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Sudegė trys astronautai 
Cape Kennedy bazėje

Mėginant Apollo erdvėlaivį Cape Kennedy bazėje, 
sudegė trys astronautai. Didelis smūgis planui pasiekti 
mėnulį. Bet planas bus vykdomas toliau.

Praeito penktadienio va-, seniau žuvę, bet ne erdvė- 
kare Cape Kennedy. Fla„ laivyje, o skrisdami lėktu- 
bazėje Įvyko baisi nelaimė, vais.
kurioje žuvo trys astronau-i Žuvusieji astronautai bu
tai : pulk. Virgil Grissom,! vo didelio patyrimo vyrai. 
40 m. amž., pulk. Edvvard j Grissom jau du kartu buvo 
White II. 36 m., ir pulk. į pakilęs erdvėn su Mercury 
Roger B. Chaffee, 31 m am- ir Gemini erdvėlaiviais, jis 
žiaus. Nelaimė Įvyko atlie- pirmas pats vairavo erdvė-
kant pasiruošimo pratimus 
skristi erdvėlaiviu Apollo Į 
mėnulį.

Kaip žinoma, JAV pla
nuoja 1969 ar 1970 metais 
išlaipinti žmones mėnulyje. 
Tam ruošiamasi jau seniai. 
Tuo tikslu jau nekartą buvo 
paleisti erdvėlaiviai Įvai
riems uždaviniams atlikti. 
Jau daug kas sužinota ir iš
bandyta, kas būtina mėnu
liui pasiekti, bet dar lieka 
neišaiškintų dalykų. Todėl 
dar numatyta bandomųjų 
skridimų. Ir Apollo minėti 
astronautai turėjo vasario 
21 d. pakilti Į erdvę ir ten 
skraidyti 14 dienų. Cape 
Kennedy jie darė paruošia
muosius bandymus. Juos 
darant dar dėl neišaiškintos 
priežasties erdvėlaivy kilo 
gaisras, ir minėti astronau
tai sudegė.

Iš 7 Įžymių specialistų pa
skirta komisija tiria nelai
mės priežastį ir jos padari
nius. Jos tyrimo duomenys 
pasakys, kiek laiko bus su
trukdytas planas pasiekti 
mėnuliui Jei bus rasta, kad 
klaida buvo erdvėlaivio 
konstrukcijoje, tai plano 
vykdymas gali metus ir dar 
daugiau nusitęsti, o jei trū
kumas mažesnis, tai pasiruo
šimas gal tebus sutrukdytas 
kelis mėnesius. Prezidentas 
Johnsonas. labai apgailes
taudamas šitą nelaimę, lie
pė visu spartumu pasiruoši
mus tęsti toliau.

Šitoji nelaimė JAV astro- 
nautikos istorijoje yra pir
moji. Trys astronautai yra

laivi skrisdamas. White yra 
pirmasis vaikščiojęs erdvė
je. tik Chaffee dar nebuvo 
Į erdvę su erdvėlaiviu paki
lęs, bet lėktuvais skraidęs 
1,800 valandų.7 4

Primintina. kad prieš 9 
metus paleidus pirmąjį erd
vėlaivį. jau ten skraidyta 
1,900 valandų. Mercury erd- 
vėlaiviaii su astronautu yra 
skraidę 6 kartus. Gemini su 
dviem astronautais 10 kartų. 
Jie nuskrido daugiau kaip 
13 mil. mylių. Dabar buvo 
rtiošiamasi skristi su Apollo 
trims astronautams Pirmą 
kartą, kaip sakyta, jie turėjo 
pakilti vasario 21 d.

Numatyta 6 bandomieji 
Apollo skridimai ir tik tada 
jau lipti į mėnulį.

To plano vykdymas atsi
eis bilionus dolerių. Vien 
tą. kuri dabar sugadinta 
Apollo kapsulę pagaminti 
Kalifornijoje ir atvežti į Ca
pe Kennedy atsiėjo 35 mil. 
doleriu.
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Jie nagrinėja kongresmano Adamo Ponelio bylą ir savo pasiūlymą pateiks atstovų rūmams. Kol 
kas Powellis yra suspenduotas.

Gen. Joseph J. Nazzaro nuo va
sario 1 d. vadovaus JAV strate
ginėms oro pa jėgoms.

Šiauliuose mirė 
poetas Jovaras

Šiauliuose sausio 21 d. 
mirė 87 metu amžiaus poe
tas Jonas Krikščiūnas -Jo
varas. Velionis savo pirmą
ją eilėraščių knygelę „Žibu
tę“ isspausdino 1903 m. Vi
so labo jis yra išleidęs 14 
savo kūrybos knygų Kai ku
rie jo eilėraščiai (pav. ”Ko 
liūdi, berželi“) virto liau
dies dainomis.

Velionis 1905 m. revoliu
cijoje dalyvavo socialdemo
kratu eilėse, jo namuose ku
rį laika buvo ir slapta social
demokratų spaustuvėlė. Jis 
ir vėliau visą laiką ėjo su 
kairiąja visuomenės dalimi.

Podgornį Romoje
pasitiko bombomis

Sovietu Sąjungos prezi
dentui Podgorniui atvykus 
i Roma, ivvko keli bombų* ' i.
sprogimai komunistų įstai
gose. Susprogdinta ir vy
riausia komunistų būstinė 
Torino mieste. Italijos au- 
tomob.liu pramonės centre, 
kur Podgornij buvo atsilan
kęs.

Pirmadienį Podgornį pri
ėmė popiežius.

Kinai demonstruoja
prieš sovietus

Pekinge kelias dienas iš 
eilės buvo didžiulės de
monstracijos prieš sovietus. 
Demonstruojama dėl to, kad 
Maskvoje iš Europos grįž
tantieji kinų studentai buvę 
iš tikrųjų ar tariamai polici
jos mušami, kai jie susirin
ko padėti vainiko ant Stali
no kapo.

Maskvos komunistai tvir
tina, kad kinų studentai bu
vo kalti, o Pekingo komu
nistai kaltina maskvinius.

Kinų laikraštis rašo. kad 
Maskvos policijos elgęsis su 
kinų studentais esąs visai 
panašus i carų, Hitlerio ir 
Ku Klux Klano

Apmušti kinų studentai 
susispietė kinų ambasadoj 
Maskvoj ir ten davė pareiš
kimus užsienio spaudai, ku 
nuošė visaip nukeiikiami so- 
vieetai ir jų „revizioniz- 
mas“.

Sveikiname Ketvirtąjį Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresą Buenos Aires mieste, 
linkėdami jam pažadinti išeivijos lietuvių 
širdyse tautinę gyvybę, atgaivinti jaunimo 
lietuvišką žodį ir uždegti visuotinį ryžtą 
tęsti kovą dėl Lietuvos išlaisvinimo!

Elektra varomi
automobiliai

Pirmadienį JAV sostinėje 
elektriniu automobiliu atva
žiavo prie kongreso rūmų 
kongresmanas Richard Ot- 
tinger (dem. iš N.Y.). At
jungęs nuo elektros laido tą 
automobilį savo buto gara
že. jis be mažiausio garso 
ir be jokio dūmo 40-50 my
liu greičiu atvažiavo prie 
Kapitoliaus ir čia vėl auto
mobilio bateriją įjungė į e- 
lektros srovę, kad pasikrau
tų tolimesnei kelionei.

Jo automobilio motorą e- 
lektros srovei pritaikė New 
Yorko firma Yardney Elec
tric Corp.

Tokį automobilį mažai te
reikia ir tepti. Tokie auto
mobiliai, jeigu jie ateity la
bai prigytų, būtų patogūs ir 
tuo, kad dujomis neterštų 
oro ir nekeltų triukšmo. Vi 
sa bėda, kad kol kas juo te
galima važiuoti tik 100 my
lių ir po to jau reikia vėl pa
krauti bateriją.

Kairėje Indonezijos prezidentas Sukamo, dešinėje už
sienio reikalų ministeris Adam Malik, kuris ragina 
Sukamą pasitraukti, jeigu jis nenori susilaukti dides
niu nemalonumu.

JAV rekordinis 138 bilionų 
dolerių biudžetas

Prezidentas pasiūlė 135 bil. dolerių biudžetą, ii jų 
karo reikalams numatyti 72 bil. dol. Deficito numatoma 8 
bilionai dolerių.

Praeitą savaitę preziden- Bombos Jugoslavijos 
tas pasiuntė kongresui šių

ambasadoje
Praeitą sekmadienį prieš 

aušrą sprogo bombos Jugo
slavijos ambasadoje Wa- 
shingtone ir tuo pačiu metu 
Jugoslavijos konsulatuose 
New Yorke, Chicagoje. San 
Francisco. Ottavvoje ir To
ronte. Žmonių aukų nėia. 
Policija aiškina kaltininkus.

1963 m. buvo padėta 
bomba Jugoslavijos konsu
late Chicagoje.

Jugoslavijos diplomatai 
sako. kad tai esąs darbas tų 
jugoslavų, kurie ėjo kartu 
su Hitleriu ir dabar yra at
bėgę į JAV.

Jugoslavijos diktatorius 
Tito praeitą šeštadienį iki 
pirmadienio viešėjo Mask
voje. Gal ryšium su tuo ir 
jo konsulatai JAV nuken
tėjo.

metų biudžetą. Jis yra re
kordinis — $135 bilionai. 
Iš tos sumos 74 bil. karo rei
kalams. skridimui į mėnulį 
5.3 bil.. kovai su neturtu 
3.6 bil., sveikatos reikalams 
4.8 bil, švietimui 4.6 biil., 
užsienio pagalbai 2.4 bil. ir 
dar kitoms išlaidoms.
Pajamų iir šiemet nenuma

tyta tiek, kad visas išlaidas 
galėtų padengti. Jų trūks 
8 bil. 100 mil. dol., nors ir 
siūloma padidinti mokesčius 
8 nuošimčiais.

Prezidentas kreipėsi į pra
monininkus ir darbininkus, 
kviesdamas juos laikytis 
„didžiausio santūrumo“, nes 
tik tuo būdu tebus galima 
sulaikyti infliaciją. Jis nu
mato, kad tautos pajamos 
šiais metais padidės iki 787 
bil. dolerių. Pragyvenimas 
pabrangs 2.5%. asmeninių 
pajamų vidurkis padidės 
6.5%.

Pasirašė erdvės 
sutartį

Penktadienį VVashingto- 
ne. Baltuosiuose rūmuose, 
60 valstybių pasirašė erdvės 
sutartį.

Pagal ją draudžiama pa
leisti erdvėje aplink žemę 
suktis bet kurį atominį gink
lą. taip pat pasisavinti teri
torija mėnulyje ar kurioje

Sukarnui ateina vis
sunkesnės dienos

Buvęs Indonezijos dikta
torius Sukamo vis dar spi
riasi, bet jo galia kasdien 
vis daugiau aprėžiama. Pa
skutinėmis dienomis Sukar- 
no rūmai apsupti vyriausy
bei ištikimos kariuomenės. 
Telefono susisiekimas su 
prezidentūra nutrauktas. 
Prezidentas esąs namų areš
te.

Studentai rengia milžiniš-
kitoje planetoje, draudžia- kas demonstracijas, reika-

Per dieną prisnigo 
24 colius

Praeitą savaitę Chicagoje 
per 24 valandas prisnigo 24 
colius sniego. Tai rekordi
nis skaičius, nes iki šiol dau
giausia buvo prisnigta 1939 
metais. Tada sniego iškrito 
14.9 colių per vieną dieną

Keliai kurį laiką tapo ne
beišvažiuojami. ir dėl to la- 

! bai susitrukdė visas gyveni- 
Į mas, ypač maisto pristaty
mas i krautuves ir namus.

Majoras Bernard Fisher apdo-! Audrai siaučiant, plėšikai

ma mėnulyje ar kurioje ki
toje planetoje daryti kari
nius pratimus ar manevrus. 
Sutartis numato, kad astro
nautai ar erdvėlaiviai, nu
kritę kitos valstybės žemėj, 
tuoj grąžinami, kam jie pri
klauso.

Tą pat dieną toks pat pa
sirašymas įvyko Maskvoje 
ir Londone.

Prancūzija tos sutarties 
nepasirašė Raudonoji Kini
ja iš jos tik pasijuokė.

Kinijoje kariuomenė 
prieš Mao

Mao savo priešams su
triuškinti naudoja jau ka
riuomenę. bet nevisur sėk
mingai. Esama žinių, kad 
Sinkiango provincijoje 
8 ten esančių divizijų 
prieš Mao Tse-tungą.

Didelis potvynis

laudami Sukamą pašalinti 
ir teisti už jo ryšius su komu
nistais, kurie išaiškėjo nag
rinėjant sukilimo dalyvių 
bylas Nuotaika prieš sukar- 
no kaitina ir faktas, kad jis, 
net parlamento reikalauja
mas, atsisako pasiaiškinti 
dėl jam metamų kaltinimų.

i iš 
yra

Brazilijoje
Praeitą savaitę Brazilijo-

policininkų pajėgė je po nepaprasto lietaus pa- David O’C°nne,b naktinio klubo
toje ir apšaudomoje vietoje ir plėšimus sustabdyti. Kelios tvino upės. Potvynis padarė muzikantas, vyksta j darbą, už-
paėmė ten nukritusį sudužusio dešimtys yra suimtų, o viena didžiulių nuostolių. Žmonių įdėjęs ant pečių savo "smuike-

i lėktuvo lakūną. 10 metų mergaitė nušauta. į aukų apie 200. lį“.

vanotas aukščiausiu ordinu — pradėjo taip pat siausti ir 
Garbės medaliu. Jis Vietname plėšti krautuves. Tik keli 
lėktuvu nusileido priešų apsup*' šimtai
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Su milionais j kalėjimą
Po 14 dienų užsitęsusi© 

teism-. buvęs senato demo- 
Ktarv et orius 3S m. aniž 
Robėrt G Barter t ristei-ru- 
riūjų . -ė ir.ir.zų -6 vyrai 
ir 6 moterys, visi
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r.aus.a.s rū tat- ye: tirtm-.ą 
laiką sugebėj tapti milio- 
! ' r. Pagaliau, kaų sa-
•- žka ; riėj liej t ga-

— išėj - ' įešum.n h Ba
kene lai heliai— i: jam te- 

rotoriaus vieta senate, . ra-

jausiąs: augiausia 48 me- 
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r.*? "j3lsttc.
Už -tą y- nnft ortas? Vi

sų prnna už r- ; r.» 
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-ž ■ -sies. U-'zrira? a> 
"•rjats i atrr. tavo iš firmų ar 
asmenų nemažas sumas se- 
ratoriu rir.ktm.u

- - - — £2 Ci. t . '•T * . -- -T->-22. . .
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tr.-ttmų Kampanijai, 
asisavinda-

jų suole.
Čia jo nepajėgė apginti 

ne r- iaasias a v kalas
Aišku tyla - s iki aukse__ -
šio t-ismo ir. jei teismo 
P en fonas nei as j akeistas 
jau m Pionierium tat us.
-tęs 'am atsisėsti —

rr- i r,a.e^.m.a.

T.-

Kobe: Baker. Lyrtdon 
•' ri- r. tada senatoriaus 
rekomendacija buve . įim
tas t senatą t aštuntiniu. Jts! 
greita: kt’.o ir 1955-60 me
tais jau buvo senato demo- 
zratu >ekrotorium.

r.ci
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ti ir -u min.

pėsčio, darbštumo, sumanu^ primokėti už užsienin par- 
mo ii sugebėsimo Lietuvos duodamus gaminius. Pieno- 
ūkininkus sudominti naujais centro vadovybei teko su vy- 
ir naudingais projektais. Gi. Gausybe tik derėtis dėl tų 
kylant ekonominiam gerbū-, primokė ji mų dydžio.

Kilo ti visos ša.ies ku.- č.a plačiau neliesių Jono 
Giemžos veiklos mūsų poli
tiniuose Lietuvos laisvinimo 
veiksniuose, nes tai jau yra 
daug Kam žinoma Čia teno
riu ti.-t pastebėti. Kad Jonui 
Glemžai atsistojus Vliko

vtui.
tūra.

Aišku, tai minint, čia ne
norima prirašyti visų tų nuo
pelnų vien tik vienam Jonui 
Glemžai. Be gerų kitų bend
radarbiu. be sąžiningu ir
darbščiu tarnautoju, be švie- vykdomosios tarybos prieša

ky. buvo pasiekta didelio 
veikloje sutarimo, nors tą 
tarybą sudarė ir tų pačių se
niau buvusių grupių atsto
vai. Pasitaikantiems nesu-

sios gaivos ir savarankiškų 
ūkininku viso to niekad ne
būtu buvę galima atsiektu
T- t buvo visos šalies oazan-

no nors sprendimo..
J. Glemža vra ir LSDP

Užsienio delegatūros narys.
Ilgų ir sunktų metų koope

ratinis darbas J. Glemžai

-*a *č.’’vr-’”— r . r u. .r ts r ra d as vt a r až-- -
naudodamasis Baker tvat- džtamas.

