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Vietname karo ugnis vis 
plečiasi. Kuo tai baigsis?
Praeitą savaitę būta didesnių mūšių. Komunistinės 

valstybės kolkas protestuoja tik žodžiais, bet žada ir pa
galbą. De Gaulle ir U Thant siūlo derybas. Wasbingtonas i 
svarsto, kas toliau daryti.

Praeitą savaitę buvo rašy- j paskirtas dr. Pham Huy 
ta. kad komunistų partiza- Quat. kilęs iš Š. Vietnamo, 
nai užpuolė amerikiečių ; kui iam ir budistai pritaria. 
Pleiku stovyklą ir kad ame-: Gal jo vyriausybė bus pasto- 
rikiecių lėktuvai, už tai at- • vesnė.
keršydami iš dviejų kaitų 
supliekė šiaurės Vietnamo 
karines stovyklas ir kitus 
karinius taikinius- Tai buvo 
vasario 6 ir 7 dienomis. Po 
to JAV pareiškė, kad jos ne
siekia išplėsti karo. bet tik 
atsako taip. kaip buvo 
klausta, tai yra—už kumštį 
irgi kumčiu.

Raudonoji Kinija. Sovie
tų Sąjunga ir Šiaurės Viet
namas, aišku, pareiškė dėl 
to protestus, vadindamos 
JAV veiksmus didžiausia
provokacija. karo * XX --1 -• *iSSSuzvi-

Prancūzijos prez. de 
Gaulle kviečia baigti Viet
namo ginčą prie derybų sta
lo- Popiežius išleido atsišau
kimą. kviesdamas irgi prie 
taikos. Jungt. Tautų genera
linis sekretorius U Thant 
kviečia abi puses iš kovų 
lauko eiti prie konferencijos 
stalo.

Washingtono Baltuosiuo
se Rūmuose eina pasitari
mai. kas toliau daryti: ka
riauti ar derėtis. Kito kelio 
nėra. Aplamai, yra neleng
va vieną ar kitą kelią pasi
rinkti, ir kuris bus pasirink-mu. Sovietų S-ga ir Kinija, 

sako. padėsiančios š. Viet
namui. jei JAV vėl jį puls- Krašte yra ir vieno ir kito ša-

Sovietijoje, Vengrijoje.
Indonezijoje ir kt. sureng
tos demonstracijos prieš 
JAV ir daužytos JAV įstai
gos.

Vasario 11 d. didesni ko
munistų daliniai vėl gana} "~‘-
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Massachusetts gubernatorius John A. Volpe pasi rašo deklaraciją, skelbiančią \ asario 16-ją Lietu
vos respublikos diena, dalyvaujant Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus delegacijai. 
Iš kairės į dešinę —Ona Ivaškienė, adv. John &rigalus. Felicija Grendelytė, Lietuvos garbės 
konsulas adv. Anthony Shallna ir Antanas Mat joška.

Valst. sekretorius Šen. Ed. Kennedy
ir Vasario 16-ji apie Lietuvą

Mirė prof. Jonas 
Šimoliunas

Sergantį valstybės depai- Vasario 16 d. kongrese Vasario 
tamenfn spLrotnriu Rusk na- nevienas atstovas ir senato- \\ is.. mirė
vaduojantis George W. Bali rius Pasakė Lietuvai skiltą moliūnas. gimęs 1878 m. ge- 

kalbą. Mass. senatorius Ed- gūžės 21 d- Maldučionii 
ward Kennedy šitaip kalbė- valse.. Panevėžio apskr. Ve 

... jo: • lionis buvo statybos ir hid-1
Rajeckui ia»tą, kultame pa- "Prieš 47 metus Lietuva rologijos inžinierius. profe-Į 
brėžiama, kad beveik prieš atgavo nepriklausomybę po sorius. savo gausias žinias' 
25 metus Lietuva buvo ne- ilgiau kaip 100 metų truku- žodžiu ir raštu perdavęs di- 
teisėtai prijungta prie So- sios kovos su Rusija. Šitas deliam jaunų inžinierių 
vietų Sąjungos, bet jos žmo- laimėjimas dar labiau šu

11 d. Racine, 
prof. Jonas Ši-

tas, šiandien dar nežinoma i 16_gįos proga al. kalbą. Mass. senatorius Ed- gūžės 21 d- Maldučionių
Krašte yra ir vieno ir kito ša-1 T , 5
lininkų.

Riaušes del kalbos 
Indijoje

siuntė Lietuvos atstovui J-

skaičiui.
Indija — tikras kalbų Ba-! ni dvasia ir troškimas gy- stiprino taikos ir laisvės Velionis___ . , , ' I A- — — 1 — «-“■ 1 I— — — — — — — — — A . . — — I 

smarkiai puolė 
teroristai išsprogdino
kur *4 buro^užetsti ir aok 40<'' visų KyventoW <aPie ka<i vyriausybė, gerb- "Tačiau 1940 m. šita kles- 
20 karių žuvo po griuvę- -19?. miIi°n9> kalba hindu dama tautinio apasprendi- tinti demokratinė valstybė

, o Ouinhone! .T«n Jįalb.ama ,aJ’ie, venti laisvėje ir nepriklauso- troškimą tvirtoje tautoje, i visuom
Jgdino ameri-. ka,l?« >? « b’ ? mybėje neužgeso iki šiol; f“? k°™jo įsitikinusi nuga-i vainos,
maii narna 13 *a°iau paplitusios. Apie , Ietį caro režimo priespaudą, jaunysl

buvo ir veiklus 
dsuomenininkas. dirbęs į- 
airiose organizacijose nuo 

jaunystės dienų, jis ir Vil
niaus Seimo dalyvis.

Nuo 1949 m. iki 1960 m.
siais. Kitą diena daugiau kal.ba’ todėl Pagal 19_50 mo teises, atsisakė pripažin- vėl buvo komunistų paverg-Į jis vadovavo Pasaulio Lietu- 
kaip 160 JAV ir P Vietna-i konstituciją 15 metų ti prievarta Įvykdytą Lietu- ta- vėliau nacių okupuota, o vių Inžinierių ir Architektų
mo lėktuvų bombardavo Š. oficjali kaJba palikta anglų.'vos jjungimą j Sovietų Są- po to vėl sugrįžo sovietų, S-gos valdybai ir buvo tos
Vietnamo karines stovyklas, ° ia.J~ inf aigi šie- jungą jr šitokio nusistatvmo ' ie&psta\ imo priespauda, 

met oficialia kalba tapo hm- J —
du kalba.ir ginklų sandėlius.

Šis savaitgalis buvo palv- Tam priešinasi kai kurių įsitikinimą, kad
ginti ramus, bet sekmadie
nį komunistai vėl pradėjo 
smarkiau puldinėti.

bu šalininkai
Dėl to jau kilo kruvinu; 

Praėjusią savaitę buvo riaušių Madras. Kerala ir 
pasklidę gandų, kad į Šiau-į kitose^ valstybėse. kur dau- 
rės Vietnamą pagalbon žy- guma kalba ne hindu kalba.
giuoja kiniečių ”savano-
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tebesilaiko iki šiol ir reiškia Tod5^ beveik 3 mil. lie- 
T. . tuvių uz geležines uždangos,

ie uvos Augiau kaip milionui lietu-
irkitų plačiau vartojamų kai- žmonių noras atgauti laisvę yj kilmės amerikiečių

i pagaliau laimės.

Kelios dešimtys žmonių yra
riai“. bet vėliau tie gandai i užmuštų, daug sužeistų. Ke
buvo žinių agentūrų dar pa
neigti.

P. Vietname vėl vyksta ir 
politinės permainos. P- Viet
namo ministeriu pirmininku

Frederick Carson. iš Kennedy 
aerodromo New Yorke pakilusio

li žmonės protestuodami su
sidegino-

Penki Indijos ministeriai 
pareikalavo, kad kur mažu
ma tekalba hindu kalba, pa
likti anglų kalbą dar tol. kol 
žmonės norės. bet. pirminin
kui Shastri su tuo nesutikus, 
du iš ju atsistatydino.

Nesusipratimų dėl kalbos 
bus dar daugiau.

Laivų krovėjai vėl 
dirba

Baigėsi 33 dienas trukęs 
rytų uostų laivų krovėjų 
streikas. Šiaurės Atlanto 
uostuose laivai vėl iškrauna
mi ir pakraunami, bet Pie
tų Atlanto ir Gulfo uostuose 
dar tvlu — ten dar nesusi-.

Veteranu administracijos pirm. 
William J. Driver įrodinėja se
nato komisijai, kad nėra reika
lo uždaryti 14 veteranu ligoni
niu. O krašto apsaugos minis, 
terija sako. kad mokėti tose ma-

tūkstančiams lietuvių sovie
tų kalėjimuose ši diena ne
gali būti džiaugsmo diena.
.Ji vra diena, skirta vilčiai! *y

i grąžinti i Lietuvą taiką.
"Nežiūrint visų tų sunku

mų Rietuvių tauta niekada 
nenustojo troškimo ir vilties 
būti laisva. Todėl labai pri
dera. kad mes. Amerikos at
stovai kongrese pareiškia
me jai savo didelį susižavė
jimą jos nenugalima dva
sia. jos laisvės ir nepriklau
somybės idealais ir viltim.“

Daugiau kaip 900 laivu P» ■“#’ dol*ri“s
laukia ištuštinami. Užtruks brangiau, ki dideles. modernia

gen. Nguyen Khanh.

sąjungos garbės narys-
Palaidotas vasario 15 d. i 

Šv. Kazimiero kapinėse Chi
cagoje.

Is Bostono i laidotuves 
buvo nuvykęs inž. Vytautas 
Izbickas. atstovavęs Bosto
no lietuvių inžinieriams.

Plieno darbininkų
vadas pralaimi

Plieno pramonės darbinin
kų unijos nariai vasario 9 d- 
linko savo vadovybę. Kol 
kas tėra žinoma 3.300 sky
rių paduoti balsai, dar trūks
ta 300 skyrių balsų. Iki šiol 
žinoma, kad už A bel paduo
ta 248.702 balsai, o už da
bartini prezidentą McDo
nald 236.149. Taigi dabar
tinis unijos vadas McDo-j 
nald. kuris unijai vadovauja 
nuo 1952 m., balsų gavo ma
žiau. negu jo varžovas, da-;
baltinis unijos sekretorius![)arbieČiu UUVersti 
Abel. Teisybė, dar dešimtos 
dalies skyrių balsai nesu
skaičiuoti, bet vargu tie bal
sai benusvers svarstykles į 
McDonaldo pusę.

Gub. John A. Volpe skelbia 
Lietuvos respublikos dieną

THE C0MM0NWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BY UIS EXCELLENCY
JOHN A. VOLPE.

GOVERNOR
A PROCLAMATION 

1965
VVHEREAS, Americans of Lithuanian descent and those of Li

thuanian lineage troughout the free world on Tues- 
day, February 16. will observe the forty-seventh 
anniversary of the independence of Lithuania. and 
pay tribute, as well, to theii brethren and kin who 
cannot speak for themselves in their enslaved home- 
land in their yearnings for iiberation ;

WHEREAS, They will bring into l'ocus the plight of a Baltic 
country u hose language is helieved to beYhe oldest 
of the living languages, whose people once lived 
proudly under the banners of freedom and liberty, 
and whose existence no;v is stifled by Soviet ru!e 
and oppression; and

VVHEREAS, In our course of its long history, Lithuania has 
experienced times of grandeur and times of misery, 
a milestone in her achievements occurring on Feb
ruary 16, 1918, when she threw off more then a 
century of domination by czarist Russia and adopted 
a Declaration reaffirming her position as an inde
pendent demoeratie nation; and

VVHEREAS, Lithuania went on to flourish in progress and world 
prestige, and continued in ascendency until June» 
1940, when Soviet troops, seizing upon the opportu- 
nities created by International crises, re-entered 
the country and started its downfall and suppression 
as a political entity; and

VVHEREAS, The people of Lithuanian origin or descent have 
helped this coutry to establish its independence and 
then contributed their share in the development of 
its natūrai resourses, industry and life; and _

VVHEREAS, In Massachusetts, as in other States, we joint with 
all Lithuanians on February 16 in support of their 
activities to provide hope for those in Lithuania. 
in recognition of their wc.rk to bring about a re. 
birth of freedom in Lithuania, and in prayer that 
the Republic of Lithuania will again rise to its 
rightful place among the nations of the world.

