžiui pirmininkavo 
dr- J. Basanavičius. Vasario 
16 Aktas kitą dieną turėjo 
pasirodyti Vilniuje leistame 
„Lietuvos Aide“, bet laik
raštis buvo konfiskuotas. 
Vis dėlto Vasario 16 nutari
mas slaptais keliais pasiekė 
Berlyną ir vasario 18 d. pa
sirodė keliuose laikraščiuo
se. Lietuvoje Aktas buvo pa
skleistas slaptai.

Kas demonstruoja ir prieš ką
J. VUu

Kremliaus surežisuotos de- munistai darbo žmonių rei- 
monstracijos įvyko visose kalų negina ir kad jų žada- 
Maskvos modelio santvar- ma nauja santvarka yra ne 
kos šalyse. Demonstruota kokia demokratija, o tiktai 
prieš JAV dėl Šiaurės Viet
namo karinių bazių bom
bardavimo. Tose vietose bu
vo apmokomas jaunimas 
partizaniniams veiksmams' 
ir siunčiamas į Pietų Vietna-I 
mą atlikinėti teroristinių 
veiksmų prieš tenykščius 
valdžios pareigūnus, prieš 
vietos kariuomenę ir JAV 
kalinius instruktorius.

Pirmoji demonstracija į- 
vyko Maskvoje prieš JAV 
pasiuntinybę. Demonstran
tai išdaužė pasiuntinybės 
langus, aplaistė namo sie
nas įvairiais dažais, apver
tė porą automobilių ir juos 
apdaužė. Policija pradžioje 
laikėsi ramiai. į demonst
rantų veiksmus nesikišo- Tik 
paskui juos išvaikė.

Įvykusi Maskvoje de
monstracija buvo ženklas ir 
kitur ruošti panašias de
monstracijas prieš JAV pa
siuntinybes. Tokių demonst
racijų jau buvo Vengrijos.

raudonosios biurokratijos 
sąjunga, mintanti darbo ver
gų prakaitu.

IŠ VLIKO VEIKLOS

Vliko pirm. V- Sidzikaus
kui trim savaitėm išvykus į 
Pietų Ameriką, laikinai pir
mininko pareigas eina pa
vaduotojas St. Lūšys.

Vliko valdyba svarstė po
litinių Vliko atstovybių stei
gimą kitose valstybėse, kur 
yra lietuvių. Tam reikalui 
savo vasario 11d. posėdyje 
priėmė atitinkamas taisyk
les. Pirmoje vietoje atstovy
bės reikia Vokietijoje, kai 
pagal paskutinę Vliko refor
mą Vliko Vykdomoji Tary
ba nebenumatyta ir nuo š- 
m. sausio 1 d. formaliai nu
stojo veikusi. Šiuo pereina
mu momentu, iki bus suda
lyta atstovybė, veikia Vliko

D , .. .... , . žinioje esanti Eltos draugi-Bulgarijos ir kitose bolseviz- jos vJaM ba E;tos draugjja. 
mo dvasia užkrėstose saly-, Jkaip juridinis asmuo Vokie- 

rijoje.. leidžia lietuvių ir vo
kiečių kalbomis Eltos biule
tenius.

Sužeistas seržantas Eddie Anderson iš Columhus, Ga.. 
pasakoja laikraštininkams, kad. jam atrodo. P. Viet
namo partizanus Vietnamo žmonės daugiau remia, ne
gu Saigono vyriausybę.

! JUSTINAS PALECKIS
! APIE VASARIO 16-JĄ

(E) Dabartinis A. Tary- 
' bos Prezioiumo pirmininkas 
I ir ilgametis sovietinio reži
mo Lietuvoje patikėtinis 

Į Justas Paleckis 1928 m. Lie- 
' tuvos Šaulių Sąjungos leidi
nyje rašė:

„Iš tikrųjų, Vasario 16 d- 
Aktas buvo revoliucinis 
žingsnis, drąsus laisvės žo
dis. tautos valios išraiška ir 
didelis vieningumo aktas, 

Į Lietuves naudai sutelkęs vi
sus lietuvių tautos vadus. 
Tuo aktu mes patys įsigijo
me laisvę ir dėl to turime 
būti patys sau dėkingi. Aiš
ku. tuo metu nebuvo kalbos 
apie Akto įgyvendinimą, ta
čiau jau buvo atsiradusios 
didelės viltys, rasti teisingi 
pagrindai ir tikras žodis. 

1 Viltys pasiteisino — neteko 
ilgai laukti, ir žodis tapo 
kūnu“.

O dabar tas pats J. Palec
kis tą pati Aktą jau niekina. 
Tai akivaizdžiausias bolše
vikinių kailiamainių pavyz
dys-

j se.
Į tas demonstracijas eina 

i veik išimtinai besimokąs 
j jaunimas. Jie ateina partijos 
• paliepti ar paraginti.. Ko- 
; munistų valdomose šalyse 
bet kokios demonstracijos 

1 yra užtraustos be valdžios 
i leidimo.

Demonstracijose dalyvau- 
i ja tarp 200 ir 2.000 asmenų 
ir vis neva „studentija“. Da
lis to jaunimo tai tie. kurie 
tampriai pajungti komunis- 

■ tinem organizacijom ar dar 
j gauna Iš valdžios iždo pašal- 
1 pas bei stipendijas. Tai dau- 
i giausia raudonosios biuro- 
į kratijos vaikai, busimieji 
bolševikinės buržuazijos na
riai. Be to. žinoma, ir gausūs 
slaptosios policijos agentai, 
kurie visom tom demonstra
cijom ir vadovauja.

Paprastus eilinius i de
monstracijas siųsti priven- 

i gia. nes jais pilnai nepasiti
kima,— gali visą demonst
raciją nukreipti prieš „liau
dies demokratiją4, užuot

Vliko atstovybėms teks 
bendradarbiauti su Lietuvos 
diplomatinėmis atstovybė
mis. PLB kraštų valdybom 
ir Viiko kompetencijos ribo
se Lietuvos laisvinimo rei
kaluose daryti politinių žy
gių vyriausybėse ir visuo
meninėse įstaigose bei spau
doje.

Vasario pradžioje išleisti 
ir plačiai paskleisti anglų ir 
ispanų kalba biuleteniai, 
specialiai pritaikyti Lietu
vos nepriklausomybės—va
sario 16 dienos reikalui-

BBC (Bfcitish Broadcas- 
ting Corporation) Londono 
politinių žinių komentato
rius Maurice Latey, dalyda
mas Rytų Europos politinę 
apžvalgą, davė savotišką pa
vergtosioms tautoms žalingą 
pasiūlymą. Komentatoriaus 

Rytų Europos.... ... .x x. . nuomone,
šukavę pnes kapitalistinę A-( ^utos jau esančios gerai ir 

i menką. \ aidžios agentai tai ■ susigyvenusios su
Rusija, ir joms. kad išven
gus balkanizacijos. jau esąs

nujaučia-
Bet štai Anglijoje, Pran- 

zūzijoje ir net JAV taip pat j pats laikas sudaryti Com- 
buvo suruošta demonstraci- monwealth. Tai, esą. būtų
jų prieš JAV žygį — su
bombarduoti piktybės taš
kus Šiaurės Vietname, iš kur 
kyla net trečiojo pasaulinio 
karo žiežirbos.

Nėra jokios abejonės, o 
ir patikimi šaltiniai užtikri
na. kad Londone. Paryžiu
je ir JAV tos demonstraci
jos buvo surengtos taip pat 
komunistų, kurie čia gali 
laisvai veikti.

Įdomu, kad ir čia de
monstravo daugiausia vai
kėzai ar besimokąs jauni
mas. kuri daug lengviau ko-

labai įspūdingas visų Rytų 
Europos tautų apsijungimas.

Į šią prokomunistinę ne
sąmonę gana griežtai rea
gavo Londone leidžiamas 
nepriklausomas dienraštis 
The New Daily. Savo veda
muoju straipsniu dienraštis 
labai griežtai pasisakė prieš 
tokius nevykusius BBC ko
mentatoriaus išsišokimus, 
tvirtai pabrėždamas, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija, 
kruvinai kovojusios ir kovo
jančios dėl savo laisvės ir 
nepriklausomybės, laisva

Ruoškitės 
„KELEIVIO“ 

banketui 
balandžio 25d

rnjąni^ms sukurstyti ar in- ^‘^STesutiS
filtruoti. Darbininkija tokio
se eisenose prieš JAV politi
ką neranda reikalo dalyvau
ti, nes ji. būdama organi
zuota savo profesinėse są
jungose ir naudodamasi vi
somis politinėmis laisvėmis, 
sąmoningai suvokia esamą 
tarptautinę padėtį ir iš ko
munistinių rėkautojų nieko 
gero nelaukia. Kovoje dėl; 
savo teisių užgrūdintas dar-! nimą padėką, 
bininkas gerai žino. kad ko

čios su komunistine Rusija 
sueiti į bet kurios formos 
Commenwealth.

šiuo reikalu iš savo pusės 
Vlikas išsiuntė BBC ko
mentatoriui Latey savo nu
sistebėjimo ir protesto laiš
ką, o dienraščiui The New 
Daily už gražų ir teisingą 
Pabaltijo tautų reikalo gy-

ELTA
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Lionės Jodyt ė# koncertas
Floridos lietuvių laikraš

čio leidėjas Petras Pocius 
vasario 5 d. surengė koncer
tą, kurio programą atliko 
Lionė Jodytė ir jos 5 metų 
dukrytė Rūta, Koncertas tu
rėjo didelį pasisekimą.

Programai vadovavo Ani- 
ta Karns-Navickaitė. plačiai 
žinoma dainininkė.

Sandaros banketas
Sandaros vasario 7 d- ban

kete svečių buvo iš visų A-J 
merikos kampų. Oias pasi
taikė nepalankus, nes labai į 
žaibavo, griaustinis smar
kiai griaudė, o lietus pylė 
kaip is kibiro, bet Į banketą 
susirinko beveik pilna salė.

(DOMIOS knygos 
ROMANAI

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3 00.

Alė Rūta, KELIAS Į
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl., kai
na $2.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA
Didžioji meilė. IT d., roma
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą, SIKSNO 
SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT - 
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI 
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romana
is knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,90. 1

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ- 462 
pusi., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A , 
KALNUS, 509 pusi., kain? 
$5 00.

Alė Rūta. MOTINOJ 
RANKOS, romanas apie 
motinos meile, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 pal.. 
kaina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL, 
kaina $2,00.

Pasivaišinus pirm. F. Ra- 
džius pradėjo progi amą. Jis i 
visų pirma pakvietė tarti žo-' 
di Moterų Klubo pirm. J. Ne- 
vienę. po jos kalbėjo E. Ver- 
belienė. kuri pristatė svečius 
iš Chicagos. Dar buvo duo
tas žodis A. Noreikai, bet 
publika nebenorėjo klausy
ti.

Vėliau šokta ir girkšnota 
alutis.

Bankete buvo Kučinskiai. 
Cukras su dukra iš Chica
gos, Pernickienė iš Bostono. 
Stadomskai. Tuinylos iš Ka
nados. Vaičiūnai iš Brock
tono- Buvo ir daugiau iš to
liau atvažiavusių, bet kur 
čia visus surašysi.

L.J. Stasiulis

ST. PETERSBURGH, FLA.
Mirė S. Godaitienė

Sausio 28 d- trumpai sir
gusi mirė Stanislava Godai
tienė, 76 m. amž. Prieš du 
mėnesius buvo miręs jos vy
ras. Tas Įvykis pagreitino ir 
Stanislavos mirti, nes ji la
bai gailėjosi savo vyro.

į Memorial kapines velio
nės palaikus palydėjo dide
lis būrys.

Velionė į Ameriką atvyko 
1904 m., apsigyveno Chica
goje. kur 1909 m- ištekėjusi 
už Godaičio išgyveno iki 
1954 m. Vėlliau gyveno St. 
Petersburge. Fla.

Iisėkiš. miela drauge, ra
miai Floridos žemėje. Mes 
Tavęs nepamiršime. Tavo 
kapą dažnai lankysime ir 
gėlėmis puošime.

C. M-

CHICAGO, ILL.

Socialinis klubas auga
Lietuvių Bendruomenės 

Socialinis Klubas jau turi a- 
pie 150 narių. Tas skaičius 
nuolat auga. Nario mokes
tis tik $1 metams. Klubas 
duoda patarimų įvairiais so
cialiniais klausimais. Norin
tieji gauti bet kokių patari
mų prašomi atsakymui pri
dėti pašto ženklą. Visais rei
kalais rašyti:

A- Čepulis.
3548 Sc. Emerald Avė..
Chicago. Illinois. 60609.

Saturn I iššautas i erdvę satelitas Pegasus lekia aplink 
žemę 310-465 mylių aukštyje. Jis sveria 23.000 svarų. 
Jo tikslas surinkti duomenų, kiek smulkūs meteoritai 
gali būti pavojingi skrendantiems erdvėlaiviams ir žmo
nėms. Viršuje Pegasas ką tik iššautas, vidury jis jau 
skleidžia 96 pėdų sparnus, o apačioje jau išskleistais 
sparnais, kurie padengti plonu aliuminio sluogsniu ir 
reaguoja, žemėn perteikdami signalus, mažiausiam me
teoritui Į juos atsidaužus.

Svarbiausias uždavinys— 
gauti daugiau jaunuolių
SLA šiame vajuje pasi

statė labai reikšmingą tiks
lą — gauti kiek galima dau
giau jaunuolių. Tuo būdu vi
sa organizacija gaus naujų 
jėgų. taip sakant, atjaunės, 
o Kas svarbiausia, atliks di
deli patarnavimą visai lie
tuvių visuomenei, SLA pri
glaudžia visų pažiūrų ir įsi
tikinimų gerus patriotus lie
tuvius. o jaunuoliai kaip tik 
pirmoje eilėje nori palaiky
ti ryšius ne su atskiromis 
srovėmis, bet su bendrine, 
visuotine organizacija. Tad 
SLA vadovybė kviečia lie
tuviškas šeimas įrašyti savo

i jaunimą.
Tarv.