< agių ir sukčių yra virai. 
bet visuomenę ypač jaudina

' metu asmenų atarai T 
sor.ate ir kad jų blog
ai ilgokai re astebimi

p:rm r.tiku rainam.

Didėja nepilnamečių nusikaltimai! J°nu* Glemžai 80 metą
vo a-trKtas. o geru r.-a-

uva uz-temo nr
r p ' v "........

▼ * — T • -— . • .. _ — r • — — — —• ■*—i * *** ^' ^**3 V2,' d~ *•*- 3. 1
met didėja, bet yrač r.epil- Kur nėra tvirtos ir rarmo-1 

’etma ne-

J. Vilu

Mūsų didieji kultūrinin- rodė Lietum - darbininkų 
litikai, valstybininkai profesinių .-ąi-rgų tai^ras- 
nėjo ne vien tik savo tis Da: oinirkų Gyvenimas, 

darbštumu, bet kai kurie jų kuriam iket-tt J-Glemža pa-

.4 ,—t.
koje pLno

..r. .* u a Z-
sė usia Da .. ■ . -i iest 
išvežime Įkepė t yi-mąją

tirtai- Lietuvos r.e- 
bės metais vei- 

’ ir
d bu- laugv-

gių žmonių bendras darbas, 
kurio pačiame centre stove- tarimams ar nuomonių įkir
to Jonas Glemža. O jis. ne- rūmams buvo vis greičiau 
bijodamas jokios asmer.ir.ės surandamas išlyginimo bū- 
konkurencijos, sugebėjo i tą das. vedąs prie bendro ku- 
darbą Įtraukti daug jaunų ir
gabių žmor.tų.

Dabar kai kas prikiša, 
kad Pienocentro vadovybė, 
priešaky su J. Glemža. pa
laikė už pieno gamintus že- suteikė daug patirties, išmo- 
mas kainas. Iš tikrųjų gi pie- kė ji kantrybės ir dorybės 
.no gaminiams kainas nusta
tinėjo tarptautinės rinkos 
paklausa. Pieno gaminių 
kaina tarptautinėj rinkoj 
buvo mažesnė už savikainą, 
tad Lietuvos vyriausybė, ne
norėdama savo žemės ūkio 
pieno šakos smukdyti ar 
prarasti užsienio rinką, ė- 
mėsi pati savo ūkininkams

išklausyti ir kitų skirtingų 
nuomonių. Tai yra ypatybė, 
kurios šiaip mūsuose gero
kai trūksta ne vienam vei
kėjui.

Nuoširdžiausiai linkiu J. 
Glemžai ii io žmonai dar il
gų ir malonių metų, o. be to, 
ir neapleisti visuomeninio 
darbo, kol tik jėgos laiko!

r.amečių. Paskutiniųjų rusi- nirgos šeimos, kur 
kaitimai 1964 m. buvo 2 - surišta 
didesni negu 196-5 m., o
1966

jokiais doroviniais - 
principais, kur tos vertybės' ‘ " *

didesni neg- nesistengiama ar nepajėgia- TT ... , . -t * • — . .r

r. a
' -V .<i.

skaičius ir nusiK&mniai. 
Bet jei. sakysim. 196-5 ra. 
nusika.tinu- palyginsime su 
1957 metų. tat pamatysime, 
kad jų padidėjo net -5Sr<! 

■’au štutt a sukeliantis

bene mažiausia nepilname
čių nusikaltėlių kyla iš ki
niečiu seimų, kurios ir šta
me krašte tvirtai taikosi sa-

katalius Jurgis daba. ta .a..-t ^stt nori pasi- .-ta-me už-tenio gaudavo!

boiševikam=vo senovh^ųtų papročių ir Virz-ac Čepinskis, dr. And- Požėla ta-
dorovės vemtu. Bet gat.a. „us Domašeričios, Vfl. Gai-Jatato^avę pogrindy, to hik- vos ei

mktu. Kai visas t m- -etų-'
-- .a.- . rt metus sie-

. . .. Antanas Gar- rasei*' - *- ota..- retu- <- _ — p
mus. Steponas Plairys. Pet- vo. --*ų- tat sviesto pajamos su-]
ras Leonas, Ataras Mašio- I9ž5 m. ^-.įraukęs ts tr- — r irtadali tos

Maloni naujiena 
knygų miegejams ii

Tai 
faktas.

Kodėl dabai daugiau ne
pilnamečiu lu-tkaltėltu? Į 
tą klausimą duodama Įvai
rių atsakymų, minimos Įvai
riausios priežastys, bet nėra 
abejonės, kad čia labai sva-

kad nepilnamečių nusikaltė
lių vis daugiau atsiranda ir
ts .tetuvts.-tų, net n 
suomenės šeimų, 
kad ir mūsų šią ta; 
.a ua igic.u-ta nė.
J - -i 2*1 Ct - 4 C S " C. J - G.

.įsų ?v;e-
"ai rodo. 
•tis auta-
- - -*-* -X

tžta vėžvs.

Kas kitur rašoma
ATSARGIAU SU 

PABIROMIS

Istorikas Vincentas Liule- 
vičius. Lietuvių Archyvo ve
dėjas. kartas nuo karto 
spaudoje paskelbia "Tautos r 
teorijos pabttų". Tekiu pa
birų jis paskelbė ir Draugo 
-austo 12 d. r-rtede. Jose iis
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Gal Laisvės

r Mykolas Krupavičius, prieš pirmą;: karą carinės i sstar.
SARA Sta-v- Micheisonas. ir štai Rusijos okupacijos laikais -v c ' . - p-4' U- ka ' -i duo- 
. .. į vasario 1 d.sueina 80 metu pieniniu būta ‘ik dvamose. ^pttsumą tokiai laivyio

Jonui Glemžai Suorantana kad pirmieji
. B- pno CJlemzos sunku ko0ĮX,raC;nį0 įdėjimonng- 

-a.zTjoti Lietuvos ūki. y- buV(. ;nes ūki.

:=:‘.ran'':ė t socialdemokratu
. eta.-ttortat

rašo. kad 1917 m kovo H5 
d. Rusijos lietuvių partijų 
at-tovai ir Rusijos uumos 
lietuviai at-v vai sudarė Ru
si'c? Lietuviu Tautos Tam- *■ >
bą. i kurios prezidiumą "tė- 

pt’m. Sta-p- šilingas. vV 
cepirm. Vaclovai Biržiška ir 
kun. Kazimiera? Rėklaitis, 
sekr. Liuda- Noreika ir An
tanas Tumėnas ižd. Gabrie-

p> paeKeiotų jų visa.p gamina- z-
m^ Komun.-t.ntu vaistvbiu ■ 
..-.&.?.n<. s.r*tp-=r.tus. Kuriais 
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socialdemokratų, buvo
-t -..-tu -kalinimas ir organi- ia ' -^28 metais

kad darbininkija, veikė 206 i ier perdirbimo vių ne be J. Giemžos ropes-
o ypač dvaro kumečiai, išsi- bendrovės., .-tunų balansas 
kovotų geresnes gyvenimo siekė daugiau -taip 7 milio- 
sąlygas. To darbo pradžia nūs litų \ įsos eikusios pie- d algis tr net draudimo b-vė 

niūriais, tamsiais cari- no perdirbimu 'endrovėsta- Kooperacija kur: plačiai iš
neš Ru-i'os valdymo metais. da sudarė sav sąjungą, va- vystė bendradarbiavimą su 
Dėl ’c darbo teko ir Jonui dinamą sutrum tntai Pieno- užsieniu. T - bendrovės nir-

' vos gyventmz.
Greta jau minėtu bendro-

čio išaugo sodų ir daržovių 
gaminių bendrovė SodyūaZ

O blogesniu — i e te
Glemžai nukentėti ir net ka- centru. mirunKu taip pat buvo Jonas

rus Liutkevičius. Į Tarybą ceremonijų ra-iunčtami tie- 
Įėjo ir Dūmos atstovai Mar
tynas Yčas. Mikalojus Ja
nuškevičius. kun. Juozas 
Laukaitis ir Pranas KainvsU

Įėjimo gyvenimą patirti. Demokratiniais rinkimais Glemža.
Išsisukęs iš tų pinklių. J. šios sąjungos pirmininku Pienocentro pastangomis

Y. Liulevičius čia ne vi 
ką teisingai bus paskelbęs. 
Tarvbos vicepirm. Vaclovas

'■^/ J. TfTu7jl'.XV?;Ur-e':’ Glemža pradėjo komercijos buvo išrinktas J. Glemža.: per pienines buvo suorgani- 
< studijas Petrograde, dabar Jis ir vėliau kas treji metai! zuota ir plati kiaušinių pre- 

ūf -• ' “ 1 "" Leningradu vadinamame. visų Pienocentro S-gos at-; kybą. Už užsieny parduotus
Pirmam pasauliniam ka- s^vų suvažiavimuose vis klausimus ouvo kasmet gau-l

KULTŪROS KONGRESAS
rui besibaigiant J. Glemža būdavo perrer..karnas Valdy-; narna per 7 milionus litų. 
grįžta Lietuvon ir isiiungia bos pirmininku, nors kartais Savaime sun* a ’-'arra L-orl

Ameriko* Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 

knygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos grei

čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSf.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas. 416 psl. Čia Įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
190-5 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.

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 
190-5 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 Butinis. 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomai komunirtų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2^0, dabar ............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų,

ĮSIGYKITE S1AS ĮDOMIAS KNYGAS!

šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

irmyn. kad jo ly
gio dar ir šiandien nepasie-kioms Įtakom- iš šalies. 

Lietuvai reikėjo su savo
kų atstovai. vių Bendruomenės centrinės tuvos kariuomenės

\ ienas Dūmos atstovų bu- institucijos. Jų pakviesta., danto pavaduotoju.
vo Pranas Keinys, o ne Kai-j kongresui programą sudaro Nors ir būdamas tokiose pieno gaminiais prasiveržti dabartinės Lietuvos ūkis.
ny?- , \ PLB Kultūros Taryba, ku-: aukštose pareigose. J. Glem- i užsienio rinką. Tai buvo ___

Istorikui reikėtų būti tiks- rios pirmininku yra dr Jo- ža domėjosi šalies politika, labai svarbus ekonominis siekta vi? didele dab'mi Jo- 
lesniam. nas Puzinas. į 1919 m. rugsėjo 21 d. pasi- uždavinys, kuris taip pat bu- no Giemžos pastangų, jo rū-

mten-
Kia ozuparto sukolchozintas 
’ b ‘

Ir ta pažanga buvo pa-

I
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEU1A. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO 

TAS DUONOS NVKAflO,

DETROITO NAUJIENOS

Paminėtas Klaipėdos 

išvadavimas

Sausio 15 d Lietuvių na
muose buvo paminėtas Klai
pėdos miesto bei krašto iš-! 
vadavimas ir prie nepriklau
somos Lietuvos prijungimas 
po 700 metų vergijos. Minė
jimą rengė St. Butkaus var
do šaulių kuopa, ir progra
mai vadovavo Mažosios Lie
tuvos sūnus maj. Jonas šim- 

..... . _ , kus. Kalbėtoju buvo pa-
Dtu^paskartinmku. di. Pi a- kvie§tas Chicagos LšS 

tremtyje c. valdybos narys;

Publika domėjosi politine 

popiete

Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras (Dlocas)į 
sausio 8 d. Lietuvių namuo
se buvo surengęs politinę po
pietę, t. y. paskaitas su dis
kusijomis politinėmis temo
mis.

Programai vadovavo Dlo- 
co pirmininkas dr. Kazys! 
Karvelis. Iš keturiu numa-'

Kazio Sragausko nuotrauką
Detroito Lietuviu Organizacijų Centro sausio 8 d. suruoštos politinės popietės vedėjas dr. Kazys 
Karvelis (stovi kairėje), sėdi pranešėjai iš kairės į dešine dr. Gustavas Petersonas, .Algis 
Gladkauskas ir Vincas šarka.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

nui Padaliui neatvvkus. kal
bėjo sekantieji: dr. Gusta
vas Petersonas, tema—"Ko
munizmo skilimo galimumai 
ir ju nanaudoiimas Lietuvos! 
nepriklausomybei atgauti“;) 
teis. Vincas Šarka, tema —!

G. Valentinas. Gaila, kad jis j 
daugiau kalbėjo apie jūrų ir- 
kitokių šaulių organizaci
nius reikalus, negu apie 44- 
sias Klaipėdos atvadavimo 
sukaktuves. Programą ge
rokai paivairino keletas ta”Rvtu ir Vidurio Europos 

sienų persitvaikymo galimu- jentjngy jaunuolių: akorde- 
mai n ių panaudojimas Lie- j onjstas Rimas Kasputis, de 

klamuotoios Regina Putriū- 
tė ir

tuvos respublikos atkūri
r Algis Gladkauskas. j,. Kaunelytė. Publi-J 

>ma Ar galima tikėtis p.QS })UV() susirinkę apie 100 
Maskvos ir Vatikano santy
kiu patrerėiimo, ir kaip jie 
veiktu i lietuvius ir Lietuvos 
laisvinimą“.

Kaip matome, temos la
bai Įdomios ir gana skirtin
gos. Labai skirtingi buvo ir 
visi trys kalbėtojai — temų 
aiškintojai, kiekvienas sa
votiškai prie savo reikalo 
prieidamas. Pats įdomiau
sias ir kontroversiškiausias 
kalbėtojas buvo dr G. Pe
tersonas. iš profesijos gydy
tojas, iki šiol lietuvių visuo
meniniame gyvenime nesi- 
reiškęs. Jis nuo temos tiupu- 
tį nukrypo, inikęs iš peties 
nagrinėti JAV komunistų ir 
visokio plauko liberalu veik
lą. padarydamas išvadas 
kad visi jie siekia vieno tiks
lo — pasaulinės valstybės 
vienoje valdžioje, kuri tu
rėtų būti kažkas tarp demo
kratijos ir komunizmo.

V. Šarka, vyresniosios 
kaitos atstovas. Lietuvoje 
buvęs Vyr. tribunolo teisė
jas. savo mintis dėstė labai 
nuosekliai ir. labai lėtai kal
bėdamas. siūlė kovoti už 
Lietuvos etnografines sie
nas. su Karaliaučiaus bei 
Gardino sritimis.

Jauniausias amžiumi, jau 
Detroite aukštuosius moks- 
lūs baigęs, iki šiol nemažai 
mėgėju scenoje pasirodęs ir 
literatūroje pasireiškęs. A.
Gladkauskas pasakė keletą 
linksmu minčių ir apie Vati
kaną, ir apie Maskva, bet a- 
pie jų dviejų suartėjimą taip 
ir neprabilo.

Referatus užbaigus, kal
bėtojai atsakinėjo iš karto 
j raštu paduotus paklausi
mus. o paskui, laiko dar 
šiek tiek turint, ir i žodžiu 
duotus klausimus.

Reikia tik stebėtis, kad 
pirmoji tokio pobūdžio ’pra 
moga‘ susilaukė visiškai ge
ro pasisekimo: publikos su 
sirinko 70-80 asmenų, ir ta 
publika ne tik ištisas dvi su 
puse valandos sėdėjo, bet ir 
diskusijose dalyvavo. Dr. K.
Karveliui pabaigoje paklau
sus. ar pageidaujamos tokios 
politinės popietės ateityje, 
beveik visos rankos pakilo 
už jų rengimą.

Protokoluoti popietę ren
gėjai uždraudė, bet prie at

mui

Jono Gaižučio nuotrauKa
t I

Detroito lietuvių laikraštininkai, dalyvavę I.ŽS skyriaus susirinkime sausio 8 d. Iš kairės i deši
nę sėdi: Vladas Mingėla. Vladas Selenis. Vytau tas Kutkus, Marija Sims. Stasys Garlauskas;

Nepriklausomybės šventė

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius, kurio pirminin
kas šiemet yra dr. A. Bud- 
reckis. o vicepirmininkas 
adv. St. Briedis, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
49 m sukakties minėjimą 
rengia vasario 19 d. 4 vai. 
popiet Websterio salėje 
(Manhattane).

Minėjimo meninėje pro
gramoje dalyvauja A. Mro
zinsko vadovaujamas okte
tas ir J. Matulaitienės vado
vaujami tautinių šokių šo
kėjai.

Tą dieną 11 vai. Atsimai
nymo parapijos bažnyčioje 
(Masp'nete) bus pamaldos.