N0W, therefore. I, JOHN A. VOLPE. Governor of the Common- 
uealth of Massachusetts, do hereby proclaim February 16, 1965 as 

REPUBLIC OF LITHUANIA DAY IN MASSACHUSETTS
and hereby reąuest all people of this Commonvvealth 
to joint with our neighoors of Lithuanian ancestry 
and descent in the hope and prayer that liberty 
and freedom will again be theirs to celebrate on 
Independence Day with its complete connotation 
and glory.

GIVEN at the Executive Chamber in 
Boston, this eighth day of February, in 
the year of our Lord, one thousand ninc 
hundred sixty_five, and of the Indepen
dence of the United States of America, 
the one hundred and eighty-ninth.

(Seal) (s) John A. Volpe
By his Excellency the Governor

Kevin H. VVhite
Secretary of the Commonvvealth

GOD SAVE THE COMMONVVEALTH OF MASSACHUSETTS

( dėl aviacijos politikos. Mat. 
; darbieciai nutarė nestatyti
savų lėktuvų, bet jų pirktis

■ JAV. nes tai daug pigiau at- 
Anglijoje darbo partija į sieina. Prieš tai protestavo 

parlamente teturi vos kelių ir lėktuvų dirbtuvių darbi- 
balsų daugumą. Jau kelis ninkai, o konservatoriai ma- 

Sovietų S-go» min. pirm. kartus konservatoriai buvo nė, kad čia yra proga vy-
Kosvgin grįžo ii Kinijos ir įnešę nepasitikėjimo pasiū- riausybę nuversti, bet tai ne- 
kt. Azijos valstybių, ir da- • lymą. bet vis pralaimėjo. pasisekė: už pasitikėjimą

dar nepavyksta

bar Maskva svarsto, kaip pa-

ir virš vandenyno sprogusio lėk- savaitės. kol tai bus padary- se figoninėse galima suteikti ge- Pietų Vietnamo ”stiprus“ vyras dėti Šiaurės Vietnamui.
tuvo kapitonas. ta. resnę pagalbą ir pigiau.

Wilsono vadovaujamai vy- 
Paskutinį kaitą jie pasiū-, riausybei parlamente balsa- 

lė pareikšti nepasitikėjimą I vo 306 prieš 301.



Pudants ar»Trs3

Lietuva turi būti laisva!
VISIEMS LAISVOJO PASAULIO GEROS VALIOS 

LIETUVIAMS!

Prieš dvidešimt penkerius metus buvo dar kaną už
pūstas Lietuvos laisvės žiburys. Jį užpūtė tautų ir visos 
žmonijos laisvės priešai rusai bolševikai.

1940 metų birželio 15 d. j ramią ir taikią Lietuvą 
klastingai įsiveržė sovietų bolševikų tankai ir žiauriai nu
traukė Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siūlą.

Todė- šioji Vasario 16-ji. švenčiant 47-tąji Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo minėjimą, mums visiems 
yra yp: tingai skaudi ir tragiška. — tiek pavergtos Lietu
vos broliams ir sesėms, lygiai tiek mums, visame pasaulyje 
Išsklaidytiems lietuviams- Lietuva jau 25 metus yra nelai
minga vergė didžiojo laisvojo pasaulio priešo—bolševiz
mo. Kokia tai baisi 20-jo kultūringojo amžiaus gėda!

Šie 1965-ji metai tebūnie lietuvių tautos neužpelnyto 
liūdesio ir tragedijos metai. Visi šios 25 metų vergijos su- i 
kakties minėjimai tepraeina visame laisvajame pasaulyje 
tos didžios t ra eldijos ženkle. Nuoširdžiai parodykime 
laisviesiems, ko e dar nepažįsta rusiškojo bolševizmo, 
koks baisus yra jo purvinasis batas, klastingai tykojantis 
sutrypti visą dar likusį laisvąjį pasaulį.

Lietuvos miškai, pelkynai, gojeliai ir laukai slepia 
tūkstančius Lietuvos laisvės kovotojų partizanų nežinomų 
kapų. Jie mirė didvyriškai už savo tėvynės laisvę ir už sa
vo tėvų ir protėvių tikėjimą. Jie nemirs ir gyvens per ne
baigiamus amžius mūsų ir visų ateinančių lietuviškų kartų 
širdyse-

BGSTvtl

įsižiūrėkite gerai į tą žemėlapi ir pamatysite, kaip raudonoji Kinija siekia savo 

replėmis suspausti visą pietryčiu Aziją.

N r. 7 1965 m- vasario 17 d.

Prez. Johnsono „didžioji
visuomenė“

-Johnson, tapęs į negali įvykdyti visų šių pro- 
ridentu. ieškojo gramų be valdžios išlaidų

Lyndon
JAV prezidentu, ieškojo į 
tinkamo šūkio išreikšti savo padidinimo, 
tikslui užtikrinti Amerikos Bet mes visa tai galime 
žmonėms geresnę ateitį. padaryti, sako prez. Johnso- 

Vienu metu, jis manė. kad nas. nes mes pasiekėm de- 
žodžiai "Better Deal". paly- fensyvinės militarinės galios 
ginus su senu Roosevelto laipsny kuri yra didesnė nei 
”Xe\v Deal“. galėtų irgi ge- kuri kita militarinė galia 
rai nusakyti jo progiamą. pasaulyje, pakankama nu- 
Vėliau atėjo "Karo prieš kreipti atominį karą taip. 
skurdą” programa, bet, nors kad mes galime pradėti ma- 
ji ir buvo gyvybine prezi- žinti masines išlaidas ka- 
dento filosofijos dalimi, ji riuomenės tikslams ir jas in- 
r.eapėrnė jo visos filosofijos, vesiuoti mūsų žmonių atei- 
Dabar. atrodo, jis nutarė, čiai ir kitų žmonių neturtin- 
kad tai. ko jis savo kraštui guose kraštuose gerovei.. 
nori, gali būti geriausiai iš- Tiek kiek prezidentas 
reikšta žodžiais "Didžioji galės pasiekti savo tikslu, 
bendruomenė”. Prezidentas liek Amerika galės daugiau 
Johnsonas vartojo šiuos žo-. teikli didesnę ir efektinges- 
džius beveik kiekvienoje sa- nę paiamą užsienio kraš- 
vo kalboje ir spaudos konfe- tams 
rencijoje.

Ką ši frazė jam reiškia?
Ji tikrai nereiškia naujos 
pasaulio tvarkos ir neduoda 
pavyzdžio kitoms tautoms

A.C.N.S.

1964 M. ŽYMIAUSIOS 

ASMENYBĖS

Visuomenės nuomonių ap
žado išpildymą, kuris buvo klausinėjimo Gallupo insti- 
išreikštas ‘ Nepriklausomy- '■mLas m- paskelbė šiuos 
bės deklaracijoje prieš dau- labiausia savo darbais atsi- 

O dėl rusų kolchozininku tys nenusižudė ir patys ne- geriausiai gali žinoti., kas gelį metu. Jis jaučia, kad be žymėjusius asmenis: JAV 
sirėdvmo ar anavo .Toknh. įvažiavo į Sibirą mirti? tai padarė, irtų žudikų var-, šio Amerikos sapno išsipil- L Johnsonas.

dus gali savo spaudoje pa- dymo. JAV negali ir nega- t huicnii.is. Lisenhouens, 
skelbti. Argi jiems, tokiems lės išlaikyti savo pažadų ir
visažinojimo specialistams., pareigi;, kaip didžioji pa
būtų taip sunku gauti tas ži- šaulio ‘ galybė. Amerikos 
nias is Lietuvos ar net Mask- vaidmuo ir įtaka pasaulio 
vos draugu, kurie tuos žudy- reikaluose, jis sako savo 
mų reikalus kruopščiai tvar- tautiečiams, didele dalimi 
ko? t priklausys nuo pasisekimo

Stalino jau nebėra. Ko da- ar nepasisekimo šio didelio teris. tikrai nežinoma. Gal 
bar bijote? Prašnekite ir a- naminio susitvarkymo. tik tuo. kad suskaldė savo 
jusius darbelius! "Didžioji bendruomenė“ respublikonų partiją..-
pie savųjų žudikų isgarsė- prezidento galvoje vra JAV. Kiti asmenys, apie ku

kai iose rasinė kova yra pa- riuos buvo daug kalbėta ar 
ISTORIJA BE STALINO keista rasine lygybe* įstaty- rašyta buvo: Richard Nix- 

me ir civiliniame gyvenime, on. Hubet Humphrey. Harry

jų kartais ir guminius batus rų ir net vaikų išvežimo į Si- 
užsimauti. (Viena moteris birą. kur jų dauguma žuvo? 

Neapmatomi šaltojo Sibiro plotai yra ištisi lietuvių ' ir toje nuotraukoje dėvi ba- Juk kas nors turi būti dėl to tai 
ii- kitų sovietų pavergtų tautų kapinynai. Nekaltas kraujas' tebus su guminiais padais), kaltas, nesgi šie žmonės pa- žioj 
ir išbalę kaulai šaukiasi dangaus keršto!

- - .- - - i . - ne L •• i apsirėdymo ar apavo Jokub-Žtaurus sovietiniai okupantai per 25 okupacijos me- , . . j
...... .- a. • a * j v į ka geriau jau tylėtų. Čia pat

tus išžudė zym., I.etuv.ų tauto. dal,. Į Amerikoje yra šimtai liūdi-,
Bet likusieji dar gyvi okupanto pavergtieji mūsų i njn^U- kurie tuos rusų so- i 

broliai ir sesės savo širdyse viltingai nešioja niekada ne- ' iltinius kolchozininkus yra 
užgęstantį Lietuvos laisvės žiburėli, vilti, pasirvžimą ir mat£ ne fotografijoje, o tik- 
begaliniai didį tikėjimą laisvei. ' -----— :ne tik vyžas ar nagines, bet

Šie mūsų tėvynės vergijos 25-ri metai tebūnie mūsų buvo taip apdriskę ar lopas 
nepalaužiamo ryžto, vieningumo ir didelės dvasios stipry- ant lopo margai sulopyti, 
bės metai kovoje už Lietuvos išlaisvinimą iš bolševikinės kad paskutinis nepriklauso-• 
vergijos mos Lietuvos ubagas prieš i

juos atrodė dar "buržujus*4- į
Brokai ir sesės lietuviai! Kuriame tik pasaulio toly

bės kamr. * mes begyventumėm, vieningai sujunkime drau 
gėn s?-o lietuviškas širdis, protus, darbščias rankas ir 
savo sielas vieninteliam kilniausiam mūsų tikslui — Lie
tuvos laisvei!

IRCHRUŠČIOVAS 
KIAULĖ

(E; N. Chruščiovui 1964
Antrojo pasaulinio karo žymus

ralinė

Nesigailėkime jokios aukos — nei piniginės, nei mo- J^tų vasarą viešint Stock- 
. . v .. .. .. . -, r hoime. gatvele buvo paleis-es, nei .savo darbų sitar, diczujam ti.vs.u,. kįau]ė chruščiovo ka

Kodėl mūsų Bimbos. And
riuliai ir visa jų gengė apie 

niekad iki šiol neprasi
žioja? Mums atrodo, kad jie

IR CHRUŠČIOVO

sekti. Priešingai, jam šie žo
džiai reiškia Amerikos pa-

Martinas L. Kingas, Rober
tas Kennedy. Goldvvateris, 
evangelistas Billy Graha- 
mas. dr. Albertas Schwei- 
tzeris ir popiežius Paulius 
V’T __ ič v-iczi 1rt vvm▼ X .   ict ▼ z. v ▼ jr *

Kuo pasižymėjo Goldwa-

S. Truman, Henry Cabot 
Lodge, J. Edgar Hoover. 
George Romney. Robert

Zvezda“ pranešė apie nau- jaunųjų piliečių švietimas McNamara. Edward Kenne- 
narasadm. Draper L. Kaoffman jaj ruošiamą antrojo pašau- gali eiti kartu su vis dau- dy. Nelson Rockefeller. Ro-

kur ekonominės galimybės 
(E) Maskviniai laikraš- yra garantuotos visiems 

čiai ’’Pravda“ ir "Krasnaja žmonėms, kur visų mūsų

Gėdingo* bolševikinės niekivbė, .ukaktie* akivaiz- rikatura. Po kelių mėnesių Annapoli. karo laivy- linio karo istoriją. Ją numa- giau specializuotos ir auto- raM Reagan. Dean Rusk.
no akademijos viršininku. tomą išleisti karo pabaigos matizuotos visuomenės rei- Chet Huntley. Lnarle nedoje šiais metais būkime dosnūs kaip niekada pavergtos susekta, kad tai atliko Šve-

Lietuvos laisvinimo reikalams. di> P^etė.. latvių tauty-
bes. 80 m. amžiaus \ iji Po-

Jokia auka pavergtai Tėvynei nėra didelė! jj aiškino, kad tai nebu-
Lietuva vėl turi būti laisva ir nepriklausoma valstybė! v£s Šposas, bet politine de

monstracija ir protestas
Visu pasaulio lietuvių širdys tetusijungia šiais metais pj jeį Latvijos okupaciją- 

į vieną didingai ir ryžtingai plakančią širdį — Lietuvos Teismas "nusikaltimą“ pa- 
prisikėlimui!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
i laikė ramybės trukdymu 
miesto gatvėse ir Polis nu
baudė 50 kronų (10 dol.) 
bauda. Vėliau minėtoji 
kiaulė buvo pasiųsta į švedų 
skerdyklą, ir pagal įstatymą 
V. Polis tui ėjo teisę įsigyti 

, . .. , . tos kiaulės 27 kg. Dabar, kai
^aiP ’.rl^a!j1; . 5°^ Chruščiovas jau nuverstas, 

nuoti auxą leido įdėti i savo kjauĮg paskersta, ir panelė 
la kianti, aš niekaip negaliu pojį3 sumokėjo pabaudą. 