WORCESTERIO NAUJIENOS

SLA ieško jaunimo
Didžiausioji lietuvių fra- Lietuvio patriotinis jausmas 

terralinė organizacija — skatins jį dėtis j savo orga 
Susivienijimas Lietuvių A-į nizaciją. kuri tarnauja vi- 
menkoje ateinančiais me- šiem savos tautos žmonėm,

padeda mūsų bendroje ko
voje dėl Lietuvos laisvės.

tais jau sulauks 80 metų am
žiaus. Todėl dabar pradėtą 
naujų narių telkimo akciją
pavadino — Į • Bet priklausyti SLA prak

tiškai vra naudinga kfekvie-

L. ARCHYVUI REIKIA 

PARAMOS

JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba Pa
saulio Lietuvių Archyvo iš
laikymui vėl paskyrė $150 
lentynoms įrengti. Jau ket
virti metai archyvo išlaiky
mo finansinė našta tenka 
JAV LB Centro valdybai. 
Centro valdybos finansiniai 
ištekliai riboti, todėl labai 
reikalinga visos lietuvių vi
suomenės parama. Aukas 
archyvo išlaikymui siųsti 
Centro valdybos iždininko 
adresu: Mečys Šimkus, 4259 
So. Mapllewood Avė.. Chi
cago. Iii- 60632.

SPAUDOS MĖNUO

JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba gegu
žės mėnesį skelbia Lietuvių 
Spaudos mėnesiu. Gegužės 
mėnesį bus ypatingai sustip
rintas spaudos platinimas. 
Visas knygų leidyklas Cent
ro valdyba prašo prisiųsti tu
rimų knygų sąrašus-katalo- 
gus. kad būtų galima suda
lyti vieną katalogą. C V ad
resas: Jonas Jasaitis. 7252 
So. Whipple St.. Chicago, 
IU. 60629-

SLA 80 metų vajumi
Ši reikšminga sukaktis, 

pagal Susivienijimo vadovų 
nusistatymą, turės išjudinti 
visas kuopas ir veikėjus, kad 
bendru darbu būtų galima 
sustiprinti organizaciją-

Keleivio 1965 metu 
kalendorius jau

pagalbos pagrindais. T ad į parduotas, 
tas gyvybės apdraudimas, ‘

am lietuviui, nės fra 
line organizacija neieško 
pelno, o dirba savitarpinės

• v
In

VVORCESTER. MASS
Ragino nenusiminti

Vasario 13 d- iš WNEB 
radijo stoties gražias kalbas 
pasakė kongresmfenas Ha
rold Donuhue ir adv. Anta
nas Mileris. Kongresmanas 
baigdamas sakė: "Lietuviai, 
nenusiminkite, turėkite viltį, 
kad Lietuva bus laisva ne
priklausoma ir demokratinė 
valstybė“.

Draugija minėjo 74 metų 
sukaktį

Vasario 7 d. Šv. Kazimie
ro Dr-jos pietuose jos 74 m. 
veiklos sukakčiai atžymėti 
dalyvavo nemažas būtys lie
tuvių- Jai vadovauja S. Man- 
cevičius, P. Juška, J. Pupka. 
J. Reinikaitis. P. Barnatavi- 
čius. F. Paliuliūnas. S. Bar- 
natavičius- Valdyboje yra 4 
nariai, gimę ir augę Ameri
koje.

Draugija įsteigta 1891 m., 
bet dar nesirengia mirti.

Mirė

Vasario mėnesį mirė Ieva 
Oveikaitė-Bylund. 53 m.. Si- 
manas Pumeris. Pranas Tu
ronis, Margareta Stelmokie- 
nė, Agnė Čepulienė. Marijo
na Dirsiūtė-Juozaitienė. 62 
m.. Anastazija Parolienė. 51 
m.. Ignas Sviklas ir Antanas 
Brodgis-

J. Bliūdžius gražiai įsikūrė

Seniau buvusio didelio 
beno vedėjas Juozas Bliū
džius. Keleivio skaitytojas, 
su savo žmona Millbury pa
sistatė gražius namus. Jie 
ten turi daug bičių avilių, 
darbščios bitelės prineša 

J daug saldaus medaus. Jie to 
medaus ir man įteikė dideli 
butelį. Ačiū už tai.

Ačiū P. Naunčikui

Nevv Britaine pas Liū
džius apie porą savaičių sve
čiavosi keleivietis Juozas 
Matijošaitis- Jis atvežė jūsų 
bendradarbiui daug labų 
dienų iš Prano Naunčiko. 
Keleivio bendradarbio. A- 
čiū jam.

VEIKTI REIKIA DABAR.
NEATIDĖLIOKITE! C1 . .. , .bLA gali didžiuotis, ture- 

Dėi Medicare ir kt. įsta-! darna dideli skaičių veikliu
tymų projektų priėmimo ra 
šykite savo kongresmanams 
dabar ir šiuo adresu:

House Office Bldg..
Washington 25. D.C. 

Dear Congressman:
(Prašykite šių 4 dalykų:)
Please vote. work for and 

suport:
1. The McNamara-Forgar- 

ty Bill, H.R- 10088,
2. Medicare-Health Care 

for the Aged through Sočiai 
Security.

3. A n inerease in Sočiai 
payments.

4. The measure to revise 
the Kerr-Mills Act to elimi- 
nate the restrietive provi- 
sions.

Sincerely yours ..............
Po to pasirašykite įskaito

mai savo vardą, pavardę ir 
pilną adresą.

Siųskite tuojau savo kon
gresmanams ranka rašytas 
peticijas, nes šiomis dieno
mis atitinkamose komisijo
se įvyksta balsavimas-

organizatorių, kurie pavyz
dingu pasiaukojimu pasto
viai dirba ir pasiekia pasigė
rėtinų vaisių, nes jokia kita 
panaši lietuviška organiza
cija nesusilygina su SLA 
veiklumu.

Nuolatos dirba arti 200

organizatorių

SLA savo kuopas turi vi
sose žymesnėse lietuvių ko
lonijose. ir daugumas kuopų 
turi savo organizatorius, ku
rie ieško naujų narių. SLA 
organizatoriai parodo daug 
pasiaukojimo savo darbe, 
nes jie jaučia, kad atlieka 
svarbų patrnavimą lietuvių 
visuomenei.

LB Soc. klubo valdyba
P.S. Kitus lietuviškus laik
raščius maloniai prašome 
persispausdinti.

kurį Susivienijimas duoda 
savo nariams, yra nebrangus 
ir prieinamas. Kiekviena lie
tuviška šeima turėtų pri
klausyti prie savo lietuviš
kos organizacijos, tuo būdu
užtiknrdama savo ateitį ir pjų _ už 50 centų, už $2.50 
suteikdama paramą jauna- (suiank?tomas) ir už $3.50 
jai kartai ankstąjį mokslą 
eiti ir paremdama j’ų gyveni
mo pradžią.

(sieninis).

Alvah Shumaker iš Nevv Castle. Fa., džiaugsmą staiga 
pakeitė liūdesys. Tėvai, nespėję pasidžiaugti, kad jų sū

nus Thomas <kairėje) gavo teisę verstis advokatūra, 
sužinojo, kad jų antras sūnus Įeit. komand. Robert (vi
dury) pateko į šiaurės Vietnamo komunistų nelaisvę.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-

Nebematyti P. Šimkonio

Pastaruoju metu nebema
tyti seno veikėjo ir spaudos 
platintojo Kastanto P. Šim
konio. Seniau jį visur buvo 
galima sutikti. Jis buvo dos
nus Lietuvos laisvinimo rei
kalams- Matyt. 90 metų naš
ta jam jau yra sunki.

A. Baziliauskas vedė

Antanas Baziliauskas ve
dė lebanonietę Ardenis Ax- 
arion. Vestuvinis pokylis bu- 
vo Maironio parko salėje.

Minėta Vasario 16-ji

Minėjimas buvo vasario 
14 d. šv. Kazimiero parapi
jos salėje- Dalyvių buvo apie 
200, tai mažiau kaip kitais 
metais. Kongresmanas Ha
rold D. Donahue. miesto ma
joras Paul Mullansy. miesto 
menadžeris McGrath ir 
Mass. seimelio atstovas Vy
tautas Pigaga pasakė gra
žias kalbas.

Be jų. dar kalbėjo adv. A. 
Mileris. Stanelis. kun- Mar- 
tinkus. Kanneb.

Lietuviai karo veteranai 
įnešė vėliavas. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Jonas Baka- 
nas. .Meno Mėgėjų Ratelio 
choras, kuriam vadovauja 
muz. Paplauskas, sugiedojo 
himnus ir kelias dainas. 
Skautai pašoko, vaikų cho
ras. varff. Vinco Brudulio 
vadovaujamas, padainavo. 
Programai vadovavo parkų 
komisionierius Struckus.

Salėje aukų surinkta 829 
dol. Y'ia surinkta dar ir at
skirai. jos bus pasiųstos tie
siai Alto centrui.

J. Krasinskas.

Remia Lietuvių Fondą

Lietuvių Fondui įmokėjo 
šie Worcesterio apylinkės 
lietuviai: Jonas ir Anastazi
ja Matomai 20(1 dol.. Šv. Ka
zimiero parap. kun. J. J. B. 
100 dol.. Vladas ir Marija 
židžiūnai 100 dol. Marija ir 
Kazys čėsnai 100 dol.

Tai vis pavyzdingi lietu
viai. kurie lietuvybės reika
lus remia ne tik žodžiu, bet 
ir konkrečiu būdu.

Bendruomenės suvažiavimas

Kovo 27 d. 2 vai. popiet 
Maironio parke (Shrevvsbu- 
ry. 52 Quinsig Avė ) šaukia
mas Lietuvių Bendruome
nės Bostono Apygardos at
stovų suvažiavimas.

JAV LB Tarybos narys 
d r. Balys Matulionis yra pa
kviestas padaryti jame pra
nešimą opiausiais Bendruo
menės reikalais.

Vakare ten pat numatyta 
vakarienė suvažiavimo da
lyviams.

Australija turi H mil. gy
ventojų. iš jų dviejuose did
miesčiuose (Melbourne ir 
Sydnejuje) gyvena 4.3 mi- 

Gary Visconti iš Detroito lai- Bonai, tai yra daugiau kaip
................ . trečdalis visu gyventojų- •mejo vyresniųjų čiuozikų cem- 4 57

piono vardą. ................... ......................................

prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis

•4*
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Iš pavergtos Lietuvos |Į ^epono Kairio nueitas kelias
J. VLKS

A. Barkauskas kalbėjo 
moterim apie negeroves

Žemaitės sukaktis
(Tęsinys)

Susilaukta pritarimo, tik 
ilgokai pasiginčyta dėl pre
zidiumo sudarymo ir dėl po- 

į litinių siekimų būdo. Bet ir 
čia rastas visiems priimtinas 
kompromisas. Tas organiza
cinis darbas ėjo giliai po-

metų. kai gimė rašytoja Ju- 
(E) Vasario 3-4 d.d. Vii- lija Žymantienė - Žemaitė, 

niuje įvykusiame moterų su-; Sukakčiai paminėti Lietuvo- 
važiavime kom. partijos sek- je sudarytas komitetas su 
retorius A. Barkauskas pa- pirm. A. Gudaičiu-Guzevi- 
sidžiaugė. kad suvažiavime cium priešaky. 20-ties asme- 
kalbėjusios moterys iškėlė nų komitete tik septyni rašy- 
įvairius trūkumus, pvz., kad tojai ar kritikai, o kiti — 
Lietuvoje vis trūksta butų. Į partijos, valdžios ar spaudos 
kad daugelyje vietų pasi- • atstovai.
gendama vaikų darželių ir į 
kt- Savo kalboje jis ypatin
gai puolė ūkių vadovus, ku
rie neskiria dėmesio našiam 
mechanizmų panaudojimui.
Esą. „dažnai technika mėto
si patvoriais, stovi neremon
tuojama”. šioje srityje reik
lumo pageidaujama ir iš mo
terų. Jis teigė, kad negalima

(E) Šiemet sukanka 120 St Kairys Lietuvos okupacijos meteis. — Atsišaukimai— atsargiai^ kad ^okiSi^o-

Lietuvos kelias. — Vyriausiojo Išlaisvinimo Komiteto 
įsteigimas. — Užsienis.

Didelė naujiena
(E) Nuo sausio mėn. pra

džios Vilniaus pieno par
duotuvėse atsirado naujovė: 
pienas parduodamas popie
riniuose paketuose. Pieno 
automatiškai į paketus pri
pildo specialus automatas.

kupantai nepajustų, todėl ir 
ilgiau užsitęsė, ligi galutinio 
susifoi mavimo truko beveik

Vos užklupo pirmoji bol- žmonių būreliai, išmušus pora metų- Taip gimė Vy- 
ševikų okupacija, jau trečią lemtingai valandai, išėjo su riausias Lietuvos Išlaisvini- 
dier.ą St. Kairys Lietuvos ginklu rankoje. Sukilimas mo Komitetas.
Socialdemokratų Partijos prasidėjo 1941 m. birželio St. Kairio ir kitų sumany- 
Centro Komiteto vardu pa- men. 22 d., o centrinė vado-! mu. dar vokiečių okupacijos 
rasė trumputį pranešimą vvbė pasiskelbė tik sukili-į metais veikiąs Vilkas sudarė 
partijos nariams- Praneši- mui jau įsiliepsnojus. Dabar j įvairias komisijas įvairiems 
mas „Raidės” spaustuvėje to spontaniško sukilimo nuo-j įstatymų projektams pa
buvo išspausdintas ir nariam pelnui daug kas savinasi iri ruošti būsimos atkurtos ne
pavyko gauti. Jo turinys čia daro iš to politinį biznį, 
savais žodžiais atpasakoja- Prasidėjus Vokietijos ka- 
išplatintas. Ne visiems jis ro dygiui į Sovietų Rusiją ir
mas buvo toks: vokiečiams Lietuvą okupa-

Pasikeitus gyvenimo sąly- vus.. St. Kairys kartu su sa 
Lietuvos Socialdemo- vo artimais bendraminčiais 

kratų Partijos veikimas ne- tuoj pradėjo svarstyti klau- 
bus galimas. Visi jos nariai simą apie įsteigimą pogiin- 
atpaiaiduojami nuo įsiparei- dy šalies vadovybės, kad ne- 

bolševikmečio

gom

SVEIKINAME KAIMYNUS ESTUS!