Visi lietuviai raginami ta
me minėjime dalyvauti.

taip, kaip reikia, bet tie tu
rėtų atsiminti, kad ir mes 
angliškai neviską ištariame 
taip, Kaip amerikiečiai, ku
riems anglų kalba yra pri
gimta. bet jie dėl to nesijau
dina

V. K.

Mirė inž. B. Banaitis

Sausio 11d. mirė 69 m. 
amžiaus inž. Bronius Banai
tis, jau seniau mirusio kom
pozitoriaus K. V. Banaičio 
brolis.

WOODHAVEN, N.Y.
v

Pr_ Bručo svetainėje 

briedžių vakarienė

žmonių.

Praeitą rudeni vietos lie
tuviams gerai pažįstamas 
biznierius Pranas Bručas su 

Operetės chorui rudenį A. Vaičiūnu, K. Lukačaus- 
sukanka 50 metų Jam va-j ku ir kitais nuvyko į Penn- 
dovauja Mykolas Cibas. Ba- sylvaniją briedžių medžioti.

Operetės choro koncertas

Premijuos rašinį apie

Klaipėdos kovas j stovi: Petras Januška. Antanas Grinius, keleivio ir Naujienų bendradarbis Alfonsas Nakas ir 
Sausio 15 d Klaipėdos Alfonsas žiedas. Skyrius viso labo turi 18 narių 

minėjimeatvadavimo minėjime. R. 
Kaunelytė buvo pakviesta 
perskaityti raštą, skelbianti 
lašinio konkursą jaunimui 
Rašto turinys maždaug 
toks:

Detroito šauliai skelbia 
konkursą rašiniui tema: 
Kova dėl Klaipėdos krašto.

Konkurse gali dalyvauti 
Michigano valstijos ir Wind- 
soro, Ont. (Kanados) mies
to lietuvių kilmės jaunuo- 
liai-nuo 14 iki 19 metų am
žiaus. Rašiniai neturi būti 
ilgesni kaip keturių mašin
raščio puslapių. Juos pasira
šyti slapyvarde, Įdėti Į voką. 
ant kurio irgi užrašyti sla- 
pyvardę: ant atskiro popie- 
rio lapo užrašyti ir tikrą kon
kurso dalyvio pavardę bei 
adresą ir. su užklijuotu vo
ku kartu Įdėjus i voką, pa
siųsti adresu: V. Tamošiū
nas. 14545 Mario we Street, 
Mich. 48227.

Už geriausius rašinius bus 
paskirtos premijos: pirmoji!

nariai Petras Januška ir An
tanas Grinius.

Vasario 16-sios minėjimas

Keturiasdešimt devintoji 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktis bus mi
nima sekmadienį, vasario 
19d. 3 vai. popiet Cobo Hali

LAWRENCE, MASS.

Nepriklausomybės šventę 

švęsime vasario 19 d.

LONG BEACH. CAL.

Lietuvių klubo susirinkimas

i Sausio 14 d. buvo Lietu
vių klubo metinis susirinki
mas, kuriame išrinkta nauja 
valdvba ir kontrolės komi
sija.

Pirmininku išrinktas Bru- 
Morkis, vicepirm. iš 3

landžio 15 d. Maspheto Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje 
bus choro koncertas, kurio 
programą atliks du chorai: 
operetės ir svečias iš Hart
fordo — J. Petkaičio vado
vaujamas choras 

Operetės choras turėjo ne
mažų sunkumų. Kai kurie jo 
nariai buvo išėję Į V. Baltru-į 

chorą,

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
49 m. sukakties minėjimą 

rūmuose, salėje nr 2040 Amerikos Lietuvių Tarybos
(pernykštėje vietoje). Dlo-j įkyrius rengiai vasario 12 d. kandidatų išrinktas Juozas 
co valdyba kviečia visus i 3. va;\ P°Inet• Lfotuvių Pine- Matijošaitis. sekr. Povilas 

Petraitis, ižd. v incas Arsys. 
majoras Kelley,; 'eAl' Mekišienė. ,

ne pareigą iiaSmūi^atoriaus patarėjas! ko^4'
stiprybės ateičiai. j Tho™a;J Une; *\ass; Bronius Basiulis ir P. Balse-

Apie programą dar pasi-i nusWilliam W all. šv. Pran-' vj^jus
stengsiu čia parašyti už po- eiškaus parap. klebonas Nutarta surengti pobūvi 

prel. Pranciškus Juras ir. su vaišėmis ir paminėti Va- 
! Lietuvių Tautinės parapijos! sario 16-ją. Minėjimą nutar- 
kleb. kun. Julius Gaspariū- ta rengti vasario 26 d. 
nas.

Medžioklė buvo sėkminga— 
kitą dieną į P. Bručo svetai
nės šaldytuvą buvo atgaben
ti du nušauti briedžiai.

Šeimininkas briedžius ge
rai paruošė ir šių metų sau
sio 14 d. savo svetainėje su
rengė briedžių vakarienę, 
sukviesdamas Į ją ne tik ša

šaičio vvru chorą bet V I vo draugus ir nuolatinius Baltrušaitis išsikėlė į Chic2 j" ’
gą, choras paliko be din-)ko uz tal "e‘md*mas- 
gento. Būtų gera. jei buvę į Vakarienės metu A. Vai- 
operetės choro dalyviai vėl į čiūnas pianinu gražiai links- 
sugrižtų. Be to, juk New mino susirinkusius. Šios va

no

Mvko—50 dol.. mecenatas 
las Vaitkus: antroji 
dol.. mecenatas — Laisvės 
Kovotojas; ir trečioji — 20 
dol., mecenatas Feliksas 
Blauzdys. Rašiniams Įver
tinti komisija bus sudaryta 
vėliau.

Detroito bei apylinkių lie-' Klubo salėje, 
tuvius minėjime dalyvauti ir, 
atlikt; tikro lietuvio pilieti-,

ros savaičių.
Alfonsas Nakas

NASHUA, N.H.

90 metų

Senas Keleivio skaityto
jas J. Graušlys jau pernai

Pagrindinis kalbėtojas bus' 
Povilas Žičkus iš Bostono. ■

gJĮ rugpiūčio 24 dieną peržengė' Menine programa rūpina-; 
devyniasdešimties slenksti.-si A. Stundžaitė, Marija 
Sveikiname ji ir linkime dar Phillips ir U. Penkus.
ilgų sveikų metų pakelyje i i .... , . .
šimtą! I Po minėjimo bus vakarie-

Pasikeitė žurnalistų valdyba

Sausio 8 d. LŽS Detroito' 
skyrius narių susirinkime iš 
18 pilnateisiu, dalyvavo 10. 
Vytautui Kutkui pirminin
kaujant ir Stasiui Garliaus- 
kui protokolą rašant, susi
rinkimas neužsitęsė nei pil
nos valandos. Pereitų metų 
valdyba padarė pranešimus 
ir buvo paskleistos kelios 
užuominos apie šių 1967-jų 
metų veiklą. Susirinkusieji 
valdybai (pirm. Marija 
Sims, sekr. Vladui Seleniui 
ir ižd. Vladui Mingėlai) iš
reiškė padėką.

1 1967-jų metų valdybą iš-į

CLEVELAND, OHIO 

L. Urbono paroda

Pernai iš Australijos at-

rė, kuria rūpinasi M. 
rienė. A. Pinaitė ir Laukai
tienė su padėjėjomis.

J. M.

NUPIRKO KNYGŲ 

SAVO NARIAMS

Lietuviu Darbininku D-jos 
Centro Komitetas nupirko 

Zau-i savo nariams knygų už 134 
dolerius. Nariai galėjo pasi
rinkti, kokią knygą nori gau
ti. Daugiausia pasirinko St. 
Kairio ir K. Bielinio atsimi
nimus bei St. Strazdo eilė
raščius.

Yorke yra daug turinčių tin
kamą dainuot balsą ir mėgs
tančiu dainą, tai kodėl jie 
regalėtu isiiungti Į operetės 
chorą, kad ”Kur bėga Šešu
pė. kur Nemunas plaukia, 
ten mūsų tėvynė graži Lie
tuva“ ir kitos dainos galėtų 
garsiau ir gražiau New Yor
ko padangėje skambėti?!

Operavo adv. S. Briedį

Adv. Steponas Briedis bu
vo priverstas atsigulti Į ligo
ninę, kur jam sėkmingai pa
dalyta operacija. Linkiu 
greičiau pasveikti.

Adv. S. Briedis yra Ame
rikoje gimęs ir augęs, Lietu
vos nematęs, bet jos labui 

i labai daug dirba. Kai kas 
pasišaipo, kad jis nevisus 
žodžius lietuviškai ištaria

karienės dalyviai ilgai pri
simins skanią briedieną.

P. Bručo svetaine nemo
kamai naudojasi lietuvių 
draugijos savo narių susirin
kimams, operetės choras ir 
A. Mrozinsko vyių oktetas 
repeticijoms.

Ji yra 86-15 Jamaica A- 
ve . Woodhavene. šioje a- 
pylinkėje tai yra vienintelė 
vieta. kurioje lietuviai gali 
susirinkti.

Muzikas Vladas Baltru
šaitis, buvęs Brooklyno lie
tuvių katalikų parapijos 
vargonininkas ir lietuvių vy
rų choro dirigentas, išsikėlė 
Į Chicagą nuolat gyventi.

A. Mačionis

dailininkas Leonas Mirė M. Petrukevičienė 
Urbonas jau surengė savo
kūrinių parodas Chicagoje Sausio 14 d. mirė Marija 
ir Neu Yorke. Jos ten turėjo Kibildžiūtė - Petrukevičienė! 
dideli pasisekimą. Nuo va- (Partick), JAV išgyvenusi ooooooaeooeoooaooooBOOoooc 
sario 5 d. iki kovo 4 dienos 60 metų. Velionė priklausė, 
jo kūrinių paroda bus Cleve- Lietuvių Piliečių Moterų 
landė (Gallery Intematio- 1 Klubui.
nal, 13218 Superior Avė.) {

Atidaryta trečiadieniais, 
ketvirtadieniais, penktadie-į 
niais. šeštadieniais ir sek-’ 
madieniais nuo 1 vai. iki 
5:30 vai. vak.

CHICAGO, ILL.

A. Kezio nuotraukų paroda

Vasario 5 d. 7 vai. vak. 
Balzeko Lietuvių Kultūros

rinkti ir po susirinkimo tuoj 
pareigomis pasiskirstė jau
nebe trys, o. pagal seniau j Muziejuje (4012 Archer A- 
praktikuotą tvarką, keturi ve.) atidaroma Algimanto 
nariai: pirm. Vi. Mingėla, Kezio nuotraukų paroda, 
vykd. vicepirm. Vi Selenis. kuri tęsis iki vasario mėne- 

skiro stalo susodintiems! ižd. Alfonsas Žiedas, sekr.1 šio galo. Paroda lankoma 
spaudos atstovams buvo'AL Nakas.. Revizijos komi-, kasdien nuo 1 iki 4:30 vai. 
duota pilna laisvė. sija: pirm. Vyt. Kutkus ir popiet.

v -j < •

Koplyčioje su ja atsisvei
kino L šupertienė, o prie 
kapo Bellevue kapinėse Ja- 
zokai.

ADMINISTRACIJOS 

PRAŠYMAS

“Keleivio" administracb 

i ja prašo gerb. skaitytoju* 

kurie keičia adresą, prane
Velionė paliko liūdinčius) 

sūnų Williamą su šeima ir^nt naująjį adresą neui 
seserį Mortą Dwoske, gyv.
Miami, Fla.

Vaišės laidotuvių daly
viams buvo suruoštos Cent
ral kavinėje.

Tebūnie Tau, Marija.) 
lengva šio krašto žemelė!; 
Tavo artimiesiems giliausia« 
užuojauta.

M. Stonie

u* senajj.

Nepamirškite parašyti 

palto numerio — code.

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

LOS ANGELES MIESTO IR APYLINKES 

LIETUVIAMS!

IŠGIRSITE NAUJĄ RADIJO PROGRAMĄ 

PER RADIJO STOTĮ — KPPC. 22,500 W.

Bus leidžiamos radijo bangomis svarbios 

PASKAITOS Iš ŠVENTOJO RAŠTO.

PRADEDAMA 
1907 metu vasario mėn. 4-tą dieną.

GIRDĖSITE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
nuo 9:45 vai. iki 10:00 vai ryto.

KIEKVIENĄ KARTĄ BUS SKIRTINGA TEMA.

IŠGIRSITE tokių dalykų, kurie palinksmins Jūsų širdis 
ir kurių lietuvių kalba dar nesate niekad girdėję. 

VISI PRAŠOMI PASIKLAUSYTI!

.. ":'KL .. ” ' ” •
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Žmogus bijo žmogaus ’ kontrolės ir kad jame būtų 
Vilniuje. Kaune ar kitur Puoseičjami kokie kiti inte-Į 

Lietuvoje pastaraisiais lai- 1jesai- ne^ dvie^ -lkvėPė’ 
kais apsilankę vakariečiai/

V*-/

Tada buvo kur pareikšti 

protestą, o dabar nėra

Sausio 9 d. suėjo 60 metų 
nuo pirmosios lietuvių dai
lės parodos atidarymo Vil
niuje (pagal senąjį kalendo
rių t; cuvo 1906 m. gruo
džio 27 d.).

Adolfas Nazabitauskas
(buvęs žurnalistas, dabar : uutn.o'o vra turete patyri- j- v ‘ . - ...dirbąs Ausros muziejuje

mų. tissitau paaiškinančių t 
t.kto "didmiestiško" reiški
nio priežastį: žmonės bijo. 
vru..:.-. gatvėje pasirodyti.

ažistamas. Kai

>1
lietuviai ar nelietuviai, par- 
siv» 'a vieną vienodai patir
tą udį. kad ten labai re-i 
t;. ■ . u-. yti gatvėje vienas 
k ... . as.--veiki učius. o dar 
■ vėtau — sus:?;ančius pasi
kalbėti Visiems atrodo 
keista, kad tokio palyginti 
dar nedidelio masto mies
tuose tiek maža vienas kitą 
pažįstančių. Lankytojai, ku
rie Lietuva anksčiau gerai

Vo Van En (kairėje), kuri Saigom* mieste nuteisė mir
tim už Įžymaus politiko Tran Van Van nušovimą.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

paša- ;a. xatt matę gatvėje 
einanti kadai buvusi artimai 
pažįstamą asmenį a? kflHB 
mokytoją, ir kaip toks. nors 
ir pažinęs ar net per apstul
bimą prasiveržusį žodį su
murmėjęs. skubiai nusisuko 
ir pasišalino, lyg nieko ne
matęs ir nepastebėjęs...

Kad tai ne vien keleivių 
patiltas įspūdis ir ne išimti
nai atsitiktinai, dabar, siu 
metų Literatūros ir Meno"
pZ-ir.e numeryje 
poetai Algimantas Baltakį 
viename iš savo naujųjų ei
lėraščių ("Iš Gedimino aikš
tės varpinės"). Sako:

”Iš varpinės žvelgiu į pla- į 
čia aikštę, ir liūdnos mintys 
nejučia apninka. Visom 
kryptim mažyčiai žmonės 
vaikšto ir taip retai viens ki
tą susitinka. Pro šalį. vis pro 
šalį ir pro šalį. lyg būtų sve
timi. lyg niekas jų nerištų. 
Nejau žmogus minioj kitaip 
negali? Kad stabteltų bent... 
Ar atsigrįžtų.“

Susimąstęs stebėtojas, pa
galiau. berods ir atspėja, ko- 
dėl taip yra: "Visiems tie) 
patys rūpesčiai, džiaugsmai, 
pavoja i“... Mėgino pats 
žemėn nusileidęs sveikinti 
visus ir visiems šypsotis. Bet 
—"žmonės gūžčiojo pečiais. 
Kažkoks beproti? ?'

A. Baltakis. 36 m. am- 
ž; ;u' ia" 12 metų kai: bai- 
■ ’ ■ ui ' sitet' i apie tiek 
pat la;kM pri’ c—tary
binis“ rašytojas (taij pat h 
žurnalistas». Naujajame ei
lėraštyje bus taikliai pavaiz
davęs vieną iš Lietu , ą 
giančiųjų "tarybinių ti-: - 
vių“.

''Elta)

Šiauliuose) tos sukaktis pro-, 
ga Literatūros ir Meno 2-me 
nr. atkreipia dėmesį į vieną 
tos parodos recenziją. įdėtą 

...... Skardo (socialdemokratų
graui ziai| jaiki-ogčio) 1907 m. 1-me nr.