Vilnies redakcijos šulas suprasti. Juk tai komunisti- 'Washin<rton Post žo- 
nė propaganda pagal jo su- džiais visas jncidentas lai-
dūlėjusį protelį . kytinas oficialiai baigtu.

Nėra ko stebėtis, kad Jo-
............  kubka to negali suprasti, nes pacirūpins
neišmetėte jo galva ir menkesnių daly- Į ° KAS PASIRO
pažiūrėkite kų nesumala. Mums visai KAD JUOS NUBAUSTŲ?

Kas kitur rašoma
JOKUBKA IR 

KLIEDI

VĖL

S. J. Jokubka Vilnies nr. 6 
rašo:

”Kai kurie vilniečių grei
čiausia gal skaitote ir "Nau
jienas“. Jeigu
perskaitę, tai
sausio 6 d. laidoje į pirma- aišku, kodėl tokia nuotrau-
me puslapyje išspausdintą ka įdomi- __ __________ _______
nuotrauką- Į Jį r°do visą sovietinio gy-į bausti naciai kriminalistai.

"Nuotraukoje rodo. kaip venimo pranašumą . štai,, ^udę žydus ir kitus nekaltus 
valstiečiai Maskvoje parda- net £Tyoų paklausą tegali įmones -Jie ir lietuvių tarpe 

t.. natenkinti tik nnvatus zmo-i je^ko tokjų nusikaltėlių ir
krautuvėse nevienam sega žmOgžudžio 

jų negausi, ir tik turguje ( £enki^ noi-s joks nepriklau-

vinėja grybus. Ir jeigu aty 
džiai nuotrauką išstudijuo
site. tai pamatysite, koks

Vilnis ir Laisvė yra labai 
susirūpinusios, kad būtų nu-

skirtingas carų laikų ir ta- spekuliantiškom kainom jų somas teismas dar nėra to- 
rvbinių valstiečių gyvenimo, gan iš kolchozininku pnsi-|kj0 gavo spren(jimo jiems
E gis. Tarybiniai rusai vals
tiečiai naginių ir vyžų nebe-
avi.

grybauti. Gaudami aukštas; adares 
kainas, tie grybų rinkėjai j .į bimbiniai mi_
gal. ir vailokus js.gytr o ant nej -o<jžiu

Gen. majoras Robert Warren. 
oro pajėgų karo akademijos vir
šininkas, pranešė laikraštinin
kams, kad ryšium sn išaiškintu 
kadetų apgaudinėjimu iš akade
mijos pasitraukė 105 kadetai, jų 
tarpe 40 sportininkų. Mat. ap
sukrus kadetas pavogė egzami 
nų klausimus ir juos draugams 
pardavinėjo. Tuo būdu nevienas 
ir blogai dalyką žinodamas eg- 

iū-

20-sios sukakties proga š. • kalavimais. Gaulle, Norman V. Peale.
m. gegužės mėn. pradžioje- Yra aišku, kad preziden- U Thant, Ralph Bunche. 
Šioje istorijoje buvusio ka-.tas Johnsonas planuoja John Glenn. dr. Jonas Salk. 
ro eiga vaizduojama "ko- "Karo prieš skurdą” pro- Sir Alec Douglas Home ir 
lektyvumo“ samprata pasi- j gramą su švietimo gerinimo. Joseph Kennedy- 
remiant. Dabar pranešama namų. transportacijos. mies-

: apie toje knygoje iškeltą i tų atstatymo, gero neturtin-l..............................................
teigimą — karo metu iš so-igesniųjų apgyvendinimo i- 
vietų pusės buvęs ryškus dejomis- Visa tai kainuos 
"Sovietų Sąjungos komu-: daug pinigų. Tuo pačiu me- 
nistų partijos išmintingas tu prezidentas prašo abso- 
vadovavimas“. Naujajame liutaus taupumo piliečių mo- 
leidinyje neiškeliamos nei kesčių pinigų vartojime. Jo 
Stalino nei Chruščiovo pa- priešininkai sako. kad jis 
valdės bei jų vaidmuo pa
starojo karo metu. Kodėl nu
galėtas fašizmas? Atsako
ma. kad tai buvę įmanoma 
dėl "socialistinės sistemos 
pranašumo, dėl Sovietų Są
jungos tautų draugystės ir 
dėl tų tautų prisirišimo prie 
komunistinės Lenino parti
jos“.

Minėta karo istorija tai 
šešių tomų veikalo apie "di
dįjį Tėvynės karą“ santrau
ka- Visus tomus suredaga
vo vadovavęs visam istorikų 
būriui prof. Pospelovas.

Prez. Johnsono inaugura
cija (į pareigas įvesdini
mas) atsiėjo per 2 mil. dol., 
o Kennedy — 1 mil- 600 
tūkstančių.

Sovietu Sąjungos ministeris pirm. Aleksėj Kosygin
(dešinėje) su partijos bosu Leonidu Brežnevu eina į 
lėktuvą Maskvos aerodrome. Kaip žinoma, Koaygin 
lankėsi Kinijoje, š. Vietname ir š. Korėjoje. Jam eaant 

Vietname, komunistai puolė amerikiežiy Imm etevyklą.

KUR DAUGIAU ŽMONIŲ 
ŽŪNA?

Pernai JAV keliuose au- 
. Į tomobiliai suvažinėjo mirti

nai 47.000 žmonių, o Pietų 
Vietname žuvo tik 239 ka
riai amerikiečiai.neužsimena, kas yra kaltas 

dėl Pravieniškiuose, Rai-,niuose, Panevėžyje. Cerve-1 *•«*»»»
nėję ir kitur įvykdytų žudy-j nemeluoti, neapgaudmeti
nių. Kas kaltas dėl šimtų' ir tai ką žinant pranešti kam

n 's v a « x5t a 'x X 'x x x x 'k'HIH» » r x y S * »
i AISVĖ PATĮ NEATĖJO IR NEATEIS. JĄ REIKIA 

IŠKOVOTI!

[ H lt

^^z^^yK^^****^^^**^*^*/^** tūkstančių suaugusių, mote- reikia.

New Yorko policijos virši
ninko žiniomis. 51% žuvu
sių vairuotojų buvo girti, oi 
žuvusiu pėsčiųjų tokių buvo j 
31%. I
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS
Išrinkime V. Pigagą 

senatorium
Worcesterio ir jo apylin

kių lietuviai, mes turime bū
ti vieningi, nes tik vienybėje ! 
galybė. Tik vieningai dirb
dami. galime didesniais 
darbais ir kitiems pasirody
ti.

Mums svarbu turėti savo 
tautiečių aukštose šio klas
to valdžios vietose. Tada ir 
mūsų balsas būtų visur gar
siau girdiimas. Woreesterie- 
čiai dabar turi tokią progą- 
Šį antradieni, vasario 23 d., 
bus rinkimai i senatorius. Į 
tas pareigas kandidatuoja 
sumanus, gabus, nuoširdus 
lietuvis Vytautas Pigaga. 
Visi lietuviai balsuokiime už 
ji. Jei visi balsuosime, jis 
bus išriinktas. Mums bus 
garbė, kad pirmasis lietuvis 
Mass. senato: ius buvo iš
rinktas iš Worcesterio-

Mūsų tautieitis. būdamas

tokiose aukštose pareigose, 
galės iir mums reikalui esant 
geriau padėti.

W orcester ietis

Lankėsi T- Enskaitienė
Vasariio 33 d. Lietuvių! 

klube vvorcesterietės Viktės 
ir Viktoro Butkevičių. Ju
liaus Sviklos. Eugenijaus 
Sinkevičiaus ir kitų būryje! 
sėdėjo ir linksmai kalbėjo 
man nepažystama lietuvė. 
J. Svikla pak\ietė mane su 
ja susipažinti- Tai esanti Te
resė Mazaliauskaitė-Enskai- 
tienė. viešnia iš Hamiltono 
(Kanadoje).

Išsikalbėjęs patyriau, kad 
abu esame Dainavos krašte 
gimę ir augę. Viešnia papa
sakojo, kaip vokiečiai bom
bardavo Malkinės miestą. 
Per tą bombardavimą žuvo į 
ir vienintelė E. Butkevičiaus į 
dukrelė. Tėvas ir dabar ją 
prisiminęs negali ašarų su
laikyti.

Man taip pat malonu bu
vo ta proga prisiminti Ha
miltono miestą, todėl daug 
apie ji klausinėjau- Mat. 
prieš 70 metų mano tėvelis 
Juozas Krasinskas. viene
rius metu išbuvęs nišų ka
riuomenėje. iš jos išsipirko 
ir atvyko į Hamiltoną pas 
ten gyvenusi dėdę Antaną 
Krasinską. vedusi lenkę. 
Mano tėvelis, ten išbuvęs 5 
metus, grįžo į Lietuvą, vedė 
Anelę Dudavičiūtę. Aš esu 
jų vyriausias vaikas.

Man būtų labai Įdomu su
žinoti. ar ten dar yra Kra- 
sinsko ar Krasinski vaikų ar 
vaikaičių. Norėčiau juos pa
matyti. Todėl prašau man 
pranešti, jei kas ką nors tuo 
reikalu žinote. Būsiu dėkin
gas- Norėčiau nuvykti ten. 
kur rriano tėvelis dirbo ir 
taupė pinigus, kad jų dau-Į 
giau galėtų i savo kraštą! 
parsivežti.

J. Krasinskas

MIAMI, FLA.

Pagerbė našlių karalienes

Sausio 7 d. Lietuvių Mo
terų Klubas surengė šaunų 
pokyli našlių karalienėms 
pagerbti- Po gardžių vaišių 
pirm. Nellie Zeesienė pa
sveikino karalienes ir pa
kvietė tarti žodi buvusią 
klubo pirm. Jennie Nevienę. 
Ji pasidžiaugė, kad našlių 
karalius P. Mockus jau tiek 
sustiprėjo po sunkios ligos, 
kad gali čia dalyvauti ir šyp
sotis. Jo vardu ji padėkojo 
visiem, kurie jį lankė ligoni
nėje ir laiškais guodė. Dar 
sveikino karalienes F- Ra- 
džius ir kt. Karalienių vardu 
kalbėjo Ona Statkevičienė.

Vėliau buvo šokta, kad 
net grindys dundėjo.

L. J. Stasiulis

PREMIJA UŽ VEKALĄ 

JAUNIMUI

{DOMIOS KNYGOS 

ROMANAI
Alė Rūta, KELIAS { 

KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.. 
kaina 83.00-

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

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psk. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas 
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psk, kaina 
$2.50.

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

Aloyzas Baronas: VIENI 
ŠI MEDŽIAI, 117 psk kai
na $ 1,50.

Juozas Švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romanas
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psk. 
kaina $2.50.