Vasario 24 d. sukako 47 metai, kai estų tautos atsto
vai paskelbė Estijos nepriklausomybę ir, kaip ir mes, dau
giau kaip dvidešimt metų džiaugėsi nepriklausomu nuo 
svetimųjų gyvenimu. 1940 metais Sovietų Sąjunga paver
gė Estiją kartu su kitomis Pabaltijo valstybėmis, bet estų 
dvasios, jos meilės laisvei ir pasiryžimo dėl jos kovoti ne
sunaikino, kaip to nesunaikino ir Lietuvoje.

Jų šventės proga mes jungiame savo nuoširdžiausius 
linkėjimus laimėti kovą dėl laisvos demokratinės Estijos.

Lai gyvuoja laisva Estija! — Eiagu vaba Eesti!

Tęskime kovą iki galo!
Ištrauka iš dr. Balio Matulionio kalbos, pasakytos 

Bostone minint Vasario 16-sios sukaktį.

pn klausomos Lietuvos par
lamentui. I tą darbą taip pat 
buvo įtraukti įvairių politi
nių grupių atstovai.

Vlikui perkėlus savo vei
kimą Vokietijon, čia ilgi bu
vo sudarytos įvairios studi
jų komisijos įvairiems at- 
kursimos Lietuvos įstatymų 
ir reformų projektams.- St. 
Kairys ir čia stovėjo to dar
bo centre, visus ragino laiš
kais ir žodžiu atitinkamai

(Tęsinys)

daugiau taikstytis su atski- Jau antras Lietu\oje. Tas 
rų asmenų netvarkingumu.; automatas per \alandą pri-
su nešvara gatvėje, kieme, phdo 3.500 paketų po> pusę- gCjjmų jr esamu ivykių aki- pasikartotu 

.įtro pieno. Žinoma. \ aka- ® r - *
sake maskvinius puolimu . .....
prieš Chruščiovą ir jo laik- Jov®- Pvz-. Jungtinėse v als- 
meti. tardamas, kad „šiuo tybėse ir kitur pienas popie- 
metu griežtai atsisakoma rimuose paketuose pardavi- 
bereikalingo politinio tars- sėjamas jau eilė metų. 
kėjimo. nepagrįstų sprendi- _
mų. reorganizacijų, kurie : Lietuvoje 32 muziejai
buvo pradėję plisti šalyje . (E) Muziejų ir kultūros čiuoti, savo žygius apgalvo-
(t. v. visoje Sovietų feąjun- paminklų apsaugos valdv- ti, luktelti, ir tada daug kas „ „ . . , A A-
goje- -E.). bos Vilniuje pareigūnas S- paaiškės. Jaunimui ilgai ne- $t. Kairio arba A. Žvirono, £įa tenka pastebėti, kad

Šaukdamasis moterų tai- Čipkus neseniai per „Tie- reikėjo laukti. Porai mėne- parašyti Įr Vilniuje išleisti, nevisi klausimai Vlike buvo
kos pramonės ar žemės ūkio są” pareiškė, kad šiuo metu sių praslinkus, visiems buvo Dė! Įvairių kliūčių leidinys sprendžiami sklandžiai, ne
srityse, prašydamas nuolat Lietuvoje veikia 32 muzie- aišku, kad legaliai bet kuris "Lietuvos kelias“ buvo pra- visada buvo pasiekiama
sekti, kodėl vaikai blogai jai. Jie nuveikę nemažą dar- veikimas už komunistų par- dėtas spausdinti tik 1942 m. greįto susitarimo, nes Vliko
lanko mokyklas. Barkaus- bą. nes 1964 metais turėję tijos ribų nėra įmanomas, pabaisoje. bet ir vėl atsira- sudėtis įvairi ir įvairių parti-
kas pabrėžė reikalą visuo- 1 milioną 304 tūkstančius Tik tada daug kam iš jauni- dus kliūtims jis iš spaudos jų atstovų pažiūroms sude-
menei ryžtingai išgyvendin- lankytojų- m0 paaiškėjo, kodėl LSDP lšėJo ?lk .m' Jls ,,^v0 rinti reikia ilgesnių diskusi-
ti girtavimą. kuris sukeliąs Dvi dienas Vilniuje tru- CK to pranešimo turinys bu- ^aptai spausdinama.- Pa1" jų ir laiko. Bet St- Kairys

Barkauskas suvažiavime pa- -1U'O pieno, žinoma. ' aKa_ J vaizdo je elgiasi kiekvienas pagimdytas neorganizuotas 
sake maskvinius puolimus kiastuose tai jokia nau-. : įsitikinimus ir saiūdis. nareikalaves dauipagal savo Įsitikinimus ir 

: sąžinę.
Socialdemokratų jaunimo 

dalis, gyvenanti Kaune, su
nerimo dėl tokio pranešimo. 
Kai kurie jų atsilankė pas S- 
Kairi. Jis patarė nesikarš-

sąjūdis, pareikalavęs daug 
aukų- St. Kairys parašė į
Lietuvos gyventojus slaptą veikti ir davinėjo nurody- 
atsišaukimą, juos įspėda- mus.
mas. kad vieno baisaus prie- j St. Kairio buvo iškeltas 
šo atsikračius, yra kitas ir ■ klausimas ir Vliką perkelti 
kad ir iš šio lietuviai nieko į JAV. kui- jam būtų palan- 
gero negali laukti. Po to at- kesnė ir naudingesnė veiki- 
sišaukimo sekė dar keli kiti. mo dirva.

chuliganizmą, nesantaiką kušiam pasitarime tartasi, vo 
šeimoje, kuri luošina vaikus, kaip Lietuvos muziejai turė- 
Paskutinis ir neišvengiamas tų atžymėti sovietinės val- 
patarirr.as. tai kreipimasis į džios ' atkūrimo” 25-metį ir 
moteris, kad jos rodytų dau- spalio revoliucijos 50-sias 
giau nepakantumo kovoje metines.
prieš „bet kurias praeitie

„Juodžiausios reakcijos 
laikų carai ir net pats Hitle
ris galėtų su pavydu žiūrėti, 
kaip dabartinis kacapas a- 
zijaiišku brutalumu atplėšia 
Lietuvos žemės kraštus. Kur 
dabar anie kraštai, kur buvo 
Breslaujos. Pastovio, Ašme
nos. Lydos, Gardino apskri
tys? Tuos Lietuvos pakraš
čius okupantas priskyrė prie 
Gudijos. O kur dar lietuviš
kasis Suvalkų trikampis? 
Tas atiduotas Lenkijai. O 
Mažoji, arba Prūsų Lietuva, 
kurią amžiais gindami mūsų 
protėviai daug kraujo yra 
pralieję, dabar atplėšta nuo 
Lietuvos, priskirta Maskoli- 
jai. kolonizuota ir visiškai 
sumaskolinta- Visi tenai nuo 
amžių lietuviški kaimų, 
miestų, miestelių, upių, eže
rų ir kitų vietų pavadinimai 
suniekinti ir būdingais mas
koliškais pavadinimais pa
keisti. Čia Maskvos vanda
lai toli pralenkė ir carinį ge
neralgubernatorių Muravjo
vą koriką ir net patį Hitlerį.

"Lietuvos okupantas atė
mė iš lietuvio paskutines 
žmogaus teises: religija iš
niekinta. lietuviškoji kultū
ra nustelbiama, vadinama 
užgauliu šovinistinio nacio
nalizmo vardu ir planingai 
pakeičiama iš Maskvos im
portuota maskolių „kultū
ra“. Vilniuje turėjome Lie
tuvos Mokslų Akademiją. 
Joje lietuviai dirbo savaran
kiškai ir nemažai labai nau
dingų mūsų kultūrai darbi! 
atliko. Dabar tos akademi
jos nebėra: teliko tik tuščia 
jos iškaba, nes okupantas 
rusifikatorius mūsų akade
miją įjungė į savo panašios 
paskirties akademiją Mask
voje. Dabar mūsiškė akade
mija tegali tik tokius tyrinė
jimus daryti, kokius leidžia 
Maskvos maskolis-

„Vilniaus Meno Akade
mijoje. okupanto patvarky
mu. išbraukti iš mokymo 
programos aukštojo meno 
dalykai. — akademijai te
leista tik meno amatininkus 
gaminti. Net ir mūsų profe
sionalu draugijos smaugia
mos. Pav. Kaune turėjome 
seną gydytojų draugiją. Ji 
nebuvo nei politiška, nei vi
sai tautiška organizacija, 
bet buvo visai laisva savo vi
duje tvarkytis kaip tinkama. 
Ir tą okupantas savo letena 
užvožė: Lietuvos gydytojai 
išskirstyti po smulkesnes or
ganizacijas pagal specialy
bę, o tos pastarosios pajung
tos Maskvos centrinėms or
ganizacijoms. kurios jau di
riguoja maskvines sekcijas. 
Taip okupantas pradėjo 
kontroliuoti ir susinti net 
mokslines organizacijas- 

(Bus daugiau).

Pavaizdavęs, kad Lietu
voje nėra ir religijos laisvės, 
dr. B- Matulionis tęsė:

„Imkime kitą sritį — eko
nominį Lietuvos gyventojų 
naikinimą. Pagrindinio Lie
tuvos gyventojo ūkininko 
nuo amžių turėta žemė at
imta. o kuris ūkininkas dar 
buvo stipresnis, tas liko ap
šauktas buože ir ištremtas į 
Sibirą, kad iš lėto ten sunyk
tų. De» linga Lietuvos žemė 
nualinta, nemokšišku oku
panto šeimininkavimu nu
susinta. Lietuva, kuri laisvės 
laikais nežinojo, kur savo 
didžiulio javų pertekliaus 
dėti, dabar dažnais atvejais 
pristinga duonos net žemės 
darbininkui. Netenka stebė
tis. Žemės ūkio darbinin
kams kolchozininkams duo
dami maži sklypeliai, kurie 
bendrai nesudaro nė 5 pro
centų visos dirbamos žemės 
ploto, o okupanto režimas iš 
tų trupinių išspaudžia duok
lių pavidalu — mėsos, pie
no. kiaušinių, javų — dau
giau nekaip iš visų Lietuvos 
kolchozų ir sovchozų- Ar be
reikia stebėtis, kad Lietuvos 
okupacinis režimas iš Lietu
vos žemdirbių daugiau iš
čiulpia. nekaip seniai praė
jusiais baudžiavos laikais 
dvarininko urėdas.

Galima suprasti dabarti
nį Lietuvos kolchozininką, 
kai jis aimanuoja, kad anos 
baudžiavos vergija visai nu
blunkanti, palyginus ją su 
dabartine eksploatacija. Gi 
kiek atėjūnui okupantui rū
pi žemės darbininko lietu
vio būklė, jau vieni kolcho
zų vardai pasako: Černia
chovskio. Čepajevo. Kalini
no, Ivlatrosovo ir dar kitoki.

dės” spaustuvėje, o vėliau <Jėl tų ginčų nesiskundė. Jis 
saugumo sumetimais jo juos vertino, kaip neišven- 

-aktnm^ spausdinimas buvo peikei- giamą demokratinės veiklos 
tąsi vieno darbininko butą apraišką. Jis tik negalėdavo 

, . , Fredoje. Pirmus to laikraš- pakęsti, kai kur nors pasi-
nepasn-uosus. buvo daug ne- čio numerįus suredagavo čia reikšdavo asmeniniai išskai- 

rasantis. o kiti buvo reda- čiavimai. Tada iš posėdžių 
guojami St. Kairio. Šiam išeidavo visiškai pavargęs ir 

paniam. laikraščiui ir vedamuosius susiiaudines
1ValZ' Straipsnius parašė St Kai-| Veikdamas Vlike užsieny, 

rys. Laikraščio platinimo gt j;aj,ys nepamiršo ir savo 
centras buvo įsikūręs teisi- partijoje ,itinio darbo
ninko J. Skorubsko bute: / ’ .\ .. iDar Lietuvos okupacijos 

metais per vieną radijo mė-
~ , gėjo siųstuvą pavyko per-Greta slaptos spaudos duotlužsi, 

darbo. St- Kairys pradėjo

toks.
Taip staigiai 

Lietuvos gyvenimo sąlygoms 
ir toms netikėtoms sąlygoms

rimo ir kartu blaškymosi 
Atsirado visokių pataikūnų 
besitaikstančių okupantam 
Tokių pergyvenimų 
doje tikrai sunkiai buvo į- 

Sovietijoje numatoma pa- manomas staigus pogrindžio 
keisti atlyginimo tvarką kol- veikimas. Reikėjo luktelti. 

(E) Maskvoje prie Sovie- chozininkams. Dabar jie' susiorientuoti, kas su kuo ei
tų S-gos Rašytojų sąjungos gauna tik tiek. kiek lieka na. Bet besitaikstančių kar- 
sukurta lietuvių literatūros visas prievoles atlikus. Nu- jeristų atsirado tik saujelė, 
taryba Jei spręsti iš „Tie

liekanas“ ir ypač religiją.

Lietuvių literatūros taryba 
Maskvoje

KEIS KOLCHOZŲ 

ATLYGINIMUS

J.
Kaune. Dabar J. Skorubskas 
gyvena Chicagoje.

užsienin žinių iš Lietu-1is i ie- matoma nustatyti mažiausią Visos šalies didžioji gyven
soje“ paskelbto aprašymo, atlyginimą, kurio 60-80 nuo-’tojų dauguma nusigrįžo nuo u-ai.uu- OL‘ .,lxauY ! vos pogrindžio veiklos ir ši
tos taiybos uždavinys bū- šimčiu bus kas mėnuo išmo-; okupantų ir vengė su jais bet J1111 ?allIp- re.s . V j pie gyventojų to meto nuo-
siąs plėsti lietuvių ir kitų karna, o likučiai metų gale. kokių rvšių. Todėl ir renuo- į.U\?-S laisvl.nim? centrui -1-; taikas. Atsiradus Vokietijo-

kontak- Be to. bus duodamos premi- stabu, kad atėjus progai, vi- Je- St- Kairys. K. Bielinis ir
lietuvių 

Sovietijos rašytojų
karna, o likučiai metų gale. 
Be to. bus duodamos premi- benuramirėiais išsiaiškino: kjti tuoj ėmfei -ygių

ti lietuvių ir rusų iašytojų gamybos padidinimą ir jos j prieš okupantą sukilti. : ! žadinti su Lietuvos įradėti-
keliones po Sovietų S-gą n- kokybės pagerinimą. i _ , .. . . klausimą buvo šutai ta ton mj Anglijos darbo partiją ir
Lietuvą, rūpinsis, kad .-ūsų Tuo būdu norima padi- Sak,l°. -’Pontamska kas, yadovyben kviesti visų iki kj ; «
leidyklos ar žurnalai dau- dinti kolchozininkų st^ido-i ,T'U P°lltlnlų .S«U' i žius. Be

j i uostos vadovybes- Į varnose dziu atstovus 
i vietose susidarę artimesnių kais imtinai.

tus. ji padėsianti organizuo- jos uz išlaidų sumažinimą, sjems pakako neapykantos’,^“. , , _ .........
4^.-1 . . t . i rr.- . busimos \adovybes sąsuitos lindinti

ai- žurnalai nau- Jinti kolchozininkų 
giau spausdintų lietuvių kū- mėjimą savo darbu- 
riniu ir kt. Visi ryšiai būsią
tvarkomi „visuomeniniais 
pagrindais“. Naują tarybą 
pasveikinti buvo nuvykęs 
rašytojas J- Marcinkevičius.