Ten buvęs pareikštas atvi
ras pasipiktinimas, kam 
parodos atidarymą buvo pa- lr mane 
k\ iestas ir dal\ \ a\ o \ ii-. naktį rajone 
niaus gubernatorius ir vys
kupas baronas Roppas. A.
Nazabitauskas paaiškina, 
kad tai buvo 1905 metų re
voliucijos gadynė, kad "Ka
lėjimai buvo prikimšti vals
tiečių. darbininkų,. rusiškų. Tai namiškių atsiųs-
gentų, baudžiamieji būnai arba kareivių parašvti. bet

natvnuna ir žandarai vvkdė žiaurias neišsiųsti laiškai. Tu laiškų 
: Roitoi-;J egzekucijas, teismai trėmė krūvoje buvo ir keli su- 

žmones į Sibirą. Todėl cari- lankstyti, bet ne vokuose ir 
nes valdžios aukščiausio at- neuždarvti lavai, 
stovo \ įlniuje — gubema- ranka ^sįškaj.
tonaus - pakvietimas į pa- pa yiena iš iojau
rodos atidarymą. negalėjo if užmečiau ak- kaį s<_
nesukelti pažangiosios vi- atraukė mano domesį
suomenes pasipiktinimo |umfliėta ai paž|stama

Taip buvo prieš 60 metų d skakau p
Kai dabar i tokius atidarv- L- , . .i i • t- t ų snodo. tai butą politrukomus lankosi Kremliaus vai- - .*, • , .... , ... . , , ■ nuomones ar. tikriau sakant,dzios aukščiausia? atstovas r • * •„ i j- c- - - sprendimo apie viena jauna—Popovo lvdimas Smec- • , 1 J, 1 , • , . . . energingą kareivi dzuxa nuokus — (o vyskupo vietoje v ?
iš Amerikos atsikviestas 
Bimba). tai šių laikų pažan- 

) giai visuomenei nėra kur 
savo pasi-

KOMUNIZMUI

PAVOJINGAS

JAV NEPRIPAŽĮSTA

LIETUVOS OKUPACIJOS

Ir mūsų kalbamoji pora 
buvo nelygaus pajėgumo. 
Nors tėvas dar nebuvo labai 
senas, gal apie 50 metų, bet 
aukštas vyras ir nuo ilgo ne

Netrukus atsirado pora 
1 karininkų ir. žinoma, ijungė

i tarnybą — budėti! žvalgymo jau kalėjime bu 
jone. Davė ir kon- vo labai sunvkęs, o žygis be 

kietų uždavinį su visais 
slaptažodžiais ir leidimais.

Beoudėdamas kažkurios 
kuopos, dabar jau nebepri

matant po kelių dienų jo jė
gas visai išsėmė. Sūnus, tik 
vidutinio ūgio ir gana leng
vo sudėjimo, nebuvo reika-

simenu, raštinėje, radau1 dn£as tokio kiekio maisto ir, 
krūva laišku, lietuvišku ir t0- buvo gajesnio am

žiaus, lengv iau pakėlė viso
kius nepriteklius ir žygio 
sunkumus. Tiesa, sustojus 
poilsio ir nakvynės, jei čia 
pat buvo bulvės ar šaknia- 

prirašytii vaisai* palydai leido ranko-

pareiksti 
piktinimą.

atėjus) savanoriu 
į Lietuvos kariuomenę po 
Vilniaus atgavimo. Jo "nu
sikaltimas“ labai trumpas ir 
paprastas, kaip politiškas 
rašo: Sumanus ir perdaug 
savai ankiškas, o per tai tu
rįs didelės įtakos kitiems, 

i todėl labai pavojingas ir 
DEPARTAMENTO; skubiai izoliuotinas.

Kitų pasakojimu, jis din
go iš akių savaitę prieš karo

... . trmminkas gavo RTad^^'
> ~ Departamento' Tai labai įdomios. bet

kartu ir labai nelaimingos 
šeimos narys.

Lenkų laikais tėvas, bro- 
! lis ir sesuo

(E)

VALS

LAIŠKAS VL1KUI

m- sausio
-T--i.' .

mis pasikasti ir žalių už
krimsti. Tai buvo didelė mo- 
carstvos malonė politiniams 
kaliniams.

Ir va. tėvas klumpa, ne
bepaeina. palydai jau taiks
tosi patogesnėje vietoje ves
ti į pašalę ir likviduoti. Bet 
jaunasis dar nori gyventi, 
tai puola prašyti tėvą, bu
čiuoti rankas, kojas, kad 
tik dar nors kelis žingsius 
toliau paeitų. Parepečkos 
tėvas \isom keturiom ir . 
žiūrėk, vėl atsitokėja lyg iš 
gilaus* sapno ir. sūnaus Pa
dedamas. pakyla, kiek išsi
tiesia ir vėl mašinaliai mina. 
Kiek pailsėjus, žalią bulvę 
ar lapą kitą rūkštynių prari
jus, vėl kiek atsigauna.

Ir taip pagaliau pateko į 
raudonųjų zoną. kuri kaip 
lavina po rugsėjo 17 d rito
si i Vakarus.

Išbėgiojus palydovams,

S. Korbonskis. Pavergtų
jų Eui opos Tautų Seimo pir-!; • 
mininkas. ryšium su jo ir; 3 
seimo delegacijos apsilan
kymu Valstybės Departa
mente, sausio 7 d. gavo laiš
ką ir Valst Departamento, 
kurio priedų tarpe yra ir 
toks pareiškimas dėl Pabal
tijo valstybių:

"Kaip Jūs, be abejo, žino
te. apsisprendimo teisės pri
pažinimas Baltijos tautoms 
yra tvirtai nustatytas Jung
tinių Valstybių politikos 
dėsnis, dėsnis, kurio ši vy
riausybė niekad nepaliko 
nepareiškusi pasaulio aki
vaizdoje. Mes tvirtai sulai- 
kom pripažinimą neteisėtai 
sovietinės vyriausybės įvyk
dytai tų valstybių ir jų teri
torijų aneksijai, šios politi
kos vvkdvmo nuoseklumo irv 1
išsamumo laipsniu Jungti
nės Valstybės iš tikrųjų vi
sada yra laisvojo pasaulio; 
valstybių priešakyje. Tai 
mes darome ne tik preziden
to, valstybės sekretoriaus ir 
kitu >ios vvriausvbės atsto- 
vų pakartotiniais mūsų pozi
cijos paryškinimais bei ati
tinkamais veiksmais, atme
tančiais Sovietų autoriteto 
galią Baltijos valstybėse 
(pav.. tęstinis prieškarinių 
Baltijos valstybių vyriausy
bių diplomatinių bei konsu
linių atstovų pripažinimas), 
bet ir dabar tikrumoje kel
dami tą klausimą pasaulio 
forumuose, ypač Jungtinių 
Tautų generalinėj ansamb- 
lėjoje. atitinkamomis pro
gomis ir įūpestingai ap- 
svarsty to plano rėmuose iš 
viso atremdami Sovietų im
perializmą. Mūsų pastangų 
kreipti pasaulio nuomonės 
spaudimą prieš Sovietų val
dymą Baltijos valstybėse 
bei kitose pajungtose srityse 
pavyzdžių galite rasti Ge
neralinei Ansamblėjai pasa
kytuose pareiškimuose, pa
darytuose ambasadoriaus 
Stevensono 1961 m. lapkri
čio 25 d. ir 1962 m. spalio 
23 d., ambasadoriaus Yates 
1963 m. gruodžio 4 d. ir ve- 
lionies prezidento Kenne- 
džio 1961 m. rugsėjo 25 d."

(E)

GERA NAUJIENA!
Siunčiant iem s

AUTOMOBILIUS IR STANDARTINES MAISTO 
DOVANAS

savu giminėms į l .S.S.R.
Jau veikia

speciali 10'. NUOLAIDI privilegija, 
prailginta iki

1967 m. KOVO 20 dienos.

SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS Į

s, Ine.
220 BARK AVENUE SOUTH (corner ISth Street) 
Xew York. X. Y. 10003. i’hone 212 — 228-0547. 

arba per bet kuri mūsų skyrių:

PHII A DELPHI A. 
716 Walnut St. 
215-325-3455

Pa. 19106

PHILADELPHIA. Pa. 19123 
632 \V. Girard Avenue 
\VAinut 5-8878
BALTIMORE. Md. 21224 
3206 Eastern Avenue 
DI 2.2374
Šo. BOSTON, Mass? 02127 
390 \\'est Broadway 
AN 8-8764
(TIKAGO. ILL. 60632 
4102 Archer Avenue 
ER 6 6399
B r a n c h
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
ČLEYELAND. Ohio, 44119
787 East 185th St.
486-1836
Detroit, Mich. 48210 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560
Ei IZABETH. N..J. 07206 
943 Elizabeth Avenue 
E L 4-7068
HAMTRAMCK. Mich. 48212 
11415 Jos-Campau Avenue 
365-0350
KANSAS CITY. 
18 S. Bethanv 
AT 1-1757

Ka n.66102

LOS ANGELES. Cai. 90026 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887

I >

.’l.
2755 Biscavne 
FR 9-8712'

Blvd.

M i X X E A POLIS. M inn.55414 
217 E. Hennepin Avė.
EE 2-4908

N i 'V.' ER I TA I N. (?onn. 06051 
165 Hartford Avenue
225-:; 192
NE\V YORK. N. Y. 10003 
101 — First Avė.
OR 4-3930

OMAHA. Nebr. 68107 
5521 So. 32nd Street 
731-8577

PARMA Ohio 44134 
54.’>2 S*;Ve Re.
749-3033
PIT'iSBVRGH. Pa. 15222
O
GR; nt 1-3712
ROCHESTER. N.Y. 14621 
683 Hudson Avenue
LA >-o923

SAN ERANCISGO. Cal.94122 
1236—9th Avenue 
LO 4-7981
SEATTLE. \Yash. 98103 
1512 N. 39th St.
M E 3-1853
SPR1NGE1EI.D. Mass.01103 
18’0 Alain Street 
736-96-16 
RE 4-8354
I RENTON. N -I. 08611 
730 Liberty Street 
L Y 9-9163

■ i < • 
::

YINELAND, N.-J. 08360 
Pari.'h-Ball 
VVest Landis Avė.
609—691-8423

»♦♦#<#♦###♦♦<♦♦#♦»♦♦♦♦♦##♦♦**♦♦#♦*#**#***♦*******♦******♦*************

- - tas graso mane 
. -. 1966 m. gruo-: 

laišką, išreiš-.
.ta.t.'.'.ą Jungti- 

L. ycAtikai Azi-
. . ........ ė. Lietuvos

. ’ ' st.tzlausorr.vbės

veikla buvo

vietinių kaimiečių kiek pa- 
už lietuvišką maitinti, piadėjo žygį į na- 
nuteisti iki gv- mus.

Vėliau anas jaunuolis dir
bo Vilniaus miesto mokes
čių inspekcijoje ir pasakojo

Meta kitą meškerę

Šį vasario mėnesi VI’r'> _ 
je būdąs pradėtas lei-t: ra“- . 1 
, a.- savaitraštis Gimiau,.t
kraštas, kuri leis ’ KultL't- į; 
nių ryšių su užsienio lietu
viais komitetas", tas pats

PALENGVINKITE MŪSV PIGIOS. JDOMIOS 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu 
meratoriai nelauktų, koi 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą*

knygos
URUGVAJUS

Viešnia iš Kanados

Praeitu metų gale pas sa
vo brolį Albiną Žebraitį bu
vo atvykusi iš Montrealio 
Marijona Žebraitytė-Kriau- 
čeliūnienė. Jurgio Kriauče- 
liūno žmona, kuri Montevi- 
deo aplankė ne tik savo bro
lį, bet ir kitus ilgus metus 
nematytus savo kaimynus iš 
Lietuvos, o taip pat dvi bro
lienes Žebraitienes, kurių 
vyrai jau mirę.

Viešnia neaplenkė ir šios 
koresoondencijos autoriaus. 
Teko iš jos patil ti, kad ji la
bai patenkinta ne tik savo 
brolio, bet ir kitų iš Suvalki
jos kilusiu Urugvajaus lie
tuvių vaišingumu. Ji sužavė
ta čionykščių paplūdimių 
gausumu ir Urugvajaus sos
tinės Montevideo gražumu.

Turistų antplūdis

Pas mus dabar vasara, to
dėl. kaip ir kitomis vasaro
mis. į paplūdimius suvažiuo
ja daugybė žmonių atosto
gų praleisti, pasimaudyti ir 
karštoje saulėje pasikaitin
ti. Ju vra iš visų kraštų, bet 
daugiausia iš Argentinos. 
Nemažai jų tarpe yra ir lie
tuvių. Lietuviai daugiausia 
apsistoja pas savo gimines.

Derliaus vainikas, J. Mi-
kuckio eilėraščių rinkinys,

J 359 psl-, kaina $2.50.
Grožvylės meilė, P- Orin- 

i taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An- 

; tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 

j psl., kaina $3.00.
Gyvulių ūkis. George Or- 

wel bolševikinės santvarkos 
j satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą j audrą, Myko-
: lo Vaitkaus 1909-1918 m.
I atsiminimų IV tomas. 272

. psl., kaina kietais viršeliaiskalbančiam i • i -a$3. <o, minkštais — $2.o0.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio 

novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50. minkš-

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

Keleivio adm-ja 

----- - ------4- -

! vos galvos ir kalinami Tat
ruose garsiame Kryžių kalė
jime. Kilu? karui, sesuo po
kelių dienų buvo paleista, o savo išgyverimus. Jis ir bu 
tėvas su sūnumi surakinti vo tas jaunuolis D.S., kuri 
poroje kartu su keliais šim- jau esu minėjęs,sakydamas: 

- tais kitų Ritinių kalinių ir, _Nors ir mušė jr (,auže 
1< dienų bejokio maisto bu- (lenkai), bet aš jų nebijo. 
yo valomi , rytus, kol pate- jau c. šitu ,suprask; bolše.
ko rugsėjo 17 <1. j vakanis vikų) bijau. Irtai ne dėl pa-

.. . ____ pajudėjusios Raudonos^ čjos Q dė, kažjn Ro
.>< , . ^4.... n- įracijaaj armijos zonon. Lenkai varo-

e -.e; a .:,prer.dimą mus kalinius jeigu tik poro- me[u3 Uk
je vienas nusilpdayo ,r liepa- Bostone ju ;:aimvnas 
jegdavo toliau eiti be jokių ka(1 j,l55 ai „

-4
■ a

. ' aisty b ių vy- 
. t e.-...a. atsisako 
r-trietų Sąjungos 

ir jos 
aneksiją

.. etuvos 
- -

DĖMESIUI !

GERA KNYGA DOVANAI

kuris leidžia ligsiokni
ką Tėvynės Balsą. Nauja-.
laikraštis rašysiąs anie dalu
kus, 
ty

nuo skaitvtojų Lietuvoje bu- uaj pridedu
o slepiant.’ir bent dėl to! r prezidento Johnso-

no 1966 m. spalio 6 d. pasa-

■t .. •> iZurrauta ir su-

sakojimu, iš apie pusantro tėviškėje.

(šalia kitu priežasčių) skai
tytojui užsieny negalėjo bū
ti tikrai įdomus. Bet ir na
mie neslepiamas laikraštis 
tose sąlygose negalės būti į- 
domesrds, kaip ir jau esa
mieji.

Nenumatoma, kad "Gim
tasis kraštas“ būtų laisvas 
nuo kompartijos ir čekistų;

šimto vokiečių, daugiausia 
jaunų, buvusių studentų, po-

krtos kalbos, kurioje pabrė- kalinių, nei vieno gy-
žiama mūsų politika ir priė
jimas prie kai kurių tą sritį 
liečiančių klausimų.“

Laišką pasirašė Walter 
J. Stoessel. Jr., valstybės

vo nepaliko. Po kiekvieno 
vokiečių lėktuvų apsilanky
mo (matyt, sekė voros judė
jimą) nušaudavo voros pa
lydovai po kelioliką porų 

arsekretoriaus padėjėjo Euro- vokiečių, nežiūrėdami, 
pos reikalams pavaduotojas. • jje silpni, ar pajėgūs eiti to- 

(E) liau.

Kiek ši žinia tikra, nega
liu pasakyti, nes šiuo metu 
jos patikrinti neįmanoma.

Šiaip ar taip, tai buvo gi
liai susipratusi ir labai ryž
tinga dzūkų šeima, kuri vis
ką aukojo Lietuvai tėvynei. 
Tai tikri Margio ir Šarūno 
palikuonys

(Bus daugiau).

Jeigu norite
angliškai padovanoti knygą 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithnania“, 174 psl., daug, tais _ $1 90 
paveikslų, kaina tik $1.50. ■

draugus ar pažįstamus. Mū
sų šeimoje šiuo metu vieši 
daug metu Argentinoje iš
gyvenusi Elena Kubiliūnai- 
tė-Velykienė. našlė, kilusi 
nuo Jonavos.