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psk, 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
pusk, kaina $4.56.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRfŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kain? 
$5.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas anie 
motinos meile, jos tikslą it 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais. 397 psk. 
kaina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusk, 
kaina $2.00.

JAV LB švietimo Taryba 
skelbia, kad ji skiria $500 
premiją už geriausią 19641 
metais jaunimui skirtą vei-; 
kalą. kuris yra jau išspaus-'; 
dintas ar dar tebėra rank
rašty.

Knygas ir rankraščius 
siųsti šiuo adresu iki balan
džio 15 d.: Jeronimas Igna- 
tonis, 6642 So. Francisco 
Avė., Chicago. III- 60629.

CHICAGA, ILL
Pagerbė prof. Ig. Končių

Vlado Vijeikio leidykla • 
išleido prof. Igno Končiaus 
176 pusi- knygą „Žemaičių 
kryžiai ir koplytėlės“. Ta 
pioga vasario 7 d. Pakšto 
salėje buvo tos knygos „ap
laistymas“, į kurį buvo atvy- į 
kęs ir pats autorius.

Prof. Ignas Končius kitais 
metais įžengs į devintąją de
šimtį. bet jis ir dabar nesėdi 
rankas sudėjęs — rašo nau
jus dalykus ir tvarko senuo
sius.

BELMONT, MASS.
Dosnus socialdemokratų 

susirinkimas
Vasario 1 d. Petro ir Ur

šulės Čepų namuose buvo 
ALSS 71 kuopos susirinki
mas. Pirma dalyviai buvo 
šeimininkų gaidžiai pavai
šinti, nes tą dieną buvo Pet
ro Čepo gimtadienis- Žino
ma. visi sukaktuvininkui lin
kėjo dar ilgų laimingų me
tų-

Pasivaišinus suminkštėjo 
ir susirinkimo dalyvių šir
dys. Visų pirma jie nutarė 
pasveikinti Keleivį jo 60 m. 
sukakties proga $50 auka. 
Tiek pat skirta ir Naujie
nų mašinų fondui. Be to. 
nutarta savo knygynui nu
pirkti knygų už $18. Kuopos 
nariams Julijai ir Juozui 
Yinciūnams palinkėta lai
mingos kelionės į Floridą, 
kur jie žada pasilikti iki vė
lyvo pavasario-

Dalyvi*

VASARIO 16-JI IR VLIKO 

NARIAI

Vliko nariai aktingai 
reiškėsi Vasario 16-sios mi
nėjimuose- Pii-m. V. Sidzi
kauskas vyksta į Kolumbiją 
ir Braziliją, kur dalyvaus 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongrese Sao Paulo mieste, 
ta pačia proga jis atliks jam 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo duotus uždavinius kai 
kuriose P. Amerikos valsty
bėse. 5

Dr. B. Nemickas kalbėjo 
New Yorke, St. Lūšys Ro- 
chestery. N.Y-, J. Audėnas 
Hartforde. Conn.. B. Bieliu- 
kas Bridgeporte. Conn.. K. 
Bielinis Kearney. N. J-. V. 
Vaitiekūnas Linden. N.J.

GM gavo pelno 
beveik 2 bilionus

Jau buvo pranešta, kad 
Amerikos telefono ir tele
grafo bendrovė 1964 m. pel
no turėjo 1 bil. 700 milionų 
dolerių. Dabar paaiškėjo, 
kad General Motors bend
rovė pernai uždirbo dar 
daugiau: jos pelnas buvo! 
1 bilionas 730 milionų dole
riu-*

Tokio pelno bendrovė dar 
niekad nebuvo turėjusi.

Jos apyvarta pernai sie
kė 17 bilionų dolerių.

PIRMAS KALENDORIUS
Pirmasis kalendorius pa

sirodė Egipte 4241 metais 
prieš Kristaus gimimą. Nuo 
to laiko prasideda jau rašy
ta žmonijos istorija. Iš anks
čiau nebuvo jokių užrašų, 
todėl tie laikai yra vadina
mi proistore.

Kas beliko iš didžiulio Eestern bendrovės lėktuvo, spro. 
jfusio virš vandenyno netoli New Yorko. žuvo visi 84 
asmenys, buvę lėktuve. Viršuje gelbėjimo komanda ke
lia surastą kelleivio lavoną, apačioje kelios lėktuvo sė- 
dynės,rastos vandens paviršiuje.

AUSTRALIJA 
Nauja Krašto Valdyba
tE) Praeitų metų pabai

goje išrinkta nauja Austra
lijos Lietuvių Rendrucme- 
nės Krašto Valdyba pasi
skirstė pareigorąis: pirmi
ninkas Simas NanSh. sek-' 
r&ėrius Vvt. P«tašfu?. i«&-' 
ninkas Alf- Giliauškas. na
rys kultūros reikalams ir 
Krašto Kultūros Tarybos 
pirm. Kazimieras Kava
liauskas, narys jaunimo rei
kalams Vyt. Skrinska. Pir
mininko S. Nanišio adr.:

36 Berille Rd.. Beverley 
Hills. N -S.W. Australia.

Prezidento Johnsono Įgaliotinis McGeorge Bundy svei 
kinasi su gen. VVilliam Westmorcland. tarp ju JAV am
basadorius P. Vietname. Kaip žinoma. Bundv buvo pa
siustas Į Vietnamą padėčiai ištirti. Jam ten esant, ko 

mnnistai užpuolė amerikiečiu stovyklą, už tai šie sudau
žė aviacija šiaurės Vietnamo karo stovyklas.

> SIMONO NEKRAŠIAUS 
IPĖDINAMS

Daugiau kaip prieš dvide
šimt metų Connecticut vals
tijoje miręs Simonas Nekra- 
šius paliko virš poros tūks
tančiu dolerių, kurie turėtų 
tekti jo našlei Onai Nekra- 
šienei ir dukterims Onai bei 
Julijai. .'-f *

Ieškomosios arba jų adre
sus žinantieji malonėkite 
rašyti Lietuvos Generali
niam Konsulatui New Yor
ke: Consulate General of 
Lithuania. 41 W- 82nd St.. 
N.Y. 10024.

PHILADELPHIA, PA.
Užpulta Katrė Šablienė

Kai]) kituose didmies
čiuose. taip ir mūs Philadel- 
phijoje reta būna diena, 
kad nebūtų kas užpultas, a- 
piplėstas arba ir užmuštas. 
Vakarais moterys bijosi ir 
gatvėn išeiti. Jas užpuola 
dažniausiai juodukai, kurių 
Philadelphijoj yra daug-

Kadangi retas tų niekšų 
būna pagautas ir nubaustas, 
tai jie tokie drąsūs, kad ne 
tiktai moterim, bet ir vyram 
pavojinga nakties metu būti 
gatvėje.

Anądien buvo užpulta vi
sai netoli nuo savo namų 
Katrė Šablienė (Vilčins- 
kaitė). Iš užpakalio pribė
gęs užpuolikas kirto jai per 
galvą taip smarkiai, kad ji 
suklupo. Jai suklupus, juo
dis griebė už jos rankinuko, 
kurį ji laikė kairėj rankoj. 
Dešinėje rankoje turėjo 
krepšį su maisto skardinė
mis. Rankinuko ji nepalei
do. bet piadėjo visu balsu 
šaukti Policijos, tuo pačiu 
metu mušdama užpuolikui

WATERBURIO ŽINIOS
Vasario 16 parengimas 

Balfo naudai

»e» lzotvv Glz trnani latuviiii?, n.<zip via. va^a-
rio 16 d., antradienį, nuo 
6:30 vai. vak. parengimas 
Balfo naudai įvyks Lietuvių 
Klubo patalpose. 103 Green 

į St.. Waterbury. Conn.
Danutė Venclauskaitė kas- 

; met vasario 16 d- suruošia 
j pobūvį savo tėvų adv. Kazi- 
; miero ir Stanislavos Venc- 
, lauskų labdaringos ir patrio- 
; tinės veiklos atminimui pa- 
• gerbti.

Visos svečių sudėtos pa
rengimo pajamos eina Bal- 

I fui Vasario 16 gimnazijai 
remti. O vaišių išlaidas D. 
Venclauskaitė visada apmo
ka pati savo pinigais.

Į parengimą kviečiami vi-

AR SOVIETU SĄJUNGA
PAVYS AMERIKĄ?

Nuverstasis Chruščiovas 
( prieš kelerius metus plačia 
burna kalbėjo, kad Sovietų 
Sąjungos ūkis netrukus pra
lenks Ameriką.

Iš tikrųjų, ar Sovietiją ga
li JAV pralenkti? Aišku, 
taip, jei JAV ūkis sustotų 
žengęs pirmyn- Deja jis ne
sustoja. bet vis plečiasi, jo 
pajėgumas didėja.

1964 metų JAV ūkio pa
jamų buvo 622 bilionai do
lerių. o Sovietų Sąjungos te
pajėgė jų turėti vos 300 bi
lionų. JAV pernykščios pa
jamos už 1963 metų paja
mas buvo 30 bilionų dolerių 
didesnės, o tuo tarpu Sovie
tų Sąjungos tik 15 bilionų.

Imkime tokių svarbių ūkio 
gaminių — plieno ir elekt
ros duomenis.

1963 metais JAV plieno

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis

skardinėmis į galvą. Gavęs 
kelis gerus smūgius, pikta- 
daris nusigando ir pabėgo 
nieko nelaimėjęs-

Kai jis nubėgo, tai prie 
Šablienės priėjo baltas vy
ras. Kuris stovėjo antroje 
gatvės pusėje ir stebėjo, 
kaip šablienė su užpuoliku 
kovojo. Paklausęs, ar ji nė
ra sužeista, jis pasisakė, e- 
są. būtų lengvai tą piktadarį 
nutvėręs, bet žinai, sako. tie 
juodžiai visada nešiojasi 
peilius, taigi bijojau, kad jis 
manęs nesubadytų...

Šablienė nieko jam neat
sakė. bet taip supyko, kad 
be mažko ne tvojo jam tuo 
pačiu maišu per galvą. Iš 
tikro, ko toks vyras vertas? 
Mato užpultą moterį ir bijo
si jai pagelbėti-

Laimė dar. kad Šablienė 
stipri ir drąsi moteris, tai 
banditą atmušė, bet kitas 
ne vien tik apiplėšia, o nusi
tempę į kokį užkampį dar 
ir isprievaitauja. Perdidėlės 
laisvės priveisė visokių chu
liganų.

Moteris

si. Paprastai atsilanko gau
siai sąmoningų Balfo rėmė
jų- Kor.

Vakaras lituanistinei m-lai 

paremti

Komp. Juliaus Gaidelio 
vadovaujamas Bostono Vy
rų Sekstetas vasario 27 die
ną yra pakviestas i Water- 
bury. Conn., kur atliks popu
liarių dainų programą tra
diciniame Užgavėnių poky
lyje.

Šis vakaras kasmet ren
giamas lituanistinei mokyk
lai paremti. Jis labai plačiai 
žinomas ir visų mėgiamas, 
nes jo programa visuomet 
būna labai įdomi- Pernai 
šio pokylio programoje da
lyvavo rašytojai Ant. Gus
taitis ir St. Santvaras.

▼.a.v.

pagaminta 109 mil. tonų. o 
Sovietų Sąjunga 88 mil. to
nų. vadinasi skirtumas JAV 
naudai buvo 21 mil- tonų.

1964 metais JAV plieno 
pagamino 127 mil. tonų. o 
Sovietų Sąjunga 93.5 mil. 
Taigi skirtumas jau 33.5 mi- 
lionai tonų. beveik dvigubai 
didesnis negu 1963 metais-

! T as pats ir elektros gamy- 
i bos srityje. Pernai JAV e- 
! lektros pagaminta 1.086 bil. 
kilovatvaiandų, o Sovietijoj 
tik 459 bil. JAV pernai pa
gamino 70 mil. kilovatva
iandų daugiau negu užper
nai. o Sovietijoje tik 50 mil-
daugiau.

Visi tie duomenys rodo.
Į kad Chruščiovo kalbos apie 
Sovietų Sąjungos ūkio tokią 
didelę pažangą, kad jis tuoj 
pralenks net JAV ūkį. buvo 
tik plepalai, kaip ir dauge-

| lis jo kitokių pažadų ir su
manymu.