NlKiTAI JAU NĖRA 

VIETOS IR MUZIEJUJE

?Iaskvoje Markso-Engel- 
. so muziejuje kabojo didelė 

V. Ruzgu, — 75 m. amžiaus atominių ginklų mėginimų
,£> Lietuvoje gyvenan- įtarties pasirašymo nuo.’ 

čiam pedagogui, biblioteki- -auka. Aišku, joje Chrus- 
ninkui ir kooperatininkui i clovas ?vąrbus
Vincui Ruzgui vasario 2 d. asmuo- DaMr J° "

sukako 75 m. amžiaus. Kau
ne jis buvo pedagoginio mu
ziejaus kūrėjas, nuo 1925 
m. — V- Kudirkos bibliote-( 
kos steigėjas, vienas iš į 
Spaudos Fondo b-vės steigė
jų. V. Ruzgas yra dėstęs į- 
vairiuose mokytojų kursuo
se, nuo 1933 m. leido peda
goginį žurnalą „Mokykla ir j 
visuomenė“, daug rašė kul
tūros ir švietimo klausimais. 
Išspausdino visą eilę veika

asmuo. Dabtfr jo nebėra, 
los vietoje pakabinta tos su
tarties patvirtinimo nuo
trauka. Joje jau matome 
Brežnevą, kuris tą sutarti 
patvirtino.

Pašalinta ir kita nuotrau
ka, vaizduojanti Chruščio
vo vizitą Egipto diktatoriui 
Nassenui.

Revoliucijos muziejuje, 
parodų salėje, kabojo jo di
džiulis portretas ir daugybė 
jo nuotraukų su darbinin-

lų. iš jų minėtini: Gamtos; kais. Jos visos išnyko-Istori- 
mokslo metodika. Vaikų jos skyriuje nebėra jo pasa- 
auklėjimas. Bibliotekom va- kytu kaibų rinkinio, 
dovėlis. Gamtos vadovėlis Taip norima kuo greičiau 
ir kt. Iš kitų kalbų vertė nusikratyti to. kuri vos prieš 
gamtos bei matematikos da- kelis mėnesius tie ptys pa
lynus- taikūnai į dangų gyvą kėlė.

su tautinin-

Juodu dūmu kamuolys rodo vietą, kur kiniečiai išsprog
dino pirmąją atominę bombą. Dabar jie ruošiasi sprog
dinti antrąją, bet dar nežinia kurioje vietoję;

zius. Be parašytų atskirų 
laiškų, buvo suredaguoti dar 
platūs pranešimai apie Lie
tuvos okupacijos metus ir 
atskiro leidinio pavidale iš
siuntinėti socialistinio sąjū
džio vadams. Visi tie prane
šimai buvo išleisti atskira 
knygute ir lietuvių kalba- 

Be to. St. Kairio. K. Bie
linio ii kitų paskatintas Vo
kietijoje atsiradęs jaunimas 
irgi pradėjo veikti. Įsikūrė 
Lietuvių Socialdemokratinio 
Jaunimo Sambūris su savo 
centro komitetu. Jis leido 
savo periodinį leidinį ir at
skiromis knygutėmis išėjo 
K. Kautskio „Socialdemo
kratija ir komunizmas“. 
„Demokratinio socializmo 
pradai“ ir kitos.

1949 m- prasidėjus pla
tesnei lietuvių emigracijai į 
kitus kraštus, ir lietuvių so
cialdemokratų sąjūdis trem
tyje susilpnėjo. Tada St. 
Kairys ir panūdo Vliko vei
kimą perkelti į JAV, kur yra 
daugiau išeivijos ir kur Vil
kas turėtų platesnę ir tvir
tesnę atramą.

St. Kairys gerokai įžėlu- 
sioj ir sodriai krauju pa-

šlakstytoje mūsų politinėje 
ir kultūrinėje dirvoje yra iš
varęs gilią ir plačią vagą. 
kaip retai kuris kitas mūsų 
veikėjų praeityje.

Suprantama, savaitraščio 
skiltyse viso to išsamiai ne-j 
aprašysi ir visko nesuminė
si. Ir taip straipsnis jau la
bai ištįso- Bet dar bus pro
gų apie St. Kairio darbus ir 
asmenybę pakalbėti.

Patikslinimas.

St. Kairys pravedė Lietu
voje socialdemokratų rinki
minę kampaniją ne į pirmą-Į 
ją Rusijos valstybės Dūmą. 
bet į antrąją. Pirmosios Dū
mos rinkimai socialdemo
kratų buvo boikotuojami.

„Darbo Balsas“ Vilniuje 
buvo spausdinamas ne Ban- 
covskio bet Bankovskio 
spaustuvėje-

<
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

NEVIENAS PRAŠO MUS
l

SAPNININKO, TAD PRA- 

NEŠAME, KAD JIS JAU 

IŠPARDUOTAS.

Dievas sutemose
c-.

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Šių metų Keleivio kalen
dorius jau išparduotas.

Tie, kurie dabar už jį at
siunčia pinigus, gaus 1966 
metų kalendorių, kai jis ru- 

• denį išeis.

(RECENZIJA IR KRITIKA)

S. MICHELSONAS

Kanados lietuvių katalikų Bet ar surinktos žinios 
savaitraštis '’Tėviškės Žibu- jo knygoje atpasakotos ne
riai“ išieido kun. Stasio Ylos šališkai, ar nenudažytos 
parašytą tokio vardo kny- tendencingomis spalvomis ir 
gą — "Dievas Sutemose“, ar tų žinių šaltiniai yra pati- 
Įvadą jai pridėjo kun. Gai- kimi. tai reikia dar paanali- 
da-Gaidamavičius, to laik- zuoti jas kritikos šviesoje, 
i aščio redaktorius, kuris aiš- Autorius stengiasi man- 
k*na: dagiai, švelniu būdu įrodyti,

_____ ______ ________ "Originaliai parinktas lei- kad kiekvienas turi ką nors
da įsigalėjo konstitucijos 13 dinio pavadinimas rodyte tikėti ir tiki. Jis taip ir pra
si* pakeitimas. rodo i>' turinio origi- deda:
...............................................jnalumą. Tai kruopščiai su- "Kiekvienas ką nors tiki:

rinkta neskelbta medžiaga amžinąja Minti, didžiąją 
NELAIMĖS IR DIRŽAS aPie dvasinius religinius lū- Dvasią, didžiąją Realybę,

Vergija JAV panaikinta 
1865 m. gruodžio 18 d., ka-

JAV kasmet žius lietuvių sielose- Auto-

Ar
šias knygas?

Bet aš netikiu, kad yra 
tai, ko iš tikrųjų nėra.

Pavyzdžiui, aš netikiu,
' kad yra dangaus karalystė,
' kur laimingai gyvena visi 
šventieji, nes nežinau ir ne-
galiu įsivaizduoti, kur tokia 9 ŽMOGAUS GY-
vieta galėtų būti. Ir to neži-’ GENIMAS (Juozo Adomai- 
no nei vienas teologas-

Ir aš taip pat netikiu, kad 
galėtų kur nors būti toks 
pragaras., kokiu Lietuvos 
dvasiškiai dar mano atmi
nimu gąsdindavo tamsius 
žmonelius. Jie turėjo išleidę 
net tam tikrą knygą "Gar
są“, gausiai iliustruotą, kad 
ir nemokantis skaityti žmo-

čio-Dėdės Šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas. 206 psl.. kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.gelis galėtų matyti, kaip jį

po mirties velniai pragare j GYVENIMO VINGIAIS.
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.prietarais,

nebūtais dalykais. PLAUK, MANO LAIVELI,
Keleivis“ tada buvo pa-, Petro Segato eilėraščiai, 

skelbęs išmokėsiąs $1,000 m psl.. kaina..........S2.00
bet kuriam dvasiškiui, kuris
apsiims įrodyti ir neabejoti-, ŠVENTADIENIS UŽ MIES- 
nai įrodys, kad toks praga-; TO, Mariaus Katiliškio 17 
ras su raguotais sutvėrimais. novelių< kaina 00 
kaip Garse vaizduojama,’
iš tikrųjų kur nors yra. MINDAUGO N UŽU D Y-

Tas skelbimas "Keleivy- MAS Juozo Kralikausko
je“ buvo kartojamas per iš-

kankins, jeigu jis nesimelsi 
ir neaukos bažnyčiai. Kai j 
kas turėjo to "šedevro“ at-. 
sivežęs ir Amerikon.

eiose- Auto- pasauHo Architektą. Vieni Tai tikėjimas prietarais, 
stebėjo dva- tiki Dievą ir io siųstąjį Kris- nebūtais dalvkais.žmonių per anksdlūna 'au '!US ’netUS *e1eJ® tiki Diev« h J° —-

tomob.nL nelaimiasm.o „etuv.ų gyvenimo ban-. tų. kiti tiki Dievą be Kris.
taus..-

"Nėra netikinčiųjų...

tomobiiių nelaimėse. Daugį gavimą ir užfiksavo ypač 
ų nelaimių yra dėl neatsar-, tuos mornentus. kuriuose
gaus važiavimo ypatingai i bangl) lūžimas buvo

e a ko lobo. Daug uzmu-i Kir.usias. Jis pasirinko asme- 
simų n suzeiaimų būtų gali- njš kurįe iįetuvių gyvenime 
ma išvengti, jei automobilių1
gamintojai, užuot rūpinęsi buvo vienu ar kitu atžvilgiu 

iškilę ir daugelio akyse ma
tomi...

| mu. Labai svarbu, kad bent Religinė psichologija pa- 
’ priekyje sėdį prisirištų sau- sLniyų lūžius seniai yra at- 
gumo diržu- Toks diržas la- įleidusi ir parodžiusi, kad 
bai gelbsti nelaimės atveju, daugelio Dievas yra perėjęs 

per žmogiškas sutemas. Tik 
mūsuose vis trūko tiriančios 
akies, išdilsiančios atskleis-

automobilių išvaizda, pasi- 
. į rūpintų jų didesniu saugu

Ne
visų tikėjimo turinys tas 
pats, dar labiau ne ta pati 
forma. Tai daugiausia indi
vidualistai, kokie yra ir lie
tuviai- Jie nori tikėti tai. kas 
patinka... Subjektyvus tikė
jimas. bet tikėjimas...“

ra visokių gandų. Sakoma. ti lietuviškąjį uždarumą, lin-
— Maik. šiandien aš vėl — Na, o kaip tu rokuoji,' kad karo departamento va- kus; kentėti savose sutemo- 

pasakysiu tau: Tegul bus kaip ilgai reikės mums tos dai spiriasi bombarduoti
valandos laukti?

— Tėve. to niekas nezi
no — gal praeis dar visas 
šimtmetis, gal 50 metų

... , premijuotas romanas, 246
Suprantama, kunigui va- ll?us metus’ tačįau "eatsihe- j p6l. kaina ?3.

lia taip kalbėti-Gali būti net P.« "T1 y*“35 Pa’|
pareiga. Tačiau realistas pa- sl™tl SJU>°m0 J į.000- . ■ VYNUOGES IR KAKTŲ-

Ar neaišku, kad prietarais j SAI. Julijos Švabaitės ei- 
paremtas tikėjimas klaidina: lėraščių rinkinys, 96 psl., 
savo tikinčiuosius? i kaina $2.00.

Tiesa, kun. S. Yla "Dievo
Sutemose“ apie pragarą ir SIDABRINĖS KAMANOS, 
uodeguotus jo tarnautojus Kazio Bradūno eilėraščių 
nekalba. Bet vis dėlto jis premijuotas rinkinys. 94 
stengiasi skaitytojui įkalbę- psL. kaina $2. 
ti. kad laimingas gali būti

sakys, kad taip kalbėdamas 
kunigas verčiasi solistika. 
gudrauja žodžais. Nes ką 
reiškia "amžinoji Mintis“ 
arba "didžioji Dvasia“? Ar 
yra dar ir mažųjų "dvasių“? 
Jeigu yra, tai kiek jų iš viso 
ir kur jos?

pagarointas:..
— Kodėl tėvas pasidarei 

toks uolus garbintojas?
— Todėl. Maiki, kad da- sununeus. gai oo meių. o vietų non tęsu oomoaruav:- -Jose kentėjo*“ dauge 

bar toks sezonas- Juk šį mė-j gai ir už metų kitų pamaty-( mą. o kiti bauginasi, kad So- gų inteligentų 
nesi po visą Ameriką minė- sime didelių atmainų pašau-j vietų Rusija gali susivieny- " iraant iiteratūrišku nožiū

ti su komunistine Kinija ir vi._
tais patyrimais ir mokslo ži
niomis. o antras - prieta
rais. nebūtais, tik įsivaiz
duotais dalykais, dažnai 
reiškiasi net ir burtais.