M Krasinskas

aoooooooososoooc
I aooooooeaoooaooeeoooo——

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais vilteliais $4.00, o 
kietais $5.00.

eooeoooooaoaooooooMMMM
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Pasikalbėjimas ~1 
Maikio su Teviy

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KASDIEN SUIMAMI

SESI AGENTAI

Vakarų Vokietijoje vieno 
apskrities CDU partijos sky
riuje darė pranešimą demo
kratų darbo bendruomenės 
krašto įgaliotinis W.E.K. 
Fronober, kuris laikomas y- 
patingai geru komunizmo 
žinovu. W.E.K Fronobei 
pareiškė, kad sovietų propa
guojama taikinga koegzis
tencija yra tiktai kovos tęsi
mas kitais būdais. Pasaulinė 
komunizmo revoliucija, kaip 
buvo. taip ir yra pagrindinis 
komunistų politikos tikslas.

Kokiais būdais komunis
tai tą kovą veda, parodo a- 
pie 30,000 jų agentų, esan
čių V. Vokietijoje, veikla. Iš 
jų kasdien bent šeši suima
mi. Iš to skaičiaus tiktai 10 
’. yra įsitikinę komunistai. 
60' < prievartaujami, o liku
sioji dalis — įvairūs išsigi
mėliai.

To pogrindžio vienintelis 
uždavinys yra pasiruošti tai 
dienai, kada rytų „Volksar- 
mee“ išvarys ”Nato —sam 
dvtus karius“.

„Komunizmas jokiu bū
du neprarado savo dantų 
Bet mes turime taip veikti 
kad jis savo dantis į mus at 
sikąstų“. pareiškė Frono
ber. J. Č.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

AJENKINS

(Tęsinys)

Anelė ir Juozas Januške- nuvykus, reikės pašokti ha- 
vičiai, Milton, Mass., rašo: vajiečių mėgiamą „hula-hu- 

Pii mutinę atvirutę, at? la“ Matote koks uždavinys! 
siųstą mums Kalėdų švenčių J®1 dzūkišką polkutę, ai 
gogą. gavome iš Havajų ta1^’ ^ua _ ^au ne 
nuo mūsų pi letenų, gerų ne-;
tuvių ponų -J enkinsų. širdin
gai aviu, Kad nepamirštate.

Nusidžiaugėm gavę ži
nučių iš tolimos Oanu salos, 
ir vėl mūsų akyse stovėjo 
Jūsų jaukus namelis prie di
deliu Pacifiko vandenų ir

— Pasakyk. Maiki, kas 
čia bus. kad kunigai pradė
jo ženytis?

— O kodėl tėvas manai, 
kad čia turėtu kas nors bū
ti?

— Nu, juk tokie dzivu- 
liongai negali išeiti ant ge
ro. Maiki. Tu pamatysi, kad 
kas nors atsitiks.

— Nesijaudink, tėve, dan
gus nesugrius.

— Aš, Maiki. bijau. Kas 
nors gali sugiiūti. Juk tokių 
prajovų ant svieto dar nebu
vo, kad vienas kunigas po 
kito pamestų bažnyčią ir už
simautų ant galvos moteriš
ką sijoną. Prieš kelias nedė- 
lias taip padarė Kansas Ci
ty pralotas Wesselmann. 
kurio pikčeris buvo įdėtas ir 
„Keleivy“, o dabar ir kitas 
suvarjavojo, kun. James R. 
Doyeris, katalikų kolegijos 
kasierius. Gali ir daugiau 
tokių atsirasti, ba velnias 
nemiega.

— Tėvas visko dar neži
nai. Iš tikrųjų yra daug dau
giau kunigų, pametusių ku
nigystę. negu laikraščia' 
skelbia. Tuo pačiu metu. ka’ 
Kansas City prelatas Wes- 
selmann rezignavo iš "dva
siško stono“, tą patį padarė 
ir kitas stambus bažnyčios 
šulas, būtent: kun. Charles' 
Davis. 43 metų amžiaus jė
zuitas. žymus katalikų baž
nyčios teologas. Išsižadėjęs 
kunigystės, jis pareiškė tuoj 
vesiąs katalikę merginą Flo
renciją Hendersonaitę. O 
katalikų laikraštis "National 
Catholic Reporter“ rašo. 
kad 3,000 kunigų jau pa
reiškė reikalavima, kad

— Ale čia blogos žinios. 
— Blogas žinias juo la

biau reikia žinoti.
— Bet tu žinai, kad kuni

gam nevalia ženytis.
— Ai tėvas žinai, kodėl? 
— Todėl, kad Kristus ne- 

siženijo.
— Klysti, tėve.
— Tai ką. ar tu pasakysi, 

kad jis buvo ženotas?
— Kristus, tėve. priklau

sė žydų esenų sektai, kuri 
buvo atsiskyrusi nuo visuo
menės ir vedė asketų gyve
nimą. Jie niekino moteris ir 
gyveno savo kolonijoj vien
gungiais ir ruošdamiesi ki
tam pasauliui, „dangaus ka
ralystei". Ta sekta buvo at
siradusi apie 200 metų prieš 
Kristų, bet kai atsirado Kris
tus, tai ir jis jon įsijungė, ir 
todėl jis nebuvo vedęs. Ta

Mūsų kaimynystėje atvy 
ko ir apsigyveno balerina iš! 
Connecticut valstijos Aldo
na Alksninytė (Mis. Clem- 
mer). bet ir ji jau lanko „hu
la“ šckių mokyklą, kad gale-; 
tų tinkamai pasirodyti vie-Į 
sumoje. Tai ką jau bekalbė- 

Jūsų neužmirštinas priemi- ti apie tokius senius, kaip 
mas su tradiciniais Havajų mudu? Jei prie progos ir nu-J 
gėlių vainikais.

„Klausiate, kada vėl ap
lankysime Jus. Kad galėtu
me, nuvyktume ten rytoj, 
bet, deja, mūsų sąlygos to 
neleidžia. Kol kas turime 
tenkintis savo gražiais prisi
minimais.

„Simet persikėlėm į kitą 
gyvenimo vietą, truputį to
liau nuo miesto, bostono 
priemiestyje Miltone. Daug 
aarbo buvo persikelti, ir dar 
nesame visiškai susitvarkę.
Gerokai pavargome, bet e- 
same Patenkinti naujoj vie
toj.

. „O kaip Jūsų sveikata?
Įdomu, kaip Jūsų darželis

čiau kataliku bažnyčia šian
dien draudžia kunigams 
tuoktis ne dėl to, kad esenai 
buvo tokie asketai ir moteių j 
nekęsdavo, o dėl to. kad a-; 
paštalas Povilas pasakė, jog’ 
kunigai turi būti nevedę, 
kad butų laisvi eiti į pasau
li krikščionybės skelbti. Sa
vo laisvę ir visus gyvenimo 
smagumus jie privalo auko
ti Dievo garbei, ir todėl 
jiems turi būti praskusti vir
šugalviai. kaip tikriems be
laisviams ar Dievo vergams 
O moterims vienuolėms gal
vos visiškai nuskutamos, ir 
todėl, išeidamos į žmones, 
jos visada savo galvas apri
ša. Tai dvasinė vergija, tėve. 
Bet p. ieš tą vergiją jau pra
sideda revoliucija. Ir jei tė
vas ilgiau gyvensi, tai pama
tysi. kad po kiek metų šita

jiems būtų leista apsivesti. į bažnyčios diktatūra bus pa- 
Kai bažnyčios vyriausybė! naikinta. Kunigai galės 
tokios laisvės neduoda, tai tuoktis laisvai.
kunigai pameta bažnyčias. 
Yra apskaičiuota, kad kas-

L met apie 1,000 dvasiškių pa-

— Maiki, aš galiu bečyt, 
kad taip nebus.

— Bus. tėve. tikrai bus.
šaulyje išsižada savo apža- nes gyvenimas nestovi vie- 
do ir grįžta į laisvąjį gyve- į toje. Jis visada veržiasi pir

Piketininkai prie šv. Patricko katedros New Yorke. 
Jie protestuoja prieš kard. Spellmaną, kuris, būdamas 
Vietname pasakė, kad ten karas tegali baigtis tik JAV 
laimėjimu.

vyksime, tai visvien „hula* 
jau nešoksime. O už malonų! 
atviruką ir nuoširdžius lin-' 
kėjimus dėkojame Alenutei.

Juozas Matijošaitis, Long 
Beach. Calif., gimęs ir au
gęs ant Nemuno kranto, Su
valkijos gražiajame krašte, 
demokratiškai išrinktas ir 
daugelį kartų perrinktas 
liaudininkų- socialdemokra
tų sąrašu valsčiaus viršaitis, 
sąžiningai tarnavo Lietuvos 
liaudžiai, ligi ruskiai su vie
tos komfašistų pagalba už
grobė kraštą: išdraskė sody
bas, išgriovė žydinčiuose 
vaismedžių soduose kaimus, 
visą liaudį pavertė kūme-! 
čiais, o patys su durtuvo pa- i 
galba sutūpė ant liaudies; 
sprando ir čiulpia žmonelių! 
kinviną prakaitą.

Rusijos budeliams užgro
bus mūsų tėviškę, kas tik ga
lėjo pasprukti, bėgo į sveti
mus kraštus, bėgo kartu ir 
mūsų Juozas. Jo laimė bu
vo atvykti ir Įsikurti Wor- 
cestery, Mass.. Čia jis išgy
veno ligi pasiekė pensininko 
amžių, o tada atvyko ir įsi-! 
kūrė Pacifiko pajūryje.

Pereitų metų antram pus
metyje Juozas lankėsi viso
se Havajų salose, kartu su 
savo bičiuliais Kalvaičiais 
aplankė ir mus. Tai buvo ne
apsakomai malonus susitiki
mas ir pažmonis. I

Prieškalėdy gavome iš jo 
labai gražų atviruką su mū
sų gimtinio krašto Lietuvos 
emblema. Mjims didelė do
vana. Be giliai nuoširdžių 
linkėjimų, jis klausia, ar 
matėme Keleivio 45 numery 
aprašymą apie jų lankymąsi 
Havajuose. Labai apgailes
taujame. kad mes to nume
rio negavome. Už atviiuką 
ačiū. Jūsų lankymasis pas 
mus pasiliks mūsų atminty 
ligi gyvenimo saulėleidžio.

Jau baigiamas parduotiauga? Ar dar vis gaunate 
kasdien salotų ir visokiausių 
šviežių daržovių? Pasiilgom 
Jūsų aprašymų apie Hava
jus Keleivyje. Senai bema- 
tėme.

„Mes linkime Jums abiem 
linksmai praleisti Kalėdų 
šventes. Taip pat linkime 

geros sveikatos ir lai- 
1967 mė
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KALENDORIUS

skelbė, jog karaliai yra Die 
vo pastatyti žmonėms vai 
dyti. Bet prancūzai nukirto 
savo karaliui galvą ir paro
dė, kad Dievas neprotestuo 
ja. Vadinasi, bažnyčia klai 
dino žmones apie karalių 
dieviškumą. Buvo nušluoti 
ir kitų karalių sostai. Su lai 
ku išnvks ir tie ramsčiai, ku
rie juos per amžius ramstė, j Jums 

— Maiki. šarap! Jau be
dieviškai pradėjai.

— Aš žinau, kad teisybės 
tėvas nemėgsti, nes nuo jau
nų dienų esi įpratęs kitaip 
galvoti ir manai, kad taip 
turi būti visada, kaip buvo 
seniau. Bet, kaip sakiau, 
gyvenamas nestovi vietoj, ir 
kas buvo seniau, tą jis at
meta. Ne tiktai karaliai nu
ėjo į šiukšlyną, bet ir pažiū
ros į Dievą keičiasi. Seniau 
garbinti dievai šiandien jau 
pamiršti.

— Bet aš tau pasakysiu, 
kad tikras Dievas negali bū
ti pamirštas.

— Tėve. kiekvienas die
vas atrodo žmonėms tikras, 
kada jie jį garbina. Juk se
novės lietuviams tikriausia? 
dievas buvo Perkūnas: egip
tiečiai garbino juodąjį bulių 
Apį ir tikėjo, kad jis yra tik
ras dievas: jie garbino dar 
ir paukštį Ibį. Bet šiandien 
jau niekas tų dievų negarbi- 
ra. Žmonės prasimanė jau 
kitokiu. Su laiku ir šitie bus 
pamiršti. Kai žmonės dau
giau apsišvies ir geriau pa
žins gamta, dievai galės vi
sai išnykti.

— Vot. kad pasakei, tai 
jau pasakei! Dievai tau iš
nyks: Nu. tik tu pamislyk. 
kaip svietas galėtų be Dievo 
gyventi?

— O ar tėvas žinai,, kad 
budizmo religijoj nėra jokio 
dievo?

— Eee. kiek tokiu yra...
— Jų vra gana daug. tė 

ve. Pagal 1964 metų apskai- 
čiavima, pasaulyje buvo a- 
pie 162 milionai budistu. Jie 
negarbina jokio Dievo ir ne
žino. kam jis būtų reikalin
gas.

— Ar žinai ką, Maiki, už- 
baikim, ar ką jau...

— Gerai, galim užbaigti

mės ateinančiais 
tais“.

Nuoširdžiai priimam Ja
nuškevičių linkėjimus būti 
sveikiems ir linksmai gyven
ti per ištisus metus. Mes taip 
ir darome. Gi taip begyven
dami, visai neturime laiko 
dažniau parašyti apie gra
žiuosius Havajus, ir dėl to 
mūsų geri bičiuliai rūgoja, 
kad retai rašome Keleivyje. 
Tai kaipgi rašyti, kad laiko 
nėra?

Būti sveikiems, linksmai 
gyventi ir. be to, dar reikia 
prižiūrėti darželį, palaistyti 
daržoves, išravėti piktžoles 
ir išvaikyti visokiausius va
balus — taip diena, savaitė 
ir metai prabėga, kad tary
tum nei nematėm.

Jau septyniolikti metai, 
kaip nedarbingi, gyvename 
iŠ Dėdės Šamo malonės, ku
ris sako. kad mes. ilgokai 
begyvendami, darbo žmones 
beorganizuodami, jų darbo 
ir gyvenimo sąlygas bege- 
rindami, nusipelnėm sau 
duonutę ligi mirties slenks
čio. o per tą slenkstį kol kas 
dar vis nesinori žengti. Vien 
tik duonute maitintis būtų 
nekas. Norisi ko nors gar
desnio. Dėdė Šamas moka

(Bus daugiau).

AUSTRALIJA

Nauja Lietuvių Bendruom 

Nauja Liet. Bendruomenė* 

valdyba

perdaug, kad badu numirtu- Praeitų metų gale išrink- 
me n permazai, kad zmo- tojj Australijos Lietuvių 
niskai oraepentum, tai įei- Bendruomenės valdyba ši- 
kia patiems kaip nors apsi-!
rūpinti, gi tas mūsų darželis 
tinkamai prižiūrėtas būna

myn. ir kas paseno, viską 
šluoja šalin. Juk buvo lai
kai. kada mokyti filosofai 
skelbė, jog valstybei reika
lingi vergai. Buvo plati ver
gų prekyba. Žmonės buvo 

Ki, nekalbėk apie gaudomi ir parduodami ver- 
į tai, man darosi baisu. gijos darbams, kaip darbo nes žinau, kad teisybės tė-

— Tėvas pats pradėjai. į gyvuliai. Eet šiandien tokia vas nemėgsti.
Į Ir kodėl apie tai nekalbėti?! prekyba jau uždrausta. Iri — Nu. tai ir gud bai 
Juk žmonės nori žinoti, kas', buvo laikas, kada bažnyčia į — Lik sveikas, tėve! 

'nuo jų slepiama. 1

nimą. Reteja ir moterų vie
nuolijos žurnalistas Jim 

[Di oney sako. kad pereitais 
metais vien tik Ne\v Yorko 

i diocezijoj iš tokių vienuoli
jų pabėgo 47 vienuolės.

ganėtinai derlingas ir duos- 
nus priedėlis, kad užtenka 
ne vien patiems sočiai pra
gyventi. bet taip jau ir sui 
kaimmais pasikeisti skanu
mynais. O kada žmogus so
tus. jis būna sveikas ir links
mas.

ir Alena Deveniai,
Monica, Cal., rašo:

Dr.
Santa

„Geriausių linkėjimų per 
visus metus ir laikus. Mes
laukiame, kada gi Jūs mus J. Valys, 
aplankysite?" Ir. sako, ten Krausas ii

tai j) pasiskirstė pareigomis: 
pirm. S. Narušis, vicepirm. 
E. Kolakauskas ir V Skrins- 
ka. sekr. V. Patašius, ižd. V. 
Jaras, narys kultūros reika
lams ir krašto kultūros tary
bos pirm. K. Kavaliauskas 
narys jaunimo reikalams P 
Pullinen.

Į kitais metais rugpjūčio 
31 — rugsėjo 2 dienomis 
Nevv Yorke įvykstantį III-jį 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimą atstovais iš
rinkti S. Čibiras, J. Jakutis, 

S. Namšis, A 
B. Bal kus.

Jo turinys:

Iš pat pradžios eina gamtos reiškiniai, toliau kalen- 
doriumas su krikščioniškais ir tautiškais vardais.