<



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš pavergtos Lietuvos Stepono Kairio nueitas kelias
J- VLKS

Prof. Pr. Mažyliui 80 metų
(E) Kaune gyvenančiam 

akušerijas - ginekologijos 
pradininkui Lietuvoje prof. 
Pranui Mažyliui sausio 24 
d. suėjo 80 m. amžiaus. Gi
męs 1885 m. šileikiškių kai
me. Skapiškio vis-. Rokiškio 
apskr.. Mažylis 1914 m. bai
gė Krokuvos universitetą, 
ten gavo medicinos daktaro 
laipsnį ir iki 1917 m. buvo 
Krokuvos univ. asistentu. 
1918 m. grįžęs Lietuvon, jis 
dirbo Panevėžy ir vėliau 
Kaune, kur nuo 1922 m. bu
vo Lietuvos universiteto a- 
kušenjos ir ginekologijos 
katedros docentu. Nuo 1930 
m. buvo Vytauto D. Univer
siteto e. o. prof.. vėliau ordi
nariniu profesorium. Šalia 
pedagoginio ir gydomojo 
darbo, Mažylis yra rašęs ir 
medicinos spaudoje. Nepr. 
Lietuvos metais turėjo gero 
chirurgo vardą. Jis ir šian
dien tebeeina Kauno Medi
cinos Instituto akušerijos- 
ginekologijos katedros ve
dėjo pareigas, be to. yra 
Mokslų akademijos tikrasis 
narys. Mažylio išugdytos 
kelios akušerių-ginekologų 
kaitos. Doc. J. Žukausko 
teigimu ("Tiesoj“). iš de
šimties specialistų. Mažyliui 
vadovaujant apgynusių di
sertacijas. penki turi docen
tų vardus.

Dabar Lietuvoje paskelb
ta. kad sukaktuvininkas so
vietinėje okupacijoje gavęs 
Lenino ir kt. ordinus, yra 
buvęs kovotoju "už švieses
nę darbo žmonių ateiti“. Vi
siškai nutylėta, kad prof. 
Mažylis aktyviai reiškėsi 
1904-1905 metų revoliuci
niame sąjūdy. 1905 m. Pa
nevėžyje vadovavo Lietuvos 
socialdemokratų partijos ra
jonui, buvo surengęs mani
festacijas Kupiškyje ir Ska
piškyje. Už revoliucinę 
veiklą Mažylis rusų buvo su
imtas ir kalintas Ukmergėj.

Prof. P. Galaunė — 
autoritetingiausias liaudies

t

meno žinovas
(E) Sausio 25 d. Lietuvo

je. Kaune, gyvenąs prof. 
Paulius Galaunė paminėjo 
75 m. sukakti. Pagal jo mo
kinį Ed- Pranckūną (Perga
lė. nr. 1), Galaunė laikytinas 
autoritetingiausiu lietuvių 
liaudies meno žinovu, tyri
nėtoju ir šiandien Lietuvo
je muziejų specialistu. Įdo
mu. kad tas pats Pranckū- 
nas pripažino, jog šių dienų 
Lietuvoje atsiradus dailės 
istorikams bei teoretikams, 
Galaunė visvien tebėra vie
nintelis šios srities moksli
ninkas.

Jis gimęs 1890 m. Pagele
žiuose. Ukmergės apskr. Li
gi 1914 m. mokėsi Petrapi-! 
lio meno mokyklose, nuo 
1910 m- bendradarbiavo 
Aušrinėje. Liet. Žiniose ir 
Lietuvos Ūkininke. 1918-19 
m. Galaunė rūpinosi Lietu
vos dailės ir meno turtų grą
žinimu į Lietuvą. Nuo 1919 
m. sukaktuvininkas ilgus 
metus dirbo muziejų srityje, 
suorganizavo M. K- Čiurlio
nio vardo dailės muziejų 
Kaune ir buvo jo pirmuoju 
vadovu. Jo dėka buvo su
rinkta ir išsaugota visa eilė 
Čiurlionio paveikslų, kurie 
buvo užsienyje ar Lietuvoje 
pas privačius asmenis. Nuo 
1925 m. kaip docentas Kau
no ir vėliau Vilniaus univer
sitetuose skaitė lietuviu me

no istoriją, lietuvių liaudies 
meną. slavų tautų meno is-j 
toriją. 1936-44 m. Galaunė 
buvo Kultūros muziejaus di
rektorius- Pergalėj paskelb
tame straipsnyje pastaroji 
veikla nutylėta.

Galaunė daug nusipelnęs 
populiarindamas Lietuvos 
meną. ypač liaudies meną. 
užsieniuose. Nepriklauso-į 
mos Lietuvos laikais 1931 
m. jis buvo surengęs lietu-! 
vių liaudies meno parodas1 
Skandinavijos kraštuose iri 
Paryžiuje Trocadero muzie-: 
juje, 1938-39 m. su lietuvių 
liaudies menu pasirodė New 
Yorko pasaulinėje parodo
je. Tai veikla ir nuopelnai, 
neįmanomi šių dienų Lietu
vos sąlygose.

dir-

Tęskime kov; ild galo!
Ištrauka iš dr. Balio Matulionio kalbos, pasakytos 

Bostone minint Vasario 16-sios sukaktį.

Vasario šešioliktoji — se- ną, iškyla mums daug sun 
os lais- kių klausimų. Jiems nors 
i diena trumpai aptarti daug reiktų

• L.ozlo v;,, - • •„ ; , . 7 , . ---------  jau simoons kovos už Lie- laiko. Tepaminėsiu tik du:
.ei]?rnai? su Wbe: įskilęs realus pavo- luVos išlaisvinimą, šiemet kaip okupantas maskolius 

t- 1 -ui opos cent- jus sukrėtė visą salį. visuo-Į sueįna 25-ri metai, kai Lie- kasa mūsų tautai kapo duo-
i;^l° fos- OSe • a‘se‘Jzm.as menės opinijos paveiktas j tuva pavergta. Lietuvos lais- i bę ir koks mūsų atsakymas
L. l)atalkmin- tvėręs 12 metų su viršum re- Vę prįeš 25 metu sužlugdė, turėtų būti tiek išprievartau-
j. . ’ Ra i- V*.karo Z1~ zimas akivaizdoj gresiančio sĮaptai susitarę, du krūvi-: tiems, tiek neišmanėliams 
rin-" P*31 kraštui pav ojaus pasuko niausi žmonijos budeliai— savanoriams koloborantams
,ĮaUs. išminčiai galvojo, nauja kryptimi. Sudaryta Stalinas ir Hitleris-Maskvos • kvislingams. čiulbantiems a- 
1 aLU1^a.es.ia kun nauja v v nausybė platesniu žandaras ir šiandien tebe- pie tariamąjį kultūrinį bend- 
ai ą ai v iš nuošaliau nuo v įsuomenės pagrindu. Be graužia Lietuvos laisvę ir te- radarbiavimą su pavergtais 

jo v ei sių n, anaujan- tautimukų. įeina dviejų vi- benaikina lietuvių tautą. mūsų broliais-
etoms pusėms gerokai nu- suomenir.iai politinių srovių šiandien kiekvienas lais- šiemet sueina 25 metai 
kraujavus. Maskvos ergam-, atstovai. Seniausioji mūsų , vas h ^„„ingas lietuvis. kJ Ta,J,ab“7-^sai bXri- 
zuotos karo pajėgos tada; «suon,en.n.m P.^ 1 su 2o“^ginkiuotų

(Tęsinys)

Galaunė yra
bęs ir Lietuvos meno gyve-, 
nime. buvo dailės draugijų' 
kūrėjas ir nuolatinis narys- 
Dirbo ir kaip grafikas, kny-' 
goms piešė iliustracijas, bu
vo ir vienas uoliųjų lietu
viškosios knygos gražinimo 
skatintojų- Galaunės svar-, 
blausieji veikalai: Lietuvos 
kryžiai (1926), Senoji sta
tyba (1926). Lietuvių liau
dies menas (1930) ir kt. A- 
pie lietuvių liaudies meną 
pasirodė atskiri leidiniai bei 
straipsniai prancūzų ir šve
dų kalbomis. Taigi, patys di
dieji Galaunės nuopelnai 
siejasi su laisvosios Lietuvos 
laikotarpiu. I

Tiesa, sovietiniu laikme
čiu Galaunė paruošė me
džiagą liaudies meno kny
gai Skulptūra ir..- ji neišven
gė partinės kritikos. Dar vis 
būdamas nepaprasto darbš
tumo. sukaktuvininkas yra 
paruošęs eilę veikalų ir tik 
klausimas, kada jie bus at
spausdinti. Galaunė jau įtei
kė leidyklai memuarinio po
būdžio "Muziejininko nove
les“. baigia rašyti Lietuvos 
muziejų istoriją, rašo atsi-, 
minimus, pagaliau paruošė 
medžiagą apie Lietuvos dai
lę TSRS tautų meno istori-' 
jai- |

Ant. Sodeikai—75 metai

(E) Lietuvoje gyvenan-i 
tiam buv. operos solistui An-i 
tanui Sodeikai sausio 23 d. 
sulaukus 75 m- amžiaus, a- 
pie sukaktuvininką Lietuvo
je paskelbti, palyginti, neiš
samūs straipsniai. Beveik 
nepaminėtas Sodeikos dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
išvarytas platus kultūrinis 
baras JAV-se. Visai nutylė
tas jo antrasis lankymasis 
JAV 1928 m. kai lietuviuz
telkiniuose jis buvo suren
gęs 30 koncertų.

1890 m. Jurbarke gimęs. 
A. Sodeika A- Staškevičiū- 
tės "Tiesoje“ paskelbtame 
straipsnyje laikomas "bran
giu artistu, puikiu pedago
gu ir nuostabiu žmogumi“. 
Dar pažymėta, kad, domė
damasis pedagoginiais klau
simais. A. Sodeika yra lan
kęsis Maskvoje ir Leningra
de. tačiau nutylėta tai, kad 
jis 1921 ir 1924 m. yra lavi
nęs balsą Italijoje.

J. Stasiūnas "Lit- ir Me
no“ savaitraštyje (nr. 4) 
pripažino, kad Sodeikai da
lyvaujant pirmasis Lietuvos 
operos spektaklis Kaune 
1920 m. gruodžio 31 d. 
(Verdi "Traviata“) davęs 
pradžią dabartiniam operos- 
baleto teatrui. Per 35 metus 
A- Sodeika, turėdamas gra-

plačiai

lengyu karo žygiu laimė- venimo srovė, pirmoji iškė 
siančios visą Europą. ! lusi Lietuvos nepriklauso-

Pačioje Lietuvoje tokios mybės šūki (obalsj). savo sikaupia ir lietuviškų
savo i yžtą nenusilenkti jė- kvislingų lūpomis stengiasi 
gai. kovoti iki galo už tau- mūsų naujajai kaitai įkalbė
tas laisvę. Tą ryžtą laisv a- kad 1940 metais pati iie-

padėties akivaizdoje kilo politinių reikalavimų pro- 
susirūpinimo dėl Lietuvos . gramoje ir išvariusi žymų 
ateities ir kartu stiprėjo ne- j barą mūsų krašto visuome- 
pasitenkinimas tautininkų' niniame ir politiniame gy-
sukurta santvarka.

Vyriausybės orumas gy-

nius darbus ir rūpesčius, ma- divizijų užpuolė Lietuvą ir 
tydamas žudomą tautą, su- pavergė visą šalį. Dabar Lie-

sis lietuvis šiandien paieiš- įjivių tauta buvusi sukilus 
kia iškilmingu žodžiu, o tą pj-įeg savo lietuvišką valdžią 
žodį remia darbu ar auka. 'prispaudėją“, "išsilaisvinu-

Nr. 7, 1965 m- vasario 17 d.

niuje. lietuvių kalba jau iš
stumta ir atėjūnų tarnautojų 
nebemokama. O kur lietu
viškas raštas, lietuviškas sa
vo dvasia? Daug Lietuvoje 
spausdinama kngų. laikraš
čių, žurnalų, bet kiekvienas 
puslapis ten cenzūros tikri
namas, kad okupanto kolo- 
nialinei ir rusinimo politikai 
neprieštarautų.

