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Konsularinė sutartis suSovietų 
Sąjunga vėl senate

Vyriausybė spiria senatą tą sutartį greičiau patvirtin
ti, bet ji turi ir priešų.

1964 m. JAV vyriausybė DaluVOVO Veiksnių 
pasirašė korjguliarinę sutar
ti su Sovietų Sąjunga. Joje konferencijoje 
numatyta, kad sovietai gali
Įsteigti savo konsulatus Chi- Sausio 14-15 dieną Nevv 
cagoje. Los Angeles. New O1'ke \ liko sukviestoj kon-
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P. Ąžuolo nuotrauka.

Veiksnių konferencijos 1967 m. sausio 14-15 dienomis New Yorke dalyvių dalis. Iš kairės j deši
nę: S. Barzdukas (pirmininkavęs antram posėdžiui), dr. P. Grigaitis J. Audėnas, R. Kezys, 
dr. K. Valiūnas (konferencijos pirmininkas). V., Kamantas (užpakaly), dr. A. Nasvytis, T. Blins
trubas, dr. V. Šimaitis, J. Sonda ir dr. B. Nemic kas.

Kinija civilinio karo padėtyje, 
sako karo ministeris

Grumtynės dėl valdžios tebeeina. Jos vis daugiau 
persimeta į provinciją, Sako, karaštas yra civilinio karo 
padėty.

Yorke ir kitur, o JAV savo fereneijoj dalyvavo šie 27
konsulatus Įsteigtų Lenin- asmenys: 
grade ir kituose didesniuose Lietuvos Diplomatinės 
miestuose. Konsulatų tar- Tarnybos — J. Rajeckas. V. 
nautojai turėtų diplomatinę Stašinskas. A. Simutis
neliečiamybę.

Pagal konstituciją sutar
tis su svetima valstybe turi 
patvirtinti senatas.

Prieš tą sutarti kilo daug 
protestų. Net pats saugumo 
viršininkas Hooveris pareiš
kė, kad sovietai per savo 
konsulatus dar daugiau su
stiprintų savo šnipinėjimą ir 
propagandinę veiklą, todėl 
ir jis esąs prieš ta sutarti.

Tais metais senatas nesi
ėmė žygių sutarčiai patvir
tinti, 1965 m. užsienio reika
lų komitetas sutarčiai prita
rė (19 balsų už, 5 prieš), 
bet vvriausvbė net iki šiol 
nespaudė senato ją svarsty
ti, nes nebuvo tikra, kad ji 
bus patvirtinta. Juk tūks
tančiai piliečių rašė laiškus 
senatoriams, prašydami su
tarties netvirtinti.

Dabar, atsiradus dar di
desniam vyriausybės norui 
užmegzti glaudesnius ry
šius su sovietais, tos sutar
ties klausimas ir vėl kelia
mas. Vyriausybė spirta se
natą ją tvirtinti. Nėra abe
jonės. kad senate jai yra 
stipri opozicija, ir ar ši kar
tą ji bus patvirtinta, tuo tar
pu dar nespėliosime

Mūsų požiūriu, aišku, su
tarties patvirtinimas būtų 
žalingas JAV. nes čia dai 
padaugėtų sovietų šnipu, tu
rinčių diplomatinę neliečia
mybe. kurie čia raūsis po 
JAV pamatais. Mes teturė
tume prieš tokios sutarties 
tvirtinimą protestuoti.

Iš PLB valdybos. Ameri
kos LB vaidybos bei tarybos 
ir Kanados LB valdybos —

; S. Barzdukas, A. Nasvytis,
1 V. Kamantas. J. Jasaitis, V. 
Volertas. J. Jurkūnas, J. Šle
petys. P. Vileišis, V. Kleiza. 
A. Rinkūnas.

Iš Amerikos Lietuvių Ta
rybos — P Grigaitis, E. 
Bartkus. T. Blinstrubas, V. 
Šimaitis.

Iš Lietuvos Laisvės Komi
teto — V. Sidzikauskas, J. 
Puzinas, V. Vaitiekūnas.

Iš Vliko — K. J. Valiū
nas, J. Balkūnas. B. Nemic- 
kas. J. Audėnas. A Budrec 
kis, R. Kezys, J. Sonda.

(E)

, ią kongrese pasakė Prezidentas įteikė 
respublikonai biudžetąĮ

Į nrezidento kalbą apie Prezidentas Įteikė kon- 
crašto padėtį respublikonų gresas valstybės biudžetą, 
vardu senate atsakė Dirkse- kuris siekia 135 bilionus do
nas, o atstovų rūmuose For- lerių, tame skaičiuje yra 73 
das. bil. karo reikalams.

Dirksenag pareiškė nepa-' Jis pasiūlė pakelti socia- 
sitenkinimą, kad preziden-! linio draudimo pensijas 20 
tas Vietname veda “ribotą! % (tai vidurkis, daugiausia 
karą“. Jis sako, kad reikia' pakeliamos mažesnės pensi- 
smogti visomis turimomis į jos).
priemonėmis ir tuo būdu 
greitai karą baigti. Jis prieš 
elpimą tokių valstybių, ku

rios Ameriką laiko juokingu 
stumdomu Kalėdų seneliu.

Vliko raštas
popiežiui

Sausio 18 d. išsiųstame 
laiške popiežiui PauliuiVI- 
jam Vliko pirmininkas dr. 
K. J. Valiūnas Vliko vardu 
pareiškė vilti, kad. atitinka
mai aplinkybėms, popiežių 
Podgorno apsilankymo me
tu turės galvoj ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty 
mo reikalą, taip pat rusu 
valdžios praktikuojamo re 
ligiju persekiojimo ir žmo
gaus teisiu bei pagrindinių 
laisvių užgniaužimo klausi 
mus. (E)

Jis priešingas prekybos su 
komunistais išplėtimu, nes 
”tai būtų vienos krypties til

Vietname žuvo 144 
amerikiečiai

Išgelbėjo olandų 
jurininkus

Sekmadieni Atlanto van
denyne, netoli Canary salų. 
sprogo ir nuskendo rūdos

tas, vedantis mūsų dovanas prikrautas olandų tankiai
ir vertybes Į nedrauginga 
valstybes, iš kurių negautu
me nieko vertingo“. Pasak 
Dirkseną, negalima patei-

vis. Tai pastebėjęs JAV lėk
tuvas nuleido du parašiuti
ninkus, kurie suteikė pirmą
ją pagalbą laively plūdų

sinti vyriausybės pastangų j riuojantiems tankerio jūrt- 
palengvinti prekybos ryšius! ninkams ir iššaukė netoli
su komunistais, kurie siun
čia i Vietnamą raketas ir ki
tus ginklus Amerikos ka
riams žudyti.

Respublikonai prieš mo
kesčių pakėlimą. Jie ir prieš 
vyriausybės pasiūlymą pa
kelti pensijas 20' < ir sutiktų 
pakelti tik 8% ir tt.

Aktorius Glenn Ford. jis ir lai
vyno komandierius. vyksta į 
Vietnamą 30 dienų karo tarny
bai.

Vliko pirmininkas 
Pietų Amerikoje

Vliko pirmininkas dr. K 
J Valiūnas i Pietų Amen 
kos Lietuvių Kongresą išvy 
ko sausio 22 d. Pakeliui su 
stos Kolumbijoj (Bogota) 
Peru (Lima) ir Čilėj (San 
tiago) Po Argentinos, kur 
bus kongresas, sustos Urug 
vajuj (Montevideo), Brazi
lijoj (Sao Paulo ir Rio de 
Janeiro). Venecueloj (Ca 
racas) ir San Salvadore (E 
Salvador). Matysis su tų 
kraštų lietuvių organizacijr 
veikėjais ir, kur galės, su vy 
riausybių. spaudos ir kt. at 
stovais..

Pirmininkas į Nevv Yorką 
grįš vasario 19 d.

Dr. K. J. Valiūnui išvykus
i Pieiu Amerikos Lietuviu * - *-
Kongresą, Vliko pirmininko 
pareigas Nevv Yorke eina 
vykd. vicepirmininkas Juo
zas Audėnas. (E)

Lėktuvam sudužus,
žuvo 5 žmonės

Netoli Santa Ana (Kali
fornijoje) susidūrė iš New 
Yorko skrisdami du marinų 
sprausminiai lėktuvai ir nu

plaukusi lenkų laivą Batory, 
kuris juos paėmė. Iš 48 Įgu
los nariu nuskendo tik vie
nas.

Nikaragvoje kilo 
maištas

Nikaragvoj (Vidurinėje 
Ameiikojei vasario 5 d. bus 
prezidento rinkimai. Jos 
sostinėje Managua sekma
dieni valdžios opozicijos de- 
monstiacija baigėsi maištu, 
kurio metu žuvo apie 20 as
menų ir apie 100 yra sužeis 
tų.

Opozicija reikalauja ga
krito i pensininkų gyvena- rantijos. kad rinkimai bu
mąją vietovę, užmušdami 4 
civilinius ir vieną lakūną.

Pasalino universiteto
prezidentą

Naujam Kalif orai jos gu
bernatoriui dešiniajam res
publikonui Reaganui spau
džiant. pašalintas Kaliforni
jos univei-siteto prezidentas 
Clark Kerr dėl to. kad jis 
nesiėmęs griežtų priemonių 
studentų keltai netvarkai 
pašalinti.

Kitų universitetų vado-! Jungtinių 
vai piktinasi tokiu valdžios 
kišimuosi Į universiteto vi
daus reikalus

laisvi.

Pranešama, kad per sa
vaitę. kuri pasibaigė sausio 
12 d., žuvo rekordinis ame 
rikiečių skaičius — 144 ir 
sužeista 1,044.

Nuostoliai padidėjo dė 
didelio puolimo taip vadi
namam "geležiniam trikam
py“, kuriame dalyvavo 30 
000 amerikiečių.

Komunistų aukų skaičius 
per tą laikotarpį yra kele 
riopai didesnis — jų žuvo 
1.176

Viso labo Vietname jau 
bus žuvę (neskaitant praei
tos savaitės) 6,876 amefl- 
kiečiai.

DeSalvo — kalėjiman 
iki gyvos galvos

DeSalvo, 35 metų vyras, 
kuris sakosi Bostone pa
smaugęs 13 moterų, nuteis
tas kalėti iki gyvos galvos, 
bet ne dėl tų moterų pa
smaugimo, o dėl kitų 10 nu
sikaltimų — apiplėšimų, už
puolimų. mėginimų motelis 
išprievartauti.

Gudrus advokatas stengė
si Įrodyti, kad jis yra tokio 
laipsnio pamišėlis, kuris nė
ra atsakingas už savo veiks
mus, bet tai jam nepavyko 
Jis paduoda apeliaciją.

Neleido išvažiuoti 
Čilės prezidentui

Pagal konstituciją Čilės 
prezidentas negali išvažiuo 
ti Į užsienį be senato leidi
mo. Jis turėjo netrukus va
žiuoti pasimatyti su JAV 
prezidentu, bet senatas nu
tarė jo neišleisti. Tokiu nu
tarimu opozicija — komu
nistai. nacionalistai ir kt.— 
norėjo suduoti smūgi val
dančiai krikščionių demo
kratų partijai ir valdžiai.

Pasipriešinimas raudono
sios gvardijos siautėjimams 
pasiekė tokį laipsnį, kad 
pats krašto apsaugos minis
teris Lin Piao, Mao Tse-tun- 
go dešinioji ranka, vadina 
tai civiliniu karti.

Paskutiniuoju metu suju
do Kiangsi provincija, ku
rioje gyvena apie 30 mil. 
žmonių, čia organizuota 
darbininkų ir valstiečių ar
mija. kurioje yra daug ko
munistų partijos pareigūnų, 
senų kovotojų. Raudonar
miečiai jos Įveikti negali.

Iki šiol dar nebuvo pa
naudota kariuomenė. Dabar 
ministeris pirmininkas gra
sina ją pasiųsti neklauža
doms sutvarkyti, bet kas ži
no, gal ir kariuomenė neno
rės i savo tautiečius šaudy
ti.

žodžiu, Kinija gyvena 
sunkias dienas. Neatrodo, 
kad jos tuoj baigsis. Skerdy
nės gali būti dar didesnės, 
nes apkvaišinti jaunuoliai 
raudonarmiečiai žada ka
riauti. kol bus sumušti visi 
kontrevoliucionieriai. (Taip 
vadinami visi, kurie eina 
prieš dabartinį partijos va
dą Mao Tse-tungą).

Vietnamo valdžios 
galva Australijoje

P. Vietnamo ministeris 
pirm. Nguyen Cao Ky lan
kėsi Australijoje ir N. Ze
landijoje padėkoti už tų ša-

Amerikiečiai, išbaibę iš 
džunglių prie neutralios zo
nos komunistus, rado jų įsi
rengtą visą požeminį mieste
lį su ginklų dirbtuvėmis ir

Viršuje Kinijos diktatoriaus 
Mao Tse-tungo, apačioje Kini
jos prezidento žmona. Sakoma, 
kad jos.. viena kitai pavyduliau- 
damos, yra žymiai prisidėjusios 
prie dabartinių sumišimų Kini
joje.

'Neužmušk* plakatai 
bažnyčioje

Šv. Patricko katedroje 
Nevv Yorke pamaldų metu iš 
maldininkų eilių pasirodė 
demonstrantai su plakatais 
“Neužmušk". Policija suė
mė 23 asmenis Jie bus pa
traukti teismo atsakomybėn 
už teisės ramiai melstis pa
žeidimą.

Demonstrantai aiškina, e- 
są protestavę prieš kard.

lių paramą Vietnamo kare. j Spelmano, kuris via kated-
Nors prieš jį buvo sureng

tos kelios demonstracijos., 
bet jis savo spaudos ir ki
tuos pasikalbėjimuos labai 
aiškiai, logiškai ir manda
giai atsakinėdamas Į įvai
riausius klausimus, sugriovė 
savo priešininkų priekaištus 
ir laimėjo dar didesnį tų 
kraštų palankumą.

Dvidešimt penktas 
Pasaulio Lietuvis

Pasaulio Lietuvis, dvime- 
nesinis PLB valdybos leidi
nys. pasiekė tokio dažnumo 
leidiniui jau atžymėtiną su
kaktį — 25-tą numerį išlei
do. Šis numeris atspausdin
tas dviem spalvom ir patei
kia apsčiai žinių bei duome 
nų apie įvairių kraštų lietu 
vių visiuomeninį - kultūrinį 
veikimą. Adresas: Pasaulio 

; Lietuvis, co Mirga Kižienė 
18021 Hiller Avė.. Cleve- 
land, Ohio, 44119.

(E)

Tautų gen. sekreto- kt. Ten buvusi net požemi- 
rius U Thant, kuris neseniai ga nė upė. Tai rodo, kaip sun- Į Kennedy gauna laiškų, ragi
na griežtai pasisakė prieš JAV ku ten priešus išrūkyti. j nančių nusikirpti plaukus,
politiką Vietname.

Nevv Yorko senatorius

ros šeimininkas, pareiškimą, 
kad karas Vietname tegali 
baigtis tik -JAV ir sąjungi
ninku pergale.

v

Atstovu rūmai paskyrė 9 
asmenų komisiją peržiūrėti 
šen. Powellio bylai.

Bobby Baker, kuris sekreto
riaudamas senato demokratams 
per trumpą laiką tapo milionie- 
rium. aahar teisiamas už mokės, 
čių nusukimą. vagystes ir kitas 
apgavystes.eeeeeeeeeeeeeeeeeMeMMMeeeeMea »**♦*♦<*♦**♦*♦*****♦*#***#♦#*<****«
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Komunistų propagandistai ir 
ir jų krokodilo ašaros

(Tęsinys)

Ar gali būti dabartiniam kare saugūs civiliniai žmonės?

Negali. Kada buvo kariaujama kuokomis, saidokais, 
vėliau paprastais šautuvais ar net pirminėmis patranko
mis, tenukentėdavo tik tie, kurie tiesioginiai kovoje daly
vavo. šiandien kariaujama toliausiai šaudomais ginklais, 
iš dideliu aukštvbiu mėtomomis bombomis. Tokia bombai. - z *
numesti tai ne kiaušini pasilenkus ant žemės padėti nori
moje vietoje. Be to, tų bombų sprogimo stiprumas yra 
toks didelis, kad jų veiksmas paliečia dideli plotą ir ne
atsižvelgia, kas tame plote yra — civiliniai žmonės ar ka
riai. ar tik medžiaginiai kariniai ar nekariniai objektai.

Teisingai išsireiškė Chicagos Daily News korespon
dentas Beech. sakydamas, kad bombos nėra chirurginiai 
instrumentai ir jas naudojantieji lakūnai nėra chirurgai.
Chirurgas piauna tik tą vietą, kurią reikia, bet kartais ir 
jis paliečia per klaidą ir tai, ko nereikia O lakūnas jau 
toli gražu negali būti toks tikslus, nors jis ir kažin kaip 
stengtųsi. Todėl dabartiniame kare reikia laikyti normaliu i 
dalyku, jei kartais bombos išmetamos ir ne ten, kur jos į 
buvo skirtos.