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.

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
i



Puslapis 5e5tal ** KELEIVIS SO. BOSTON Nr. 5. 1967 m. v.'rtmio 1 d.

MOTERŲ SKYRIUS <$ $ $ c *
%♦

JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

OKUPUOTOS PRANCŪZUOS ADMINISTRAVIMAS

Todėl nežiūrint antivokiškumo. kovingumas prancū
zuose dar nėra didelis, ir ruošimos’ išsivaduoti, ruošimosi 
faktiško ir psichologinio, daug nematyti, o jei kas daro- 
ir.a, tai mažuose rateliuose, ir iš šalies sunku pastebėti.
Vyraujanti nuotaika yra — laukimo ūpas. viltis, kad \ - 
kiečiai pralaimės, o tada kažkaip ateis ir išsivadavimas.
Be abejonės, ta nuotaika nėra visuotinė, nes yra ir aktingo 
pasipriešinimo šalininkų, ir net galima kartais užtikti dar
gi "bendradarbiavimo“ su vokiečiais šalininkų. Didelė . 
masė iš viso gyvena kasdieninės duonos rūpesniu, kaip ir 
aplamai maisto klausimas išsikišo į pirmą vietą ir užima ( 
nepalyginamai didesnę vietą, kaip sotų gyvenimą gyve
nančiame krašte. Nuolatinis alkis veikia ta prasme, kad 
žmonės labai ir gal net perdaug kalbasi apie valgi, jo ga
minimą, ir būdus susirasti ką nors pirktis. Tai kažkokia 
liga, tiesa, lengvai suprantama, bet kartu ir gana apgailė
tina, nes kartais atrodo, kad šalia maisto klausimų iš viso į 
jokių problemų lyg ir nėra. Ar badas yra revoliucijų ruo
šėjas. po pereitos žiemos patyrimų Paryžiuje galima abe
joti. Alkanas žmogus ieško būdų pasisotinti, o revoliucinis j 
sąmoningumas ir pasišventimas ne būtinai yra alkio pa
dariniai. Badas ilgainiui veda gal prie maišto, bet maistas Michele Rav. prancūzė žumalis 
dar ne revoliucija. Kol kas maisto rūpesniai net ir prie tė. dingo p. Vietnamo centrinėj

H. Naglis

KUR?

Kur surasiu širdžiai džiaugsmą, 
Galą sielvartų visų?
Ar po palmėm augalotom.
Ar paunksmėje beržu?
Gal namuos po kiparisais.
Gal prie jūros pietuose,
Gal atrasiu savo laimę 
Aš sapnuose pas tave?
Kur beeisiu, besustosiu.
O dangus ir ten ir čia 
Užliūliuoja ir užmigdo 
Mano sielvartus nakčia.

Klausimas

Teisės patarimai
Advokatė M. šveiltauskienė sutiko ataa 

kyli j Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje, 
laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Atlorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston. Mass. 02131.

Ar skaitei 

šias knygas?

daly. Manoma, kad ji pateko į 
komunistų nelaisvę.

Atsakymas

STEPONO STRAZDO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
159 psl., kaina $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 151 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 

į kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 

ir
kodėlMūsų tėvas mirė prieš 4> v Negaliu suprasti, 

metus. Motina, kuriai tėvas žmonės taip Įtaria savo an-j priešinosi ir tebesipviešina 
paliko savo santaupas ir tri- vokatus vien dėl to. kad jie' komunistų okupacijai, kai- 
jų aukštų namus, užrašė tęs-J gentlemaniskai" elgiasi su na
tarr.ento būdu visą savo tur- kitais advokatais. Juk nega- . 1C ,._c

omis gavome ta man. jos vienturčiui sū- U vienas advokatas kitam • ^TUVIAIS ESAMc. M~S 
.Turiu tris seseris, kurios: Plukus Pešti vien todėl, GIMĘ. lietuvių

KAD TOKIŲ DUKRŲ 

DAUGIAU BŪTV

Šiomis die
toki laišką; _
"Geroiamieji. • visos ištekėjusios už nelietu- kad jie gina priešingas by-

, Noriu pranešti, kad mano vių. Motina, kol buvo gyva, i l°s šalis.
motina Antanina Lieponiū- labai prastai sugyveno su sa-! Tamsta gali būti tikras. 
tė-Pašukonienė, 79 m. amž., 
mirė šių metu sausio 11 d.
Northamtene. Mass., po il
gos ligos. Jos vvras Marty
nas Pašukom’.' mirė 1936 m. 
Ji buv o gimusi Lietuvoje, Į 
ši krašia atvažiavo 1906 m.

maištų okupuotoje Prancūzijoje neprivedė, nes vokiečių 
durtuvų spaudimas gal perdaug kietas, o žmogus yra toks 
sutvėrimas, kad jis pakelia daug dalykų, kurie normaliose 
sąlygose atrodo visai nepakeliami.

Tiesa, antivokiška nuotaika kartais pratrūksta de
monstracijomis. Man būnant Paryžiuje, du kartu pary
žiečiai demonstravo prieš okupantus: 1940 m. lapkričio 
11 d jaunimas demonstravo ties Nežinomo kareivio ka
pu. Tada vokiečiai šaudė i minią ir šimtus demonstrantų 
suėmė. Kitą kartą, šių metų gegužės 11 d.. Jeanne d'Arc 
minėjimo dieną, paryžiečių milžiniška minia opero? aikš
tėje pradėjo demonstruoti, spraudyti i praeinančiu? vo- 
kiečių kareivius. ŠĮ kaitą minią išsklaidė prancūzų žandar
merija. Todėl, kalbant apie okupuotų prancūzų antivokiš- 
ką nuotaiką, negalima kategoriškai tvirtinti, kad ji yra vi
sai pasyvi. Vienos kibirkšties gali užtekti, kad kiltų didelis 
maistas. Tokia kibirkštėlė gali būti kartas nuo karto Įvyks
ta susidūrimai su vokiečių kareiviai?, o gal ir koks nors 
pralaimėjimas kuriame nors fronte.

VOKIEČIŲ PROPAGANDA PRANCŪZIJOJE
Į

t

Luis ( arrizales. indėnas iš Dės 
Mitines. Iowa. turi 108 metus.

nui.

Tamsta gali būti
vo žentais: ji sunkiai susi- kad nei pačių advokatų! 
kalbėjo angliškai, o lietu- draugystė, nei žmonų drau-
viškai tie žentai, žinoma, 
kalbėti nemokėjo.

Kai motina sudarė testa
mentą. aš ir mano žmona 
jai patarėme bent po kiek

Kelerius metus ji yra gyve- pinigų palikti jos dukterim, 
nusi Dorchestery, Mass. j reiškia, mano seserims. Mo- 

Velionė paliko liūdinčius tina buvo labai užsispyiusi, 
du sūnus: Petrą (Woonso- sako, nieko aš joms nepa- 
ckete. R.I.) ir Joną su šeima liksiu. Tik ji prašė mus, t. 
(IVoodbury. Conn.) ir dūk- y. mane ir mano žmoną, kad 
teri Mariją C. Budd’ienę su mes duotume dovanų jo? a- 
šeima (Lee. Mass ). i nukarus ių gimimo dienos

Palaidota Haverhillio lie- proga arba Kalėdų proga.
tuviu kapinėse. jos. močiutės, vardu, kad jie

gystė nenulems Tamstų ad
vokato bylos vedimo takti
kos.

Tamsta sakai, kad Tams
tų advokatas atsisako Tams
toms patarti, kas dalytina 
Tamstų atveju. Man atrodo.

dainynas, 
100 daii ų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

PLAUK, MANO LAIVEI J, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina..........$2.00

ŠVENTADIENIS Už MIES- 
i TO, Mariaus Katiliškio 17
’ novelių, kaina $5.00. 
i
i Jonas Aistis, POEZIJA.

kad jis labai gerai elgiasi. JoJe >Ta šio žymaus poeto 
Jis Tamstoms via pasakęs.! visi eilėraščiai, 420 psl., kai- 
kad testamentas yra tvarkoj Ra $6.
ir kad "niekas jums negali LITUANISTIKOS DAR- 
nieko padalyti“. Taigi jaut BAlj> studijų rinkinys Jų 
Tamstos turite jo profesi-, tarpe V. .Maciūno "Naujoji 
nę“ nuomonę Tamstų reika-į dokumentinė medžiaga apie 
lu. Tačiau jis. mano nuomo-j Antaną Strazdą“. J. Gimbu- 
ne. visai teisingai atsisako to "Mažosios Lietuv os krikš- 
padarvti už Tamstas nutari-! tų formos“. R. Sealy ”V<d- 

Tamstos aprašomomis „fojĮEsoinm hi.vnvij setu

Įdedu $5 ir prašau toliau jos nepamirštų 
siųsti Keleivi.“ , Motina mirė ligoninėje, ir

Nors ir tokio liūdno Įvy- mes nunešėme tuoj po laido-(
kio akivaizdoje, mus rami- tuvių testamentą pas tą ad-j aplinkybėmis, čia yra ne: kt., 227 psl.. kaina . . $3.00. 
na faktas kad štai čia girnų- vokata. kuris tą testamentą] vien teisinis klausimas, bet, Yry\{JOGĖS Jft K AKTU

SAI. Julijos švabaitės ei-si ir augusi Marija Buddienė sudal ė, ir prašėme ji viskuo 
mums rašo, kaip čia matote, pasirūpinti, 
savo lanka visai gerai lietu- Kai mano seserys gavo iš 
viškai. Tai reiškia, kad jos teismo raštus, kad joms nie- 
motinėlė išmokė savo dūk- ko rebuvo palikta testamen- 
rą branginti savo tėvų kalbą te, tai jos tikrai pasiuto. Pra- 
ir nenutrūkti nuo lietuviškos dėjo plūsti mane ir mano 
snaude-ir visuomenės. Kad žmoną: pradėjo mums pri- 
visos tokio? motinos būtų ir kišti, kad mes motiną pri- 
tokius vaikus užaugintų! Įkalbėjome viską mums pa

likti: pradėjo visokias pa- 
! skala* leisti apie mus ir iš 
i viso pradėjo mums nervus

JI PARODĖ GRAŽŲ 

PAVYZDI
Tėvvnč rašo, kad 328 vi?jD garlinti.

SLA kuopos sekretorė, ku- Mū>u advokatas mums sa

šeimyniniu tarpusavio san
tykiu problema. Jei Tams-į 
tų ad vokatas Tamstoms tvir
tai patartu nesiskaitvti su 
seserimis. Tamsta ateity gal 
ji kaltintum, kad ii? sugadi
nęs Tamstų santykius su ki
tai? Tamstų šeimos nariais 

Žmonės turėtu suprasti, 
kad advokatas jiems gali 
patarti teisiniais klausimais 
bet negali ju gyvenimo "už 
juos gyventi“.

96 psl.

Fašizmas skelbiasi esąs "Dvidešimtojo amžiau? re
voliucija”. kuri išsiplėsianti po visą pasauli ii- padėsianti 
pradžią naujai erai. Kartu fašizmas neginčijamai yra 
nacionalinis imperializmas, nacionalinės ekspansijos po
litika. Užkariautuose kraštuose vokiečiai bando derinti 
nacionalinio imperializmo politiką su fašistiniai "revoliu
cine“ propaganda, imperialistini plėšimą teisindami karo 
būtinybe, o ateičiai žadėdami "naują Europos santvarką“ 
ir "išgelbėjimą“ nuo bolševizmo ir plutokratijos. Fašisti
nių tendencijų ir grupių buvo ir Piancūzijoje, todėl tose 
grupėse, toli gražu ne visose, fašistinė vokiečių propagan
da rado ne tik penktos kolonos agentų, bet randa ir Įranki 
dabartinei savo propagandai okupuoame krašte. Tos pro
pagandos vedamąją minti paryžiečiam? atidengė ponas 
Rozenbergas, vokiečių nacių ideologas. Jis 1940 metų lap
kričio 28 d lankėsi Paryžiuje ir dideliame vokiečių kolo
nijos mitinge Prancūzijos Atstovų Rūmų salėje tarp kitko 
pareiškė:

"Tokios ar kitokios nuomonės yra prancūzai apie sa
vo didjjj 1940 metų pralaimėjimą, vieną dieną jie turės 
pripažinti, kad vokiečių armija nugalėjo prancūzų armiją, 
bet tuo pačiu metu Vokietija išlaisvino prancūzu? nuo tų 
parazitų, nuo kurių ji pati nebegalėjo savo pačio? jėgo
mis apsiginti.

Vadinasi, mes jus ginklu išvadavome nuo žydų, bol- 
ševių, plutokratų. socialistų ir panašių parazitų "priespau-

rią jau seniai kankina reu
matas. praeitą rudeni ilgai 
turėto gulėti ligoninėje, bet 

Jis sako. kad baltieji perdaug ji atliko specialaus SLA na- 
rūko ir geria. riu vajaus pareigas — suge-
— — —===== bėjo i SLA Įtraukti bent du 

i naujus narius.
J. Tumavičienė, kaip pa

sakyta. yra ligonė ir garbin

Audre\ Bruce Currier su savo

ko. kad iie mums nieko ne 
gali padaryti. Mano seserų 
advokatas mums grasina 
"sugriauti“ testamentą, pa
duoti i teismą ir panašiai. 
Ji? siūlo mūsų advokatui 
taikytis už tam tikrą sumą. 
Mūsų advokatas mums sa
ko. kad tai mūsų reikajas ir 

I -

MANCHESTER. CONN. 

Mirė O. Lemežienė

lėraščių rinkinys, 
kaina $2.05.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

AUKOS TAURĖ, ūtasio 
Santvaro 5-Įi eilėraščių 
knyga. 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina. . . $2.-^0.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie fą "rie*rą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

Sausio 15 d. mirė Ona 
Lemežienė, SLA 207 kuopos 
narė veteranė, jos vicepir
mininkė. Lietuvių Bendro- RUDENS SAPNAI, Kotry-

go amžiaus sulaukusi mote-: kad tnes turime nusispręsti. 
ris. Jeigu ji gali organizato 
riam uždėta pareigą atlikti, Patart

i ka da’- ti. .Jis atsisako mums
kas geriau būtų pa- 

i daivti. Mums kilo mintis, 
iis susitarė su anuo ad« 

pa.
liktu- pinigus tarp visų mū
sų, vaiku Jei motina būtų 
taip norėjusi, būtų taip pali 

375 metais pirmieji lan- kusi. Jei ji to nenorėjo, tai 
gai su stiklais. 850 metais—. kam čia keisti miiusiojo no- 
grjstos gatvės. 1250 m. —j raj?
akiniai, 1325 m. — Įvesti į T i” advokatai geri pažis- 
vekseliai, 1415 m. — aP”| tami i, kartu Insia golfą, pri- 
šviestos gatvės Europoje.• klauso tam pačiam klubui ir 

: 1446 rn. — i Europą ateina panašiai. Mūsų miestas ne
vy™ išskrido privatiniu lėktuvu pirmosios žinios apie tabako į dideli*, ir visi mums sako 
iŠ Puerto Rico j Virgin salas ir: rūkymą. 1472 m.— prade- kad jie geri draugai ir jų

tai jaunesnieji turėtų jau ke
leriopai daugiau padaryti. ! • , , .

j vokatu padalinti mums
KADA KAS PRADĖTA

VARTOTI?

dingo. — nesuranda nei ju, nei j tas naudoti pirmasis forte pi 
lėktuvo. Audrey (urrier yra 700i jonas, 1520 m. —j Europą1520 m,

dos“, nuo kurių jūs patys nebegalėjote savęs išvaduoti. Ta mil- do’- Pave,dėtoja ’s milžiniš- • pirmą kartą atvežtas šokola- 
tema būtų galima daug kalbėti, juo labiau, kad fašistinėje i ko MeI,ono ,ur,°- das.
tvarkoje kalba tik tie, kurie yra už fašizmą, o visi kiti turi —------------- -------------- ---------------- ------- —
tylėti ir klausytis. Nūn, propaganda kreipiama prieš bu- J
vusį Prancūzijos režimą, kuris, beje, buvo ne be ydų. prieš kultūros klestėjimas vokiečių kardu suvienytoje Europoje

žmonos, ir tos draugauja. 
Ar Tamsta mums patar

tum pakeisti advokatą?
Sūnus

Massacbusetts.

Anglijos imperializmą, prieš Amerikos (JAV) kapitaliz 
mą. prieš žydų aukso internacionalą, prieš bolševizmą (po 
Sovietų Rusijos užpuolimo).