Pavyzdžiui, aš tikiu, kad 
dukart du yra keturi, nes ži
nau. kad iš tikrųjų taip yra- 

Aš taip pat tikiu, nes ži-
. pripažinti, kad ?a?’ kad >’ra toks kra^’

.. 'kun. S. Yla vra kruopštus kaiD Vietnamas, kur religi- 
teve. negalima nlurk<?nos darbininkas Jis5 Ja supiude gyventojus ir 

valdžios diktatūrą- Amerika, daryti jokių išvadų, nes dar J ' i - ,rUleta kitu re- dabar tenai budistai kovoja 
tą valdžią palaiko ne tiktai | nežinom. ka mūsų valdžia r. -s- uidinin pneš katalikus, o katali-
pinigais, bet ir ginklais, irj darys. Matai, yra tvirtų rei- į5k'na įdaręs net aštuo- kai~PHeš budistus. 
savo kareiviais. O iš antros į kalavimų. kad ji iš Vietna-j ‘maičaknvgių Jis ne- Ir aš tikiu, nes tai yra ne-
pusės komunistų valdomas; mo karo trauktųsi. Viena. - \.aąinėia j?/ kataliku. ginčijamai įrodyta, kad že

mistinu. Kooei uievas ieiao šiaurės Vietr0”'0“ v v—J - . . . —.

bolševikams užimti mūsų gal bos Pietų Vietnamo suki- sas nėra to karo paskelbęs. ^7-ra'idėies’i kalbamąjį I ne saulė aplink žemę. kaip 
šventa Lietuvą ir platinti te-j lėliams, todėl Amerikos ka- todėl lis nėra legalus. Antra, ; Sutemoj“ nes rei-! prieš šimtmečius klaidingai 
nai bedievybę? Ir kodėl jis I ro lėktuvai pradėjo bombar- vesdama tą karą Amerika kėic ?ujnkti dauff žinių a- tvirtino bažnyčia, 
neišklauso mūsų maldų, mū- duoti ir šiaurės Vietnamą, laužanti tarptautinę Zene- "bedievius“ J Aš tikiu, kas yra realu,
sų prašymų ir dūsavimų, kad Buvo jau kelios tokios ata- vos sutarti kuri draudžia į d jog susilaukę I ką galima matyti, girdėti, 
Lietuva atgautų savo laisvę J kos. Paskutiniame užpuoli- svetimų valstybių ginkluo- y a į - Die. V.ti užuosti arba kito-
kad mūsų tauta galėtų vėl me dalyvavo daugiau kaip tą kišimąsi j Vietnamą ir ki-; " J F I kiais būdais patirti.

tus buvusius prancūzų Indo- %0 ' '_______

.. _* ♦ ~ ■ se.-.
i Jiauies_ vietr.amą toiiau. Taigi kun. Yla ir yra tas

jom savo istorišką šventę, lio politikoje. Daug priklau-' ti su komunistine Kinija ir • vara_-ai hfltll 
Nepriklausomybės Dieną, k sys nuo to, kaip vystysis! gali pradėti karą prieš A- knyoaį nrikišti Jo
pertas iškilmes kunigai mel-, Vietnamo karas. į kuri mūsų'; metiką. Prezidentas John- ’Tii;“ V ;į-
(lesi. sake invokacijas ir ! Amerika yra jklimpusi. ponas esąs baisiai susijaudi-, WnaJ mandagus. jis sten-

’ ręs ir nežinąs, ką daryti. Bet • - - ,____ xT.žegnojosi. Žegnojosi ir pub

Galbūt galima sutikti, ...... , .... ~ .
kad kiekvienas k, nor. tiki. ,lktai *«’. ka? tlkl-1°. Je«P!
Bet tikėjimas yra dvejopas. kasnuo tikej.mo nutolo jei-1
Vienas remiasi žmogaus igv-1 J0 £5^™™ Dievas uz': Vienas remiasi žmogaus jgy ------ Us yra nelaimin..

AUKOS TAURĖ. Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai irišta. kaina... $2.50.temo“

gas ir kenčia, kol vėl 
taiko su Dievu“.

Ir jis stengiasi įrodyti, i 
kad visi tokie nuklydėliai: 
susiranda kelią atgal prie 
Dievo ir "susitaiko“ su juo. 
Net aiškius laisvamanius jis 
pristato tokioje šviesoje- 
Tam tikslui yra pavestas aš
tuntas jo knygos skyrius: 
"Mokslo žmonių Dievas“.

susi-i KATRYNA, Sally Salmi-
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai,

— Bet Vietnamas toli nuo .... , ., giasi nieko neužgauti. Ne-.
™ k-H n3 31 °b i m-?į0’ bloga ir techniškoji knygos:

, . T. . .. i-t - i • v’n^Va Zia visk^ pusė Popieris geros rūšies.
bolseviKų..ką turi musų Lie- vis deito jis gali Lietuvą pa- slepia- Net Kongresas neri- * U(ja įvaiį aplenkta °-e- 
tuvą užgulę. liesti. (niauja, kad negauna iš vai-:

— ir tėvas tiki. kad mai- — Kokiu spasabu? į džios jokių informacijų
dos Lietuvai kiek nors pa
gelbės? name vyksta komunistų va-įrokunda?

— Tikėti reikia. Maiki. dovaujama revoliucija prieš! Kol ka 
ale velnias šnabžda į ausį, 
kad iš maldų pažitko nebus.
Nu. ir atsiranda pagunda a- 
bejoti. Vot, ir aš pats rožan
čių kalbėdamas kartais pa

likinu. kodėl Dievas leido šiaurės Vietnamas teikia pa- i Jungtinių Valstijų Kongre- v’įlč^da^riTū^ mė'sukasi aplink saulę, o
olševikams užimti mūsų gal bos Pietų \ ietnamo suki- sas nėra to karo paskelbęs.: f. ___ .• __ mp «mlė anlink žeme. kaip

lika ; visi prašėm Dievo, kad 
užleistų kokią kvarabą ant

Lietuvos. 
— Taip, tėve. jis toli, o

pusla-
— Štai kokiu: Pietų Viet/ — Tai kokia iš to išeina 5 -- - 1 Keikia

Čia suminėta ištisa eilė Lie-, premijuota knyga, 80 ps’, 
tuvos inteligentų ir moksli- Raįna $2.00.
ninku: prof. V. Čepinskis. įpTirvni KFIVIia a 
prof. M. Biržiška, prof. J-.^TDVaŲ IŠEIVIJA A- 
Gravrokas. prof. J. Čiurlys. MERIKOJE, St. Michelso- 
prof. J- Bagdonas, adv. M.1
Sleževičius ir. pagaliau, net 
K. Vidikas. amerikietis, bu
vęs komunistinių laikraščių 
redaktorius ir knygų vertė
jas Pirmuoju eina socialde- aTSIMINIma1 APIE JUO-
mokratas Vmcas’ LIŪDŽIU, parašė Per
buvęs universiteto rektonus., xs

(Bus daugiau).

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, Raina mink
štais viršeliais $4.00, o 
Kietais $5.00.

laisvai giedoti savo himną ir 100 Amerikos bombonešių 
kad vėl galėtų laisvai plėvė- ir pridarė Šiaurės Vietnamui 
suoti mūsų vėliava su žirg- didelių nuostolių. Dėl to 
vaikiu? Nejaugi čia būtų prieš Ameriką pakėlė baisų 
velnio teisybė, kad mūsų riksmą komunistų Kinija ir 
maldos nieko nemačija? i Sovietų Rusija. Sovietų va-

_  Tėve. kam čia reikia; das Kosyginas buvo jau nu-
velnio. kurio iš tikrųjų ir nė
ra. Tėvas jau gana ilgai pa
sauly gyveni, tai ir pats tu
rėtum žinoti, kad maldom 
dar niekas laisvės negavo.
Gyvenime yra priešingai: 
laisvė pasiekiama tiktai per Į girdo grūmojimas Amerikos 
kovą- Tautos, kurios atsisa- "imperialistams“ karu- A- 
ko kovoti, bet daug meldžia-j merikos užpuolimas ant 
si. visada būna daugiau kitu ■ šiaurės Vietnamo reiškiąs 
skriaudžiamos ir daugiau, užpuolimą ant visų komu- 
vargsta. nistiniu žemių, ir Sovietų

— Tai ką reikia daryti? i valdžia negalinti ramiai į 
_  Vietoje maldų. tėve. į tai žiūrėti, pareiškė Krem

ines turime stiprinti savo liaus organas "Izviestija“. 
centrines organizacijas; tu- — Tai tu rokuoji, kad so- 
rime remti ir platinti savo vietai pradės vainą prieš A- 
spauaą. kuri kovoja dėl Lie- meriką *

m'mm n ’ tllVlTYlA ■—tuvos išlaisvinimo; turime

kinijos kraštus. Taigi, atro
do. kad iš dviejų kelių Wa- 
shmgtonas turės pasirinkti 
tą, kuris atrodys praktiš
kiausias: tęsti karą toliau, 
arba trauktis iš jo dar ne-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

■kridęs į Šiaurės Vietnamą, i perdaug suteptu veidu, 
kui tarėsi kelias dienas, ir 
grįždamas sustojo Pekine 
pasikalbėti su Kinijos ko
munistų valdžia. Po šitų pa
sikalbėjimų iš Maskvos pasi-

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 

. įnamiu—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą
naTka? ras ga^tų' paS “ lanko ir ''arna.'Našlės Daugienės kieme ir jos ma- 
Lietuva- žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos.

— Galėtų, tėve. Jeigu A- silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
merika nusistatytų ir toliau kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 

’r > U'"ka dant" SraPM para?aUtL
tai. tai galėtu įsimaišyti Ki-

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-

ŽODYNAI

Keleivi; administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie 
nam reikalingus žodynu* •

Anglų-lietuvių kalbos žo 
dyna», V. Baravyko, 36f 
psl. apie 20.000 žodžių, kai 
na ................................  $4J»*

Anglų-iietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko aDie

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina..............$1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina...........$3.00.

MŪRKLYb, A. Giedriaus graži 
apvsaKa jaunimui, 130 psi., 
kaina..........................$1.80,

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.50

i?
Tai

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-

. naitė ir šlapoberskis. apie
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-! 2? ()00 žodžių 511 p9L> kai. 
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliužtruo- na — $5.00.

nių respublikų. Jeigu tame; laj-aį gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams Į Lietuviškai angliškas žo- 
kare Rusija su Kinija butų pažistamiems. Apysakos kaina Sl-80 su persiuntimu, dvnas. Viliaus Peteraičio. II 

laida, daugiau Kaip 30,000
Užsakymus ir pinigus prašom siusti šiuo adresu:

nija su Sovietų Rusija ir už 
sidegtų trečias pasaulinis 
karas. Jei taip atsitiktų, tai 
į tą karą būtų įtraukta ir 
Lietuva, kaip viena sovieti-

sumuštos, tai Lietuva, jeigu 
dar būtų kas iš jos išlikę, vėl 

priklausys, tėve. galėtų iškilti iš pelenų ne-
jungtis su kitomis pavergto- nuo to. kokios taktikos da- priklausoma, 
mis tautomis ir turime aiš- bar laikysis YVashingtonas.į — O kas būtų. jeigu šo
kiai žinoti, kokios laisvės Kasdien eina neramūs pre- vietai laimėtų?

— Aš. tėve. nenoriu nei 
galvoti, kas tada galėtų bū- 

laikomi paslaptyje, todėl y- ti.

Lietuvai mes norime, kad iš- zidento pasitarimai su pata- 
mušus laukiamai valandai rėjais, bet tie pasitarimai 
žinotume, ką daiyti. 636 E Broadw«y

“KELEIVIS’

So. Boston 27, Mass.

30,000 žodžių, 583 puslapiai, NEPRIKLAUSOMĄ LIE-
kcina ........................ $6.00. TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440

žodžių, 586 psl., kaina $7.00.
Dabartinės lietuvių kalbos 

žodynas, .edagave prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45, 00 žodžių, 990 psl.. 
kaina ...... ..... • •.... $12.00

psl., kaina. . . . $5.00
TŪZŲ KLUBAS, Antano 

Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina .................. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai. kaina............. $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje;
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

t t J

tomob.nL


Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 8. 1963 m. vasario 24 d.

MOTERŲ SKYRIUS

ANTANAS ŠUKYS

Už Tave, brangi Tėvyne!
Tęsinys

SU VYTIES KRYŽIAIS Į VILKEL1ŠKIUS

Gruodžio 10 d. buvo Įsakyta paleisti i atsargą visus 
sulaikytuosius puskarininkius.

Tarp kitų mes buvome trys sintautiečiai: 6 kuopos 
viršila Vincas Jurgilas iš Vaitiekupių kaimo. 2 sunkiųjų 
kulkosvydžių kuopos vyresnysis puskarininkis Pianas 
Kaunas iš Papartynų kaimo ir I kuopos viršila Antanas 
Šukys iš Vilkeliškių kaimo. Atvykome visi kartu i Sintautų 
bažnytkaimĮ, savo parapiją, iš kur beveik prieš trejus 
metus išvykome, kaip savanoriai, palydimi bažnytinių vė
liavų bei altorėlių ir palaiminti klebono.

Kai parėjau Į savo tėviškę. Vilkeliškių kaimą, kitus 
savo gimtojo kaimo savanorius radau sugrįžusius- Iš Vil
keliškių kaimo išvykome penkiese kaip savanoriai Į Lie
tuvos kariuomenę, būtent: Antanas Mockaitis, Juozas Pe
čiukaitis. Feliksas Daugėla. Justinas šimulaitis ir Antanas 
Šukys. Negrįžo Antanas Mockaitis, kuris buvo pirmoj 
kuopoj ir žuvo Jiezno kautynėse- Negi Ižo Juozas Pečiu
kaitis. kuris mirė 1920 metų vasarą, susirgęs dezinterija. 
Jis buvo 6 pėst. P. K. Margio pulko 4 kuopoj-

Jaunajai Lietuvos valstybei pamešėme Į Vilkeliškių 
kaimą du medinius kryžius ir tris geležinius. Mano kaimy
nas Justinas Šimulaitis. Geležinio Vilko pulko I šimtinės 
vachmistras, parnešė vieną Vyties kryžių, o aš — du Vy
ties kryžius.

Ben* Rutkūnas

NUKRYŽIUOTA LIETUVA

Milionams mano brolių, 
o ir man — benamio raudoj — tu gyva, 
nukryžiuota, kraujo tako,
šermeninė rūpestėlių Lietuva!
Skau, mo kalavijai širdį varsto--------
Motin, nerle — Lietuva,
paguldyta j apgaulės, gėdos karstą — 
tu — gyva!
Tavo siela — nugramzdintas pasakų, legendų kraitis, 
gintardugnė sietuva
sopulingo skriaudų ežero; svajoj rudenėj.
ilgesio erškėčiuos kaip motulė — atgaiva.

Kelkis, išbučiuotomis žaizdom manajam graudy, 
auksaširdė Lietuva!

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaityto jas.

Klausimus prasime siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale.
Boston. Mass. 02(31.