Įsivaizduokite paprastą dalyką. Lekia JAV bombo
nešiai svarbių karinių objektų bombarduoti. Juos pasi
tinka priešo naikintuvai. Sunkių bombų prikrauti JAV 
lėktuvai negalėtų stoti mūšin, neišsilaisvinę iš nešamo 
krovinio, ir todėl tenka išmesti savo bombas ten., kame 
tuo metu buvo užskridę. O tai gali būti virš karinės reikš
mės neturinčios vietovės, ir nuo tų išmestų bombų gali 
nukentėti tiktai civiliniai gyventojai. Taip atsitinka vi-r 
suose dabartiniuose karuose, taip atsitinka ir Vietname, j 
Toks jau yra šių dienų karas.

Be to, šiandien yra be jokių abejonių išaiškinta, kad 
Š. Vietname vis daugiau karinių objektų traukiama Į mies- 'inuj 0?lX inin 1 mes

JAV ambasadorius Vietname Cabot Lodge. praleidęs 
namie atostogas, sugrįžo į savo tarnybą. Pakelėje jis 
buvo sustojęs Romoje ir ten pasimatė su popiežium, 
kuriam išdėstė JAV politikos tikslus Vietname, čia jį 
matome kalbantis su laikraštininkais.

ŽVILGSNIS i MOŠŲ

NEGEROVES

Tokia antrašte ilgą straips
nį Din ai (sausio 13 d.) pa-į 
rašė spaudos darbuotojas 
Juozą* Bubelis. Tarp tų ne
gerovių jis sumini ir šitokią: į

Kas kitur rašoma

"Už vis labiausiai sieloja
mės dėl mūsų jaunosios kar-į 
tos, kuriai bus lemta perim- į 
ti iš vyresniųjų ne tik Lietui 
vos politini vadovavimo 
darbą, bet ir tautos tęstinu-; 
mo ii jos gyvybės išlaikymo 
misija... Džiaugėmės jų gau
siu susibūrimu į Jaunimo 
Kongresą, kur jie svarstė ir 
diskutavo Įvairius klausi
mus, susijusius su lietuvybės 
išlaikymu ir Lietuvos vada
vimo darbu laisvuose kraš
tuose begyvenant Tai buvo 
jaunimo rinktiniai atstovai, 
daugiau ar mažiau patrioti
niai bei tautiniai nusiteikę 
dirbti ir aukotis tėvynės la
bui. Tokių neperdaugiausiai 
turime. Verskime kitą me
dalio pusę. Kiek iš to mūsų 
jaunimo skaito lietuvišką 
spaudą, seka literatūrą pa
žįsta Lietuvos praeiti ar jos 
geografiją. Giliau pažvelgę 
pamatysime, kad daug kas 
iš to šviesaus mūsų jaunimo 

, nemoka lietuviško rašto
stengtųsi rišti visus išeivius į skaityti ir taip pat rašyti.

' su gimtine, palaikyti lietu-! Cįa tai jau daugiau, negu 
vvbe. keltu tautos mena ir liūdna. Kyla klausimas, jau- 
kultūrą. ' ‘ » nosios Jėgos» perėmusios vy-

j resniųjų darbus, kokia kal- 
Mes tai darome, bet yra] dokumentuos savo veiki-

Maloni naujiena 
knygų miege j amsi

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidę* vertingų 

knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei

čiau paplistų mūsų visuomenė* tarpe, notarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasiraš’tojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5.50, dabar.......................... $2.00.

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ......................... $2.00.

VILNIS PATARIA 

VIENYBEI

’čyfas“ V. Andriulis yra pa-; vietos ir kitiems' mą? Ar neįsileis lietuviškątus, į tirštai apgyventas vietoves, norint visa tai geriau 
paslėpti nuo bombardavimų ir apsaugoti. Net sovietų at 
siųsti priešlėktuv
tirščiau apgyventose
metu taip pat pasilieka miestų centruose. Tai kas kaltas.‘ d. laidoje): , laikraščiu be- ’okiu
jei dėl to nukenčia civiliniai žmonės? Neabejotinai tie.' , Jei mano patarimas kiek; „ėdami maskvine dūda'ir "?ai- .Y|,ač Jai? "JreU! 5.ie'°’

maskvines litanijas kartais;tis jaunimo vadai. .Jų

tenkintas Y. Tvsliavienėsi Andr iulis labai aiš- žodį į savo pastogę ir ar jį

lenam sąmomn- 
kurie ^am ^etuv’u^ rūpimi klausi-

kurie karą Vietname pradėjo, kurie ir šiandien veržiasi į paveiktų, sakyčiau:
P. Vietnamą, nogėdami jam primesti komunistinę santvar- į Vienvįės5 idėjai ir re
ką ir tuo būdu komunistų viešpataujamą sritį dar labiau daktorįai dar biskutį dau- kad lengviau tas gyvatės ke- 
praplėsti. I giau sukti kultūrinio bend-i rėjimas sulįstų i nesiorien-

į radarbiavimo su

įvirbintų ir lietuvišką gaidą, balsą jaunimas greičiau iš
girs. Jie patys tur i būti pa
vyzdys kitiems. Jeigu jie

n Krokodilo ašarų laistymas kryptim.

o oenn-i i lietuviška <?nandaLietuva, tuojanmo žmogaus ausj. At-| "k, . .7 a ,.sp
reikia tokiu, kūne ne-! 1‘etuvų hteraturą. da-

į seit. '.! lyvaus organizacijose, bran-
... ....... . • Kas mano. kad norėtume1 P^teoĮmai ĮPū'tų žmogui į1 . lietuviukalba jakalbė*

Komunistai ir nekomumstai, bet į dantis komunistų : vienvbės tokios, kaip Lais-į akls kad tas tikrosios. * v‘vre<miairiai< bet
nis-, vė. kirsta Vienos Laisvėsį ~ -bematy ų ,. - - ;

- - ir susirinkimuose, ir ragins
kitus taip daryti, taip daran-

dūdelę įsikandę, šiandien nepaprastai gaišiai komunis
tiškai verkšlena dėl, pasak jų. tyčia JAV lakūnų vykdomo ' Brooklyne užtenka pažan 
Š. Vietnamo civilinių žmonių bombardavimo, bet jie nė ; giems lietuviams. Į vilkduobę. Mat. aiškių ko-

...... _ Į munistų laikraščių idėjos
\ įcurkio laikraštis ga- žmones baido, taigi reikia 

lėtų geriau patarnauti neno-| veikti iuoda velnio veidą 
;0mLglmtmę- aplei(1‘usiems,į balta angelo kauke prisi-

žodeliu neprisimena komunistų teroristų civilinių žmonių 
aukų Pietų Vietname. Argi šie komunistų žudomi civili
niai piliečiai jau ne žmonės ir neverti verkšlentojų užuo
jautos ir protestų? O jų yra tikrai labai daug, ir jie komu- kas juos geriau supažindin-! dengus. nes tada daug leng- 
nistų žudomi dar žiauriau, negu ten mirštantieji ar sužei- tų su naujuoju Lietuvos gy-i viau" nrje numatvtos dūsios 
džiami nuo amerikiečių bombardavimų. venimu labiau suartintų. Į prieiti. Todėl j’eir ieško to-

Civiliniams gyventojams žudyti P. Vietname komu- Mums nereikia antros kių padėjėjų. Tik bėda. kad 
nistai naudoja bombas, kulkas, peilius ir kankinimo prie- Čikagoje. Bet bū- lietuvių tar pe tokių tarnų
mones. Jie grobsto ir užmuša civilinius pareigūnus. Laiki- tų vietos laikr aščiui, kuris nelengva daugiau rasti, 
nai komunistų užimtose gyvenvietėse, jas išvadavus, ne
kartą buvo rasta nekaltų civilinių žmonių, grandinėm 
prir akintų prie medžių, nupiaustytom įvairiom kūno da
lim. žiauriausiais kankinimais numarintų. Ko "gailestin- 
gieji verkšlentojai“ šiuo atveju užsičiaupę tyli?

Štai paskutinę savaitę prieš Kalėdas komunistai nu
šovė 22 čivilinius žmones ir sužeidė 63 asmenis, iš kurių 
tik vienas buvo policininkas ir 6 valdininkai. Taip pat 93 
asmenys buvo komunistų pagrobti, iš jų sodžiaus viršaitis 
ir- 3 kitoki valdininkai, o visi kiti paprasti piliečiai

štai vėl kitoj vietoj komunistai nušovė 23 kanalo 
darbininkus, miegojusius bažnyčioje, susprogdino mino
mis keleivinį autobusą su 26 civiliniais žmonėmis (iš jų 7 
vaikai), užmušė katalikų kunigą ir 4 kitus civilinius žmo
nes. sunaikino bažnyčios Įrengimus ir tt. ir tt.

O jau ne pirmas atsitikimas, kad komunistai puola, 
prieky prisidengę civiliniais gyventojais — prieš save 
varydami vaikus, moteris ar senelius, norėdami tuo nuo 
priešo ugnies apsisaugoti. Štai ir šiomis dienomis jų par
tizanų dalinys, siekdamas prisidengti nuo kulkų, priešaky 
vėl var ėsi grupę civilinių. Pietų vietnamiečių kuopa įspė
jo partizanus, kad tuos civilinius įkaitus pašalintų, bet ko
munistai nekreipė į tai dėmesio ir pradėjo tik smarkiau 
pulti. Kas beliko vietnamiečių kariams daryti? Jie buvo 
priversti šaudyti ir pro civilinių žmones, prievarta pasta
tytus savo kratinėmis ginti komunistų dalinį. Po mūšio 
buvo rasta 10 vaikų negyvų ir 16 sužeistų. O tokių ir bai
sesnių įvykių šimtai.

”U.S. News & Report“ magazinas paskelbė, kad ko
munistai nužudė, sužeidė ar pagrobė civilinių gyventojų 
1962 metais 17,865.1963 m. — 17,710,1964 m. —10.665, 
ir 1966 m. — 8,436.

črus įvertins, o nutautėjan- 
čius papeiks, — tada jų dar
bas ir žodis neliks be atgar
sio. Tai didelė jaunimo va
dų atsakomybė.

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

Kaina buvo $6.00, dabar .......................... $2 00.

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

Kaina buvo $6.00, dabar ........................... $2.00.

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

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

Kaina buvo $2.50, dabar ............... 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ĮSIGYKITE SIAS {DOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mas*. 02127

Apie šitokius komunistų veiksmus nei Salisburiai, 
nei tie "geraširdžiai“ rabinai, kunigai ar televizijoje rodo
mos šlapiu akių moterėlės bei visa panašių gengė ne tik 
jokio triukšmo nekelia, bet apie tai nė neužsimena. Tai 
reikia manyti, kad jie tuo? komunistinius civilinių žmonių 
žudymo veiksmus pateisina ir savo tylėjimu moraliniai 
net remia.

Niekas karo netrokšta, niekas nenori jo garbinti ar 
ilginti. Visi norėtų taikos ir Vietname, bet kaip ją pada
ryti . Taikos raktas yra Šiaurės Vietnamo komunistų vadų 
rankose: tegul jie sustoja nešę vadinamąjį "išlaisvinimo 
karą“ į Pietų Vietnamą, ir karas baigsis. Bet komunistai 
to nenori daryti, nes jie vis dar tikisi laimėti ir savo valią 
primesti komunistinės tvarkos nenorinčiam Pietų Vietna
mu!, kurį JAV gina.

Nepamirškime, kad P. Vietnamas yra tik maža dalis 
to. ko komunistai siekia. Žymiausių politikų ir strategų 
nuomone, kritus į jų rankas P. Vietramui, nepoilgo jų žio
tyse atsidurtų visa Pietryčių Azija ir vėliau net ir Austra
lija. Toje raudonojoje jūroje nuskęstų visos ten dar lais
vos ir nepriklausomos tautos ir valstybės. O tokių Įvykių 
rezultate sulauktume ne tos norimos taikos, tiktai trečiojo 
pasaulinio ir, žinoma, atominio ka» o.

Taigi, blaiviai galvojantieji turėtų nepasiduoti komu
nistų pr opagandai, ir atgavusieji sąmonę — spiauti iš savo 
burnos komunistinę dūdelę, teskiltą tik blaiviam protui 
užmigdyti.

Galas

DEL DR. K. VALIŪNO IR

VLADIMIROVO 

NUOTRAUKŲ VIENYBĖJ

Vliko valdybos narius yra 
pasiekę eilė užklausimų ir 
net priekaištų dėl Vliko val
dybos pirmininko dr. K. Va
liūno nuotraukos, pasiro
džiusios "Vienybėje“. Prie
kaištai ypatingai siejami su 
tuo faktu, kad okupanto at
stovo L. Vladimirovo nuo
trauka buvo patalpinta to 
paties numerio pirmajame 
puslapyje, o Vliko pirminin
ko — paskutiniaiame.

Vliko valdybos pirminin
ko pavestas pranešu, kad 
dr. J. K. Valiūnas paskuti
niu laiku nedavė "Vienybei“ 
nei tos nuotraukos, nei lei
dimo ją naudoti "Vienybė
je“, nors to buvo prašytas. 
Minima nuotrauka daryta 
prieš maždaug 7 metus, ka
da dar buvo gyvas "Vieny
bės“ redaktorius Juozas 
Tysliava. ir nuo to laiko, 
matyt, užsilikusi "Vienybės“ 
archyve

Roma* Kezys,

Vliko valdybos sekretorius

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

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

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

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę — Esc 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigu* 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Ui $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA- -kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijime darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
i • " F ’ parašysite:

Lfthuaniaii AIHance ef America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

f
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAŠO.
S'~

KANADOS NAUJIENOS

(Tęsinys)

ST. CATHARINES

Kada ir tokios jėgos 
niečių nenugalėjo, tai buvo 
surasta dar viena išeitis — 
šmeižtai ir kumščiai į darbą. 
1962 m. Vasario 16 minėji
me buvo užpultas vienas 
Vilniaus krašto veikėjas. 
Tais pačiais metais spalio 
mėnesį klebonijoje Bend
ruomenės susirinkime sure
žisuota ”graži“ istorija, kad 
vilniečiai yra pagaminę kru
vinom rankom prokomunis
tinius plakatus. Vilniečių 
nuomotos salės administra
cija informuota, kad vilnie
čiai komunistai. Į ši faktą 
kreiptinas dėmesys, kad kur 
susirenka 60 lietuvių, tai ne
komumstai. o kur 600 — tai 
jau komunistai. Kanadie
čiams duodama suprasti, 
kad lietuvių nekomunistų y- 
ra tik maža dalelvtė. Ši prie
monė buvo efektinga, ir vil
niečiai Jonines ruošti susto
jo. Dabar ši data nebereika
linga nei parapijai, nei 
Bendruomenei, nei Kunigų. 
vienybei. Pastarajai nerei
kalingi net ir vaikų kongre
sai.

Daugeliui gali kilti klausi
mas, kodėl prieš Vilniaus

15 metų sukakti ir ta proga 
išleido leidinėli. Jame pran- 

1 ciškonu garbei sukrauti visi 
St Catharines pasirodę me
niniai vienetai, nežiūrint 
kada ir kas juos buvo iš
kvietę, jų tarpe ir Čiurlionio 
ansamblis, kuris, kaip jau 
anksčiau minėjau, buvo vil
niečių iškviestas. Gal dar 
būtų pusė bėdos pasisavinti 
kitų organizacijų darbus, 
kurioms jie nekenkė, bet 
prieš Vilniaus krašto lietu
vius suorganizavo tikrą ka
rą ir jų veiklą pasmaugė, o 
ju darbais vistiek puošiasi. 
Tai bent sąžinės ir akys! 
Normalus žmogus gėdinasi 
savintis svetimą darbą, bet 
mūsų pranciškonai jaučiasi 
labai gerai.

Verkei is

Argentinos Lietuvių Centro — Dr. Basanavičiaus . savišalpinės organizacijos choras "Aušra“, diri
guojamas Vaclovo Rymavičiaus. Prie pianino pro fesorė Marytė čikštaūė. Pirmą kartą choras 
pasirodė scenoje 1966 »n. spalio 8 d.

Dangorėžių šauksmas
Bostone lietuviškų chori

nių pajėgų veikla nuo 1949 
metų gana permaininga. 
Pirmasis čia įsikūrė komp. 
Jeronimas Kačinskas ir su
organizavo mišrų Šv. Petro 
parapijos chorą, kuris, be

Pasirinktasis chorų reper
tuaras turtingas ir įvairus, 
bet ir konservatyvus. Pakei
timas žymios dalies senų ka
rinių ir nostalginių dainų 
daug vėlesniais mūsų kom
pozitorių kūriniais prisidėtų

bažnytinių giesmių, parengė prie didesnio laimėjimo, 
ir pasaulietiškų dainų rePer- j Dainos, dainuotos kareivi-

ST. CATHARINES, ONT.

Vasario 4 d. minėsime 
nepriklausomybės sukakties 

paskelbimą

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba smarkiai ruošiasi 
minėti Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 49 me-

ARGENTINA ,
I
i

Lietuvių Centras

Turime Dr. Jono Basana
vičiaus vardo savišalpos ir 
kultūros draugiją, trumpai 
Argentinos Lietuvių Centru 
vadinamą. Nuo jo įkūrimo 
jau praėjo 40 metų. Per tą 
laiką išaugo Dr. Basanavi
čiaus Rūmai, kuriais galime 
didžiuotis ir kurie skatina 
dar labiau dirbti.