Kartu vedama propagando pažadais — žadama Eu
ropos Suvienyto* Valstybės, pastovi taika, naujas tautų 
sugyvenimas taikoje ir bendradarbiavime, nepaprastas

ir panašios rūšies gėrybės.
Konkreti propaganda vedama žydų persekiojimu, 

kuriems primetami būti ir nebūti nusikaltimai prancūzų 
tautos interesams. Visa propaganda vyksta, žinoma, išei
nant iš prancūzų tautinių interesų.

(Bus daugiau)

Išrašykite 

KELEIVI 

savo draugam

vės. Sūnų ir Dukteių Dr-jos 
narė, visur uoliai dirbusi, 
dosni visiem* lietuviškiems 
reikalams.

Jos karstas skendo gėlėse. 
Laidotuvės buvo gražios ir 
gausus būrvs lietuvių paly
dėjo i kapus.

Paliko liūdintys duktė El- 
la, sūnus Petras, sesuo Pau
lina Urbonienė ir brolėnas 
Bronius Lemežis.

Lietuvių klube visiem* 
laidotuvių dalyviams buvo 
suruošti pietūs.

Velionė buvo kilusi iš Že
maitkiemio kaimo. Lazdijų 
par., i JAV atvyko 17 metų 
amžiaus teturėdama, pirma 
gyveno New Britain, o vė
liau iki mirties Mancheste. 
ryje.

Duktė ir sūnus dėkoja vi
siems už gausu dalyvavima 
ių motinėlės šermenyse ir 
laidotuvėse.

Mes, likusieji gyvi. sa
kome: Sudiev, Onute! Dau
giau iau nesimatysime, laba 
dienelė ar vakarėlis jau ne
besakysime. Ilsėkis amžinai 
laisvoje žemėje.

Julija Birutienė, 
SLA 207 kp. narė

nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’ 
kaina $2.00.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas baro
nas, 117 psl.. kaina $J.5U

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina ................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5.
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl., kaina .... $10. 
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

■T *' I.
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Vietinės žinios
Saulėleidžio varsos

Vasario mėn. 22 d. vaka- tis. vidutinių davinių balsais 
re nuraudusi saulė skendo Šv. Petro lietuvių parapijos1 
už tolimu miesto pakraščių choras ir pradėjo koncertą 
Melsva prieblanda leidosi i Jie dainavo ramiai, melo- 
gatves, jomis tekėjo, ban- dingai, su Įsijautimu ir mei
lavo ir tvino. Melsvas šilkas le. Choras koncertui pasi-

Mieiai motinėlei

LIUDVIKAI BACANSKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnų Kazį Bačanską ir jo žmonų 
nuoširdžiai užjaučiame.

Stasys ir Anastazija Baltušiai 
Stasys ir Emilija Kazlauskai 
Julius Pleiferis
Česlovas ir Aleksandra Daukantai

užrašais ant io nugaros Ru- Miami mieste. Floridoje, išnuo- 
. , , f~ . • mojami kambariai su 2 lovom,sai sako, kad tie užrašai ne- jjnka vedusiems. galima naudo- 

turi nieko bendro SU kinų tis virtuve: netoli prekybinio 
raidynu. Rusų profesorius <entr<». nuo Miami Beach tiktai
Aleksiejus Oplavnikas. ku- l j "1!nucll.‘ važiuoti.

i ui • • i Veronika. Krowie>. 2440 N.W.ris veda archeologinius kasi- Miami Ha ;,:n ,2 te! m.2345. 
nėjimus prie Kukolevo baž
nytkaimio. tvirtina. kad 
prieš 2,500 metų tose apy- mėlio

(5)

V ėdy bos

ruošęs, klusnus ir kultūrin
gas Visa tai atsiekta cho
ristų ir dirigento bendrom 
pastangom laisvalaikių va- 

pradėio dygti nakties žibu- karais, nubyrančiais nuo^ 
riai. Nuotaika darėsi melan- darbo, užtikrinančio kas- i 
choliška. Žmonės pavieniai dieninę duoną. Banaitis 
ir būreliais, pėsti ir motori- Naujalis, švedas. Adomavi 
zuoti, pasišnekučiuodami ir čius, Gruodis ir Klova — 
pasidairydami traukė i Bos- tai mūsų kompozitoriai, ku- 
tono lietuvių Amerikos Pi-; rių dainas girdėjome. Ap- 
liečiu Draugijos salę. kame sieita be svetimųjų, ir niekas 
šv. Petro parapijos choras, tokių nei neieškojo, 
pasitaikinęs sol. St. Barą, Tačiau aukščiausiu šio 
rengė koncertą. Jie visi bu- koncerto dėmesiu liko sol. 
vo lietuviai.

supo ištįsusius fabrikų ka
minus telefono stulpus ir 
pro langų stiklus veržėsi vi
dun. Mieste viens po kito

EKSKURSIJA I LIETUVĄ

Yra susidariusios grupės, kurios vyksta į Lietuvą šiais 
metais birželio 7. liepos 13 ir rugpjūčio 2 dienomis.

Jei kas norėtų prisijungti prie šių grupių, patartina regist
ruotis iš anksto, nes grupių dydis yra ribotas. Gyvenantieji 
Kanadoje taip pat gali su šiomis grupėmis keliauti.

galite atsikv 
Lietuvos.

lesti s a v oiTaip pat 
gimines iš 

Dokumentų paruošimo ir ekskursijos reikalu kreiptis j

Stasys Baras, kuris Bostone! 
senokai bebuvo girdėtas.; 
Tai dėl jo publika užtvindė 
salę ir daug triūso sukėlė 
rengėjams, dėl jo buvo su-

. . ,. k x . . , keltos plojimų jūros iki dėl-Į ’
uzgi įozdintoje stalais, pn- paraudimo ir skausmo, > 
trūko sėdimų vietų, trūko dė, 0 silpnesniy ,.ankų klau. 
praėjimo takų. k ėliau atvy- jai jr kojas paleido ; 
kę, su paltais lankose, sker- darbą, nu0 kurių salė dun- 

dėjo, lyg bombonešių ardo
mas miestas.

Šis mūsų solistas simpa
tingas ir šiltas; tai pati iški
liausia laisvojo pasaulio lie
tuviu vyriškoji solo pajėga.

Žmonių antplūdi? koncer
to rengėju? užklupo nepasi
ruošusius: prie bilietų stale
lio nusidriekė eilė; salėje,

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

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

Kinija ir Sovietų Sąjungasavo siaurais vingiuotais 
tarpstaliais, stoviniavo ir 
žvalgėsi, ar nepamatys ka
me iškeltos ir mojančios 
rankos, pranešančios, kad 
atra?ta dar neužimta kėdė.
Truko prie įėjimo žmonių, Jo dramatinis tenoro balsas! spėlioti vpač dabar, kai Ki-Į plaukiantiems pasieninėmis 
kurie pasitiktų atvykstan-į akaidrus maionus ir nerimai J;™ Amūro, Argūno ir Usūro u-

Žinome, kad šiuo metu' sakoma, ten buvo apie 5.000 
Kinijos ir Sovietų Sąjungos' pasienio ginkluotų susirėmi- 
santykiai yra Įtempti. Kaipįmų, kurie viešai ir sovietų 
jie vystysis ateityje, sunku i buvo nutylėti. Rusu laivams.

............... , A , skaidrus, malonus ir nerimą i nj joje tokiacius n jiems nuiodvtu \ie- kejjanįjs. Dainoje jis galin-' 
gas ir laisvas, lyg padangėtas. Sukiuto rengėjai, šilo ir 

prakaitavo, sprausdamiesi

maisastis ir 
pačių komu-piautynės jos 

nistu tarpe. Tačiau kai ku
per kamšati su pridėtinėmis; skrod£ia debesis: jo irbu-
kėdėmis, kuriomis užpildė 
šokiams paskirtą aikštelę. 
Vargais negalais tapo Įvie- 
tinti. koncerto pradžia suvė
linta : gi nėr tą laiką nerviš- 
kesnieii klausytojai suspėjo 
prismilkyti sale melsvais ci
garečių dūmais, kurie, kil
dami draikėsi ir pilkėjo. Sa
lė supanašėjo su ant miesto 
krentančiu vakaru. Melsvai 
pilka melancholija buvo ore 
ir sėdinčiųjų nuotaikoje.

Pagaliau išsirikiavo cho
ras. ir priešais atsistojo di
rigentas komp. Jeronimas 
Kačinskas — tas muzikinio 
meno meistras ir estetas. 
Švari, daili be priemaišų 
melodija tai Kačinsko gyve
nimo rūpestis, aistra ir mei
lė. Muzikiniai tonai tai jo 
mylimieji kūdikiai, kuriuos 
jis gimdo, maitina ir vysto. 
Jis ne priemiesčių ir ne pra-

je aras; jis spindi saulėje rjuos faktus Įdomu žinoti.
Per praėjusius metus ki-

veinė turėtu būti aukščiau- ' r ai gerokai pergrupavo sa-
sioje kalno viršūnėje. Gai-į v0 karines pajėgas. Dabar 
la, ne dėl jo kaltės, jis narve; Sinkijango provincijoj prie
įkalintas. į Amūro upės vra sutelkta a-

Solistui Barai dainuojant: pje 500.000 kinu karių. Išil- 
šioje kamšatyje ir tvankia-1 gaį Mongolijos rubežiaus 
me ore, man susikūrė savo-į (rusų sąjungininkai) esama 
tiškai griaudi nuotaika: no-į dar 500,000 kariuomenės, 
rėjosi bėgti iš čia kur nors'. Tai vra 40G visos kinu tai- 
Į pusrūsio restoraną, kame; kos meto kariuomenės są- 
spygauja džiazas ir flegma- stato.
tiški veidai drebia cigarų' j įokius kinu kariuome- 
seiles ant pakreigtų piuve-į rės sutelkimus Maskva atei
nu. Norėjosi kažkokio ast-į Hepe. permesdama i rvtus 13 
raus Įspūdžio, kuris numal-; nauiu divizijų. Dabar ten v- 
šintų kylančią gėlą. Visai į ra ap;e 225.000 rasų kovo- 
nebūčiau nustebęs, jei salė-1 toju Be to. prie Amūro u- 
je kas nors būtu klaikiai:
pravirkęs

nors būtų Klaikiai i pės, Irkutsko ra jone ir Kir
ai- beprotiškai i gjZų respublikoje, ruošiami 

aerodromai lėktuvams ir ba
zės raketoms. Vladivostoke 
ir kituose Tolimųjų Rytu

moninių rajonų gyventojas:! rengėjų siekiamas pelnas 
jo vaikai nelaksto murzini, 
apdriskę ir lopyti: jie šva
riai nuprausti, sušukuoti ir 
aprėdvti. Tad koki gi sąsta
tą išrikiavo Šv. Petro para
pija ir gausi Bostono lietu
vių visuomenė, paklusni ta
lentingam. preciziniam ir i- 
mantriam dirigento mostui?
Nagi 8 sopranus, 5 tenorus,
5 altus ir 9 bosus. Jdomus 
kryžminis balsų balansas!
Manysite, kad kiekvienas ju 
tai jau maždaug solistas, juk 
kitaip negalėtu būti: negi 
toks puikus dirigentas gai
šintų laiką abejotiniems bal
sams. Ne. taip gerai tikrai 
ne: kiekvienas jų, kaip ir 
kiekvienas mes. turi viduti
ni balsą, bet jie dar turi kaž-

pradėjęs kvatotis, greičiau 
šiai pasekčiau kartu.

Kodėl gi negalima padvi
gubinti Įžangos kainos ge-; uostuose stovi 120 rusų po- 
resnės salės nuomai, —juk; vandeniniu laivu, iš jų 4C 
publikos nebūtų trūkę, ir' ginkluotų raketomis. Ta; 

pusė tos rūšies sovietų po 
nenukentėtų? Kodėl reikėjo vandeninių laivu. Aišku, jr 
rengti meninę šventę ir jon į paskirtis ne pulti Amerikai 
ateiti be iškilmių drabužio? nes pr;eg ja V jie turėtų bū- 
Argi tikrai mūsų skoniui jau: ti telkiami kur nors prie 
viskas vistiek pat: jokio
puošnumo, jokio pakilimo ..

Taigi. Koncertas pasibai-

Kamčatkos ir Kurilų salų. 
Jie dabar sudaro pavojų tik 
kinu miestams Pekinui.

gė. Sceną užėmė Šakalio or-į Nankinui ir Kantonui, 
kestras ir taip jau iš petiesS Tarp sovietų ir komu- 
traukė šokių muziką, kad ir; nistinių kinu žodžių karas 
tolimiausiame salės kampu- jau seniai vyksta. Dar 1956 
ty turėta sunkumų susikal-į metais Mao Tse-tungas pa- 
bėti. Viskas šį vakarą dar-! reiškė: ”Mūsu reikalas gra
mai susiklostė veikimui at-' žintis visas atimtas kinų sri-
bulinės nuotaikos. tis ir išplėsti mūsų galia to-

Kai palikau salę. su dau-' Ii už didžiosios rienos ribų“, 
geliu net neatsisveikinęs, j 1964 metais jis savo nuo- 
jaučiau, kad ši šaunų žie-' monę pakartojo: ”Sovietų 
mos varsų vakarą kažką Sajuntra jau labai perdaug 
brangaus, neryškiai suvokia- užgrobė mūsų žemės“, 
mo. bet mielo ir negrįžtamo Pekinas vra išleidęs trum-

ką daugiau už mus, būtent—i praradau. Jaučiausi ne iš pa geografijos vadovėli. Ja-
meilę lietuviškai dainai, pa
reigos pajutimą mums, sau.

koncerto, bet iš laidotuvių me pasakyta, kad kinai da 
grižtą?. Tik nakties vėsa,1 baltinius savo rabežius lai- 

tėvvnei ir visiems, kas tikrai niūriai apsiniaukęs dangus ko netikrais.
mano, kad tokia pareigai ir tylu? jūros ošimas pama-l Kinų-sovietų pasienyje i- 
jiems privali, nors sau ir ne-j žu grąžino mane neramiam vyksta ir daug nesusiprati 
taikintina. I nakties poilsiui ir miegui. į mii bei susirėmimų. Per pa-

Tokio tai sąstato, nedidu-j Zf. ‘skutimus penkerius metus,

linkėse kinų nebuvo.
Ir ' Pra-vda“ rašė, kad ki

nų pietenzijos Į tas žemes 
neturi jokio pagrindo. Jo? 
būtu Tolygios prancūzų pre
tenzijoms i visa Angliją, nes 
kažkada Anglija buvo Nor-: 
mandijos hercogų valdoma.:

Apie šiuos ginčus kalbant, 
reikia turėti galvoje, kad tai j 
liečia ne koki mažą kinu že-į 
mės gabaliuką. Kinai norėtų 
atsiimti redaugiau ir nema
žiau kaip 600.000 kvadra
tiniu myliu. O toks plotas y- 
ra lygus Vakarų Europai. 
Kinams ta plotą užėmus, ru
sai netektu 60'; viso savo 
aliumimaus 45' <. anglies 28 
G elektros energijos ir kt.

Taigi ne be pagrindo da
bar Maskva pyksta. Ji Mao 
režimą vadina fašistiniu ir 
jo raudongvardiečius lygina 
prie Hitlerio jaunuomenės.

Ir taip dėl susikirtusių in
teresu šių abiejų komunisti
niu valstybių santykiai taip 
pairo, kad artėja prie tiesos 
ir dabar platinamas anek- 

! dotini? šūkis: ”Visu šalių 
proletarai, išsiskirstykite !“ 

Morčius

u pusbrolio Antano ši- 
š česeniu kaimo. Siesiku 

l (mergės aps .r. jis gyve-

■f ~—
^noriščioms ištėkšti

Vedybų tikslu prašau atsiliepti 
15-65 metų amžiaus moterį, ga
li būti ir- ūkininke. Paslaptis ga
rantuota.

Petr. Kipras
121 McKinglev Avė.. Apt. 19. 
Brooklyn. N. Y. 11208.

par..
no 109 Dre-ser St.. So. Bostone 
bei jam paras., ti laiškai grįžta. 
Rodos, jis buvo ligoninėje, bet 
nežnau kurioje. Jį patį arba 
kurie apie ji ką žino labai pra- 1 
sau parašyti adresu:

Antanas Talalas.
10406 So. Indiana Avė.. 
t hieago. III. 60628.

Vėdy bųMikslu ieškau susipa
žinti lietuvę rimtą moterį nuo 
15 iki 55 metų amžiaus.

Atsiliepti: — P.O. I5o\ 533, 
Hartford, Post Office, 
Conn. 06101.