Imkime bet kurią lietuviš
kos kultūros sritį. Visur tas 
pats kacapas sėdi ir savo 
purvinu batu laiko primynęs 
viską, kuo tik galėtų pasi
reikšti tikra lietuviška dva
sia. Net žodis tauta iš
brauktas iš kalbos ir raštų- 
Antai praėjusius metus va
dinome mūsų didžiojo rašy
tojo Kristijono Donelaičio 
metais. Tą didžio talento ra
šytoją pagerbė visos mūsų 
kolonijos. Donelaitį stengė
si pagerbti ir mūsų broliai 
Lietuvoje. Bet ten okupan
tas ruskis uždėjo savo lete
ną. kad Donelaičio minėji
muose nebūtų aiškiai kalba
ma. iš kur jis kilęs, kur gy
venęs. kūręs ir miręs. Lietu
voje Donelaitis mūsų jauna
jai kaitai buvo parodytas

venime. dabatinėje vyriau 
sybėje nėra atstovaujama.

1 ventojų tarpe tolydžio smu- Tai pabrėžiame ne ambici-
ko. Galop ir tautininkų tar-; Jos vedami, bet aiškumo ___ ........  _ __________
pe atsirado nerimo dėl atei- ( kėliai: mūsų spauda, vertin-, kaį jęajp skambėjo prieš 25 
ties. Pradėtos derybos su ki- dama įvykusią atmainą.. metus_ §įandien tas žodis
tų politinių srovių atstovais. SriTnėTe mūi'it pasidarė rŪStUS,’ jau ?e" gerai žino. kad toks tvirtini
V 0rS,fO1.T“,hal- br. ta“tlmn' Sn m,vbofeT™ be džiauSsm0-bet ^vos zo- « as yra begėdiškas melas. __________ . . .. .
kų. visos kitos politines pai- ų J įJTa netikduma dlS' sven.tas kovos žodis. Tais metais ne lietuviai su- storove. Iliinskoje ar dar ki- 
tijos buvo uždarytos, bet jų T« netikslumą Kur h kien0 Jls bebūtų U-!kjlo prieš |ietuvius bet di. taip. O paminėti tikruosius
būt įmo net policinėmis prie- - ■ i riamas. tesie šventas, nes ta-1 jžiulė Maskvos armija isi- Donelaičio tėvynės vietovar-
monemis nebuvo galima is- Patį faktą, naujos vy- namas už laisvės netekusią j brovė j ir pavergė džius — Lazdynėlius, Gum-
naikinti- riausybės sudarymą žymiai tautą. ' visa šalį. ' binę (dabar Gusev). Ragai-

Prezidentas ryžosi suda- platesne visuomenės baze. Prieš mūsų akis dabar du j T* ,.n1iai nę (dabar Kieman). Tolmin-
ry-ti vyriausybę, pasikvietęs ve.tmame kaipo teigiamą likiminiai klausimai: kaip .f'“™"™ la^įtu . kiemi (d. Cistyje Prudy)- 

fakt« • savo tautą vaduoti iš paver- P'‘e Jk pn-'Plakę kitų tau okupįrto uždlausta. Kai bu-
Tatai ir čia St. Kairy, pa- g'm0 kaip ją gelbėti nuo sovietiniu ribų esan- v0 Donelaičio pagerbimas

sisakė be jokio apmaudo.be ^"a^1anim°sa"Up1£"a^Os čių uutų nacionalizmą, pa- Vilniuje, i tą pagerbimą at-
nių demokratų atstovai. For- E^eVėjo ^Zl^ata,’: Lietuvos priešas. įuvo kru- neS gimtųjų vietį' Jų
matut toji yynausyoe nesi- bininkll į įįijįrinčiam vinus pagrobęs «STStiS«X i’;ivar,!&'- Ogi I. Žernako-
adino koalicine, bet spect- portikui. Jo spėtas didysis v? negirdėtų brutalumu nai- kuriam nė iš tolo nega- vas ir Pisariovas. Tokios, 

alistų, autoritetingų asmenų konfliktas įvyko. Artėjant kiną tautą ekonomiškai kui- "'“.kūnam ne is tolo nega ][)one,aičio
v™,be' v r - k ■»<*« - tŪriėkai“• NalkI,!,a Lto^Hiderio^ovinUtin^ ^s ”bū,ų“ pavardės. Kas

boeialdemokratai buvo ,iepinojo anlratU paiau,ini, su az.atisku sadizmu ! Lie- k^JO.Hkleno sov msum. Lj e
palikti nuošalyje. Nelaukta. karab tuvos duobkasio darbą .km- J k pnstmin dj

Ir to paties straipsnio pa- arčiau ‘™mP« laik« visai ^kln- d-vsis Poetas. Donelaitis gi-
1 baigoje lyg testamentu pag. ? Mm . U r“

1 Sa ne SlėįmėjlS k «ai- Kl>™ totoriai- Kauka’. ^Ia5ko'ij°į? Jak. °idži^ 
„V, -J. . ranaa ne UK tevyneje\ 1 čpčpnn-inenišu ir Karača- Rusų EnaklGpechja 19 to-Klaidinga butų manyt., išeivijoje. Mūsų pareiga tų “ «'onų ‘ngusų > _Ka.aca me Jau 1953 metais be jokių 

kad musų mažo krašto at- kvislingų akylai žiūrėti, juos f M. taiitine apygarda. 1 ie . , načiu grubiausiu
žurnale "Mintis“. Nr-2. str. *•"»»«* -P«ei» laiku pažinti ir pagarsinti, «?> lykdjta zvenskojo SU- “ufThif S
“Naują vyriausybę suda- vien tik nuo turimo šautuvų. kad vfsi juos žj^tų. i'no lalka‘- tr nauj.ejl »la a »

Patranku ir kitokiu rinklu -.r - Kremliaus satrapai tęsia tą ^ieru\os praeių tvirunaa
kiekio ' I Vasarl° s«sl?>lkt«; Sla pačia politiką, štai visai ne- ma- kad -MazoJ' Lietuva per

. ... .____ ' sų tautinio susikaupimo cite- chniščiovo įpėdiniai amžius buvusi apgyventa
Be jų yra ir kitų priemo-: 1 ’ •” 1 rv. ,

kad jie eitų į tokias kombi 
racijas.

Bet viso to nepaisydamas, kas neužmirština
St. Kairys, tas d.d,.« tole-l „otir.a net šiandien: 
rancijos vyras, kerštu nesi-i 
vaduojąs - valstybininkas, 
griežtai cenzūruojamame

rius“ štai kaip atsiliepė:
"Tarptautinių santykių 

raidą lemia ne teisė, bet bru

Tasai ryžto žodis šiandien 
nebeskamba šventadieniš-

si“ ir pati "savo noru“ prisi
glaudusi po Maskvos spar- lyg koks msų "bezprizorni-
nu. Kiekvienas, kas 1940 
metais gyveno Lietuvoje.

kas“, nežinia iš kur kilęs, 
kur gyvenęs, gal kažkokiuo
se Rusijos kaimuose ar 
miesteliuose — Guseve, Ne-

taii jėga. Istorijoj eilėj vie-!n*M’ nemažiau svarbių tam 
tų susidarė pavojingi židi-; atsparumui didinti. Viena!
niai. iš kurių kiekvieną die- *» jų — tai skiepijimas pilie-! doje buvo rašyta, ir išleisti 
ną gali kilti naujo pasauli- čiuose gilaus, nepalaužiamo jo raštų ir Lietuvos ^mu<>! ^5 
nio karo gaisras. Kuriasi di- Paikinimo, kad mūsų krašto, se pasakytų atrinktų kalbų d V J * ‘
džiųjų valstybių du priešin- nepriklausomybė yra viena knygą. s
gi blokai, kurių kiekvienas ** būtinų sąlygų kurti jame — .
atkakliai mošiasi suvesti sa- 7™*“ plačiajai darbininki- 
vo sąskaitą su savo priešu ia* *r darbo ūkininkams ge- 
ginklu. Karas, atrodo, sun- resnes ekonomines ir kultū-

Kremliuje paskelbė, kad vi- slav iškų padermių. Tuo be
si Pavolgio vokiečių sovieti
nės respublikos gyventojai 
buvę visai nekalti ištremti į

gėdišku melu okupantas no
rėtų pateisinti Donelaičio 
tėvynės. Mažosios Lietuvos, 
atplėšimą nuo Lietuvos ir į- 
jungimą į Maskoliją (Le-_______ _____ daug

metų, juos reabilitavo pri- ningrado apygardą).

rines gyvenimo sąlygas, 
jiems patiems dalyvaujant, 
negu Lietuvai patekus po

(autoriaus

kiai beišvengiamas. Mažųjų 
valstybių rytojus pasidarė 
ypač netikras šiuo momentu, 
kuomet bevyksta tik pasi- svetima letena 
mosimas dideliam pasauli- pabraukta) 
nio masto konfliktui. Auksiniai žodžiai! Prana-

"Ištikusis mūsų kraštą šingi žodžiai! Y erti. kad 
juos išgirstų Lietuvos žmo
nės. nes jie pajuto, kas 
yra gyventi po svetima lete
na, savo valstybės nepri
klausomybės netekus.

St- Kairio nuveikti darbai 
yra nemirtingi. Jo įvairiais 
tautai svarbiais klausimais

žų lyrinį baritono balsą, su
kūrė daugiau kaip 50 vaid
menų — kai kurie jų bus il
gai atmintini, pvz. Rigolet- 
to. Scarpia "Toscoje“, De
monas. .Jago "Othello“ ar 
Tomskis "Pikų Damoje“.

Nuo 1945 m. A. Sodeika 
dėstė dainavimą Kauno val
stybinėje konservatorijoje, 
1948 m- buvo pakeltas do
centu. 1954 — profesorium.

pasisaKymai yra nepamirš
tini.

Jis spėjo parašyti dvi turi
ningas savo atsiminimų kny-

pažindamas. kad jie bę jo
kios kaltės buvę išvaryti iš 
savo vietos. Bet kartu ir nu
tarė Kremlius, kad tiems vo
kiečiams jau nebebūsią leis
ta sugrįžti į senąsias, šimt
mečiais jų gyventas vietas. 
Vadinasi, jie nebegalės at
kurti tenai savo tautinės res
publikos. Šitoks gyvų žmo
nių išteisinimas, neatitaisant 
padarytos jiems skriaudos, 
taip pat labai primena ir 

, Kremliaus teismų nutarimus 
išteisinti jau seniai sušaudy
tus asmenis.

Jau pačioje pradžioje pa
minėjau, kad Lietuvos oku
pantas planingai naikina 
mūsų tauta, kultūriškai, eko
nomiškai ir fiziškai- Paimki
me mūsų tautinės kultūros 
sritį — lietuvių kalbą, raštą, 
mokyklą. Okupanto primes-gas — "Lietuva budo“ ir:

"Tau. Lietuva“. Jos išleistos Į Vienas garsiojo Eichmano pa. toji ruskių kalba jau vadi- 
JAY lietuvių darbo Žmonių dėjėjų Otto Hunsehe (viršuje) narna Lietuvoje antrąja pri- 

Nuo 1954 m. A. Sodeika lėšomis, kurias jie sunešė į ir Herman Krumey (apačioje) gimta kalba; ji prievarta 
dėsto Valst. konservatorijo- Amerikos lietuvių socialde-. buv teisiaini pusįs mj|j0no brukama jau vaikams, pra-
je VUlduj^ir™dOTau>.?-!^k^d7,ra7įįs„uiudymo. b., dedantiems lankyti pra- 
peros klasei- 19o8 m. išėjo ros voncią. jei tos įs.eisios ..... u ... dzios mokyklą, prievarta 
A. Sodeikos atsiminimų knygos visos bus išparduo- ,e ū®” un^c e 1 ‘ brukama į susirinkimus, su-
knyga "Mano kelias į mu- tos. tada būtų galima pa- teisino, o Krumey nuteisė 3 me- važjavimus, posėdžius. Iš
zikos meną‘ rinkti, kas St. Kairio spau- tus kalėti. daugelio įstaigų, ypač Vii-i

Lietuvos okupantas ven
gia ir net bijo lietuvio vardo 
pasirodymo laisvojo pasau
lio spaudoje- Imkime, pavyz
džiui. sėkmingą mūsų spor
tininkų pasirodymą 1964 
metais Australijoje. Mes vi
si džiaugėmės ir didžiavo- 
mės jų laimėjimais, tik oku
puotoje Lietuvoje lietuviš
kųjų kvislingų spauda pikti
nos ir niekino mūsų sporti
ninkus. Kodėl? Priežastis 
labai aiški: Lietuvos oku
pantui labai nepatiko, kad 
laisvėje esantieji lietuviai, 
kurių okupantas negali savo 
smaugiančia ranka pasiekti, 
laisvai veikia ir pasauliui 
primena Lietuvos vardą.