A.L Centro sukakčiai at
žymėti čia gimęs energingas 
ir dai bštus jaunuolis Arturas 
Mičiūdas suorganizavo Auš
ros chorą, kurio vadovu 
draugijos valdyba pakvietė

tuarą, raminusį tų dienų lie
tuviškos dainos alkį. Kele
tu metų vėliau čia įsikurdi
nęs ir apšilęs komp. Julius 
Gaidelis įsteigė vyrų chorą, 
kuris publikos buvo šiltai 
sutiktas ir aptarnavo plačią
ją apylinkę Vyrų choras

nių. rajonuose ir kaimo va
karuškose, jau seniai išieš
kotos ir vargu tetinka nau
jiems atradimams. Nepa
mirština, kad koncertus lan
ko ir jaunesniosios kartos 
žmonės, kurių nuotaikos ir 
skonis skirtingas nuo 1918-

tų sukaktį vasario 4 d. Slo-
krašto lietuvius taip žiauriai a^ų salėj, \V illand ii PaĮe!komp. Vaclovą Rymavičių.

Atsakymas gali ?at,vlu ^"^yzoje. Pradas chora, pinn? pasir0.
6:30 vai. vak.

Pagrindinę kalbą pasakys
Įžymi visuomenininke Emi
lija Jurkevičienė iš Toron
to. Meninę programą atliks

kovojama? 
būti tik toks:

1. St Catharines gyve
nantys pranciškonai negali 
leisti, kad bet kokios lietu
viškos veiklos garbė pri
klausytu ne jiems. Mažiau-i Hamiltono Aušros Vartų 
sias lietuviškas judesys turi parapijos mišrus choras, ku- 
būti skelbiamas pranciškonų riam vadovauja A. Paulio- 
nuopelnu. nis.

2. Dabar jau išryškėjusi Lietuvoje si šventė už- 
priežastis iš Šiluvos.’Neliesk į drausta. bet Kanadoje ją 
Vilniaus, nes lenkams nepa- galime laisvai minėti. Būda- 
tinka. Lenkai nori propa-i Lietuvos nepriklausomv- 
guoti, kad Vilniaus krašte1 bes atstatymo 50 m. sukak- 
lietuvių nėra, o čia Vilniaus
krašto lietuvai ruošia dide 
les manifestacijas: siuntinė-' 
la laiškus vokuose su Vil
niaus vaizdais, po kuriais) 
užrašyta, kad Vilnius Lie-i 
tuvos sostinė, arba net tokia; 
erezija, kaip Vilniaus Auš 
ros Vartų Marijos paveiks-

ties išvakarėse, Įsijunkime 
visi i jos paruošimą. Susi- 
burkime apie Bendruomenę 
senimas ir jaunimas. Darbo 
daug. Reikia ir lėšų laisvini
mo reikalams. Nepriklauso
mybės Lietuvai niekas vel
tui nedavė ir neduos. Ja 
sinkiu iškovojo savanoris

las. Ir tai dar neviskas. Va, į kūrėjas. Miestietis ir kai-
1962 m. paskelbia Vilniaus 
temomis jaunimo rašinių 
konkursą, ir tokių rašiniu 
atsirado. Taigi, net jaunajai 
kartai atkreipiama mintis, 
kad Vilnius Lietuvos sosti
nė. Na, tai lietuviškai dva
siški jai reikia padaryti Vii-j 
niaus krašto lietuvius neesa
mus. kad kitų nevestų į pik- į 
tą pagundą. Susidarius to
kiai padėčiai didieji veiklos 
entuziastai priversti užsida
ryti savo namuose.

Dabar veikla vyksta be 
vilniečių maišymosi. Atrodo 
viskas taip pat. Mažytis 
skirtumas, kad parengimuo
se dayviu po 30 ar 40. Jei 
iki 60. tai didelis pasiseki
mas. Rašymai vyksta ir to
liau, bet vienintelis žanras 
—pranciškonų kunigo B. 
Mikalausko .reklamavimas. 
Anot vieno humoristo. ”nė 
kiek neapsiverkus, tik prisi
merkus“, viskas, kur ir kie
no buvo suorganizuota ar 
nuveikta, sukraunama šio 
kunigėlio garbei, kuris iš į 
tikrųjų visą veiklą suparaly- 
žavo..

1964 m. St. Catharines gy
venantys pranciškonai mi
nėjo šioj vietovėj įsikūrimo

mietis. palikęs žagrę, ėjo ta
da savanoriu Lietuvos lais
vės ginti. Jie nestatė jokių 
sąlygų, aukoto savo gyvybę,
kad tik likusieji galėtų lais
vėje gyventi.

Vasario 16-sios minėjime 
dalyvaukime visi. Atiduoki
me pagarba žuvusioms už 
Lietuvos laisvę, tinkamai 
pagerbkime ir prisiminkime 
ir dar gyvus savanorius kū
rėjus.

Šiandien turime ypatin
gai sukaupti visas savo te
ras Lietuvos laisvei atgauti 
Šiandien net Jungtinės Tau
tos daugiau rūpinasi afri 
kiečiu laisvo ir venria prisi
minti dabar pavergtas bu
vusias nepriklausomas vals
tybes — J ietuva, I atviją ir 
Estija. Gi Sovietu Sąjunga, 
Pabaltijo valstybes paver
gusi. dedasi tautų išlaisvin
toja ir globota

Todėl sustiprinkime kova 
prieš Rusiios imperializmą.) 
kova dėl Lietuvos laisvės.

dė praeitų metų spalio 8 d. 
minint draugijos sukaktį. 
Šis choras jungiasi ir į bend
ra chorą, kuris pasirodys 
Ketvirtojo P. Amerikos Lie
tuvių Kongreso meninėje 
programoje vasario pradžio
je Buenos Aires mieste.

Nereikia aiškinti, kad 
choras turėjo įveikti visokių 
sunkumų. Vargo turėjo net 
dėl pianino. Pirma ji pasko
lino J. Švenčionis, o dabar 
iš vietos dainų mėgėjų ir Ju
liaus Mičiūdo JAV surinktų 
auku (čia surinko $221 > įsi
gytas nuosavas pianinas.

A.L Centrui dabar vado
vauta energingas pirm. A. 
Jesuitis.

L.C. narys

Pietų Amerikos Lietuvių 

Kongresas

Ketvirtasis P. Amerikos 
Lietuvių Kongresas praside-
da vasario 2 d. 8:30 vai. 
vak. ir baigiasi vasario 6 d. 
Jaunimo Metų užbaigimo 
aktu

I kongresą vyksta nema
žai lietuviu ir iš JAV, iu tar
pe Vilko pism. dr. K. Valiū
nas su žmona. PLB vicepir
mininkas & Barzdukas. Jau
nimo Kongreso pirm. Al
gis Zcnarackas, M. Len
kauskienė su vyru, vysk. V. 
Brizgvs. Jaunimo Metų Bos
tono Komiteto pirm. Čes
lovas Kiliulis ir kt.

Tai Apollo erdvėlaivis, kuriuo vasario 21 d. pakils į 
erdvę astronautai Virgil Grisom, Edward VVhite ir 
Roger ('haffee 14 dienų kelionei. Vasario 20 d. sukaks 
5 metai, kai John Gleen pirmą kartą išskrido i erdvę.

W0RCESTER10 NAUJIENOS

Seniausios draugijos 
banketas

Mūsų seniausios Šv. Kazi
miero draugijos banketas 
bus vasario 12 d. 1 vai die- 
ros Lietuvių klube.

E. J. Struckus išlaikė 

egzaminus

Parkų viršininko parei
goms eiti reikalingus egza
minus išlaikė Edvardas J. 
Struckus. Sėkmės jam šia
me darbe.

Šiemet jau mirė

mesime, ieipni būsime vie
ningi ir nenuleisime ranku.

Lietuviu Bendruomenė šį
met nori, kad Nepriklauso
mybės šventės minėiimo at
garsiai plačiai nuskambėtu

To 'ieikalauto ’įmP ir t*"*- Į««k W
verstieji broliai ir sesės. ,a? ps'Tk’- pamatvsune. nes

Tiesa ir teisingumas pa- ta’ pnWa“s0 nu0 mūa1 naų 
lengva vistiek veržiasi i vie- I minėjimą vasario 4 d 
sumą. nebojant jokių slopi- visi ateikime paskirtu laiku 
nimų. Tad ir mes kovą lai- J* $•

per keletą metų išsikvėpė ir 1940 metais brendusių, 
persiorganizavo į Bostono žvelgiant į choro sudėtį 
mišrų chorą, šis naujas vie- i pastebima, kad gaivi jauni- 
netas pasižymėjo ypatingu mo metų srovė aplenkė šią 
gyvastingumu ir judrumu: dainos mylėtojų įlanką — 
dainavo visur ir visiems, kas dainos frontą narsiai ir išdi-
tik panoro io klausytis, ne
vengė net ir piknikų atvira
me ore. išleido ilgo grojimo 
dainų plokštelę. Bet gi nie
ko. kas žmogiška, nėra am
žino, taigi ir Bostono mišrus 
choras pavargo ir atgulė po
ilsiui. Kol šis choras saldžiai 
tebemiega, o parapijos cho
ras dar neatgavo prarasto 
entuziazmo ir jėgų. Bostone 
vėl susikūrė lietuviškos dai
nos alkis ir tuštuma.

Kad bostoniečiai pasiilgo 
choro atliekamų dainų, pa
tvirtino ir New Yorko vyrų 
choras, diriguojamas Vlado 
Baltrušaičio, kurio koncer- 
tan sausio 14 d. prisirinko 

i pilnutėlė erdvi Lietuvių A- 
. menkos Piliečių Dr-jos sa- 
1 lė. Publikos gausumas pra- 
i šoko rengėjų viltis ir nuste
bino susirinkusius. Skaičiu
mi tebesame gausūs ir, jei 
ką mėgstame, — mokame į- 

į vertinti ir pasidžiaugti. Pub
likos gausumui daug padėjo 
ir rengėjų gausa. Rengėjais 
tapo visos didžiosios Bosto
no lietuvių organizacijos, o 

į per jas ir visa visuomenė.
' Gražu ir miela, kai. bendro 
tikslo siekdami, atrandame

džiai tebegina ištikimasis 
”volksturmas“.

Laike koncerto poilsio į- 
tarpas užpildė Poetas Sta
sys Santvaras, skaitydamas 
savo eiles. Dailaus žodžio ir 
dainos paralelės nėra nau
jas atradimas, bet nevisados 
dėkingas, nes yra pavojaus 
žodžio menininkui būti nu
stelbtam. Stasys Santvaras 
pro ši pavojų lengvai praė
jo ir pelnė publikos dėmesį 
ir plojimus nemažiau už dai
nininkus. Pirmoj daly jo 
skaityta lyrika atliepė dainų 
nuotaikai ir dvasiai ir ne tik 
papildė, bet ir vedė. Be jo 
lvrikos dainų Įspūdis būtų 
silpnesnis.

Antroj daly skaitytą lyri
ką autorius pavadino eroti
ne. Ji lengva, žaisminga ir 
nekalta, ji neturi skausmo, 
nostalgijos, keršto nei kan
čios. Tuo ji skyrėsi nuo pir
mosios dalies. Tokius švel
nius. lengvus ir atlaidžius ly
rinius jausmus, nors jie ir 
atsimuša Į moterį ir ten už
lūžta. vargu galima suvokti 
erotiniu jutimu. Supranta
miau darosi visa tai pavadi
nus meile. Jei gyvenime mo
ters meilė sunkiai atsieiama 
nuo erotikos ir kitų ištikimų 
palydovų, kaip kad pavydas, 
nusivylimas ir kerštas, tai 
lyrikoje galimas nuo nepa-

Dar nesibaigė sausis, o 
jau mirė Steponas Juškevi- tą pačią kryptį, 
čius. 54 m. amž.. Antanas New Yorko vyrų choras)
Balakauskas, Konstancija . koncertines dainas atliko e- 
Morkūnienė, Juozas Palta- nergingai, nuoširdžiai ir) 
navičius. 62 m. amž.. Marce- trankiai. Dirigentas tiesus,
lė Jurgelionier.ė. Juozas Va- žvalus, judesiai elastingi. | paujamų priedų apsiva- 
latka, Julija Ašmenskaitė
Paulauskienė, Petras Jukne- jausmas, kad ir viešai
vičius ir Jonas Čenkus. 50 
m. amžiaus.

Publika plojimų nesigailėjo l.ymas- Apvalytas 
Išgautas pabendravimas .lepias. kad ir 
darnus, prasmingas ir gilus, skelbiamas, žadina kilnumą, 

pasiaukojima ir groži. Pa-

Kitos žinios

Choras, kaipo vienetas, y- 
ra stiprus ir pajėgus, tačiau 
balsiniai nebalansuotas: 1 
perstipriai vyrauja bosai, ir 
tenorai turi vargo išsilaikyti.

Ei ka<Va!?tU M"* T*”*"“'“ Naujas^ Santvara'' kabinto 
užmoiis praskamba gaiviai

Sukūrė šeimą

Sausio 14 d. sukūrė šeimą Įžymi valgių gaminimo ži- 
plačiai žinomi jaunuoliai nove Rita Akstinienė
Margareta Dirginčiūtė ir mina ir pristato gardaus; sunkiai sekasi pasiekti cho- 
Antanas šakalis. šaunios maisto banketams, vestu-) rjnj skambesį, jie dažnokai 
vestuvės buvo Lietuvių klu- vėm< ir kitokiem pobūviam.
bo salėje, kur dalyvavo per Lietuvių klubas savo salėje 
300 asmenų. Linkime jau- jai duoda pirmenybę. Tai 
niesiems ilgai ir laimingai maloni lietuviškus darbus 
gyventi. remianti moteris

Daug sergančių

Memorial ligoninėje gy
dosi Lietuviu klubo iždinin
kas Jonas Kasperas. Buvo 
kelias dienas ligoninėj siun
tinių įstaigos vedėja Bronė
Sviklienė, bet jau grįžo na- .....
mo. Miesto ligoninėje gydo- Teiraujasi, kadėl nėra ži- mą Plungės parapijoj giedo 
si Antanas Palubeckas,Ro- nių k VVorcesterio. Norisi! tų šermeninių Kalnų. Nuo 
kas Glavickas Namie gydo- atostogų patogiu meškerioti į to šauksmo gesdavo žvakės 
si Jonas Kiela, Juozas Jo- laiku. Vykome kartu su Juo-1 ir žibalinės lempos, teikda- 
naitis. Bronius Emkus ir zu Sinkevičium, Julium
Magdalena Mitrikienė. j Svikla ir kitais draugais. Ne-
....... , blogai laimėjome Ledas
Nauja# legionierių vadas nesįoi as> snįeg0 kaip ir nėra.
Karo veteranų posto vadu Tai puiku per ledą žuvauti, 

išrinktas Edvardas J. Rač-
kus. J .Krasintkas

skelbtuose darbuose Sant
varų! pavyko įteisinti kilnu
mą meilėje ir neprisileisti 
vulgaiumo. iš kurio išbristi 
nepajėgia daugelis autorių.

Žiema mūsų apylinkėj la
bai palanki seniesiems — 
nereikia sniego kasti, nors 
jau sausio galas.

Andrius Lukšys atsiuntė 
sveikinimu iš Floridos

atidengia paskirus solo bal
sus. Papildžius tenorus iki 
bosų pajėgumo, choras ke
leriopai sustiprėtų.

Charakteringa dirigento 
savybė — išnaudoti progas] 
siekiant fortisimo. Ši prie
monė efektinga publikai su- 
purtinti, bet geriau būtų pri-l

ir elegantiškai, palyginus 
su jo gausia pesimistine ir 
sunkoka lyrika, ir tai jį daro 
visuotinesnių.

Bendras New Yorko vyrų 
choro ir St Santvaro kon
certas bostoniečiam? paliko 
malonu ir šiltą ispūdi ir Pri
skirtinas prie gerai pasise
kusių. Taigi ir kitos lietuvių

vengti aukštumų, virš kurių kolonijos gali šį sąstatą be 
chorinė harmonija pradeda rizikos kviestis, 
irti ir Persiformuoja į šauks-, * %

mos pasididžiavimą giedo- 
riams. Ir šį kartą, jei salė 
būtų apšviesta ne elektri
nėm. bet žibalinėm lempom, 
tad vyrai iš dangoraižių 
miesto būtų paskandinę)
Bostoną tamsoje.

Išrašykite 

KELEIVI 
savo draugam



Puslapis £etviru.o Nr. 4. 1967 m. sausio 25 d.