Ateik tavokaralyste
Tesinvs

Bostono
PARENGIMU KALEN DORU S

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

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

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

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

ROYAL PRODUCTS
N’orth S*a„ P.O. Box 9112

1 \»mw Imr

J I P, VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

n \
JIE

JIS. vartojo 16 savaičių, pusę mėtą, vienerius metus. 
J. Oryszeuskio paveikslai parodo, kad J-IR. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JI B. vaistai Registr. Wash.. D.C. įrašyti vaistų katal. 
REII-BLI E-BOOK. PAT. JIB. Laboratorija gauna iš JAV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimą.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui. $5.50, jei COD, dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderių reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA. 1137 So. 49lh Ave^ Cicero. III. 60650

Bet, ačiū Viešpačiui, mes ne 
šame palikti žiūrėti tik i ši liūd 
na paveikslą, nes Kristus kai 

pėmis. draudžiama naudotis, ba toliau padrąsinančiais žo- ' 
radijo priimtuvais ir siųstu-: Tiep1s gi dalykams pra-,
vais ir vežti ginklus. Jie turi. tvn ir pakeIk7e gajvas, 
Įsileisti kinų jūrininkus tik- nes atpirkimas artinasi“; ir vėl: J 
rintojus Dabartiniu metu "Taigi, pamatę visa tai Įvyks-! 
tose upėse leidžiama mau-
dvtlS tiktai kiniečiams. Į 21:28.31. Tiesa, kad dabartinis 

Žinoma, sovietai tų dar tautų suspaudimas yra tik "žy-
cara užimtų kinų žemių grą- me.s Jf vaitojimai, kurie buvo ;
zmti jie nesapnuoja ir tvir- ;rtrojo Ai yra An
tinas!. norėdami jas nuo ki-;mas. kuris turi suvaržyti žmo- 
niečių pretenzijų apginti, n i jos kerštą ir pažeminti juos
Tolimuosiuose Rytuose lan- a.nt ^?1i' ka+-J n Pasl4arv>L no'. , . . , ringi klausyti Ramyoes F^ara-
kosi svarbiausieji sovietų lystės Įstatymų, kurie tuomet 
vadai, tikrindami tenykštę; turės galios ir kuriuos visi t«.
padėti ir saugumo pasiren-. vykdyti.

cknko I Tuomet įvyks Psalmisto žo-gimus. Podgoma. Chaba-; džiai: "Siautė tautos ir svvravo
rovskr kvietė gyventojus sa-, karalystės: jis paleido savo bal-
VO krūtinėmis ginti sovietų są ir sudrebėjo žemė. Galybių
sienas, bendrauti su kariuo- ^-1?ppatT?,?_u, rn’2ĮPls- musM ~,n-

. . , bejas Jokūbo Dievas. Ateikite i
mene ll niekam neužleisti rtr matykite Viešpaties veika-1 
nė pėdos savo "senelių ir tė- lūs. kokių stebuklų jis yra pa-į 
vu nfllikimn“ • daręs ant žemės. .Jis sustabdė

■Rr^ninvoc į-omdamaclc ^ares >ki žemės krašto, trupi- Brt-zmovaK., lemdamasis na k,-]pjnj ,-r jai,žo ginklus ir 
kažkada pasakytais guanais; sudegina skydus ugnyje. Lau- 
Lenino žodžiais, kad ”nors kitę ir matykite, jog aš Dievas; 
Vladivostokas ir toli. bet jis prak,I"u?. tarp tautų ir pra-
visgi musų miestas“, ragino. 6 ]0. -Jei teis tautas ir išbars 
piliečius negailėti savogyvv-i daugelį (bedieviškų) tautų: jie 
biu ir ginti Ši palikimą.l nusikals iš savo kalaviju žag-

>r iš savo iečių piautuvu: Komsomolų Tiesa atvarai tauta pebepakels kala;ijo prie, 
tvirtino, kad kinai ruošiasi tauta, ir jie nebesilavins dau- 
Sovietu Sąjunga užpulti. Ir yia” i kovą“. — Iza. 2:4.
taip abieju saliu pvktis au-Į TaiP i^eigta žemėje il- 

1 1 gai pranašautoji Dievo Kara
lystė. maloningam Jėzui ir Jo 
šventiesiems karaliaujant, ši
tuo tūkstanties metų karaliavi- 

metu mirusieji bu.-

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus,> J •* .
vaizduojančius 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.

N.L. dabar pradeda duoti ptanešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir jeie JJ^yivių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I^SalIe—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

ga. Kinų aukštojo švietimo 
ministras kvietė studentus 
jungtis prieš savo krašto se
na nripšn ir atkovoti Žpttips mo me1u m,rus,eB bns ls oa- ną priešą n atkovoti žemes. ]en?vo Dabudinti> (Jon 5:25.28) 
kurios Senovėje pnklause | kiekvienas savo tvarkoje ir bus 
kinams, nors tai ir pareika-; pamokyti teisybės kelio. įvyks 
lautu daug kraujo.

Maskva, norėdama tan
kiau apgyvendinti pasienį. Į 
tuos Tolimuosius Rytus ga
bena darbininkus ir siunčia 
tremtinius. Jie ten visam Si
bire taiso ir naujai tiesia ge
ležinkelius ir pramonės Įmo
nes. Komsomolske per A- 
mūro upę stato didelį tiltą, 
turinti svarbiausia strategi
nės reikšmės.

Rusu propaganda Įrodi
nėja. kad kinai tenai nėra; Iza. 35:8-1 o.

taipgi garbingoji Izaio prana
šystė: "Tenai bus takas ir ke 
lias. ir iis vadinsis šventas ke
lias: juo neis sutentasis. ir tai 
bus jums tiesus kelias, taip kad 
ir paikieji nepakirs jame. Ne
bus tenai iiūto. laukinis žvėris 
neis juo ir neatsiras tenai: juo 
vaikščios tie. kurie bus išliuo- 
suoti. Viešpaties atpirktieji (vi
sa žmonija) sugrįš ir ateis i Si
ena (prie garbėje esančiu šven
tųjų įsakymų) su gyriaus gies
me: amžina linksmybė nuvaini
kuos ji: galvą: iie gaus džiaugs 
mo ir linksmybės, o skausmai 
ir vaitojimai bėgs šalin“. —

pirmieji gyventojai. Chaba 
rovske tarptautiniame mu
ziejuje yra išstatytas suak
menėjęs roplys (geležinė 
varlė) su rastais senoviniais

(Bus daugiau 
Kas domisi Tiesa, reikalauki

te spaudos veltui šiuo adresu: 
Lithuanian Bible Students 
212 East 3rd Street 
Spring Valley, III. 61362

SLA—jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS 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.

SI,A— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė 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 — Ek. 
dowment Insurance, kad jaunuofis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

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

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

t
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, IO. BOSTON Nr. 5, 1967 m. vasario 1 d.

Vietines žinios S
' Arlingtono SLA 175 kuopos 

susirinkimas
Keleivio teisiu skyriaus i

vedėja adv. Marija Švei- Jis Įvyks ateinanti šešta- 
kauskienė šeštadieniais So. dieni, vasario 4 d. 1 \al. po 
Bostone Williams Insurance pietų. Keleivio ofise. Visi 
Agency patalpose (399 nariai prašomi d ahvauti.

DĖMESIO!

Broadway) priiminės klien
tus ne nuo 1 vai. iki 3 vai., 
bet nuo 2 vai. iki 4 vai. po 
pietų.

Pabaltiečių koncertas

ulaikyti, nes jis, Moterų klubo susirinkimas ma "piešti“ muzika ir kaip 
;; j pavers rabliais nustotų Mot Klub muzikai mėgina "sugroti“ i
- ’ vertės ir giminė butų taip Fede,.acijos Bostono sk * dailininko kurini, jo spal-:

sovietų valdžios apiplėšta susirinkimas bus ši yas ir formas paversdami,
Teisėjas Robert G. Wil- į techniškom priemonėm mu.

išvežimą

įky-
nau-

reiškė:
"Aš nemanau, kad bet ku

ris asmuo už geležinės už
dangos. kuris pasirašo toki 
Įgaliojimą gal net su šypse
na veide, iš tikrųjų tai daro 
savo noru. Ten žmonės yra 
iki mirties Įgąsdinti. O jeigu 
tenai jau yra tiek laisvės, 
kaip norima skelbti, tai kas 
sulaiko tą asmenį atvykti 
čia ir tuos savo 20,000 dole- gėles

Pa” tone).
skaitys paskaitą tema ”Jau- 
nirno religinės kryptys“, bus' 
ir meninė programa. Susi
rinkime dalyvauti kviečia- ’ 
mos visos, ypač jaunesnio
sios kaitos, moterys.

Valdyba

Simu.

COSMOS PARCELS 

E X P R E S S CORP. 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 1(1 iki 7 p p. 
Tel. AN 8-2712

S. Michelsonas
I
i Jūra Galins tė, inž. Broniaus ir 

SLA 359 kp. susirinkimas Irenos Galinių duktė, yra baigu-
Kuopos metinis susirinki- si 80810,10 stale Co,le«e ir nuo 

mas Įvvks sekmadieni, vasa- 1966 my rugseJ° men- mokyto-
Primename, kad kitą rio 5 d. Įprastoj vietoj —A- iauia ^irl s Latin School Bos- 

antradieni, vasario 7 d. Jor- nestos bute. 8 Mayhevv St., tone-
dan Hali salėje bu? Pabal- Dorchestery. Pradžia 2 vai Jūra. gimusi Nidoje, Klaipėdos 
tiečių D-jos koncertas, kurio popiet. Visi nariai raginami krašte, su tėvais Į Bostoną at- 
programą atliks iž.vmus es- dalyvauti ir ta proga sumo- vyko 1949 metais. Ji baigė Bos. 
tų tenoias Naon Po»d. kėti nario mokesti. Atsives- tono lituanistinę mokyklą, pri-

Pradžia 8:30 vai. vak. kitę ir naujų narių. į klauso National Honor Society.
Visi tos draugijos rengia

mi koncertai yra aukšto me
ninio lvgio. toks bus ir šis

Padėka

Už pareikštas užuojautas,!
pinigusir

Valdyba kolegiją baigė, būdama dekano 
sąrašuose. Yra skautė akademi-

suaukotus
riu pasiimti?“ Lietuvių Fondui mūsų bran-i į, kitus Rusijos okupuotus

Ir taip Pinigai buvo palik- gaus Vyro ir tėvo a. a. Albi- 
i ti teismo žinioje. no Karoso vardu, o ypatin-
1 Sovietu Įgaliotas advoka- gaj už nepaprastą nuoširdu- 
Į tas is Xew ’Yorko žadėjęs mą esame dėkingi visiems)
dėti nastanpų. kad tas Mikė- draugams ir pažistmiems.
no giminaitis čia atvyktų. „ » .

Karosu seimą

kė ir priklauso Lietuvių Studen-
Jūrų skautijos šventė

Vasario 4 d. Bostono Ne
muno tunto skautės ir skau- 

atva-
koncertas. todėl būtinai i ji Skautų vadų suvažiavimas tų Sąjungai.

Atlanto rajono skautų va- Jūra Galinytė yra susižiedavusi i ^a^ Jen£ią Klaipėdos
Naujas šimtininkas

Ona ir Pijus Vaičaičiai, 
gyv. So. Bostone, per Lietu
vių Fondo Bostono skyriaus 
narį Bronių Uteni Įstojo i 
Lietuvių Fondą 
$100 Įnašu.

das S. Bobelis šaukia visu į su Kęstučiu Mikoniu. dr. Bro- i ^ax 9 a _Lietu\os Nepii- 
rajono tuntininkų. tuntinin- niaus ir Genovaitės Mikonių sū- į klausomu bes paskelbimo

Skautų tėvu komitetas

Dabartini skautų tėvų ko
mitetą sudaro šie asmenys: 
pirm. Henrikas Gineitis, vi- 
cepiim. Meila Žiaugrienė,

nariu su vasario 
i Conn.

kių ir tėvų komitetu atsto-i num. kuris šiuo metu atlieka; minėjimą, kuris Įvyks Lietu- sekr. Juozas Kuncaitis, ižd. 
vu suvažiavima. karinę prievolę Alabamoje. v ių Tautinės S-gos namuose,, Jonas \ enckus, narė Ona

c ~ - '484 East 4th St., So. Bosto- Bačanskienė
£U\azia\imas įvyks S. m. Vestuvės Įvyks šių metų ba-i ne Pva<|žia 6*30 vai vak 

5 d. \\ aterbusy, landžio 15 dieną.

kraštus

Pristatymas greitas ir
garantuotas 

i i
į 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. Vaičaiti*

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

j p e d i n i s 
OPTOMETR1STAS

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

447 BROADWAY 
’Smilh Boston. .Mass

•♦e#*##**#****#######**#####**#**#*

br,
TEL. AN 8-2124

. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

♦e#*##**#*#*#*#*#****##**#*#**##**

Tunto štaba sir Tėvų ko
mitetas visus maloniai kvie
čia atsilankyti, praleisti ke
letą valandų jūreiviškai 

j Praeitą trečiadieni Suf- ’ skautiškoje nuotaikoje, pri- 
i folk Probate teisme Bostone ‘ siminti tradicinį Morės jo- 
i buvo sprendžiama byla dėl j marką Klaipėdoje, pasivai- 
j $20.000 C. Mikėno iš So.1 sinti jūrų skaučių gamintais 

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ Bo5tono palikimo, kuris bu- kepsniais ir kavute.

TRANS-ATLANT1C TRAVEL 
SERVICE

ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiuli, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
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 ix 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 SĄŽININGAT 
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 Mest Broaduay, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FDEL CO.
* 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
* VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvot {liejimas
* Nuolaida, mokant grynais už burnerj
• 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 FDEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

Neleido išvežti pinigų

Pavaduoja tuntininkų

Bostono Žalgirio tunto 
tuntininkui Česlovui Kiliu- 
liui išvažiavus Į Argentinoje 
vykstantį Jaunimo Metų už
darymą, ji pavaduoja ps. 
Romas Bričkus. 94 Ocean

<.

vo užrašytas giminaičiui 
Lietuvoje ir sovietų pasam
dyti advokatai stengėsi tuos 
pinigus išgauti ir išvežti Lie
tuvon.

Lietuvos Konsulatui toje 
bvloje atstovavo Lietuvos 
garbės konsulas Bostone ad- V SPORTWEAR
vokalas Antanas O. Shall- 119 Braintree St.
na, siekdamas to palikimo* Union Sąuare, Allston, Mass.

Nemuno Tunto Štabas 
ir Tėvų Komitetas

REIKALINGOS SIUVĖJOS
moteriškų drabužių, siūti jų da
lims ar ir visam drabužiui.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę ir sveikatą. 
389 Broadway, So. Boston.

'telefonas: 268-6030

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 

yra vienintelė oficiali įstai-St.. Dorchester Mass.. telef
265-6052. Visais tuntą lie-j į,Worce.ter'y, kuri 
čiančiats reikalais prašome į ,luntiniu, iie,io s Wc. 
kreiptis 1 jį.

Č. Kiliulis grįš apie vasa
rio 19 diena

siunčia
i ’-V..—

terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- čia kai*

Ketvirtis & Co.
—JEHELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
!! Rūpestingai taisome laikrodžiai. ; i 

žiedus, papuošalas

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

X Dažau ir Taisau 1e -a
* Namus iš lauko ir viduje, s
t Lipdau popierius ir taisau,- - - - - «, i- -1 - t viską, ką pataisyti reikia,

bama lietuviškai, p a tar nau- > Naudoju tik geriausią
jama greitai ir sąžiningai, * 
Siuntiniai nueina greitai ir * 
tvarkingai. t

Čia galima gauti įvairiau- J 
šių importuotų ir vietinės * 
gamybos medžiagų ir kitų

Įdomi dail. R. Viesulo

paskaita Kultūros klube

Praeitą šeštadieni Bosto
no Lietuvių Kultūros klube 
dail. Romas Viesulas skai-, 
tė paskaitą apie naujausias daiktų, tinkamų Lietuvoje,

, šių dienu meno kry ptis ir 
ieškojimus, pailiustiuoda- 
mas tai pavyzdžiais. Esą, 
dabar nyksta buvę visiems 
aiškūs skiriamieji tarpai 
tarp tokių meno sričių, kaip 
skulptūra, tapyba, muzika, 
tad net sunku kartais apibū- 

;; dinti. kuriai meno šakai vie-

labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

nas ai- kitas kūrinys pl ikiau- { 
eunku ji ir Įvertinti, nes »so.

visa tai yra perdaug nauja. •
<i Dailininkas pademonstravo ♦ 

ekrane pavyzdžius, kaip { 
dabar menininku vra bando- •

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM
598 Brnadway 

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

i♦
t i t i
J«į
♦t

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hili Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

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 TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 V AL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVĖ
(30DY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j

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

Televiziją 
; ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 £. Sisht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

>SOS«9BOS00SOO90S«OSOSieCt<

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
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.

3271000
COVEUEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptua ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pfaarm.

S82 a W. Broadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

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

AJ.NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd> 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

SariainkM N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Monre Dažai 
Popieros Sienom*

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys narnami

Reikmenys plumberiams 
Visokie reležiea daiktai