Klausimas
Labai prašau kiek galima

mus. Paduodu jam visas 
sąskaitas ir sakau, nuimk 
nuo mokesčių. Pasižiūrėjęs

IGNAS KONČIUS

Velniai

greiciau man atsakyti i man - , , -, - - - vii* Jis man sarto, kad visų pini-gvvvbiriai svarbu klausimą- J - ... L » •
t< • • i -i - eu negalėsiu siais metaisEsu pensininkas. naslys n- - • • jki ;Mėsty-

teiu kiek santaupų. Je. ne- da|imis vis.
turėčiau savo tnjų seimų na- ; R jo. nepaisant to
mų. tur būt negalėčiau pra- kj , J, da,. isi_
itvvenn ,s tos mažos sume-, k ,)limokėti. 
les. kuria gaunu is valdžios. | Q ka)b ,
Mano namai beveik išmokė- n __ .
ti. tunu tik kelių tūkstančių 1
"mortgage“ ant jų. Šiais Namų savininkas ir Keleivio 
metais mane ištiko nelaimė. senas skaitytojas
Pratrūko vamzdžiai, ir aš,
kreipiausi i miestą, prašyda-' Atsakymas
mas pagalbos. Jie atvyko, Į ... ...

I tyrinėjo ir galu gale man pa- .. Taisymai yra dv ie jų i u- 
sakė, kad "nelaimė“ atsiti-! S1«.: ;ok,e eilm,ai pataisy.

I ko ne miesto nuosavybėje.!mal* kūne via įei'aingi,

nuimamos nuo gauna-

Žemaiėių kryžiai
Širdingai už jaučiant prof. 

Igną Končių, kuris savo ką 
tik išleistos monumentali- 
nės knygos "Žemaičių kry
žiai ir koplytėlės“ įžangoje 
nusiskundžia, kad jau prieš 
50 metų (1912) jo pradėtos 
rinkti Žemaičių padangės 
kryžių ir koplytėlių statisti
kos jau sukauptos skaitlinės 
medžiagos 53 nuošimčius 
nusinešė pirmasis pasaulinis 
karas, tenka tačiau labai nu
džiugti ir nemažiau stebėtis, 
kad jam pavyko dar tiek 
daug savo surankiotos bran
gios retos medžiagos išgel
bėti ir minėtoje 180 pusla
pių gausiai kryžiais ir kop
lytėlėmis iliustruotoje dido
ko formato knygoje žemai
čiams ir lietuviams pateikti.

"Tėviškėlės“ išleistoje, 
Vijeikio spausdintoje ir aną 
sekmadienį (vasario 7 d.) 
per autoriui Chicagoje su
ruoštą pagerbimą pristaty
toje ir ten pat gausiai pirkto
je knygoje yra pateikta ši
tų sukrikščionintų žemaičių 
tikėjimo gilesnės prasmės ir 
senesnės gadynės palikimų 
tiek daug ir tokių origina
lių. kad veikalą skaitai su 
su didesniu susidomėjimu, 
negu. sakysim, senųjų acte-

RAUDONI JUOKAI

Maskvos valstybinio cirko 
komikas Olegas Popovas ši
taip pašiepė sovietų ekono
miją:

Į cirko areną išeina langų 
rėmais apsikrovęs, toileto 
sėdynę užsikabinęs, kranais 
ir vielos ritiniais nešinas Po
povas. Cirko direktorius jį 
klausia:

—Olegai, bene savo butą 
žadi remontuoti?

—Ale kur tau remontuo
ti, — numojo Olegas. —Aš
lųsusiągš i SMija Imtų

būti
mų pajamų, t. y. — nuomų- 
Kita rūšis yra taip vadina
mieji ”capital ex pen d it u res“ 
—kapitalinis remontas. Ši
tai gi upei priklauso tokie 
kapitaliniai remontai, kaip. 
pav.. naujo stogo dengimas, 
"shingles“. kuriais namai 
apkalami, stonu windows 
(žieminiai langai) ir pan. 
išlaidos, susijusios su re
montais. kurie pakelia na
mų vertę, turi būti "nuima
mos“ nuo pajamų per eilę 
metų. kaip pačių namų ”de- 
preciation“ (amortizacija).

Tamstos aprašomu atve
ju. man atrodo, galima nu
imti visą sumą šiais metais- 
Tamstos taisymai buvo "ka
tastrofinio“ pobūdžio (e- 
mergency) ir buvo reikalin
gi namams "išgelbėti“. Tie 
pataisymai nepakėlė namų 
vertės, tik prisidėjo prie na
mų "išlaikymo“. Tie patai
symai bus laikomi "repairs“. 
o ne "capital expenditure“.

Paprašyk Tamsta to žmo
gaus. kuris Tamstai pildo 
mokesčių formas, kad jis pa
skambintų į Irternal Reve- 

; nue ir pasiklaustų jų nuomo
nės šiuo reikalu. Esu tikra, 
kad jie pasisakys Tamstos 
naudai.

Jei Tamsta pats gyveni 
trijų butų. 

žmoma. galėsi
"nuimti“ tik du trečdalius 
sumokėtos sumos, o ne visą

Nedaug tėra velnių Žemaitijoje. Velnias nėra pavie-j fcet mano; kad jie neturi itam* nama^ nenustotų Jei lams.a
nis koplytėlėje- Jis. sakysim, pas šv. Vincentą vienoje teisės taisyti "pipes“ mano sav0 vertė?’ pav’’ namų (la_ viename is*a\o 
------________________________ : ~ -• , , . • žymas išdaužto lango natai- tai Iamsta. zirsvarstyklių lėkštelėje įsikabinęs noi i nusverti kitoje svars
tyklių lėkštelėje besilaikantį angelą. Velnias juodas, an
gelas baltas. Tačiau, kad velnias vienas pats užimtų kurią 
nors. kad ir užpakalinę, koplytėlės dali. to nėra.

kų išlikusią literatūrą apie 
jų baltojo dievo Quetzal- 
coatlio kultą arba turistų re- j 
portažus apie šių dienų Pu-į 
eblo ir Meksikos indėnų ■ 
šventes, pamaldas ir apei
gas-

Knygoje yra daug apra
šymų bei nusidavimų su to
se koplytėlėse esančiais
šventaisiais, kaip antai. Mi
rusiųjų kryžius. Krikštas,
Kiti nešventinamieji kry
žiai. Mergelė, šventoji.
Šventas Jonas. Augaloti
šventieji Joneliai. Rūpinto
jėlis. Šventas Jurgis. Šven
tas Rokas. Šv. Zidorius, Šv. 
Pliurijonas. Kalnėnų kapai. 
Šventa žolė, Pušis. Kruvinas 
takas ir tt. ir tt.

Kad turėtumėte suprati
mą. kokia Igno Končiaus su
rinktoji vaizdinė ir žodinė 
medžiaga yra. iš tos knygos 
išrašau vieną aprašymą — 
Velniai (Jis spausdinamas 
gretimoj skilty). Tokių ir 
ilgesnių aprašymų knygoje 
yra apie 55. o visokių kryžių 
ir koplytėlių kažkas apie! 
110

Chicagoje knyga buvo! 
pardavinėjama po $3.

J. r.

Vienas sovietų pilietis no
ri žinoti ir klausia kitą pilie- 
tį:

—Kažin, ar mūsų vyriau- 
| sybės. partijos ir mokslo 
didvyriai yra ištikimi savo 

Į žmonoms, kai iškeliauja tar
nybos reikalais?

Antrasis atsako:
—Keturi tai tikriausiai 

lieka ištikimi: tai yra Gaga- 
rinas, Titovas. Popovičius ir 
Nikolajevą! (Jie skrido at
skirai Į erdvę).

£ £ A

1. Savo biaurumu gražus, "biauriai gražus“, velnias yra J . -
žemaičių Kalvarijoje, syentonuje. netoli nuo vartų, pro , Tjkra ne,ain.- bet Ra «
juos j sventonų įėjus—kairėję. .. žmogus padarysi. Sakau.

žemaičių Kalvarija (semau Gardai) garsi Kalvarija 'nuims;,. RU0 ui
su senoviškom koplyčiom. Panašus į piliakalnį Šv* Jono ’ bent tiek naudos iš to bus. 
kalnas. Įdomus kryžius, kuri visi bučiuoja praeidami, kai i Nueinu pas savo draudi-
Kiyžiaus kelius yaikšto. Kapuose mūrinės koplyčios gale ? mo atstovą, kuris yra na-

žemėje, kad tai esąs mano 2-vmas-,sdauzto l>ata?‘ 
"trouble“ (nelaimė). Ilgai ?toę?, P^^ymas ir
negalėjau delsti, ir prisiėjo! P3"^*- *la*d"
samdyti rangovą (contrac-’xa< niamos rePairs 11 £ - .*
tor) ir plumberi ir taisyti į
vamzdžius- Iš viso man kai

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
1 aulam jncuuti II iVtGUJ * -r -

apvalus langas turi Dovydo žvaigždės lyties rėmus. Greta 
daugelio šventųjų velnias dėl priešginybės čia reikalingas.

mus apdraudęs ir kuris mm 
pildo mokesčių pareiški-

AMERIKIEČIAI IR 
BAŽNYČIOS

2. Kitas velnias yra prie šv- Vincento stebuklingojo ■ 
šaltinėlio — 4 km nuo Plungės Kelių link. Verkalių so- ; 
doje. Čia yra akmenų su iškaltomis raidėmis. Didoka kop
lytėlė. Tvarkingai aptverta. Šaltinėlio vanduo stebuklin- ! tis rašo. kad JAV 1963 me 
gas. Kiauras šaltinėlis, bėga net per kelią vanduo* Prava-; tais Įvairioms bažnyčioms 
žiuodami žmonės girdo arklius, čia velnias — švento ' priklausė 120.965.238 asine-
Vincento svarstyklėse. ! n-vs; ° t0 Raičiaus įvairių

• protestantų bažnyčioms pri-
~ ~ . . . . m a. j* - klausė 66.854.200, Romos3. Dar vienas velnias yra netoli Tverų ant Medingenų kata5ikn 44 874 371 izrae i-i 

kelio. Lopaičių sodoje, pasisukus Ruškio ežero links (Žiūr. • tu 5>585000> ortodoksui 
Liet. Enciklopedijos XVI tomą. 437 psl ). čia yra viena 3 094,140.
aukščiausių vietų (211 metrų) Žemaitijoje. Ežero vanduo ' 
stebuklingas. Puskelėje to vieškelio iki ežero dešinėje pu
sėje kelio (nuo vieškelio iki ežero vienas kilometras) nau
joje koplytėlėje ant stiebo, gausiai šventųjų pristatytoje, 
yra ir velnias kampe. Čia šventieji ir velnias, matyt, su
rinkti iš sugriuvusių koplytėlių.

Bažnyčių tarybos metrai

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieti 
voe jorialdemok ratų raita’ dėl bol 
Seviltc okupacijos ir teroro Lietu 
▼oje. Kaina.......................... 25 Cal

tVTT.GPNTS I PRAEIVI. K. Žuko i
dorųjc at-iminimsi. 477 osl.. kai 
na ........................... .. $5 00

HIENOJ A VT “Vrvr^ošiu kam’mn-’’ 
suries Kin-n Bse’rP!o idt.niū-' «t«i 
minimai. 464 osl.. kaina... $6.06

1908 METAI. Kipro Bielinio atsimi
ntam antroji dalis. 5S2 pus’snie* 
Kaina ......................................... 86.9(5

rJETTVTU DAINOS AMERIKOJE 
•urii.ko ir saredazsvo Jonas Ba- 
Ivs. 472 daines su zaidemi-. Anz- 

liSkuf dnot.-t- kiekvieno- damo- 
turinv- todėl tinka dovanoti »» 
lietuviška? r-ekalbartiems. įrišta 
826 puri. kaina .....................  15 O*

-------- •--------  SOCTALIZVAS tr RELIGIJA »»-
Sovietu Sąjungoje ii 2C8| »» F v«pderreide. vertė v,rd* 

milionų gyventojų rusų tėra
tik 114 milionų. Ukrainiečiu 'fARtBORorGn'S LrrHUANTAN
ten gyvena 37 mil.. gudų 8 ras vadovėlis Petuviū kalbos rr-o.

kvtis angliškai kalbančiam. 14t 
pal., kaina ........................... $1J15

nas. Kaina ........................... 25 Cnt

mil.
♦ *

v E M UNO SCNCS. Andriaus Valuc.- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalri- 
jos ūkinir.ko sukilimo prieš Sme
tonos diKtatūra. 
psl. Kaina

irma dalis 3d9 
$3.00.

4. Kitas, ketvirtas, yra maždaug puskelėje iš Budrių 
i Kulius važiuojant, tokioje balingoje vietoje-

5. Kelyje Luokė-Pavandenė antrame kilometre — 
šventas Vincentas su velniu, skaitančiu knygą koplytėlėje 
ant stiebo.

6. Luokė-Gaulėnai 3.2 km. — šv. Vincentas su velniu- J
Kažin, as sekmas velnias dar yra kur žemaičių že- ' 

mėje? '

"Pikto“ pavaizdavimą galima matyti net altoriuose. 
Pavyzdžiui. Žlibinų (10 km nuo Plungės Žarėnų link) di
džiajame altoriuje yra šv. Mykolas, angelas-arkangelas. 
su durtuvu: jis stovi ant pabaisos, greičiau rūpūžiškos iš
vaizdos padarinio- Juk išmestasis iš dangaus sukilęs prieš 
dangaus tvarką angelas pavirto Į peklos Liucipierių, — 
tai jau velnių velnias, bet vis tik velnias, sako žmonės, 
tas tik skirtumas, kad šis velnias ne žmogiškos išvaizdos.

Atseit, viso šeši velniai.

Žemaičių velnias turėtų būti vaizduojamas pavidale 
liekno, nedidelio ūgio judraus vokietuko su skrybėle (anot 
žemaičių pasakų). Manyčiau į vokiečių kaminėšluostį 
panašus.

Kai žemaičiai pritrūksta vaizduotės, apsakant velnią, 
jie sako: "Toks, kaip vokietuks“.

Augalų žinovai (botani
kai) s-renžių (apelsiną) va
dina uo^a, o mes jį vadina
me vaisiumi.

Buvusi Irano karalienė Sorava, 
dabar Irimu aktorė, žavisi savo 
pirmu filmu ’Trys moters vei
dai*4 Milane. Italijoje, šarkas su 

, ja persiskyrė, nes ji negalėje 
I jam pagimdyti įpėdinio.