Iš pavergtos Lietuvos
Septynios ministerijos va

dinamos tik respublikinėm.
Atseit, jos neturi Maskvoje 

j tiesioginių viršininkų (bet 
Visų dažniausiai kaitalio- turi netiesioginius). Jos vai-į 

j?n;as Įstatymas sovietinėje do šias sritis:
santvarkoje yra konstituci-, Automobilių transporto ir 
ja. Reti metai ten praeina plentų. Buitinio gyventojų į 
be šiokio ar tokio konstitu- aptarnavimo (skalbyklos,; 
ei jos pakeitimo. Ir dabar, i valyklos, batų taisymo dirb-Į 
gruodžio 30 d.. Vilniuje bu- tuvės. kirpyklos, apyvokos' 
vo iš naujo Perrašyti du va- reikmenų taisymas ir kt.).* 
dinam.osios "LTSR" konsti- Kaimo statybos. Komunali- 
tueiios straipsniai. kuriuose’nio ūkio (butų paskirstymas 

tos "LTSR" vai- bei namų priežiūra). Sočia-

TIK 7 RESPUBLIKINĖS

MINISTERIJOS

c..:?s stttv..: s-.mas. :$ tikrų- iinio aprūpinimo (pensijos 
r.v ki nst :ae.;a nustato, ir kt.). Statybos (miestuos).

ta \ ~.....

. .. '

a: i būti su- Vietinės (amatininkiškos) 
... v-Lyti pa-1 pramonės, 
stati kaip visai Kodėl trylika kitų pana- 
rašyta konsti-i šių valdžios agentūrų vadi- 

; narna komitetais, komisijo-

» . p '
agal
Yii-

-c..
k e r;i 
ir tx?

t s s< s s minis- 
" ' . st e'. 1'tt nangc

mis ar valdvbomis. erai ga- 
lėtų paaiškinti tik Maskvos , 
biurokratinių "plonybių” ži
novai. Tie komitetai (komi
škos ar valdybos), panašiai 

ir vadinamosios sąjun-

KELEIVIS. SO. BOSTON

Jacųueiine Kennedienė su vaikais sugrįžo i New Yorką. 
praleidusi atostogas Kariku jūros salose.

TAI KODĖL TAIP?
I

AUSTRALIJA

Ke’inebunkporto Šv. An-! J Bačiūno kelionė* atgarsiai 
tano vardo aukštesniosios! 
mokyklos (St Anthony’s1 
High Sehool, Kennebunk-! 
port) mokiniai praeitų me

australų spaudoje

PL Bendruomenės valdy
bos pirm. Juozas Bačiūnus

tų gruodžio 21 dienos data su žmona jau trečia kaita

kaip
‘ sinės-respublikinės ministe-,
'L. -U°s- yi’a tik vietinės atitin-<;tučt;on. 

Faktiniu: t akriliniai buvo
į vys
lornu^-1
CIO

t. peru.-r.
-. birželio 
nesi i.

PALENGVINK’TE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prie! 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems teikė: siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

lankosi Australijoje, šį kar
tą jis ten žada pabūti du mė
nesius ir aplankyti visas di
džiąsias lietuvių gyvenamas 
vietoves. Jo kelionė palieka 
pėdsakų ir australų spaudo
je. štai Australijos sostinės 
Camberros laikraštis “The! 
Camberra Time" sausio 9 
d. Įdėjo J. Bačiūno nuotrau
ką ir pasikalbėjimą su juo, 
pavadintą "Baltic freedom 
inevitable in time".

Laikraštis kartoja J. Ba
čiūno žodžius, kad Rusija 
turės nusileisti pasaulio 
spaudimui ir taip, kaip 
Prancūzija ar Anglija per 
metu eilę atsisakė savo ko
lonijų, bus priversta duoti 
laisvę ir Baltijos valstybėm.

Laikraščio koresponden
tui J. Bačiūnus pareiškė, 
kad jo pareiga lankyti visa
me pasauly pasklidusius lie
tuvius ii' pabrėžti reikalą 
būti lojaliems gyvenamajam 
kraštui. Bačiūno žodžiais, 
rašo laikraštis, lietuviai 
Austi alijoje yra visiškai pa
tenkinti laisve ir ekonomine 
pažanga

Prisiminęs Australijos,
Kanados ir JAV padarytą 
pažangą. J. Bačiūnas pa
reiškė. kad. jo nuomone, pa
grindinis tos pažangos va
riklis buvęs daugelio skirtin
gų tautinių grupių bei pažiū
rų sujungimas.

Knygos 
j aunimui

SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
graži pasaka. V. Stanči- 
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ....................... SI.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(Šia
pridėti pašto

išleido pirmąjį tos mokyklos 
mokinių redaguojamą ir lei-j 
džiamą laikraštėli “The 
Frisnt“. pirmą numeri (Vol. 
1). Apie laikraštėlio redak
ciją (Štaif) pasakyta, kad 
ji redaguoja šie asmenys: 
Anthony Dalgis, editor in 
chief. Chester Beales, Paul 
Bičiūnas, John Elijošius. 
Vincent Klimas. Gediminas 
Nakonecznyj. Algirdas 
Kvietys. John Yatauskas, 
Rav žemaitis. Andv Vilutis, 
Peter Bičiūnas, John Ežers- 
kis. Martin Dalgis, Kazys 
Domxus. Arūnas Subatis, 
Algis Saulėnas, Gintaras Su
batis ir moderatorius Robert 
A. Lord.

Sekančiame puslapy yra* 
Fr. Leonard Andriekus, O. 
F.. M., Rector (tai yra rek
toriaus ) žodis Į studentus, 
kuriame rektorius pasisako, 
apsidžiaugęs jų sumanymu 
leisti toki laikrašti ir iš savo 
pusės "sveikina” tą sumany
mą. linkėdamas padaryti ji 
tokiu, kuriuo patys studen
tai galėtų didžiuotis.

Toliau per 38 puslapius 
šapirografu spausdinto laik
raštėlio via Įvairiausių kū
rybos. reportažo, vaizdavi
mo. net humoro ir satyros 
pavyzdžių, bet per visą tą 
sąsiuvini nė vienui vienu žo
džiu nepaminėta, kad tai y- 
ra lietuviškos mokyklos mo
kinių žurnalas ar aplamai 
kas nors lietuviško.

Kodėl taip? Juk ta mo
kykla skelbiasi esanti lietu
viška. Minėto laikraščio re
dakcijos narių ar bendra
darbiu pavardės, be dviejų, 
dar lietuviškos. Tai kaip čia 
gali būti. kad jų laikrašty 
nėra nė žodelio lietuviškai

Z3F

DĖMESIUI !

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos “Vilnius in the Life of 
Lithr’ania“, 171 psl., daag 
paveikslų, kaina tik $1.50.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ 

(Tęsinys)

karnų Maskvos Įstaigų agen- 
, tūros

"'..°L' Reikšmingiausias ir ne- 
Iemčiausias iš visų tų komi
tetų yra Valstybės saugumo 
“komitetas“ (pagal rusišką 
vardą — KGB). Kiti yra — 
plano (komisija), kontrolės, 
grūdų produktų — pašarų 
pramonės, kinematografijos, 
raaijo-televizijos, profesi- 
nio-techninio mokymo, sta
tybos reikalu, spaudos, že
mės ūkio technikos tiekimo, 
materialinio-techninio tieki
mo, energetikos ir elektrifi
kacijos ir statistikos (pasta

ru gpiu-

Iš perrašytų konstitucijos 
straipsnių dabar matyti, kad
“LTSR“ vardu pavadintai 
kolonijai valdyti Maskvos 
valdžia laiko Vilniuje 25 mi
nisterijas ir 13 "komitetų“.

Septyniolika ministerijų 
yra vadinamosios “sąjungi
nės •espbMikinės“ ministe- 
rite- Tai reiškia, kad tų mi- 
k...ttriju /aivos ir galia yra 
N.askvo^r, o . niuje tik jų 
agentūros. Štai kurias sritis 
prižiūri -tokios ministerijo

Aukštojo ir specialinio vi
durinio mokslo, Celiuliozės, 
popieriaus ir medžio apdir
bimo pramonės, Finansų, 
Gynybos. Kultūros. Lengvo
sios pramonės. Melioracijos 
ir vandens ūkio, Mėsos ir 
pieno praųipnės. Miškų ūkio 
ir miško pramonės. Preky
bos, Ryšių (pašto, telefono, 
ri-iegrafo), Statybinių me
džiagų pramonės. Sveikatos 
apsaugos. Švietimo (bend
rojo lavinimosi mokyklų), 
Užsienio reikalu, ViešosiosC'
tvarkos apsaugos (milicija) 
ir Žemės ūkio.

Pastebėtina, kad Gynybos 
ministerijoj, nors ir visą lai
ką yra Įrašyta “LTSR“ kon
stitucijoje, kaip sąjunginė- 
respubbkiiri ministerija, dar 
niekad nebuvo paskirta vie 
tinio gynybos ministro ir 
niekas nežino, kur Vilniuje 
yra tes ministerijos agentū
ra Nedaug skiriasi ir Užsie
nių reikalų ministerija. Tie
sa, ji turi Vilniuje raštinę, 
bet joje dirbantieji nesuge
ba apibūdinti, ką jų “minis
terija daro ir kokia jų pras
mė. Nuo Preikšo mirties nei 
ministro ši “ministerija" ke
lis metus neturėjo. Tik per
nai vasario mėnesi tas titu
las buvo priskirtas Šumaus- 
ko favoritei pavaduotojai 
Diržinskaitei-Piliušenkienei. 
kuri tik dabar tapo tame 
poste patvirtinta.

Pastebėtina taip pat. kad 
dar yra sričių, kuriose kitos 
Maskvos ministerijos šeimi
ninkauja Lietuvoje ir tiesiog 
be ministerijomis vadinamų 
savo agentūrų. Pavyzdžiui, 
geležinkeliai, laivų statybos- 
rerr.o to dirbtuvės Klaipė- 
deje. m ircija, chemijos pra- 
js ..nė i. ’ t.

KOMUNIZMUI

PAVOJINGAS

Antradieni apie pietus už
einu i \ ilniaus lietuviu ko- 
mendantūrą Jackaus gatvė
je (už šv. Igno bažnyčios) 
pasiinformuoti apie padėti

rosios trvs ištaigos vadina- kiaute. >akau, gai jie ten tu-, 
mos valdybomis). n dau^au ir tikresnių žinių.

Tai yra tik Vilniuje Įtaisy- ^andu būrį visokio
tų pačių valdinių viršūnių ^aiP*ni0_ kai įninku. Kamba- 
sąraš: . Pc kiekvienos Įstai- prirūky tas, nors kirvi ka- 
gos Pavadinimu slypi po iš- 9jnk, ūžia kaip bičių avilys, 
tisą ištaigų tinklą. i nuotaika pakili, kiek-

Šis sarašas yra tik raktinė '^ena:3 pasakoja paskutinių 
rodyklė susidaryti vaizdui,* dlen4 Išgyvenimus ir pla-, 
kokio masto biurokratija nU0Jy S
užkrauta ant Lietuvos gy- d savo k, 

ventojų pečių.

lalimumus vėl atkta- 
a iuomenę. Keletas

yra mano įaicios jau pasie- 
(Elta) kusiu aukštesnių laipsnių.

į Ragina ir mane džiauti skry 
i bėlę ant gembės ir vilktis u-
! niformą. Teisinuosi, kad jau 

Vilniuje jau išėjo iš spau-Š per senas vėl Pradėti suki- 
dos didžiojo lietuvių kalbos) nikis kareivinių aikštėje.

VII tomas, apimąs Juokauditmi jie žada tuoj
I paaukštinti ir laipsnyje ir 

, , * pareigose.
Nieko gero komendar.tū-

žod.vno
raide L ir dali M.

roję nepatyręs, nueinu i 1 
pešt. pulko kareivines Anta-Jau dvidešimt antri me-

tai. kaip alytieėiai laukia kal je siam lkui turž 
tilto per .Vemuną tarp I ir II į ial, ,
Alytaus. (Senasis tiltas su-i

(lėliais. Kaip vėliau iš karei
vių pasakojimų patyriau, 
čia prasidėjo sukilimas. Tai 
buvo pirmadieni apie pietus. 
Imta raustis evakuotis. Bet 
mūsų vytai nenori išvykti 
iš savo krašto. Kiekvienas 
širdyje planuoja visokius 
planu.-, kaip geriau ir sau
giau atsipalaiduoti nuo Rau
donosios armijos ir pasilik
ti savame krašte

Jau antra diena kaip ka
ras vyksta, ir jiems Įsakyta 
ruoštis žygiu, bet šaudmenų 
neduoda.

Bet jauni mūsų vyrai jau 
nuo seno vienas kitas buvo 
užslėpęs šovini kitą. sutau
pytą per šaudymų pratybas. 
O aPsukre -ni buvo ju “dėl 
viso piktu” suslėpę dar prieš 
Įjungiant Lietuvos kariuo
menę i L nlonąją armiją. 
Nors dažnai buvo krečiami 
ir grasinami sunkiomis 
bausmėm:?. bet rizikavo ir 
išslai stė keletą šovinių. 
Išmušus lemiamai valandai, 
dalinusi natikimi draugai 
ir bendrom jėgom gynėsi.

— Poni ukai su raudo-

arba kad ir angliškai ’-aca et? 
9nors lietuviško priminta 

Juk nenorėtume manyti, 
kad redakcija nebūtų klau
siusi vyriausiojo vadovo že
maičio poeto L. Andriekaus 
paraginimo ir lietuviško? 
minties ar dalvko tame laik- 
raštv nepamiršti Negi bu? 
direktorius uždraudęs taip 
rašyti? Tai kodėl taip yra?

Ken Burkas

i Gera 
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovana angliškai kalban- 
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir Į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

knygutes išsirašant. ' Select'd, Lrthunran Short 
išlaidoms<21autor,aU.). 280 

15 centų). psl., karna $5.00.

sprogdintas karo metu 1944 
metais). Pagaliau tiltas sta
tomas ir ateinanti rudenį bū
siąs baigtas.

(E)

SENIAUSIEJI

UNIVERSITETAI

Atrodo, kad seniausia iš
likusi mokslo Įstaiga pasau
lyje yra Karauino (Fecm 
miesto universitetas (Maro 
ke, Afrikoje), Įkurtas 859 
metais. Europoje seniausi 
universitetai — Oksfordo

- n.ais koma:'Bėriais bėgioja, 
jau sentimentų: jo eilėse a- nervuojasi ir vis ragina: 
nais metais savanoriu pra- greičiau, m eičiau, — pasa- 
dėjau karinę karjerą. Jo ei- koja nedidelis kresnas ka
lėse beveik dvejus metus iš- reivėlis. gana lėtų jude- 
klampojau Lietuvos arimus, siu, — o aš širdyje neturiu 
nuo Alytaus iki Varėnos, jokio noro trauktis iš Vil- 
nuo Varėnos per Alytų iki Į niaus režimą kur 
Daugpilio, nuo Baisogalos į pritūpęs valau
pro Šeduvą, Radviliškį. 
Šiaulius iki Tauragės ir vėl 
nuo Alytaus pro Varėną Į 
Nočios ir Duoičių padanges. 
Bet ar yra reikalo čia viską 
minėti?

Tiesą sakant, eidamas net 
ir nežinojau, kad rasiu bu
vusio 1-jo pėst. pulko kuo
pas. nes raudonieji per 
trumpą laiką pasistengė vis-

ir ko. Tai 
šautuvą, 

ryzu. Buožė tarp 
mano kelių, atremta Į žemę. 
vamzdis pasviręs priekin. 
Turiu tik tris šovinius: vie
nas lizde, kiti du šovinių dė
žėje (po šautuvo spyna vie
ta šoviniams). Politrukas 
jau kelinta kartą ragina pa
skubėti. bet aš nepakeliu 
galvos, nuduodamas labai 
užsiėmusi ir tarytum ragini-

šluostau

(Anglijoje). Įkurtas 1167 ką taip sutaršyti, kad senųjų mai butų ne man.
trumpo nepriklausomo Lie-į — Pagaliau, išsitraukęs 
tuvos gyvenimo nė pėdsakų Pistaiietą, artinasi prie ma- 
neliktų. Bet žmonių širdyse n§s- niurgzdamas. Nepakel- 
ir nepriklausomybės idėjos, i damas gaivos seku jo krypti 
ir atskiri jos simboliai pasi-1 ir atstumą, čia netoliese ir 
liko nepalaužti. kiti mano draugai bėgioja

Netrukus už Vilnelės tilto tai pirmyn, tai atgal — iš 
prieinu baltus mūrus. Kairė- kareiviniu ir Į kareivines, 
je prie Neries vienas didės- — Pamatęs, kad jis jau

negu buvo Įkurtas Vilniaus nis mūrinis pastatas su vie-, rimta: ima man grasinti, 
universitetas. tinio pobūdžio kariniais san-1 persižegnojau mintyje ir.

m., ir Paryžiaus (Prancūzi
joje). Įkurtas 1180 m.

Vilniaus universitetas Į- 
kurtas 1579 m. balandžio 1 
dieną

JAV seniausias universi- 
teas yra Harvardo (Cam- 
bridge. Mass.). Įkurtas 1636 
m., taigi 57 metais vėliau,

kiek kilstelėjęs šautuvą, pa
spaudžiau gaiduką. Trink
telėjo šūvis, ir politrukas nė 
neaiktelėjęs susmuko. Ne 
trukus šūviai pasipylė iš vi
sų kampų. Kadangi mūsų 
buvo didžiuma, tai kova il
gai neužtruko.