Paimkime ir mūsų spor
tuojanti jaunimą Lietuvoje. 
Daug kartų jis yra pergalin
gai pasirodęs laisvajame pa
saulyje. bet okupantas ne
leido jam vadintis lietuvio 
vardu: išvykstant į užsie
nius, jam prisegama kacapo 
etiketė, kad laisvasis pasau
lis negirdėtų daugiau ir Lie
tuvos varde.

(Bus daugiau)

t

apmaudo.be
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Pasikalbėjimas

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

KAIP SUSITVĖRĖ

MŪSŲ PASAULIS

Buyęs Chicagos, dabar 
universiteto

i Tėvu P profesorius, atominės bom
bos ”tėvas“ ir Nobelio pre-
mijos laureatas dr. Harold
Urey neseniai išdėstė savo 
per 10 metų susidarytą teo
riją apie pasaulio sutvėrimą-

Dr. Urey teorijai pagrin-
1 dą davė Amerikos ir rusų 
astronomų pastebėti rausvų 
dujų švirkštai, ištrykštą iš 
mėnulio vidaus gelmių.

Pagal Urey teoriją, mūsų 
medžiaginis pasaulis (sau
lės sistema) buvo sutvertas 
arba susitvėrė labai šaltoje 
temperatūroje. Visų daiktų 
pradžioje buvo begalinis be-

1 formis dujų ir dulkių debe- 
1 sis. Iš to dujų ir dulkių miši

nio didžiame ialtyje susi
formavo kieti daiktai maž
daug mėnulio didumo. Tie 
objektai turėjo formuotis, 
nes nebuvo gravitacinių jė
gų balanso tame dulkių de
besyje. Vienas objektas y- 
pač daug prisirinko medžia
gos ir davė pradžią saulei 

! kai susikondensavusi

KELEIVIS, SO. BOSTON

Krašto apsaugos sekretorius Rober* S. McNamara že
mėlapy rodo. kur komunistai buvo užpuolę ir kur JAV 
lėktuvai bombardavo.

Ar skaitei 
šias knygas?

(tų buvo įsteigtos vieno iš j
Anglijos imigravusio gydy-!

■ tojo dr. Robert Mayo su sa- Į 
. vo dviem sūnumis ir pra-1 
džioje turėjo pakelti daug

'sunkumų, trūkumų bei per-' tunrAiK
| sekiojimų iš savo profesijos VIENIŠO ŽMOGAUS 
I kolegų.

Kur tyliai kovojama su ligomis
Nuo Bethesdos iki Brolių Mayo Klinikos

Universitetai ir kitokios kaiams medicinai, biologi
ne- aukštojo mokslo įstaigos'

! džiaga dėl milžiniško spau- Jungtinėse Amerikos Y als- 
dimo Įkaito ir viduje pasida- tybėse daug kuo skiriasi nuo 

panašių Įstaigų Europoje

jai ir genetikai (paveldėji 
mo mokslui).

Per tuos 60 metų priskai- • 
čiuojarna. kad ”milionam“ | 
beviltiškai sirgusių žmonių 
ir panašiai su rimtais nega-{ 
lavimais atvykusių čia bu
vo patikrinta sveikata ir, 
kas tik Įmanoma pagydyta. 
Praeitų metų gale Alayo kli
nikose dirbo 350 aukšto var
do medicinos profesorių su 
kokiais 600 taip pat medici
nos daktarų, kaip padėję-į 
jais. "mokiniais“, biologais 
ir biochemikais specialis- • 
tais.- Šios institucijos šūkis.:

GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

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

LIETUVIAIS ESA»ME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės idomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.. kaip buvo paskelbta ją ati 

darant yra praktiškoji me
dicina, Ui yra betarpiška PLAUK, MANO LAIVELI, 

į pagalba sergančiam ar ne- petro legato eilėraščiai,
! sveiku įtariamam žmogutį m psl.. kaina.......... $2.00
■ Ir tokių kasmet per Mayo
i kliniką pereina tarp 160,000^ ŠVENTADIENIS Už MIES- 
: ir 170.000. . TO, Mariaus Katiliškio 17

GAL PAVYKS IŠRASTI !n0VeliU' kaina ?S-00’

SKIEPUS NUO VĖŽIO j MINDAUGO NU2UUY- 
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

Kad virusai sukelia vėžį 
gyvuliuose, tai jau nustaty- 

Iš svarbiausiu JAV moks-į tas faktas, tik dar nenusta-rė tikras pragaras- Kiti pa
laidi objektai, tebesimaišy- Universitetai čia buvo į 
darni savo tarpe, pasidarė steigti paskirų valstijų ir jų, 

yra paskirai išlaikomi. Be' 
šių. (lai yra daug tokių uni
versitetų ir kolegijų, kurias 
Įsteigė grynai religinės orga
nizacijos ir jas išlaiko. Ir 
vienos ir antros rūšies to
kioms aukštojo mokslo istai- 

dioaktyviam šildymui me- goms federalinė valdžia 
nulio viduje išsivysčius, at- skjrja Speciales lėšas moks- 

tiesa. tėve: sirado ištirpusių medžiagų Unįų tyrinėjimų tikslams- 
..... skystas branduolys. Mėnulio

gelmėse esantis vanduo, i-

----------------------------------------------------------------------------planetomis, kaip kad mūsų
t žemė. o kiti sutrupėję vėl

— Tegul bus pagarbintas. Nu, o kas nori būti nušau- pavirto dulkėmis ir trupi-
Maiki! tas? Aš. Maiki. smerties bi- niais.

m
a. ;x i - -• - jau. ypač iš bandito rankos. r. ,. . ,- Ai is bažnyčios parei- be patel)imo.. ^penkto b.l.ono metų

Valuk to ir bažnyčion bijau TT, "U° 'nū ’ *?’
kt i»< -i .... ... J dioaktvviam sildvmui me-— Ne, Maiki. as jau neinu nueiti.

bažnyčion. — Tai yra 
banditai nejuokauja.— Kodėl?

— Bijau,
, .7 — Nu. tai pasakyk, kodėi

—— Bet per bažnyčią eina policija nieko nedaro? Ne
kėlias į dangaus Karalystę, jaugi ji būtų susidėjusi su 
tai ko bijai? , vagimis?

Protestantiškos bendruo- 
kaitęs nuo vidaus spaudimo, menės panašius aukštojo 
kildamas garais viršun, susi- mokslo institutus įsteigė 
maišo su aptiktais karbidais Kenyon. Carleton. Ohio. 

i ir sudaro tas karštas rausvas Wesleyan ir Davidson. Ka-
— Maiki, aš bijau Bosto- — Ne, tėve. policijos ne- dujas, kurias kaltais ir mu- talikai jau 1677 metais įsi- 

no plėšikų. Mano gaspadinę galima kaltinti. Ji piktada- sų stebėtojai per gerus te- steigė Georgetown ir Ford-
jau du kartu apiplėšė parei 
nant iš bažnyčios. Pereitą na_ 
nedėldienį net ir galvą jai

rius areštuoja, jei tik pagau- leskopus pamato. ham universitetus. 
Jungtinėse Valstybėse pri-

lir.iu institucijų, kurių pir- tyta. ai virusai yra atsakin 
miausias tikslas yra betai- gi žmonių vėžio ligas, 
piška pagalba žmonių svei- nors P°dymų daugėja, kad 
katai ir gerovei, čia minėtini taip« — pasakė dr. Kenneth 

Endicott, Amerikos vėžio

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI, Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

yra tokie, kaip Pažangiųjų . . . . . .....
mokslinių studijų institutas instituto medicinos tyrinėji-- SIDABRINES KAMANOS, 
Princetone. Nevv Jersey, ku- • direktorius Chieagoje- Kazio Bradūno eilėraščių
riam federalinė valdžia yraNauja dešimties milionų do- premijuotas rinkinys. 94
įdėjusi arti 15 bilionų dole- i šio instituto tylimų psk kaįna §2.
riu. Apskaičiuojama, kad 2 programa duodanti gerų vii-Į Tirpė
...... • J t * it 1 ,niii VnH Qvki hiiQ išrastas hū- AUKOS TALKE, Stasionuošimčiai visų JAV moks- cių. kad syk) dus įsia. tas du , o ____ = .. ejiėraščiųįsų

lininkų ir tyrinėtojų dirba 
vien šioje aukštojo mokslo 
institucijoje-

Kitas nepaprastai didelis 
ir rimtas žmonių gerovei pa
švęstas mokslo ir tyrinėjimų 
centras yra Federalinis tyri
nėjimų institutas Bethesdo-

das žmonėms bent nuo leu
kemijos apsaugoti, o tatai 
bus galima išradus efektin-

Santvaro 0-31 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai irišta. kaina... $2.50.

s skiepus arba kokį kitokį Į KATRYNA. Sally Salmi- 
metodą virusams kontro
liuoti.

cnisi fe—

Dr. Endicott sako. kad 
reikia manyti, jog kai kurie 
virusai atsakingi už vėžį. y- PANEVĖŽYS,

je. Marylande. kuriame yra ra plačiai paplitę žmonių
1 - .»-» ■» y-v -io vr\l mi . • _ J i koncentruojama svarbiau
sioji kova su vėžiu, ir tre-

pramušė. todėl ir ji pastana- — Nu. tai kas kaltas? .. ---------- ----- --- ^ai^n;ajk! J™’ «as — Kalifornijos "spin-
i—— j---- 1 ..... ,, - . _----------------------------------- rių mokslininkų ir mzinie- ^ulių institutas“, kurio dau-vijo bažnyčion daugiau nei- šitą klausimą, tėve.

ių moKslininkų 
rių, iš kuriu du nuošimčiai

tarpe ir kad virusai, jei ir 
ne vieni, sukelia žmonių vė
žį. Jei bus aiškiai nustatyta, 
kad virusai dalyvauja ir

nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai,ti. Rožančių kalbčs namie, šiom, jenomis sva.tč įr ,ėiiau tčvui nupirkti bet Ko- moksHn” 80 ps'

ir juos ten moko bei paruo-— Bet tėvas esi vyras, be 
to. ir ginkluotas, taigi netu
rėtum plėšikų bijoti-

Bostono miesto taryba. Ir 
klausimas buvo pastatytas: 
kodėl dabar Bostone tiek 
daug užpuolimų, plėšimų ii

ki šautuvą- Štai. tyrinėjimas nėjimų srityse. JAV vyriau- Raina $2.00.
parodė. kad iš kiekvieno 
100 aukštesniųjų mokyklų 
mokinių, 42 turi visokių arti 15 bilionų dolerių, iš tos

sybė 1963 metais tyrinėjimo -ja nemažiau kaip 42.000 
ir vystymo tikslams skyrė mokoinojo ir administraci-

— Teisybė Maiki aš tu- žmogžudysčių? Nuo 1962 šautuvų.’medžioklinių ir ki- sumOs apie 7.4 bilionų kraš- 
nu soblę. ale kai razbainm- metų buvo jau 62 žmogzu- tnv;n tnn tarnu rašomu- rUnartamontnLau zmogzu- tokiu, kai tuo tarpu rašomu- to apsaugos departamento 
kas duos tau is užpakalio dystės. Vien tik šiais metais ju ma^nėiiu turi tik 27 stu- projektams. 4.4 bilionų erd-
per galvą, tai jau sooles ne- —~ on -----.... » j .

spėsi išsitraukti. O tie raka-
liai žmo. kaip žmogų užpul
ti, ba ne tik vaiske juos mo
kina, aie ir televyžoj mato 
visokių įazbajų. Aš tau pa
sakysiu. kad televyža tai 
tikras universitetas bandi
tams. Tenai parodo, kaip į ties kalčiausias yra 
bankus įsilaužti, kaip levor- 
velius atkišti, kaip levorve- 
liu duoti žmogui per galvą, 
kaip ji aprubavoti ir kaip 
pabėgti.

— Teisybė, tėve, televizi
ja blogas pavyzdys jauni
mui.

nušauta 20 žmonių- Kodėl? (lentai. Jeigu mokyklų jau- vių tyrinėjimo programai

nio personalo. Tai vadina
mas didžiausias universite
tas visose Jungtinėse Vals
tybėse.

kaltininkas bus susektas, ir 
prieš jį pagaminti efektingą LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
ginklą — skiepus bebus tik
laiko klausimas.