?EMAITftS RASTAI Garrio-to- -n-, 
sų raSvtojos nirmoio kaio -ne- 
Amerikoje jamSvti vaizdeliai • 
rašytojo- na veiki'o. 123 pu-laoi-- 
k-»ina ......................................... 50 C*

TAVO KELTAS 1 SOCIATIZM.’ 
Parašo Leorn- Rlinman. Trempė 
socializmo aiSkinu,mas. Kair.a 25

JUOZAS STALINAS, arba k a 
Kaukazo išponis buvo pasidarė 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 (V

UETUVTV LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė Kny
ga su asuigybe paveikslu, gerame 
popieriuje. Kaina ...................  Sd.ou

TIKRA TE1SYRR APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa boiševiz- 
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai dau? inforr. arijų, 9*? p.-i.
Kaina ..................................... 50 Cnt.

’FNOVKS LIETUVIŲ PINIGAI nn« 
seniausių laiku iki Lietuvos ne 
priklausomybės žalo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, dauzybė oa 
veikalų, 896 psl., z*r*« popierius 
kaina ......................................... IIO.OT

ALTORIŲ 8ESELT. V. Putino-My
kolą i čio romanas trijose daly— 
Vijos trys <ialy« iriuos j viena 
Autorius, nats buvęs kuniza-. ap 
rašo, kaip kunipas Vasari^ išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knrzų. rieti viriai, 631 puslapis 
Kaina ................................... 16.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc
ko romano antroji dalis, <26 pus
lapiai. Kaina............................. $4.00

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietu rių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. rirš rusianiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais .......................................... $4 00

LIETUVA BUDO, .V-vono Kaine- 
labai vai>xižial ir }dorr’a narstyti 
atsiminima: kain Lietuva kėlėsi 
iš niežo, periausia dovana kiek
viena proza zražia;.- »retai? vie. 

šeliais. ’Iiu«'.roota. 416 o ^slapiu, 
didelio formate. Ka n» ... 85 50

S<M~TAI.DEMOKRATT.I A IR BOL
ŠEVIZMAS. Pažui Kajtskj, nau 
jaus:omis žiniomis papildyta r. < 
klausimu knyzutė. Kaina.. 25 Cu ,

r AS AUDIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir ančių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ......................... S6..M)

1 IETUVOS 9OCIALDEMOKKA l ę 
PARTIJOS PKOCRAMINSS GAL. 
R£S, S2 osl-, karna.........  25 Cnv.

uIETUVK KALBOS GRAMaTIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
A menkos lietuviam*, 344 pusla
pių. Kaina ...................... — .. 81.06

LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA 
NEŠIMAS, arba kocie.l mo-uose nė
ra vienybės. &0 ps!., Kair.a .. Mi.iM

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. AM o 
istorinis romanas ;š žemaičių Krik
što laikų, kieti apdarai .... $2.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apiu tai sa
ko mokslas? Kaina ............25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYC-A, pa-aM 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valzių receptų, 
182 puslapiai, kaiua ................$1.28

NEPRIKLA USOMOS LIETUVOS
PINIGAI, paraše Jonas Karys, la
bai dauz paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kama ......................... 85.09

SIAURUO.rr TAKELIU. K. h. 
Kriaučiūne atsiminimai is Jiete- 
vos ir i- Ame.-tkm lietuviu gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.06

SOCIALIZMO TEORIJA. ? rumi.a u 
aiškiai parodo, kaip keitėsi risuo 
menės santvarka ir kodėl ji dat
keisis. Kaina 25 Ct

uEMOKRATINIO SOClALIZMv 
PRADAI. Populiari ir r.a . imga 
knyga Siu dienų klaus.maii^ su
prasti. Kaina ............................. ROe.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<39 K. Bro«dway ------- :-------- So. Boston 27, P. ««.

i <
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ALTO PADĖKA

Lietuvos valstybės atsta
tymo 47 m. sukakties minė
jimas buvo tikrai sėkmin
gas: jame buvo dalyvių dau
giau kaip pernai, daugiau 
surinkta aukų. plačiau su
kaktis paminėta amerikie-

, mavičiūtei. Nepriklausomy
bės aktą perskaičiusiam 
Lietuvos Savanorių S-gos 
Bostono skyriaus atstovui 
Kaziui Merkiui. Stepono Da
riaus posto vadui Stanley 
Verbickui. vadovavusiam 
vėliavų įnešimui, jo postui, 
ramovėnams. skautams, at

cių spaudoje ir bene pirmą eitininkams, neolituanams 
kaitą pats miesto majoras į 
iškėlė Lietuvos vėliavą prie Dėkoju Edmundui Ketvir- 
miesto savivaldybės rūmų. čiui. kuris daug pastangų pa- 
Už tai padėka priklauso vi- dėjo garsindamas minėjimą 
siems, kurie šiuo ar tuo pri- amerikiečių spaudoje. The 
sidėjo prie minėjimo rengi- Boston Globė bendradarbiui 
mo, jame dalyvavo ir dos- Joseph Keblinskiui. The 
niai aukojo. Boston Globė. The Boston

ruLVzu,, x i Traveldr. The So. Boston

riu? & i vTT Tribune. The Bcston Gaze-

b^arn p.oklamaciją “ o a‘ Citizen kt.. O taip pat lie-
tone ir^iH B*®- tuvių laikraščiams, garsinu
sio majorui John F Col- siem4s minėj Xlt0 sk

cGa' k riaus nariams adk John Gri-
S 1 • s am Lietuvos galui, gavusiam majorosu- 

velia ^ prie sav,valdybes ru- tikim, pakeIti vė;iaJvą prfe
lui adv" AnThfny O Sh^l rŪmU'adV’ A"'
nai PĮ.1, Pranciškui Vi,
Tri^'. v V,e"uollul ,kun- nevičiui, Antanui Matjoš-
^ink,n aR°’kU?' inž* Edmundui Cibui,
n ,«k MatTuh°' Petrui Ausiejui. Povilui Bra-
mui. latvių atstovams Lud- zaičiui< Antįnui Andriulio.

Miesto majoras John F. Collins tariasi su Evaku acijos parado maršalu Charles Peck (pirmoj eilėj 
antras iš kairės) ir jo komiteto nariais. Vžpakab trečias iš kairės Edmundas Ketvirtis.

Per sausio mėnesį nemirė 
nė vienas narys, bet ir nepri
imta nė vieno naujo.

Priimtas K. Namaksienės

Buvo vienas įdomiausiųjų 

subatvakarių

Praėjusį šeštadienį įvyku-

vvigui Reiters su žmona., uk
rainiečių — dr- John Olek- 
syshyn ir Orest Shchudluk, 
komp. Juliui Gaideliui ir jo 
vadovaujamam chorui, Ci
nai Ivaškienei ir jos vado
vaujamam šokių sambūriui, 
deklamatorei Bitutei Ado

niui ir Stasiui Jakučiui; Fe
licijai Karosienei, Jurgiui 
Jurėnui. Petrui Strikaičiui ir 
visiems kitiems, čia gai pa
mirštiems paminėti.

Jackus Sonda, I
Alto skyriaus pirm.

Pamaldos evangelikams i žmoną Petronėlę, sūnų ir
Si sekmadieni, vasario 23 ^ukr«' Kar0 vies“las juos 

d- 2:30 vai. popiet First .Perskyręs, Petrų nu- 
Lutheran Church, 299 Ber-^loikt ! r-v'u5 Į va'
kelev St.. Bostone, bus Bos- kanįs- ,P<? ka!'° ‘aP°
tone ir jo apylinkėse gyve- .Emiukev,ciaus kolchozo 
nantiems lietuviams pantai-! <Prle Kybartų) kolchoziniu-

of publication: 636 E. Broadway, South

pasiūlymas kreiptis į majo- šiame Kultūriniame Subat- 
rą ir policijos viršininką, vakary pagrindiniai prelc- 
kad jie labiau susirūpintų gentai buvo mūsų jaunosios 
žmonių saugumu So. Bosto- kartos atstovai Nijolė Vai- 
ne. Edmundas Ketvirtis pa- čaitytė. Romas Šležas ir 
informavo, kaip jam pavyko Skirmantė Makaitytė. kalbė- 
painfcrmuoti amerikiečius jusieji įvairiomis temomis, 
jų spaudoje apie Vasario, \\ Vaičaitytė, gvildenda- 
16-ją. Adv- John Grigalus į- ma emigracijoj iškylančią 
teikė pirm. Stanley Dievins- lietuvių tautinę dilemą Šoci
kui vėliavą, kuriai medžią- ologiniu požiūriu, svarstė iš- 
gą davė draugija, o pasiuvo eivijos nutautėjimo, prisitai- 
Ona Ivaškienė. Ta vėliava kymo įr išsilaikymo galimy- 
pirmą kartą buvo iškelta i/es hei aplinkybes mokslo 
prie miesto savivaldybės rū- požiūriu- šis klausimas sukė- 
mų vasario 16 d. lėgyvą pasikalbėjimą su su-

______ į batvakario dalyviais, dar
, ~ ~ ! tiksliau išryškinusį politinės

Reikalingas baro vedėjas , uždarbiaujančios išei-
Turi būti vedęs. Viršuje baro vijos skirtumus, jos siekius 

yra geras butas, kuris duoda-. ateities perspektyvas, 
mas veltui. Geras atlyginimas. , .
Susidomėjusieji prašomi kreipj Romo ŠleZO tema lietu
tis: Lithunian Citizen’s Club. vybė ir pinigai” buvo tiesiai 
3655 N.W. 34 St., Miami, Fla. taikoma į tėvų politines, kul-

tūrines bei pedagogines pa-
GRAMERCY SHIPPING Co. rejgas j ir jaun0.

sios kaitos santykius ir atsa
komybę už dvasinį palikimą 
ir laisvės kovos idealų gy
vybę. Romas Šležas, ap
žvelgdamas šių dienų 
veiklos bei kultūrinę padė- 
lietuvių išeivijos politinės 
tį ir skurdžias kūrybos sąly
gas, kaltino tėvus sumateri
alėjimu. aukos dvasios sto
ka bei šykštumu kultūrinių 
vertybių puoselėjimui. Tai 

{ buvo atviras ir teisingas jau
nosios kartos vardu tartas 
žodis. Gyvose diskusijose 
beveik visų buvo pritarta R.

Gryno pelno $6,358

Tiek pelno turėjo pernai 
didžiausia Bostono lietuvių 
draugija — So. Bostono L- 
Pil. Dr-ja. (1963 m. pelno 
tebuvo 5.380. o sakysime. 
1959 m.—$17.747). Tai su
žinojome draugijos susirin-ku. o jo šeima atvyko į JAV.

Čia P. Gimkeviciene ne keme vasario 18 d.
tik rūpinosi savo vaikus iš
auklėti ir išmokslinti, bet 
taip pat ir savo vyrą išlais- 

SLA 308 kuopa šį šešta- vinti. Ketverius metus tru- 
i dieni, vasario 27 d.. Tauti- ko. kol tai pasisekė, 
į nės S-gos salėje (484 4th, jaj daug padėjo senato- 
į St.) rengia blynų vakarą- rįus Edward Kennedy. 
j Bus ir graži meninė progra
ma. šokiai ir filmas "Kuopos Sandaros kortų vakaras Stanley Drevinskis. draugi- 
atsiminimai“. Sandaros Moterų Klubas J°s r«ika^ vedėju yra Pra-

Visi nariai ir jų svečiai vasario 27 d. 7:30 vai. vak- nas Bučinskas, 
prašomi dalyvauti. Sandaros salėje. 124 F St., Minėtas susirinkimas apy-

So. Boston. Mass.. rengia skaitą patvirtino, be to, pri-

dos. kurias laikys kun. H. 
Dumpys.

Blynų vakaras
Draugijos tuilas vertina

mas $351,843. Ji turi apie 
1.500 narių, per metus mirė 
33 nariai, bet dar daugiau 
naujų įstojo. Valdybos pir
mininku pernai buvo adv. 
John J. Grigalus. o šiemet

rttyynū-1___2- I ėmė įstatų paKeitimą, Kuriuo 
nariui mirus nebebus duo-
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizaciia gyvuota nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiaus:a ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių »r .».ao iiJžiausį ka
pitalą. _
Saaivoinm netuvis vr-mj APDRAUDOS. bet
stoja nariu j SLA. ne« žmo: 1) kad SLA aparauua gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalba ir fra- 
ternalir-ę globa. 3) SLA and-rauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
ST-A DIODĄ GYVYBĖS APDRAUDA nuo SI00.00 iki 
sm.ooo.oo.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaujrai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė andrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti aporauda nuo gimimo dienos Iki gilios se- 
narvės.
SU A kuopos yre žvme«"ėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie andrnudas ir istoiimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Wf«1 30th Str-M Verk 1 N. Y

FLORIDA
Du medinius namus viename' 

sklype, nuomos per mėnesi $165.' 
parduodu už $9.500.

Dviejų butų medinis namas, 
nuomos 110 mėnesiui, parduo
damas už $6,500.

Mūro namas su garažu, skly
pas 200 pėdų ilgio, 280 pėdų plo
čio. Zona C.5 Commercial, gali
ma statyti dirbtuvę, sandėlį, ap 
sodintas vaismedžiais ir daržo-

NAUJIENA
Dr. Kazy* Grinius, ATSI 

MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl. kaina S5

VLADAS NAGIUS-NA-

GEVICIUS, jo gyvenimo ir

darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labaivėmis. prie gero kelio ir krau. ___ . ... . , .

tuvių. 45 blokai nuo jūros. Aš > ST^Ziai išleista, daug pa 
esu vienas, sunku apsidirbti. ■ — w ’

A. Totai no. copies printed (Net press run
B. Paid circulation:

1. To term suseribem hy mail, carier 
or by other means
2. Sales through agents, new dealers 

or othervrise
C. Free distribution finchiding samples) 
hy mail, carier delivery, or by
other means
D. Totai no. of copies distrhuted (Snm 
of lines P1. R2 and C)

4050

3650

350

RO

4060

Single issue 
nearest to filinp 
date

4000

3579

371

50

4000

T certifv thnt the sUtementu made hy me above are cnrrect and cnmplete.
Jackus Sonda, Manager

Atvažiuokite pasižiūrėti, duosiu 
morgveius kiekvienam namui.