Ant kiemo guli brezentu 
pridengti 14 raudonųjų ii 
vienas mūsiškis. Ir tas žuvę? 
per dideli neatsargumą: iš
bėgęs Į vidurį gatvės ir norė
jęs sulaikyti pravažiuojan
čią pilną komandierių maši 
na. Žinoma, iabai neapdai 
rus žygis kaštavo jaunuoliu, 
gyvastį.

Kitoje gatvės pusėje, kiek 
tolėliau, ant aukštoko šlaite 
vėl ilgas dviaukštis mūras— 
kareivinės, čia mūsų vvra*c
buvo Įsitvirtinę ir stabdė 
Antakalnio gatve besitrau
kiančius raudonuosius. Bet 
ir čia tos pačios bėdos — šo
vinių stoka. Užtatai ir šaudė 
tik iš būtino reikalo ir tik 
labai taikliai.

Kol apžiūrėjau rajoną ir 
išklausiau daugelio išgyve
nimus, iau ir saulė nusileido. 
Grįžti namo buvo ir toloka 
ir rizikinga. Todėl apsinak
vojau kareivinėse,

(Bus daugiau).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si didelį pasisekimą. Kny
gos kaina..............$3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, I). Cibo pasak;, 

mažiesiems, teisybė dide 
liems, Ados Sutkuvienė, 
iliustracijos, 21 puslapis 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriau? 
apysaka, 130 psl. kai
na ...........................  $1.80

JINTARO TAKAIS, J. Na 
ūnės eilėraščiai, daug ilius 
racijų, 64 psl., kaina $1.8(

GJNTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl 
kaina .......................... SI

Ta pati anglų kalba, ..$.1
KETURKOJIS UGNIAGE 

SYS, D. Bindokienės pa 
rašytas labai Įdomus pa 
sakojimas, gera dovan. 
vaikams, bet ir senelia

„ su Įdomumu ir malonumi 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ................. $1.50.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam- 
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.

“The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 123 psl., kaina $3.95.

“Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas. M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

“House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

“The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl*, 
kaina $2.00.

“The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl.. kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai Įrištos.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tėvu

I

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

20 CIGAREČIŲ — S VAL.;

! KELIONĖS DVIRAČIU

Dvidešimt surūkytų ciga
rečių per dieną nuvargina 
širdį taip, kaip, ii važiavi
mas, dviračiu aŠĮutūdas vą- 
lancįgš prieš vėjį. 'įąkią iš- 
vad^ padare Boūąa&ŲVb- 
kietĮjoję> klinika, #is 
rūk<W«ą'kraujo apytaka;

Užtenka surūkyti; pusę 
cigaretės be filtro, ir pulsas 
padažnėja dvidešimčia dū
žių, o spaudimas —20 mm. 
Tai .trunka pusę vąlandps, 
kol širdies veikla vėl tampa 
normali. Padažnėjęs pulsas 
ir padidėjęs spaudimas y- 
pač vargina kairiąją širdies 
pusę. Čia širdies raumenys 
sunaudoja 35‘ < daugiau de
guonies/ O tai dažnai esti 
mirtinų širdies priepuolių 
priežastimi.

KELEIVIS. SO. BOSTON

jai Pamela Peterson iš X. J. 
sužadėtinė.

nauja Franko Sinatros

Pagi indiniu kalbėtoju nu
matytas buvęs vicepreziden
tas Nixonas, jeigu jis su
tiks. Bus ir meninė dalis. Į- 
ėjimas 2 doleriai. Kariai ir 
jaunimas iki 12 metų įlei
džiami nemokamai.

Programai vadovauja Al
to skyriaus pirmininkas dr. 
A. Budreckis. Pirmininko 
pavaduotoju yra sergąs adv. 
St. Briedis.

New Yorko gubernatorius 
ir miesto majoras prašyti tą 
dieną paskelbti Lietuvių 
diena.

Sudaryta komisija aukom 
rinkti iš šių asmenų: J. Gai
dys, J. Gasiuliūnas, adv. A. 
Ošlapas, A. Skėrys. B. Spū- 
dienė, M. Žukauskienė ir A. 
Kynastas (iždininkas).

Didelei spūsčiai prie durų 
išvengti salė bus atidalyta 
nuo 3 vai. popiet.

Tikimasi sulaukti daug 
šių iškilmių dalyvių.

Mėgino įsikuiti Putnamo. 
Conr.., vienuolyne, bet dėl 
sveikatos turėjo išeiti.

Dabar apsigyveno New 
Yorke ir gydosi. Dėl sveika
tos darbo dar negali susiras
ti.

Lietuvoje ji kurį laiką 
dirbo Maisto dirbtuvėse, A- 
leksote. Paskui tarnavo bib
liotekoje. Ji yra baigusi ma
šinraščio kursus, o taip pat 
ir bibliotekininkės mokslą. 
Be lietuvių kalbos, ji dar 
vaitoja vokiečių ir rusų.

Yra sumaniusi parašyti 
atsiminimus iš okupuotos 
Lietuvos gyvenimo, o kol 
kas susirūpinusi savo svei
kata ir įsikūrimu.

Ji labai reikalinga para
mos. kuri ne taip lengvai 
gaunama.

Dabar išvykti iš Lietuvos 
yra kiek lengviau, bet tik to
kiems, kurie susilaukė se
natvės arba nesveikuoja ir 
turi giminių JAV.

Siuntinėliai iš JAV daug
$1,235.000 pelno. Jau da
bar kai kurie žurnalai ir 
laikraščiai siūlą jam tūks
tančius už teisę persispaus
dinti kai kurias jo knygos 
ištraukas. "Saturday Eve
ning Post“ siūląs $45,000, o 
’Life“ žurnalas —$90,000.

— Maiki, aš to nesupran
tu.

— O kas neaišku?
— Neaišku va kas: jeigu 

jis sėdėjo uždarytas patai
sos namuose, tai kokiu spa 
šabu tie žurnalai sužinojo, 
kad apie jo išdalytus cizivu- 
iiongus bus parašyta knyga? 
Ir kaip jie sužinojo, kad ta 
knyga bus tokia ciekava? 
Juk niekas dar nežinojo, 
kad jis yra moterų smaugė

Viešnia iš Lietuvos kam praverčia, jialengvin- 
Prieš kurį laiką atvyko iš; darni vargą ir senatvę bei 

Lietuvos O. Giedraitienė.1 kitus rūpesčiusIŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
Tęsinys

Natalija Stilsonienė, iš nė i rankas knygų neima, 
Brooklyn, N.Y.. tarp kitko Tai viena, 
rašo: O antra, ji dar nežino, iš

kurio galo reikėtų ta biogra- Kai kana imam po stik- .... ® ‘ ‘ ®, _ - , . , - iija pradėti, nes mano, ar,liuką is to mažo buteliuko ir;.r.’T._. ; 
nuolatos šampano iš po kra
no. Žinučių čia vra visokiau-t. *
šių ir užvis nemaloniausių.
Daug draugų sirguliuoja, o

i bent taip Įkalbėta, kad Juo
zas turėjo savo gyvenime į-į 
vairiausių "epizodų bei epo
chų**. O kiek mums žinoma, 
jokių "epochų“ jo gyveni
me nebuvo ir jam neteko!

ar nekaltas? — jis atsakė: 
įginu nieko.“ Ir jo 
tas sutinka, kad jis 

nusikalto, tačiau pabrėžia, 
kad bausti jo negalima, nes 
jis nepilno proto: jį reikia 
išteisinti ir patalpinti ligo
ninėn.

— G kaip tu šitą bizni 
rokuoti?

— Aš, tėve. manau, kad j 
ši baisi byla ir gali pasibaig
ti tiktai bizniu. Ir gali būti 
gana pelningas biznis.

— Nu, o kaip tu tą išfįge
lia vai?

— Atrodo, kad planas y- 
ra toks: piipažinus teismui, 
kad Kaltininkas yra nepilno 
proto ir patalpinus ji psicho
patų ligoninėn, bus galima 
parašyti ir išleisti knygą a- 
pie tai, kaip jis medžiojo 
moteris ir. atsidžiaugęs jo
mis. smaugė jas. Ar šitą pla
ną sugalvojo pats DeSalvo. 
sėdėdamas Bridgevvaterio 
pataisos namuose, ar kas už 
jį gudresnis, pasakyti sun
ku. bet kad planas yra. tai 
pasakė ir jis pats.

— Kam jis apie tai pasa- 
prievaitavęs ir apiplėšęs iš! kė?
viso 19 moterų. Bet šešios —Jis gyrėsi apie tai kaž- 
išliko gyvos, o trylika jis! kokiam Stanliui Sutterlan-

— Gut mornink, Maik’
— Labas rytas, tėve!
— Žinai. Maiki, gerai pa

sitaikė. kad aš čia tave suti
kau

— O ką pasakysi?
— Turiu klausimą. ’ 

kaip mulą. Noriu, kad tu 
man išvirozytum, kas do per 
vienas yra tas sutvėrimas, 
ką smaugdavo moteris apie 
Bostoną?

— Jis vadinasi Albert de 
Salvo. tėve. Tai yra itališka 
pavardė, bet jis yra gimęs 
Amerikoje ir po paskutinio 
karo tarnavo okupacinėje 
amerikiečių armijoje Vaka- 
į-ų Vokietijoje. Tenai jis pa
sižymėjo boksu: buvo smar
kus kumštininkas. Gražus 
vyras, visada dailiai apsi
rengęs. susišukavęs, kaip 
Hollyuoodo aktorius. Da
bar daug apie ji rašoma, nes 
East Cambridge teisme yra 
sprendžiama sensacinga jo 
byla, kurios klausosi net i; 
Europos korespondentai.

— G ar tu žinai, kiek ji.- 
moterų nugalabijo?

— Jis buvo užpuolęs, iš-

"Neuzs
advok Jau baigiamas parduoti

drg. H. Burke, Nevvarke. vi
sai rimtai serga; Spūdienė
dar vis kruta, o Buivydas..i . Kremliaus parapiionimsnumėtė daug svaru, tai jam r,.., 1 t ' , - .
, ®. \ T tat J btilsonas nuolatos laikėsijas. Čia. Maiki, yra kur nors lengviau ręsti įeikalus LDL). A jk Socialistų Partijos 
i_kp.su Bostono 21 kp. (?)J nlKistatymo_ Kai *asauliJnis

vartaliotis per galvą, kaip 1967 METŲ "KELEIVIO“
u

f-.ru:

dui. su kuriuo susipažino 
Bridgnvaterio pataisos na
muose.

— O kaip jis buvo pate
kęs i tuos pataisos namus?

— Išpasakoti viską būtų 
labai ilga istorija, tėve, bei 
svarbesni faktai yra tokie' 
kai 1964 metais kelios mo
terys buvo užpultos, api
plėštos ii- išprievartautos 
tačiau paliktos gyvos, ta1' 
jos pasiskundė Policijai ii 
kiekviena pasakė, kad už-

į šuva pakastas.
— Gali būt, tėve.
— Ir pasakyk, Maiki. ko

dėl jo nekaltina už moterų 
žudymą, o tik už paprastus 
zbitkus?

— Gal ir čia, tėve yra 
koks buldogas pakastas. Bet 
mudu negalim jokių išvadų 
daryti kol byia dar nėra pa
sibarus. Taigi reikia pa- 
’aukti ir Pažiūrėti, koks bus 
galas.

— Nu, jeigu tu sakai, kad 
’-eikia palaukti, tai lauksim 
Ale aš, Maiki, užuodžiu šu
nį. ♦ * c

P.S. Pasikalbėjimas buvo 
uarašvtas dar bvlai nepasi
baigus. Dabar ji pasibaigė 
DeSalvo pripažintas kaltu 
ir nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos. Bet jo advokatas dai 
nori apeliuoti į aukštesni 
teismą.

Matyt, abi kuopos, ypač • R 
centras, pasiturinčiai gyvuo- " 
ja. tai sumanyta, kad ten 
reikia geresnės iniciatyvos, 
bet kadangi centras Bosto
ne. o draugija įkorporuota 
New Yorke, tai susidaro tam 
tikiu keblumų.“

Bet mums Havajuose at
rodo. kad brooklyniškiai ne
turėtų perdaug keblumų, nes 
ten via apsčiai tam tikslui 
gerų specialistų, kurie moka 
apeiti visokius keblumus 
Mum.- gerai prisimena, kai 
Brooklyne gyvavo Amalga- 
rr.eitų siuvėjų 54 skyrius, ku- 
į is irgi turėjo ganėtinai di
delį iždą ir dažnai paremda
vo vietos lietuvių visuomeni
nę veiklą ir dargi dažnai au
kodavo Lietuvos reikalams.
Dėl to tas siuvėjų skyrius 
buvo Brooklyno lietuvių pa-

nusis
kilo ir partijoje pasi

reiškė dvi nuomonės — už' 
ir prieš karą, — didžiausia-’ 
me įkaišty partija skilo, tai i 
Juozas dėjos su partijos di-į 
džiuma. kuriai vadovavo 
Eugen V. Debsas. ir kaip E. 
Debsas, taip lygiai ir Lietu
vių Socialistų Sąjungos va
das Stilsonas nuėjo kalėji- 
man tik dėl Socialistų Parti
jos priešingo karui nusista
tymo.

Kol kas dar nežinome, 
kas tokie tie asmenys, kurie 
siūlosi rašyti biografiją. 
Nemanome, kad Stilsonienė
utiks eiti i kažkokius "epi

KALENDORIUS
Jo turiny*

•kJ-

nužudė. Vieną iš jų jis pei
liu užbadė, o viena kankina
ma mirė nuo širdies priepuo
lio. Visos likusios buvo pa
smaugtos suveržiant koji
nėm jų kaklus. Visa tai jis 
atliko 18-kos mėnesių bėgy
je.

— Nu, tai dabar jam bus 
kaput.

— O gal ir re.
— O kaip čia gali būt ne?
— Matai, dabar dėl tų

žmogžudysčių jo nekaltina
ir tas klausimas teisme nė- puolikas turėjo žalią kostiu- 
ra keliamas Teismas spren- mą. Policija suėmė jauną 
džia tik vieną klausimą: ar! vyrą su žaliu kostumu ir ji 
jis beprotis, ar ne? Kaltini-į parodė torr.s moterims. Jos 
mo akte nurodomi tik ma- tuoj jį atpažino ir pasakė, 
žesni jo nusikaltimai, kaip kad tai jų užpuolikas Tai 
įsilaužimas, užpuolimas, va-i buvo Albert de Salvo. Poli- 
gystė ir dar keli kiti. Jeigu: cija perdavė jį teismui, o 
teismas dabar jį atras be-1 teismas pripažino ji bepro- 
pročiu. tai uždarys Į beprot-! čiu ir liepė uždaryti Bridg- 
nami. ir viskas. O jeigu bus \vaterio pataisos namuose, 
įrodyta, kad jis nėra bepro- kur jis ir sėdėjo iki šiol. Tė
tis, tai tada jį baus už tuos nai jis susipažino su minėtu 
nusikaltimus. Jis tų nusi- Sutterlandu ir pradėjo jam j 
kaitimų visai neužsigina.
Kai jam buvo perskaitytas 
kaltinamasis aktas ir teis
mas jį paklausė: "Kaltas.

zodų* politinius klampynus 
ir. išvalkiojus žmogaus gar
bingą praeitį, jo palaikąs! 
gabens į Rasų kapus, kaip 
viena Brooklyno poniutė 
pasielgė su savo vvro palai- 

”ka- 
at-

stovais Brooklyne. Mes gi- 
užčiaupti tą ]jaj įsitikinę, kad Natalija

taip nesielgs.
(Bus daugiau).

žiba. o Komunistams paso-j į<ajs įr dabar jau šoka 
nėję dieglys ir kaulas gerk- Začka“ su enkavedistu 
Įėję. Sakoma, iš Kremliaus
atėjo Įsakymą.
54 skyrių.
tapo užčiauptas, ir, kai tik 
iždas tapo isruštintas, užge
so ir pažiba. Tiesa, tas sky
rius kol kas dar gyvuoja, 
bet kas apie jį ką girdi?

bematant skvrius

Ii pat pradžios eina gamtos reiškiniai, toliau kalen- 
doriuma* su krikščioniškais ir tautiškai* vardai*.

i . i.
Be to, kalendoriuje aiškinama: ką reiškia ameriko- 

nizmas, anarchizmas, imperializmas, socializmas, bolše
vizmas bei komunizmas ir kaip pasidarė komunizmo fron
to skilimas? Kaip atsirado fašizmas, nacizmas, sindika- 
lizmas, technokratija ir šaltasis karas?

Kas yra 15-kos valstybių blokas, kuris vadinasi 
NATO?

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?

Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų šviesoje-

Straipsnis Jaltai prisiminti.
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?

Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.

NEW YORK. N.Y

Serga adv. S. Briedis

I ietuvių Socialdemokra
tų S-gos centro komiteto na
riui, Si.A centro iždo globė
jui, Baifo centro direktoriui. 
Lietuvių Darbininkų Dr-jos 

cialistų. Ištuštink iždą. ir or-i centro valdybos nariui ir ki- 
ganizacija pati savaime iš-! tų organizacijų veikėju*, ad- 
nyks. vokalui Steponui Briedžiui

Drg. Stilsonienė mums padaly ta operacija, 
pateikia ir daugiau įdomių Linkime ligoniui greičiau 
dalykėliu is Brooklvno pa- pasveikti.
dangės, štai ret keletas as-! Va.ario 16.j;

menu siūlosi parašyti velio
nio Stibono biografiją ir iš- Nev. Yorko Alto skyriaus 
leisti didele knygą, tik Nata- rengiamas Lietuvos nepri- 
lija (bu nežino, kur tą knygą klausomvbės akto paskelbi- 
išleidus dėti. Jau ir taip pil- mo paminėjimas įvyks va
nos lentvnos ir visi kampai salio 19 d. 4 vai. popiet

apie jį

Šioje šalyje kiekviena lie-: 
tuviu organizacija yra dieg-i 
lys Kremliaus agentams, o-j 
kaip tai pašalinti, enkave-į 
distai turi būdų ir tam spe-į

Alherl H. DeSalvo Cambridge. 
Mass.. nuteistas kalėti iki gy
vos galvos už įvairius nusikal
timus. Jis prisipažįsta Bostono' 
apylinkėje nusmaugęs 13 mo-

Be to, kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 
geresnių juokų.

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi
sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant. Užsaky
mus galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai. 

Prašome adresuoti taip:

KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

girtis, kad jis. DeSalvo. esąs! Ier¥* hel nusik»ūimų ši byla1 užversti visokiausiomis kr,y- VVebster salėje (119 East 
gomis ir viekas jų neskaito. 11 St.. Manhattan), kur veik 
Senoji karta jau nuseno ir kasmet ta proga susirenka- 
nebemato skaityti. o jaunoji ma.

vertas daug Pinigų. Apie jo. dar n«*’etė. Apie tą bylą šiame 
"žygdarbius“ būsianti para-'numer-v kalbasi ir Maikis «u tė- 
švta knyga, kuri duosianti, vu-

i_kp.su
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MOTERŲ SKYRIUS
<

JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

OKUPUOTOS PRANCŪZIJOS ADMINISTRAVIMAS

Karo metu okupuotos sritys yra valdomos okupacinės 
armijos. Vokiečių fašizmas betgi eina toliau, ir ne tik vo
kiečių armija, bet ir vokiečių politinė policija ir nacional
socialistų partija yra okupuotų sričių viešpačiai. Policija, 
šalia komendantų, vykdo areštus, "valymus", o nacių par
tija imasi šeimininkauti ūkyje ir kultūriniame gyvenime. 
Kartu "vietos reikalams“ santykiuose su gyventojais p an- 
cūzais palikta ir prancūzų administracija, kuri dirba vo
kiečių griežtoje kontrolėje. Užkariautos Prancūzių s ad
ministravimas dėl vokiečių armijos. Gestapo, nacių parti
jos ir prancūzų administracijos vienkartinio buvimo yra 
gana painus, ir kartais patys vokiečiai nesusigau.lv. kur. 
kokia Įstaiga yra kompetentinga. Visas administracijos 
aparatas labai dažnai yra panašus Į tikrą chaosą, kur visi
"dirba“ viską ir viskuo "rūpinasi“. Vokiečių Įstaigų tarpe___
vyksta "rivalizacija“, ir, jei spręsti iš vokiečių administra- ’ 
cijos Prancūzijoje apie garsųjį jų "organizuotumą", tai 
Įspūdis gaunasi nekoks. Man. tarnaujant vienoje prancū
zų firmoje vertėju, teko dažnai susidurti su vokiečių admi
nistracija, gelžkelių policija. "Organisation Toriu- ir šiaip. 
Įstaigomis, ir visų jų "organizacija“ labai primena pran
cūzų "improvizaciją“. Pavyzdžiui, viena firma pasiuntė 
kartą 12 vagonų su barakais iš vieno Paryžiaus priemies
čio Į pajūtį^V^gonai kelyje išsivaikščiojo, ir vokiškos po
licijos valdininkas važinėjosi virš savaitės po Įvairias sto
tis, gaudydamas paklydusius vagonus. Atvykęs i firmą, 
vokietis frfadėjo tardymą, kodėl vagonai išsivaikštinėjo. 
Pirmai pradžiai jis užtikrino mus, kad reikėsią sušaudyti 
bent tris geležinkeliečius už "sabotažą". Po paaiškinimų, 
kuriuos man verčiant davė atsakingi žmonės, jis galų gale 
sutiko, kad jų administracijoje vyrauja "Kopflosigkeit“ 
(begalviškumas!, nes paliepimai is tos pačios Įstaigos 
prieštarauja vienas kita mJ.okios nustatytos tvarkos va
gonams siųsti arba visai nėra. arba jos niekas nežino. Pa
našus begalviškumas ir smurto sauvalė viešpatauja ir vi
sose kitose .įstaigose. Visur maži satrapėliai duoda Įsaky
mus ir nesigaili grasinimų, o organizacija kaip šlubavo, 
taip ir šlubuoja. Sauvalės palydovas yra korupcija, ir ta 
liga nacių vokiečiai perdėm serga. Kiekvienas vokietis 
tyko daugiau prisivogti, o todėl už pinigu? pas "nepaper
kamus“ nacius galima viską pirkti — visokius leidimus, 
"šeinus“, liudijimus — tik reikia žinoti, prie ko prieiti ir, 
susitarti dėl kainos. Vokiečių mėgiamas pinigas yra do
leris, menkai vertinamas yra frankas, o markė korupcijos 
baloje teturi mažą kursą. Ar patys didieji okupacijos vieš
pačiai irgi vagia, aš nežinau, bet eilinis kariškas vokiečių 
biurokratas tik vagystėmis, regis, ir tegyvena. Vokiečių 
režimą okupuotoje Prancūzijoje galima apibūdinti, kaip 
savo metu buvo apibūdinamas caro režimas: tai "tironija, 
sušvelninta korupcijos“, nes tironiškas režimas papirki
mais duodasi sušvelninamas.

KELEIVIS. PO. BOSTON

Margaret ir Mary Gibb kartu nr.rė HohoKe. Mass.. 
ligoninėje. Jos 31 metus išgyceao viena su kita suau
gusios (Siamo dvynės).

Teises patarimai

Klausimas

Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž.mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Bosion. .Mass. 02131.

Gerai. Praėjo keli mėne
siai: aš Pati ir mano svainis

Benediktas Rutkūnas

PO SNIEGU

Kiek, už klok. žva-gidėtas sniege, 
tu mane balta paklode'. 
Teužmigsiu laimės miegu 
be sapnų, troškimų, godų--------

Teužmigsiu, pasilsėsiu
nuo pasaulio, kraujo plauto, 
kol ateisi, mano Drauge, 
žvaigždžių skraiste apsisiautus;

saulė kaktoj, auksaplaukė.
lengvažingsnė. baltu veidu--------
Tau mane vardu pašaukus, 
rožių kvepalus paskltidus —

prisikelsiu tartum diegas 
vėl gyventi ir mylėti, 
iš Po balto žiemos sniego, 
giesmėmis skardent poeto.

Klok. užklok, žvaigždėtas sniege, 
tu mane balta paklode! 
Teužmigsiu laimės miegu 
be sapnų, troškimų, godų-------- -

I

KĄ GALVOJA ŽMONĖS?

Ką galvoja okupuotos Prancūzijos žmonės? Atsakyti 
į tokį kluasimą nelengva, nes jei galima pasakyti, ką-gal
voja Žakas ar Pjeras, tai dar nereiškia, kad galima pagau
ti vyraujančią nuotaiką. Apie vyraujančią nuotaiką gali
ma sau susidaryti vaizdą, kai tenka ilgiau pabendrauti su; 
daugeliu žmonių, prisiklausyti šnektų uodegose, geležin
keliuose ir šiaip subuvimuose

Aplamai paėmus, prancūzai tik dabar pradeda su
virškinti 1940 metų pralaimėjimą. Kodėl taip staiga Pran
cūzija susmuko, kas dėl to kaltas, kokios bu? pralaimėji
mo pasėkos, kaip ateityje bus tvarkomasi viduje ir kokios 
bus išorės prancūzų gyvenimo sąlygos? Tokie klausimai 
kilo visiems prancūzams, ir kolkas kiekvienas atsako i 
juos pagal vienos ar kitos propagandos pakištą gatavą 
atsakymą. Viešosios nuomonės okupuotame krašte lyg ir 
nėra, nes nėra nei spaudos, nei žodžio, nei susirinkimų 
laisvės. Bet kiek tenka girdėti prancūzų širdingą nuomo
nę, kiek ta nuomonė nėra diktuojama okupanto, tai ji yra 
antivokiška, ir kuo toliau, tuo ji daugiau darėsi antivokiš- 
kesnė. Pats gyvenimas verčia prancūzus būti tokios nuo
taikos, nes vokiečiai juos spaudžia, vokiečiai kraštą plė
šia, vokiečiai diktuoja ne tik kaip gyventi, bet stengiasi 
diktuoti ir ką galvoti. Antivokišk urnas. beje, tik vokie
čiams atėjus nebuvo žymus, nes prancūzų pralaimėjimas 
tiek buvo staigus, kad jie nespėjo nė atsipeikėti, o atėję 
vokiečiai, bent pradžioje, padarė prancūzams gana "ko
rektišką“ Įspūdį ir visai neparodė savo "žvėriškumo“, kaip 
to buvo laukta. Dabar vokiečiai irgi Prancūzijoje nesielgia

nueik pas advokatą specia
listą, kuri? žino Įstatymus, 
o ne tik draudimo kompani
jų nusistatymus.

MOTERIS POPIEŽIAUS 

KURIJOJE

Piimą kartą katalikų baž
nyčios istorijoje popiežius 
paskyrė i savo kuriją (cu- 
ria) moterį, Australijoje už
augusią Resemary Goldie. 
•Jos teras buvo žjdas, o mo
tina katalikė.

Kurilos vardu y-a vadi
nama popiežiaus administ
racija. kuri tvarko katiJiku
bažnyčios reikalus. Nors 

Praeitą vasarą mano geri į jiems paskambindavome lai-į m,šrių tėvu duktė, p-lė Gol- 
pažistami kvietė mane va-1 kas nuo laiko; jie vis sano..(Įje ’0UV0 išauklėta katalikų

• žiuoti su jais atostogų Į On-i kad dai jie nepabaigė, savo Į tikyboje ir buvo labai judri 
tario, Kanadą. Jie važiavo Į investigation“ - — tyrimo, bažnytinėje veikloje. Dabar 
automobiliu ir kvietė prisi-; Prieš pat Kalėdas draudi-j j, yra 4o metu amžiaus, bet
jungti padedant mokėti tiki ™o kompanija mums prane- 
už gąsdiną ir "toli“ mokės-į šė. kad aš nieko negaliu iš 
čius. Man atrodė, kad man jJU gauti, nes akcidentas Įvy- 

1 patiktu pamatyti Kanadą, Į ko Kanadoje, Ontario, km 
• kurios*aš iki šiol dar nebu-j toks diaudimas (guest insu- 
! vau mačiusi, ir aš nutariauirance> negalioja. Tokio da

lyko nei aš pati, nei mano "neklaidingais 
draugai, nei galų gale mano 
svainis, kuri? gerai nusima
no draudimo reikaluose, ne
sitikėjome.

važiuoti.
Važiuojant pastebėjau, 

kad. kur tik mes sustojame, 
vairuotojas, mano draugės 

. vyras, vis stengiasi sustoti 
, tokiame restorane, kur par
duodami gėrimai. ir kad iis 

i vi? išgeria po vieną kitą 
stikleli. Iš pradžių i tai ne
kreipiau ypatingo dėmesio 

; —kiekviena? mėgsta išgerti 
1 po truputi prie valgio. Ta- 
‘ č’au vėliau pradėjau tuo rū• , • __• - ___ X.•_i pintis. Kai išverta, vaotuo- 
. ja pergreitai ir ne taip at- 
; sargiai. Keletą kartų apie 
tai padariau pastaba: jo 
žmona, mano draugė, irgi 
padarė savo vyrui keletą pa
stabu dėl jo vairavimo, bet 
jis vi? juokiasi, sako nesii-ū- 
pinkit. aš šiuo keliu ne pir
ma karta važiuoju: esu ge
ra? vairuotojas. galėčiau 
vairuoti su uždarom akim.
Pasiekus Kanadą. Ontario 
nrovirciia. mūsų vairuoto-, 
jas. vėl išmėtės viena kitą, j 

■ nebeboio kebo »ir. važiuo- į 
iant visiškai tiesiu keliu, iva-! Atsakymas

n

mažo ūgio ir smulkaus 
jimo. todėl ir anas
Z1US, KU1 

upavadino ja

<udė- 
’ m >pie-

m u buvo žinoma.
"La Piecola“, 

kas reiškia "mažoji".
Nors popiežiai laikė save 

o katalikų 
religiją "amžina la tiesa", 
tačiau paskyrimas šuo? mer
ginos i popiežiau? kū* i in pa
rodo, kad ir popiežiai daro

Kas dabar apmokės mano klaidas, ir religija nėra 
išlaidas, mano dentisto ir 
daktaro sąskaitas ir pan.?
Dabar kreiptis pas advokatą 
gali būti jau pervėlu Be to 
aš neturiu pinigų advokatui 
pasisamdyti, o pasisam- 
džius. jis gali nieko ir ne-j Teva susidėjo, sų vėl
gauti. Mano svainis sako 
kad jei draudimo kompani
ja ištyrusi sako. kad jiems 
nėra reikalo mokėti už ma

am
žina tiesa“. Juk buvo laikai, 
kada moterį jie* n: -kino ir 
skelbė, kad ji nei "dūšios 
neturi“. Ir tai turėio būti 
"amžina tie sa", nes Biblijo
je yra pasakvta. kad rojuje

re* >n -u ir pa
pildė mirtiną nuodėme*, dė! 
kurios dabar kenčianti visa 
žmorija. Pirmieji žmonės 
rojuje buvę laimingi, nerei-

no sužeidimą, tai jie žino, ką į kėię nieko dirbti, ir nezino- 
sako. Aš tik išmesianti savo! ]jgy pr.; mirties. Eū-
pinigus. o advokatas paims ; tume šiandien ir mos tokie 
keletą šimtu ir nieko man > lain*in-ri. jeigu no moters
negaus.

Labai ir labai prašau
mums patarti, ar yra pras- pležini ir bažnyčia. Bet tai 
mes dabar, praėjus tiek mė-Į buvo klaidinga pažiūra, ir

nuodėmė.
Taip i moter" žiūrėjo po-

nešiu, kreiptis i advokata? ! ga]u g-aie poniežiam-
Smarkėai nukentėjusi

N. Y. valstija.

ziavo į cementine siena, e-į 
sančią prie nat kelio. Iva-! 
žipvo su tokiu smarkumu, 
kad aš. sėdėdama šalia jo. 
’šmiKiau 'anga. susižeidžiau 
savo veidą, išrausiau keletą 
doptu ir smarkiai susitren- 

! k;au ''aiva. Žmona, mano

■ eko
ta klaida taisyti. Netesin
gai apšmeižta ir paniekinta
moteris šiandien ;au ’ ra pa
sodinta tarp aukštuiu baž
nyčiom kunigaikščiu. Gal at- 

Patariu nedelsiant nueiti eis laikas kai ji užims i’- po-
nas vietini advokatą. Netu-i piežiaus sostą M.
riu jokio? abejonės, kad jis!
Tamstai galės padėti. Dar i
nėra pervėlu. Jei Tamstos į
svainis, kuris, anot Tamstos, j Los Angeles mieste mirė
yra draudimo specialistas ir,! Nicoios Andreas Dandolos,

vadinamas kortu karaliumi «.
Greek Nik. kuris per savo

MIRĖ KORTU KARALIUS

draudė, laimei visai nenu-j matyfi. taipogi didelis drau- 
kentėio. sėdėdama užpaka-j dimo kompanijų patriotas 
lineli sėdvnėie. Pats vai- ; —
ruotojas irgi beveik nesusi-
žeidė. A? tuoj buvau nuga
benta i artimiausia ligoninę,

sėdvnėie. Pats vai- i nebūtų kišęsis i Tamsto srei- 
kalus. manau, kad Tamsta

kurioje teko išbūti anie sa
vaitę. Paskui dar viešbutyje

taip, kaip jie, pavyzdžiui, elgiasi Lenkijoje. Jie yra gana i 1'<r”‘pti keletą dienu
korektiški, kareivių sauvaliavimų ir susiu rimų su gyven- ' ^a'. daktaras leido as įs
tojai?. palyginus, retai tepasitaiko, todėl antivokiškumas : ?k”.au narr'°- vėl susi- 

. -, ... , ., siekiau su savo seimo? dak-pradejo rudėti tik su ūkiškai? trukumai' kurie užniko;, . . — ..1 . . , , . . . , . . Jaru. kuris mane nnziureioprancūzus, ii’ tada. kai žmones vis lama ėmė įsitikinti,
kad vokiečių politikos vyriausia? siekimas ra Prancūziją 
išmelžti iki paskutinio pieno laso. Melžiama karve niekas 
būti nenori, daigi jei melžėjas iš piirno ž\' snio ir atrodo 
"korektiškas“

amžiu kortomis išlošė ir pra
lošė 500 milioru dole: :n. 73

jau būtumei gavusi savo pi- kartu? prasilošė iki paskuti
nio cento ir tiek pat kartų 
vėl praturtėjo.