Joe Pundinas,
1643 N.W. 43 Avė, Miami.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

.. Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P O. Bo* 9112 
Nowark 4, New Jersey

veikslų, 374 psl., kaina S6
Knygoje pirmą kartą pla. 

čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go.

Jonas Aistis, POEZIJA
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Tos knygos gaunamos ir

.f ieško jimai
Paieškau savo brolio Alek. 

sandro Klazo. gimusio Lietuvo
je. Gruzdžių valse.. Aukštuolių
kaime. 1895 m. Iš Lietuvos iš
vyko į Argentiną 1929 m.

Jis patsai arba apie jį bet 
ką žinantieji prašomi pranešti 
adresu:

Jonas Blazas,
229 Dūkas St., Kearny, NJ.
Paieškomas Kazimieras Bab- 

rauskas. atvykęs iš Škotijos 
(Scotland).

Jis pats ar ką 
žinantieji malonei

J. žagarui.
125 Highwav 90
San Antonio. ___
Paieškomas A IbėHąA Norvilą, 

savo metu gyvenęs * Bharon. 
Pennsj-lvania. Jis pats ar žinan
tieji apie jį ką nors malonėkite 
pranešti —

Jonui Milkui.
5225—31st Avė.,
Kenosha. Wisc._______

_ PAŽINK LIETUVOS

PRAEITI

*Ti praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ -giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, karna — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
admin istraci joje.

SKAITYK STASIO Ml- 
CHELSONO PARAŠYTI 

KNYGĄ: "l ietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG P A- 
VEIKSLŲ. KAINA MINK-

Šležo iškeltom mintim ir ieš
kota būdų šiai vis gilėjan- 

i čiai mūsų visuomenės žaiz-
4 »•

' dai sumažinti-
Skirmantė Makaitytė, ku- 

i Harvardo universitete 
studijuoja istoriją ir rašo 

į Lietuvos istorijos tema 
! mokslinį darbą, metė žvilgs
nį į lietuvių tautos istorijos 
įvykių aiškinimą kitataučių 
ir savųjų veikaluose. įdo
miais istorinių šaltinių pa
vyzdžiais ji pavaizdavo pa
sitaikantį istorikų šališku
mą. kurį dažnai lemia po-li- 

; tiniai bei tautiniai autorių 
motyvai. Jos teisinga nuo- 

j mone. tikra mokslinė Lietu
vos istorija dar neparašyta 

Į ir laukia savo objektyvaus 
i mokslininko, kuris iškeltų 
tas mūsų tautos istorijos ver-

PALENGVlNKlTE MŪSŲ tybes. kurias kiti nutylėjo.
Į kuris nebaigtų mūsų istori- 

DARBĄ j Vytautu Didžiuoju ar
Kiek laiko ir pinigo wtau-' Liublino unija, nes tauta ir

GRAMERCY SHIPPING INC. 
{steigta 1946 metais 

PINIGAI I U.S.S.R. 
PILNA! GARANTUOTA

TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20.000.00
MŪS FIRMA YRA VIENINTELĖ 
KURI SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
GAVĖJO PASIRAŠYTĄ KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

JOKIU ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Pennuiitimas: iki $30.00—$2.75 

per $30.—10% 
GRAMERCY SHIPPING CO. 

118 E. 28 SU New York 16. N.Y 
Tel. M U 9-0398 

Atidaryta: kasdien 9-3:30:
šeštadien. 9-12:30 

GRAMERCY SHIPPING Ine 
744 Broad Street

Newark, N. J.

pytume, jei mielieji prenu

meratoriai nelauktų, kol 

juos paragina mokėti, o pa

tys, be paraginimo, priei

valstybė ir po to gyveno.
Visas subatvakaris buvo 

gyvas ir įdomus ir beliktų 
pageidauti, kad dažniau to
kių būtų. kad gausiai susi
rinkęs jaunimas dar gyviau

prenumeratai pasibaigiant. į dalyvautų diskusijose ir pa- 
P į sisakytų jam rūpimais klau-

' simais. Be to. aptariant tė- 
. vų kaltes, reikėtų atkreipti 
žvilgsnį ir į jaunojoj kartoj

atsiųstų reikalingą sumą- 

Esame labai dėkingi tiem.

kurie tokių raginimų nelau- vis didėjantį beidėjiškumą.
.. . ... 1 gyvenimą tik pasitenkinimoIn. ir tdnme, kad .tertyj^ va|andai'ir -?a]vos skaudė.

; jimo“ sumažinimui. Būtų 
i verta kada tiksliau palygin
ti Europos studentiją su a- 

I merikoniškąja ar net at- 
i kreipti dėmėsi į Azijos bei 
! Afrikos jaunosios karto? i- 
dealus- Tai programa atei
čiai.

Subatvakariui vadovavo

vis mažiau bebus tokių, ku

riems reikės siųsti primini

mus.
Keleivio adm-ja

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS 

Keleivio administracijoje i

STA1S VIRSAIS $4.00, 

Keleivio administracijoj. I KIETAIS—$5.00

.. _ , ... . , . ir buvo programos modera-g.bm. gauti dailininko A- gtagyg

domo Varno pieštą Lietuvos; ras o rengimo komisijos 
nepriklausomybės paskelbi- pirm. mž. Ed.Cibas jam cha- 
mo akto pa.iraiytojo Stepo- ^kterinf™ šmaikščiu humo- 

no Kairio spalvotą portretą
8x0 colių dydžio už 80 cnt.

ro žodžiu susirinkusius at
gaivindavo po sunkių susi
mąstymų ir ginčų.

I



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 8, 1965 m. vasario 24 d.

Vietines žinios
KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE

TAS BUS BALANDŽIO 25 D- SO. BOSTONO LIETU

VIŲ PILIEČIŲ DRAUGUOS UI AUKŠTO SALĖJE. 

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO.
War Memorial Auditorium iškilmingai atidaryta Bostone. Ji turi 150,000 kv. 
pėdų parodoms, 6,000 vietų salę su naujoviška scena, 000 vietų salę susi
rinkimams ir dar mažesnių salių. Au ditorija yra grota naujųjų milžiniškųjų 
Prudential bendrovės rūmų.

Išnuomojamas 6 kambarių *'FT’**J**T**
butas su visais patogumais — 
45 Fox St„ Dorchester, Mass. 

šaukti telefonu 258.0464.

Lietuvos vėliava prie miesto paskutini kartą, siuos žo
džius rašančiam nežinoma.rūmų

. . i Vėliavos iškėlimas buvo
\ asario 16-sios įytą pne aprašytas didžiausiame Bos- 

Boctono miesto valdybos rū- tono 'laikrašty The Boston 
mų buvo iškilmingai iškelta Globė ir įdėta iškilmių nuo-
Lietuvos trispalvė. Ją iškė- trauka-

Kultūros problemos i Laukiame vaidinimo 
Kultūros Klube Bostono lituanistinės mo

ži šeštadienį, vasario 27 tykios Tėvų Komiteto rū-
PARDUODAMAS

i A & S CONSTRUCTION į 

COMPANY
Sienų klijavimas apmušalais, ‘ ► 

dažymas,
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir k t., 
mūrijimas,

durų ir langų pakeitimas, 
spintos virtuvėje ir kt~, 
kambarių padidinimas, 

naujos grindys. 

Priimtinos kainos.
Niekas dėl jų negali 

varžytis.
Skambinti tel. LI 2-2776 

tarp 9 vai. ryto ir 5 vai- vak.

REAL ESTATE t 

EDMUND L KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

KETVIRTIS REALTY |
J7» WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127

TeL 268-4649

tooooooeoūtaoooi
Televiziją

ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. &ixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

1:30 vai. vak. Taiptauti- kovo 28 d- Lietuviu «•**{ vvr.m .to-

Paties majoro
, , - tos draugijos direktorė Ona mas. kuriame poetas Leo- i ilgesnis laikas. Šiame vaidi- gaunama peš eadusive bro-
aalyvavi-i Ivaškien4 raidas Andriekus kalbės a- nime dalyvauja eilė senųjų keri Henrika Gineiti, telef.

mas vėliavos iškėlime na pie "Mūsų kultūrines pro-
labai reikšmingas, nes pa- Lietuvos vėliava tą dieną blema..., 0 0 eilėlaščių
prastai jis tokiose iškilmėse kabojo ir pne Lietuvos gar- skajtys aktorius Aigimantas 
labai retai tedalyvauja. Ka- bės konsulo adv. A. O.
da Lietuvos vėliava yra ple
vėsavusi prie miesto rūmų

Shallnos Įstaigos, 409 W. 
Broadway. So- Bostone.

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

t ancda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tone Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be

Žemaitaitis.
Visi kviečiami dalyvauti.

Tarptautinio Instituto 
pokylis

Tarptautinis Institutas 
kasmet rengia didelį poky
lį — JViardy Grass Bali. Šie
met jis bus vasario 27 d. 
Statiler viešbučio gražiau
sioje Imperial salėje-

hradžia 8 vai. vakaro
jo meninėje programoje 

dalyvaus ir Onos Ivaškienės 
vadovaujamas tautinių šo
kių sambūris.

Lietuviškų valgių stalu 
rūpinasi Albina Rudžiūnie- 
nė ir Danutė Izbickienė, o 
visų 16 tautų stalų sutvarky
mu Kaervna Namaksienė.

Bostono Dramos Sambūrio 436-4629 arba AN 8-0605 
narių ir daug visai naujų po 4 vai. vakaro.
vaidintojų, gerai pažįstamų ---- - -....................
mūsų kolonijos tautiečių.
kurie įsijungė į šį meninį 
darbą mokyklai paremti.
Tame rengiamame spektak-

KORTŲ IR DELNŲ 
SKAITYTOJA

Madame L y n n
Ji patars ir pagelbės visais gy.

ly davvauja Rita Ausiejutė,: venimo reikalais. Vienas vizitas 
Marija Gineitienė. Aldona 'šspręs jūsų klausimus.

576 Blue Hill Ave„Gineitytė, Giedrė Karosaitė, 
Birutė Vaičjurgytė, Zita Za
rankaitė, Jurgis Jašinskas,1 
Antanas Januška, Edvardas 
Mickūnas,, Algis Antanavi
čius. Jonas Valiukonis ir 
Povilas Žičkus. Režisuoja 
akt- Aleksandra Gustaitie- 
nė. Plačiau apie jų darbą 
parašysim kitą kartą.

gan VV'est BŽįQADWAY? Sa- Boston 27. Mass- Tel. AN 8 - 8764 
rersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETU \Ą ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galim* pirkti SA\ I- 
KAINA mūsų Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas vai^vtvnės' Roxburv ka- 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų rajuj j,. Dorchester Brook
Katalogų. užpilti. Reikės į vandenį su-

jstaiga lietuviška. kreipkitės lietuvi$kai versti ketvirti miliono kubi-
V1SI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ ĮSTAIGA SAŽ’NIN • - , - ‘ - D v at. 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA nių jat cių žeme.. L»ai oas at

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO izanojiniaii

Šimtiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vah.., Ketvirtadieniais nuo įvniriri Hidpli9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d KUI 1OJ6 ls3UgS paiTUS dideli
«« •<»%»»» paskatai. _______

Lietuviai pas gubernatorių
Visos eilės lietuvių orga

nizacijų atstovai dalyvavo 
gubernatoriaus priėmime 
Wasningtono dienos proga.

Iš vandens atkariaus 
35 akrus žemės

Kovo mėnesį bus paskelb-

sieis apie 4 mil. dolerių, bet 
bus laimėta 3-5 akrai žemės.

Dorchester. Tel. 442-5772.
________ (6)

BURTININKĖ PATARĖJA 
privačiai buria 

Madame Demitro 
pataria meilės, vedybų ir 

biznio reikalais 
334 Newbury St- Boston 

Tel. 266-1348
(8)

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vad. vak- 

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadvray,
So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

• Telefonas: AN 8-2805 Į
: Dr. Jos. J. Donovan j* * 
Dr. J. Pašakarnio Į

I
ĮPĖDINIS 

OPTOMETRISTAS ,
Valandos: •
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak., 
Vakarais iš anksto susitarus • 

447 BR0ADWAY ;
South Boston, Mass •

I

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
. _JEW£LERS— 
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

• Rūpestingai taisome laikrodžiua.
žiedus, papuošalui

1 379 W. BRQADWAY
' SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die-

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Naujas ’PAGAL UŽSAKYMĄ*

FORTUNN
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖM ES į 

I JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

modelis 
FT 2

Visos tos žymės rodo, kad "pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
burneriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai
487 WASHINGTON STREET 
DORCHESTER. MASS. 02124

Ę The Apothecary 
~UETUVlšKA tikra vaistine

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S- Reg. Pharm.

382 a W. Broadvvay, tarp E u F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v- išskyrus šventadienius ir sekm.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce»tery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
i, šių importuotų ir vietinės 
: gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 

I labai žemomis kainomis. 
Vedėja B. Sviklienė

ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

Baltic Florists gėlių ir dova- 
-nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

r Tel AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

i Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniala

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

I

Patvarumas 

Shell degimo galva

Švarus geras šildymas

Aliumininis apdangalas

Darbingumas, taupumas

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
į Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat t 
Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą j tuos kraštus 

dovan ų—s i u n t i n i ų
Skyriuje jūs rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės

maisto produktų siuntinius neriboru kiekiu ir DUTY FREE 
Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

Gerb. klientų patogumui užsakymus galima atlikti telefonu 
Informacijų prašome kreiptis telefonu, raštu arba vietoje.

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

: Apsidrausk J
{ NUO I.IGŲ IR NELAIMIŲ {

J draudžiame nuo polio, viso- • 
{kių kitokią ligų ir nuo nelai- { 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
{Visais insurance reikalais { 
{kreiptis:
{ BRONIS KONTRIM

Jsstire of t h« Peace—Constable 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483! 

I.

: Dažau ir Taisaua
o Namus iš lauko ir viduje.
£ Lipdau popierius ir taisau^ 
f viską, ka pataisyti reikia.
* Naudoju tik geriausią

medžiagą.
J JONAS STARINSKAS

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mi 
Tel. CO 5-5854

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Grdrtojas ir Chirargas 
X RAY

534 Broadwav,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nno 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ckis:
287 Concord Rd„ Billerica, Mi 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Saviaiakaa N. I. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys piumberiams 
Visokie geležies daiktai