Jis gimė Kretos saloje. I 
JAV atvyko jaunystėje. Pir
mą kartą jis praturtėjo loš
damas arklių lenktynėse. 
Lošė iis kauliukais, mėgo

nigus.
Žirau. kad Ontario pro

vincija neturi taip vadina
mojo "guest statute“ Pagal 
senaia "eonfliet of laws“ 
(teisė? sistemų konfliktas) 
taisykla šis reikalas būtu
sprendžiamas pagal tuos i-Į pokeri, ruletę. Tarp Los »'e- 
statvmus. kurie gaboia toje j gos, Monte Carlo ir kitose 
vietoje, kurioie akcidentas ruleciu lošimo vietovėse a- 
ivvko (locus delieti commi-
si). Tačiau modernioji teisė 
i šituos reikalus žiūri kitaip.
Teismas kreipia dėmėsi i 
įvairius faktus, kurie liečia 
akcidenta ir io dalyvius.

Tamstų atveiu u* vairuo- 
"guėst Insurance“ (svečiu! ^ias* sužeistasis asmuo, 
andranda), tairn aš neturė-; Tamsta, yra New Yorko 
siu lokiu, bent piniginių, Į valstiios piliečiai (domici-' kažkas seka. priėjo prie po- 
sunkumu. Mano pačios i baries); automobilis vra licininko Time> aikMėie ii

kMeta savaičių. Be tn. toko 
eiti pa? dentista ir įsidėti da 
liną bitą (nartia1 bridže).

Grižo mano draugai is 
Kanados. Atėio manes an-

Dabar antivokiškumasPa^-žiuje, kaip. beje. ir visoje i lan,k,'rti ir pa,akL kad 1ie 

okupuotoje Prancūzijoje, yra savaime suprantamas da-!^^ cllfQrfn
lykas. Jis meste metasi i akis. — užtenka ; įsiklausyti, ką
žmonės kalba "uodegose“, kituose '■^buvimuose ir užten
ka pasikalbėti su bet kuriuo prancūzu. Bec antivokiškumas 
ne visada reiškia proangliškumą. Vokiečiu plati ir gana 
sumani priešangliška propaganda, pačių p ancūzų istori
niai prisiminimai ir po karo paliaubų Įvykę susikirtimai 
su anglais (Mers-el-Kelin, Dakare. Syrijoje) daugeliui 
prancūzų kelia mintį, kad anglai po karo irgi vargu norės 
prancūzus glostyti, o gal net bandys prancūzų sąskaiton 
susikalbėti su vokiečiais. Taip galvojautieji prancūzai dar! 
neisitikino. kad jų išvadavimas tegali būti tiktai anglų 
krauju atpirktas, bet kad ir patys prancūzai turi ruoštis vi
sokeriopai, kad tinkamu momentu prisidėtų prie to išvada-

nob’ev“ (draudimo sutarti), 
kad iie turi nemaža suma

svainis kuris užima gana » Vlaikomas“ (garaged) New

pie Greed Nik buvo pasako
jamo? legendos. Jo kišenės 
visuomet (žinoma, kada jis 
nebuvo prasišvilpęs) būda
vo pilnos stambių pinigu, 
bet jis nė karto rebuvo api
plėštas. Kartą Ne\v Yorke 
jis ėjo išlošęs 100.009 dole
rių, bet. pastebėjęs, kad jį

prie jo stovėjo iki G vai. ry
to.aukšta vieta draudimo kom-Į Yorko valstiioie ir yra ten 

naniioi°. man patarė advo-l apdraustas. Tad New Yorko i Lošė jis be galo įamiai, 
Vptn neimti ne? mano ?užei-t valstija turi daugiau inte- visuomet blaivus. Lošdamaskato neimti, nes mano sužei-i 
dimas aiškus reikalas ne- 
p-inčvtinas. taigi kam dar a-

reso“ ęiame akcidente, negu gėrė tik apelsinų sunką ir
Ontario provincija, kurioie be pertraukos rūkė cigarą.

Jis mėgo graiku išminčiustiduoti dali pinigu advoka-j Tamstos buvote tik ’ laiki- , v . . ,
tuj i ni“ keleiviai. į ir dažnai cituodavo Platoną

Sakau, gerai. Mano svai-' Aišku, kad jei draudimo j ir AristotelĮ, bet mėgiamiau-
............... * ------- Asvimo. Tiktai patys paskatinę savo išsivadavimą, prancū- njs padėio išpildyti reikalin-' kompanijos galii apsieiti, ne-^ sias jo posakis buvo:

zai galėtų iš anglų pusės nebijoti jokių nemalonumų 

(Bus daugiau)

gus blankus draudimo kom
panijai. ir jie pasakė, susi 
žinosią su mumis.

mokėdamos nukentėjusiem, mėgstu lošti ir išlošti arba 
jos taip ir padaro. Neklau- lošti ir pralošti. Bet svar- 
syk Tamsta savo svainio, ogiausia — lošti.“

nesusigau.lv
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Vietinės žinios
i

LIETUVIŲ DARBIEČIŲ 
ŽYGIAI EUROPOS 

TARYBOJE

AR NEPAMIRŠOTE 
UŽSIREGISTRUOTI?

BROOKLINE, MASS.

Primename, kad sausio 
31 d_ baigiasi terminas nepi- 
liečiams pranešti savo adre
są. Kas to nepadarys, bus 
baudžiamas. Reikalingą tam 
blanką — Form 1-53 —gau
site pašte arba emigracijos' neVienam jų 
Įstaigoje. Užpildę nesiųskite; (|aręs> §avo
paštu, bet patys nuneškite L ^ajs 
paštą ar emigracijos įstaigą. maą

Mirė lietuvių draugas
Sausio 4 d Alt. Auburn 

kapinėse Cambridge palai
dotas metodistų episkopalų 
kunigas Azaiah F. Reimeris, 
89 m. amž. Velionis buvo 
nuoširdus lietuvių draugas.

daug gera pa- 
labdaros dar-

Europos Tarybos Seimui j 
(Consultative Assembly) i 
patiektas rezoliucijos pro-j 
jektas, kuriuo siekiama Ne-Į 
atstovaujamųjų tautu komi
tetą prie Europos Tarybos; 
paversti Į vadinamąjį Ad 
boe komitetą, kuris spręstų 
atskirus. Tarybos jam pa
vestus klausimus ir nebūtų 
nuolatinis Europos Tarybos; 
organas.

jis buvo plačiai žino
vauia

Jo pastangomis lietuviam; buvo 
buvo atiduota Šv. Jono baž
nyčia So. Bostone, kurioje 
keletą metų kunigavo Ste
ponas Giniotis. Velionio 
Keimerio šelpiamas Ginio
tis galėjo studijuoti Bostone 
universitete.

Vėliau pastatė velionis

tautu 1 
dalv- i Jos pusnuogės patarnavo Xew Yorko restorane. Dabar 

linksmos, kad teismas jas išteisino, kur buvo joms 
iškelta byla už tokią "Ievos“ tarnybą.
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LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę du<xla politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizdu ijančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

dabar pradeda duoti ptanešitnus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

A d r esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Neatstovaujamųjų 
komitetas Įkuriame

ir lietuvai) Europoje; 
vienintelis tarptauti

nės reikšmės organas, ku
riame Ivgiateisiškai buvo at
stovaujami ir Pabaltijo res- 
bubliku interesai. Komiteto 
panaikinimas, atrodo, sieti
nas su Yakaiu Europos vals- 
tybių pastangomis mažinti 
įtampą tarp komunistiniu ir 
Vakaru Europos valstybių.

— lCHORO IR ST. BARO 
KONCERTAS

Praeitą sekmadieni Bos
tone buvo Šv. Petro lietuvių 
parap. choro, diriguojamo 
komp. Jeronimo Kačinsko, 
ir solisto Stasio Baro kon
certas. sušaukęs pilną Lietu-; lietuviams nedidelę mūrinę 
vių Pil. Dr-jos salę klausyto-; bažnytėlę Ketvirtosios ir At-} Sovietų užimtu kraštų atsto
ju is Bostono ir apylinkės. Į lantic gatvių kampe. Kun.. vams dalyvaujant nuolati-i 

sunku vraNors choras šiandien da-'Giniočiui išsikėlus i Chica-Įniame komitete
lyvių gausumu nepasižymi j gą. šioje bažnyčioje kuniga
is- ji sudaro daugumoj jau j vo Benjaminas Kubilius, ku- 
vyresnio amžiaus daininin- ris taip pat naudojosi viso- 
kai, bet, pasirinkus Įveikia- keleriopa velionio medžiagi- 
mą programą, meistriško di- ne pagalba ir todėl galėjo 
rigento rankose jis skamba studijuoti Bostono universi- 
maloniai ir palankiai nuteik-1, tete.
damas didelių prašmatnu-J Velionio dėka ir aš galė- 
mu neieškančią mūsų publi- jau pusantrų metų studijuo- 
kos ausi. Aplamai, su se- ti Bostono universitete.
r.ąja karta chorai mūsuose Amžino atilsio tam ge-
po truputi apmiršta, tad ten-j ram lietuvių draugui! Tene- 
ka džiaugtis, kad didelėmis išdilsią dar gyvenančiuose
dirigento pastangomis dar 
vis pavyksta šios rūšies me
no balsą bent kaitą per me-, 
tus pa-kardenti.

Didžiausią publikos dė
mėsi patraukė jau seniai čia 
girdėtas solistas Stasvs Ba-<- - e 9 " i
ras. žavingai atlikęs eilę mū
sų kompozitorių dainų ir o-' tamsišr 
perų arijų, publikos entuzi- į §^3^

jo atminimas
A.J. Jokubaitis-Jacobsen

NAUJA VYRIAUSIA 
SKAUTŲ VADOVYBĖ

Sekantiems

Aišku, jis negalėjo nepa
minėti ir tragiško Lietuvai 
1926 ra. gruodžio 17 d. per
versmo, kada ginklu buvo 
nuversta demokratinė Lietu- j 
vos vyriausybė. Dr. K. Gri
nius. tada Lietuvos prezi- 
dentao, norėdamas išvengti

e x o • ! kraujo praliejimo, sutiko at-Sovietu Sąjungos ar- . „ : Jsistatvdinti, gavęs pažadą, 
kad bus laikomasi konstitu-

Lietuviai darbiečiai Didž . .... ....
Britanijoje (Lithuanian Ia- Vebiaitienė labai pui-
beur Group of Great Bri- Kiai ,Paf 1^?ama\<? ? ’ 
tain) kreipėsi i tuos britų; kos . ke-kite. kelkite., kelki- 
parlamentarus, kurie yra j ta ir paskaitė jo Lietuvos 
Europos Tarybos nariais ir tl^° atsiminimus Bend- 
remia minėtos rezoliucijos ^tiome tė.- Bal>o įadijo vedė- 
projektą. nurodydami, kad; Jas -avickas J. \ eblaitienės( 
Britanijos darbiečiai princi- ^e^amaciją 11 £en- konsulo 
pineai remia afrikiečių tei- j kalbą uzrexorda\ o.

Į sės Pietų Rodezijoje, tuo pa- Minėjimas buvo baigtas 
; čiu metu Europos Taryboje Lietuvos himnu, padedant 
siekdami išstumti pabaltie- operos solistei Juzei Augai-; 
čius. i tytei, taip sutartinai, kad at-'

Europos Tarybos pirmi- rodė, lyg gieda gerai išla- 
ninka- Sir Geoffrev de Frei- vintai choras.

tikėtis
timesnio bendradarbiavimo 
su pačia Europos Tarvba.

VVilfred E. I)enno. 16 melu iš-

Naujausios
KNYGOS

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlė* 

Orintaitės parašyti atsimini-
I AT'VIII IIlHCTA R.o apie Žymi^ P°etS Sa_LA^MIŲ JUOSTA Bio- lomė- Nėrį tiek d kal.

krovikų I dalis, straipsnių bų sukėlusią ir šiame zemy- 
rinkinys, 348 psl-. kaina — ne» 234 pusi., kaina $3. 
minkštais ^viršeliais $2.50,* Knygą išleido Chicagos 
kietais $3.75. Lietuvių Literatūros Dr-ja,

BALADĖS, šitoj labaiI jį lengvai skaitoma, pradė- 
gražini išleistoj, gausiai i- jęs ja norėsi ir baigti, 
iiustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai Knyga gaunama ir Kelei- 
knyga. labai tinkama dova- vio administracijojė?

n

noms. narna .... $6.00
DELFINO ŽENKLE, pra

buvęs garsaus mirtininkų Sing mijuotas romanas, parašė
Sing kalėjimo Ossining. N.Y 
viršininku, atsisakė iš tų pa
reigu.

Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai. kaina.................. $2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radausko poezijos rinktinė, 

į 237 psl- Poezijos mėgėjams
« , •« , | a .Į tai yra nepaprasta šio iški-
At61K tdVOkHrdlyStCi lauš poeto dovana. Kaina $5

tas pareiškė, kad rezoliuci- K. Grinius mirė Chi-!

— . nio.

ADMINISTRACIJŲ^

PRASYMASi.
“Keleivio” administraci

ne
ja prato gerb. skaitytojus,•* v t
kurie keičia adiesąc’.prane- 

iant naująjį 

m įriti paraivti

Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — _.į> ęode.

7 heui-
jau

sena ii.

astingai užplotas ir išprašy
tas dar keliu dalvku virš nu-«. «- 4.
matytos programos.

Gėiėdamiesi solistu, vėl
turėjom atsidūsėti, kad šis 
puikus balsas teskiriamas
tik savu tautiečių rateliui.: ' "B’ttetoSo į Sąjungos Ta-įžvelgi. Į neatstovaujamų.
jau vcl susėdusiam pne baį i L-rinktas ,nž dr , , jų tautų interesus ___________
....... Gimbutas ir Žalgirio tunti-' Europos Tarybos narys

nink' « < f- Kiliulis : ministras P. Gordon YValker; Miami mieste. Floridoje, išnuo- 
1 pareiškė, kad Pabaltijo rei- mojam* kambariai su 2 lovom.

Skautu
bos pirmininku išrinktas v 
s. A. Saulaitis, vyriausiąja 
skautininke — 
nė ir vyriausiu 
VI. Vileikis.

čc• tj(V
lietuviu naroieciu pirminm- kuriam dabar renka lėšas.
ka Kastyti Eaubli, kad ne- _ TZ ~ . ...

‘ o: rI1A kabovtmn1 Dr- K. Griniaus brolis, mi- M. Jonikie-'Pf£‘a^Euro^s r«s Pbiladelnhijoje. buvo 
skautininku • “ , • • . vį,uo^et žymus socialistų veikėjas.

Kipras Tautkus
Tarvbos organai

i

ligai prasytos Karalystes arti
mą įkūrimą. Tokiu ženklu labai 
daug. Biblijoje pranašaujama, 
kad tokie ženklai.turės pasiro
dyti pirm būsimos garbės; to
dėl pridera visiems protaujan- vengti. Parašė med. dr. Me- 
tiems vyrams ' "
tai pagalvoti.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš-;

tų valgio stalų.. Be to, tik 
toks galingas S. Baro balsas! 
galėjo nugalėti netikusią | 
koncertam salės akustiką. ;

O kaip būtu buvę malonu, 
tokio koncerto paklausyti; 
Jordan Hali, prisitraukusį
dar koki šimtą kita ameri-i - «- *- ( 
kiečių, o paskui jau ateiti,; 
jeigu tai būtinai reikia, i šią 
salę užvalgyti iki atsiriaugė-
jimo.

Solistui akomponavo Je
ronimas Kačinskas, o cho
rui Vytenis M. Vasvliūnas.

NEW BRITAIN. CONN 
Artinasi Vasario 16-ji

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Vasario 7 d. Jordan Hali 
salėje dainininko Naan Pold 
koncertas, rengia Pabaltie-
čių draugija.

♦ » •

Vasario 19 d. 2 vai. po 
pietų Thomas Park aukšt. 
mokyklos salėje Lietuvos' 
nepriklausomybės sukakties 
minėjimas, kurį rengia A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
skyrius. • • •

Kovo 5 d. So Bostono L. 
Pil. Dr-jos salėje Kaziuko

Paragink savo pažjistamus 

išsiraiyti Keleivį. Kaina 

metam* $5.ir moterims rim- 
"ką sako šventa

sis Raštas“, ir persitikrinti, ką 
tikrenybėje reiškia perversmai, 
kurie šiandien apniko visas 

i tautas. Pranašas Danielius iš- 
j pranašavo, kad paskutinėse die- 
, nose ’’bus laikas tokiu suspau 
J dimų, kokiu dar niekad nebuvo 
į nuo to laiko, kai buvo tauta iki 
! šiam laikui“. Ir su tuo sutin

ka Kristaus didžiosios prana
šystės žodžiai, žr. Dan. 12:1. 
Mato 4:21. šitas tarptautiš- 
kas visu tautų purtymas turi 
įvykti trumpai pirm amžino
sios Karalystės Įkūrimo. — 
Dan. 2:44.

Biblijos Studentai suprato 
kad šitas žemės karalysčių tru
pinimas prasidėjo 1914 m. pa
saulinio karo metu. ir visi da
bar galėjo pastebėti, kokių di
delių sukilimų turėjome politi 
koje. finansuose, ekonominia
me gyvenime, religiškose ir vi
suomeniškose srityse; ir vi«a tai 
smarku : slopina visu žmogišku 
įstaigų stiprumą. Bet dar ne 
galas. Pastebėk, kokios rūšies 
valdžių atsirado po pasaulinio 
karo: komunizmas, fašizmas, 
nacizmas. Pastebėk, kaip visos 
taip vadinamos civilizuotos tau
tos smarkiai rengiasi karui. Pa 
stebėk, kain skubotai dirbama 
ginklų, regisi, visai neišvengia
mai paskutinei kovai, kuri pa- 

1 čių pasaulinių valstybių vyru 
pranašavimu, reikš civilizacijos 
sunaikinimą. Todėl nestel>ėtina. 
kad apie šiuos laikus pranaša
vo Kristus: ''žemėje bus dide
lio išgąsčio tarp tautu dėlei 
smarkaus jūros ir bangų ūži
mo. žmonės alps iš baimės, be 
laukdami to, kas turi užeiti ant 
viso pasaulio, nes dangaus ga
lybės bus pajudintos“. — Luko 
21:25.26.

(Bus daugiau
Kas domisi Tiesa, reikalauki

te spaudos veltui šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students
212 East 3rd Street
Spring Valley, III. 613.62

PIGIOS, JDOMIOS

kalus visuomet bus galima’1.,nka?,edus,ems'.,ralima,n®Vdo* ... ... .. _ _ * . ! tis virtuve: neton prekybinio
lskeitl pačiame E.T. /eime centro, nuo Miami Beach tiktai 

15 minučių važiuoti.
Veronika Krowle>. 2440 N.W. 

Miami. Fla. 33142. tek 633-2345.
(5)

arba viename iš kitų nuola
tiniu komitetu.t. «-

(r)

knygos
PHILADELPHIA, PA.

Paminėjo dr. K. Grinių

Sausio 15 d. turėjome di-

Vedybos

Mūsų vietovės lietuviai, 
nepamiršta tos dienos, kada į 
Lietuvos atstovai pasakė, 1 
kad gana to rusų jungo —‘
Lietuva skelbiasi esanti ne
priklausoma.

Paskelbė, ir tą savo žodį
ištesėjo. Nepriklausoma Lie- l'Tki. Tą dieną Lietu- 
tuva gyvavo ilgiau nei 20 klube Lietuvių Bendruo- 
metų '" " , menė suruošė Įspūdingą bu-

Šiandien ji vėl pavergta į vu?1(j Lietuvos prezidento 
ir tebeneša žiauraus komu- ^r- Griniaus 100 metų 
nizmo jungą. Bet mes, už-! su.kakti.es minėįin}^’
jūrio lietuviai, esame laisvi: 1 kurl atsilankė daug švie- 
ir privalome visuomet atsi- romėnės.
minti, kad mūsų broliai ir; Minėjimą, pradėjo Bend- 
sesės Lietuvoje tos brangios romėnės pirm. inž. J. Ar- 
laisvės neturi. ■ dVs t^mpa kalba ir papra-

New Britain lietuviai Lie-! * New Yorko atvykusį 
tuvos nepriklausomybės at-'Lietuvos generalini konsulą 
statymo paskelbimo dieną— Stašinską taili žodi.
Vasario 16-ją — iškilmingai Gerai paruoštą paskaitą 
minės vasario 19 d. 2 vai.: apie dr K. Grinių skaitė bu- 
popiet Lietuvių tautiniame ; ves ministeris tragiškiausio- 
name (354 Park St.). mis nepkriklausomos Lietu- 

Minėjimą rengia Ameri- vos dienomis, dabartinis Vil
kos Lietuvių Tarybos sky- ko vicepirmininkas Juozas 
rius. Ji? kviečia visus vietos Audėnas, kun su dr. Kaziu

mugė, kurią rangia Bostono ; ir apylinkės lietuvius minė- Grinium riša 40 metų pažin- 
skautų Baltijos ir Žalgirio’ jime dalyvauti. Meninę pro- tis ir draugystė, 
tuntai. gramą rūpestingai i*uošia Paskaitininkas apžvelgė

• • • j muzikas Jonas Beinoris. visą ilgą ir turiningą dr. K.
Balandžio 7 d Jordan J Taigi ne tik girdėsime gra- Griniaus gyvenimą ir jo ša- 

Hall salėje pianistės Veros žiu kalbų, bet taip pat gra- kotą visuomeninę veiklą, 
žiu deklamacijų ir dainų. 1 plačiau sustodamas ties jo Į- 

Pr Naunčika* , žymesniais darbais.

Ieškau gyvenimo draugės. Tur
tas nesvarbu. Esu 56 m. amž.. 
gaunu pensiją. Mėgstu knygas, 
rašyti, taip pat ramų gyvenimą. 
Negeriu. Rūkau. Į v isus laiškus 
atsakysiu, susipažinę, jei patik
sime vienas kitam — apsivesi 
me. Apsivesiu tik su viena. . . 

Rašyti:
Algirdas Goštautas,
420 \Vharton Street.
Philadelphia. Pa. 19147.
norinčioms ištekėti- 

Vedybų tikslu prašau atsiliepti 
45-63 metų amžiaus moterį, ga
li būti ir ūkininkė. Paslaptis ga
rantuota.

Petr. Kipras
121 McKingley Avė.. Apt. 19. 
Brooklyn, N. Y. 11208.
Ved>bų tikslu ieškau susipa

žinti lietuvę rimtą moterį nuo 
45 iki 55 metų amžiaus.

Atsiliepti: — P.O. Box 533,
Hartford, Post Office, 
Conn. 06101.

Veinbcrgs konvertas, rengia 
Pabaltiečių draugija.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gau-ri pagalbą.

.Vaistai, kurie buto 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. Boa 9112 
Neįtark 4, Neit

Derliau* vainikas, J. Mi
kuckis eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P- Orin
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An-

r.ard M. G^rtler. Šiais lai-i 
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina.......$375.’

VARPAS NR. 6, 168 psl.
•Tame Įdomūs dr. J- Pajaujo,
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina ................... $2.

LIETUVOS ISTORIJA,
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke- į 
Ii žemėlapiai, tvirtai Įrišta.
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji.
Kaina ...........................  $6., tano Šukio atsiminimai is

LIETUVIU BELETRIS- nepriklausomybės kovų, 376
TIKOS ANTOLOGIJA, II psl” kaina f3;00’ 
omas, redagavo Bernarda* Gyvulių ūkis, George Or- 

Brazdžionis ir Benys Bab- wel bolševikinės santvarkos 
auskas. 700 puslapių, kaina satyra, 71 psl., kaina $1.00. 

$10. Knygoje yra 61 rašyto- i Per giedrą į audrą, Myko
lo kūrybos pavyzdžiai. ! lo Vaitkaus 1909-1918 m.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš-’ atsiminimų IV tomas. 272 
ca 3 veiksmų komedija, pa- kaina kietais viršeliais 

«. «-■ .-„e $3.75, minkštais — $2.50.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio

Už ši veikalą autorė 1961 i novelės, 156 psl., kaina kie- 
netais gavo L. Bendruome-' tais viršeliais $2.50, minkš- 
įės jaunimo dramos konkur-! tais — $1.90.
so pirmąją premiją, pagal; 
ii Chicagoje yra susuktas'
filmas, kurio paveikslais pa- sooooooaMoaooooooMoeoob* 
įuosta ir ši knyga.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

(Keleivio adrri. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat Įvairus ir Įdomus, 
kaina $2.).

rasė Birutė Pūkelevičiūtė 
159 pusi., kaina $2-

„Keleivyje“ 

yra naudinga!
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 4. 1967 m. sausio 25 d.

Vietines žinios
Laisvės Varpo vakarienė

Sprendėjų metinio susi
rinkimo proga sausio 29 d. 5 
vai. \akare Tautininkų na
muose (484 E. 4th St.) Įvyks 
Laisvės Varpo vakarienė, Į 
kurią kviečiami ne tik spren
dėjai, bet taip pat ir plačio
ji visuomenė. Tai bus pro
ga susitikti tuos asmenis, 
kurie jau trylika metų tvar
ko visuomeninės ir kultūri
nės lietuvių radijo progra
mos reikalus. šiuo metu 
Laisvės Varpas turi apie 80 
sprendėjų, kuriu susirinki-

Aukos gimnazijai
I

Kalėdų švenčių proga Va
sario 16 gimnazijai per bū-' 
reli N r. 120 aukojo:

Lietuvių Bendruomenės' 
Bostono apylinkės valdy
ba $25.00

A. Grigaliūnas $20.00. :
G. Mickevičienė, V. Stel

mokas ir J. Vembrė po $10.
K. Merkis $7.00.
St. Jurgelevičius. Z. Pet-.' 

rauskienė ir P Pilka po $5.
V. Mačiulienė. A. Puske- .

Naujai išrinktas negras senatorius Eduard W. Brooke 
(kairėje) sveikinasi su savo kolega šen. Edwardu M. 
Kennedr. Abu senatoriai yra iš Massachusetts valstijos. 
Greta Brooko stovi Kennedienė. o greta Kennedžio 
Brookienė.

Tartis skautų globos 

reikalais

Bostono amerikiečių skau
tų vadovybės atstovai greitu 
laiku numato pasitarimą su 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čiu Dr-ios vadovybe. Pasi-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- j 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS , 

siunčia betarpiškai 1

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

tarime bus paliesti lietuvių kitus Rusijos okupuotus 
skautų globos klausimai. Pi
liečių Dr-ja jau eilė metų

mas prasidės 1 vai po pietų. Į palaitis ir kun. M. Vembrė 
Jame bus priimta apyskaita, po $3.00.

Pinigai per Balfo centrą 
pasiųsti gimnazijai.

renkama valdyba ir kontro
lės komisija.

Susirinkirųas pradedamas 
punktualiai, tad visi kviečia
mi nevėluoti.

P. Viščinis vadovaus 

Romano radijui

Naujas skautų draugovės 

draugininkas

globoja lietuvius skautus, 
kurie turi isiruošę sau patal
pą ketvirtame draugijos na
mų aukšte ir ten daro savo 
susirinkimus. Lietuviai skau
tai via Bostono amerikiečių 
skautų organizacijos nariai.

Lietuvių Piliečių Dr-jos 
vadovybei priklauso didelė 
padėka už skautų globoji
mą.

Skautų Tėvų Komtietas

Bostono Skautų Tėvų ko
mitetą šiems metams suda
ro H. Gineitis. J. Kuncaitis,

x. , ir šiais metais dalyvauja Bacevičienė ir Venckus.
Xauju Kęstučio draugo- Skautų Aido platinimo kon- 

vės draugininku paskirtas s. kurse. Norint svajoti apie
A. Saulaitis, S.-J. Naujasis Įaimėjimą. reikia surinkti ^ire Draciska 
draugininkas taip pat mo- vjrg juo prenumeratorių

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston. Mass.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tel. AN 8-2712

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pasakarnio

I p e d i n i s 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
<outh Boston. Mass

Dalyvauja konkurse

Bostono Žalgirio tuntą;

I TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E. Rodd \
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

COSMOS PARCELS 

EX?RESS CORP.

169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 

yra vienintelė oficiali įatai-

Žalgirio tunto tuntininkas 

vyksta j Argentiną

Šio mėnesio pabaigoje kytojauja lituanistinėje mo-

< I< >

menejio
Žalgirio tunto tuntininkas kykloję 

Petras Viščinis. Laisvės s. č. Kiliulis važiuoja Į Ar-į
Varpo radijo vedėjas, nuo gentiną. i Jaunimo Metų už- Į Kalėdinis sveikinimas 
sausio 22 d. yra ir Romano, baigimą. Jis vyksta atsto-:
vadovautos Lietuviu Rarijo vauti Bostono lietuviu jau- Kiekvienais metais Kalė- 
Valandos vedėjas. ‘ * nimui. ‘ į metu Bostono skautai sa-
_ vo tarpe padaro rinkliavą.

imdami iš vilkiukų po 25 et

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENjJi^ELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caricbean salose, Europoj ar tik i viso 33 doleriai, 
aplankyti bičiulį, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmenis-.
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky- Apdovanotas už nuopelnus 
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL-

Savsio 16 d. Mirė Kazi- 
Iki šiol Bostonas konkur- mietas Baciska, jau bebai- 

są dažniausiai laimėdavo. 93-sius metus, sausio 20
‘ ... , . . : diena palaidotas Mt. HopeSkautų Aidas kainuoja k -į* Jf buvo ieš k‘e. 

metalus 4 doleriai ,elius metus mirlJ0 poew
Fausto Kiršos pusbrolis.

Kalėdiniai atvirukai Velionis paliko liūdinčią 
Kiekvienais metais Lietu- dukrą Lietuvoje, giminių 

skautų — 50 et. ir skautinin- vių Skautų Sąjungos Jambo- Latvrence. N. Andovery ir 
kų po 1 dol. Surinktuosius res Fondas išleidžia kalėdi- kitur.
pinigus su kalėdiniu sveiki- nius atvirukus, ir juos skau- Laidotuvėmis rūpinosi 0-
nimu siunčia Vasario 16 tai prieš Kalėdas platina. na Paiby, kurios namuose ~ -r . . - *
gimnazijos skautams Vokie- Šiais metais Bostone pa- velionis išgyveno 18 metų. , .ų; tink*n"2 Lietuvoje, 2
tijoje. šiais metais ta proga vyko išplatinti 200 dėžučių Ji ir giminės dėkoja visiems/mainomi*, 
buvo surinkta ir pasiųsta iš atvirukų, surenkant fondui kurie atsiuntė gėlių, dalyva-

200 doleriu. vo šermenyse ir laidotuvėse.
Minėtas fondas parūpina o taip pat laidotuvių direk-

lėšas lietuviams skautams toriui J. Casperui už rūpės- * 
atstovauti Lietuvių Skautų tingą patarnavimą.

I ž nuopelnus ordinu su Sąjungai tarptautinėse skau

ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVcrces- 
terio j 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
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų

labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

:: «>

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžio* 

žiedu?. papjošalus

379 W. BROADVVAY j:
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

£ Dažau ir Taisau
*
t

. * * " Rėmėjo kaspinu apdovano- tu stovyklose ir suvažiavi-
DOMO MOKESČIO. Tą pati mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. į t ipž yvt Eikina= ' ' Mire P- Adomavičius
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Adresas: 390 West Broadway. South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

muose.

#***##*#♦*#♦*#**************************♦**********************-

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokią nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Ir sveikatą.
389 Broad way, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

Sausio 18 d. mirė Petras 
Adomavičius. 87 m. amž.,7 t
buvęs nepriklausomos Lie-j 
tuvos Vyriausiojo Tribūno-1 
lo teisėjas, palikęs liūdin-Į 
čias žmoną Eleną ir vaikai
tę Vvoną Laurinaitienę.

Jo sūnus arch. Vladas mi
rė Bostone prieš kelerius ■ 
metus.

♦

i♦

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

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

Namus iš lauko ir viduje.
• «. Lipdau popierius ir taisau^ 
| J viską, ką pataisyti reikia.
į
►>»■*

j : 
7 J t

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

PARI)l ODAMI NAMAI

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 
"BALTOSIOS PELYTĖS

, Dorchesteryje. Uphams Corner KELIONE Į MĖNULĮ“, 
rajone. 3 šeimų po 6 kambarius j CA pasku-

T eleviziją 

a ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

m**-**^<*^-<-«*«*«*«#«#***************************************'********

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FŪEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos--------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRlCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVĖ
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei maliną remontuojant, kreipkitės į

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

’ 327 1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

ir prieškambari, automatiškai ^os k3111*1 $1-50.
šildomi gazu. su karšto vandens bėkit pradžiuginti savo vai- , . ,
įrengimai; ir aliumininiais lan- kus nupirkite jiems ta kny- Programa Naujoj Anglijoj
gaK ■ t h , t • Ik.. «gaunama ir Keleivio » etoties WLYN, 1360 ki- 

Kreiptis bet kuriuo laiku te-1 f \ .s lnrildn ir stntips FMlefonu 696-2706. (4) ‘įstaigoje- 1S Stoties t M,
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
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.

A. J. NAMAKSY
<! Real Estate & Insurance

321 County Club Rd« 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visut gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiną.

Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

182 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Tetefeaas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekus.

Flood Sąuare a 
Hardicare Co.
Savininku N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys narnami 

Reikmenys ptambariama 
Visokia geležies daiktai