Kas dėl to kaltas? 
— O ką surado?

! nuoliai gali gauti ginklų, tai pusantro biliono atominės Bet paskutinis ir svarbiau- 
energijos komisijos tyrinę- sias žodis palieka Mayo kli- 

754 milionus svei- nikoms Rochesteryje, Min-
gali ir banditai

- Vyliausias miesto tei-; - Tai sakai, tu galėtum į'^'Įįigų tyrinėjimų) rei- nesota. kurios prieš 60 me-
sėjas Adlow. jau pražilęs ' ir man karabiną nupirkti? 
piktadarius teisdamas, pa
sakė. kad dėl tokios padė-

Rinkikas, paklaustas apie 
kandidatus atsakė:

—Aš džiaugiuos, kad iš 
jų tik vienas tegali būti iš- 
rinktas-

MERIKOJE, St. Micheiso
no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, Rama mink
štais viršeliais $4.00, o 
Kietais $5.oo.

ATSIMINIMAI APIE JLO- 
Z.Ą LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
AfSiMLMMAl, parašė Juo

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 ps.., 
kaina.............................$1.80,

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

LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 44o 
psi., kaina. . . . $5.00

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

— Galėčiau kad ir kulko-

svaifliv k , , .. , . KAS GI YRA TAS MURKLYS?— Nu. kur tu tokį zbrajų
1 galėtum gauti? . , . _ ...

. . ... Murklvs vra neturtirgos ūkininKės Daug’.enes ina-— Matai. Amerikoje vra ' ' , . . . ,'labai didelių firmų, kunos mis-apsukrus katinas. Daugiene tun ir daugiau tuokiu 
parduoda visokius daiktus iš įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
savo katalogų ir siuntinėja kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma

žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipim, diplomatai ieško talkininkų, 

dėl jie prisiunčiami ekspre- kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipie^ms laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

naujas
liberalizmas

— O ką tas reiškia?
— Tai reiškia valdžios ir! 

aukštesniųjų teismų nuolai
dumą visokiems piktada
riams. ypač jeigu nusikaltę- pjrkėjams paštu arba eks- -
lis yra juodos spalvos. Ad- 
low perskaitė ištisą eilę by- 

Maiki, išmokina j ių, kur piktadariai buvo po
licijos suimti ir žemesniųjų 
teismų nubausti kalėjimu,

— Siur. 
plėšikauti. Aure. per kelias 
paskutines dienas apie Bos-

presu. Šaunamųjų ginklų 
paštu siuntinėti nevalia, to-

su.
toną buvo aprubavoti trys bet apeliavo į aukštesnius 
bankai- Quincy miestelyje teismus, ir kalėjimo baus- 
plėšikai pagrobė $119.000; mės buvo arba suspenduo

tos. arba visai panaikintos, 
apie $10.000. o trečią banką Kriminalistai išeina laisvi ir 
užpuolė ir apiplėšė East Mil- vėl eina automobilių vogti

is Norwoodo banko išlupo 
alužpuolė ir apiplėšė
tone. Ir tas atsitiko dienos ir bankų plėšti, o kai dalin- 
laiku. kada bankas buvo pil- damiesi grobiu vieni kitus 
ras žmonių. Ir nei vienas ne- apgauna, tai prasideda šau- 
pasipriešino. Kai trys raz- dymas.
baininkai išsitraukė levoi- _ Ak akyk kur jie 
vėlius ir susuko hands - - -
up!”. tai visi
iškėlė rankas. O ką tu su 
tokiais? Juk jie eina ant žūt 
būt! Tau smer

— Tai čia. Maiki, nėra pa- 
rėtko. Jeigu storas negali Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems
parduoti man pistalieto be skaitytojams. Bet ir suaucę neapsiriks pasiskaitę tos apy-
policijos permito, tai kodėl 
didelės firmos gali net kara sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-

binus pardavinėti per eks- saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-
presą. gimiraiciamsta. Tai gera dovana Kalėdų proga jaunie;

— Tėve. pasauly nėra nie- ir pažistamiems. Apysakos kaina 51-80 su persiuntimu, 
ko tobulo- Žmonių leidžia
mi Įstatymai taip pat neto
buli. Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

suko nanus gauna Juk nusi.

pirkti be policijos permito gy rnanjrri sutinki. Jes. Mai- 
negalima. kj kartą mudu gerai pasi-

— Nu. tai nors kartą tu
“KELEIVIS’

Pasipriešintum, tai
lis, ar man. _ Taip tik kalbama. Bet kalbėjom ir dabar galim pa- c d » m...

tai ir šautų, jeigu tėvas norėtum, aš ga- sakytį vienas kitam gudbai. j 636 E. Broadway------ : So. Bos on ,

ŽODYNAI

Keleiviu administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynu-' •

Anglų-lietuvių kalbos žo 
dyna», V. Baravyko, 36d 
psl. apie 211.000 žodžių, kai 
na ................. ...........  S4.<»*

Anglų-hetuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko apie 
30,000 žodžiu, puslapiai. NEPRIKLAUSOMĄ
k-ina .....................  $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapobcrskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio, Ii 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edaga-c pre f. J. Tas knygas galima gauti 
Balčikonis i» kt., yra apie Keleivio administracijoje;
45, 00 
kair.a

žodžių, 990 psl.J So. Boston 27, Mas*.
.................... $12.00 *>36 E. Broadway,

r I
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ANTANAS ŠUKYS

Už Tave, brangi Tėvyne!
Tęsinys

Pirmas karo krikštas kautynėse prie Jiezno

Žiema buvo gana šalta, daug risnigta. Apmokymas 
vyko visu greitumu, nepaisant, kad apranga buvo labai 
menka. Iš tikro apranga buvo tokia, kokią kas turėjo.
Uniformą sudarė kepurė, diržas ir šovininės. Vasario mė
nuo praėjo naujus savanorius priiminėjant ir sudary- i 
tuosius kariuomenės dalinius apmokant. Iš lytų sklido a- i 
liarmuojančios žinios, kad bolševikai iš visu pusių artėja ,
Kauno link. Taip pat pasiekė žinia, kad Lietuvos pavergė-Į 
jai artėja i Kėdainius. Jiezną ir Alytų-

i

Kovo mėnesį vieną dieną pradėta organizuoti rinkti
nė iš Kauno ir Aukštosios Panemunės Įgulų puolančiam 
priešui atremti. Pagrindinė priešo vora slinko iš Vilniaus 
pro Trakus. Aukštadvarį ir pasiekė Jiezną. Į rinktinę buvo 
priimami tik savanoriai, kurie turėjo šiek tiek pakenčia
mus batus. Kurie dėvėjo klumpes ar dipkas, į rinktinę 
nebuvo priimami, noi-s ir būtų buvę vieni pirmųjų ir tu
rėję daugiau karinio patyrimo ir išėję apmokymą.

Kareiviai veržte veržėsi į mūšį ir niekaip negalėjo ; 
suprasti, kad dėl blogos avalynės neleidžiama eiti Lietu- i 
vos priešų mušti. Kurie pateko į rinktinę, tie buvo labai 
patenkinti ir linksmi. Netrūko nemaža ir tokių atsitikimų.' 
kai buvo mokama po keliasdešimt markių tam. kuris su
tikdavo pasilikti ir užleisti vietą nepriimtam į rinktinę- 
Taip tai savanoriai veržėsi į mūšį su Lietuvos priešais j 
bolševikais.

Kai rinktinė jau buvo sudaryta, visa uniformuota, 
prieky griežiant pulko orkestrui, pražygiavo kareivinių
rajoną. Panemunės miesteliu palydėjo tūkstantinė civilių kas nors panašaus į arabų "Mes dabar turime nepri-j 
ir karių minia. Žygiuota ne per Šančius, bet Panemunės šeicho ar Indijos mahara- kiausomybę. dėl to ir šios, 
plentu pro Napoleono kalną išeita į Aleksoto-Garliavos džos palocius, kur iškvėpin- moterys turi gauti nepri-! 
plentą- itos išpraustos ir išdabintos kiausomybę*4. pareiškė nau- į

žmonos nieko kito neveikia, joji nepriklausomos Kongo!Rmktoe buvo apginkluoto 1888 metų vok,ska.s sau- . muzikos valstybės valdžia. ”Vie-
tuva,s, o kulkosva,dz,ų visa, neturėjo. Ja, vadovavo buvęs k|ausosj if vieš aties nam žmOgui turtti 800 žmo-
Krašto Apsaugos vicemimstens karininkas Zaskevicius- laukia Afrikoje kiek- nų vra nedemokratiška“.
Jis turėjo rankinį kulkosvaidi, ir tai buvo vienintelis sun- viena žmona yra kapitalas Toks vykdomosios vai-! D,. HaroM M. Groden iš Walro- 
kesnis ginklas rinktinėje. arba darbo jėga. nes jos yra džios dekretas labai nuliūdi-' Mass.. paskelbė išradęs pr e

Rinktinė išžygiavo pro Garliavą ir pasiekė Prienus, atsakingos už karaliui ir vi- no jo didenybę, ir nors vai- *. _ i «• • • • •» i i ■»• • j • __ • a — i v« • •• • mon e, k tiri i ihi < m?oo tuo tarpu Alytaus daliniai pasiekė Punią. Sekančios die- sam jc dvarui maisto parų- dzios spaudžiamas jis suti-
nos rytą Prienų ir Punios rinktinės išžygiavo Jiezno kryp- pinimą ir patiekimą, už šiau- ko savo haremą sumažinti,
timi. kur buvo divizijos dydžio pagrindinės bolševikų jė- diniu palėpių statybą ir bet reikalavo sau teisės pa- menesi 

priežiūrą, už sodybos aptvė- čiam atrinkti, kurias žmo- 
rimą. išdekoravimą ir tvar- nas jjc nori sau pasilaikyti, 
ką- Bet ne: valdžia atsakė, kad

\ irgil I. Grisson (dešinėje) ir John \V. Young linksmi, 
kad jiems kovo mėnesi teks Gemini erdvėlaiviu skristi 
aplink žemę.

Jurgis Baltrušaitis

LIETUVOS TAKELIAI

Pūgos užbarstytas ir viesulo šluotas.
Vis tiesias, vis klojas takelis vingiuotas — 
Kalva ir pakalne, žaliuojančia pieva.
Per retą beržyną, pro vienišą ievą,
Pro dyklaukius. pelkes, per pilkas rugienas. 
Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas*.. 
Jo tolį užburtą likimas jam lemia...
Nuo šimtmečio kojų įdubęs Į žemę. 
Vingiuotas takelis neturi kuo girtis —
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys.
Jis girdi tik smilgas, ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargas paklydėlis skundžiasi karčiai... 
Jis sveikina lygiai ir seną. ir jauną.
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna. 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną — 
Visiems, kas šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta-..

■jsręa

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti i 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 tiesio“; šiuo 
adresu:
.M. Šveikauskas, Attornev at 
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston. .Mass. 02 i.31.

Atsakymas

Law,

kreiptis į Amerikos Konsu
latą dėl imigracijos vizos. 
Kartu su aplikacija reikia 
pasiųsti vadinamus "affida- 
vits ot support“ su visais 
pateisinamaisiais įrodymais 
(dokumentais). Šis reikalas, 
deja. yra gana komplikuo
tas ir nelengvas- Nemanau, 
kad Tamstos turėtumėte y- 
patingų sunkumų su imigra
cijos vizos gavimu. Ameri
kos valdžia nedaro tokiais 
atvejais didelių kliūčių. Bet 
gauti iš sovietų valdžios lei
dimą išvažiuoti (exit per- 
mit) yra sunkus, beveik ne
įmanomas dalykas. Tamsta 
tur būt skaitei laikraščiuose, 
kokių sunkumų turėjo kino 
artistė Kilmonytė. kol ji ga
vo leidimą iš sovietų val
džios savo senelei išvežti is 
Lietuvos.

Aš norėčiau atsikviesti iš Aš patarčiau Tamstom- 
Lietuvos savo sesers duktė- kreiptis pas advokata arti- 
rį. Ji turi virš 50 metų am- miausiame mieste ir jam pa- 
žiaus ir yra visiška beturtė, vesti šį reikalą tvarkyti. Pa- 
Mudu su vyru turime namus, geidaujama, kad tas advo- 
automobilį ir kiek pinigų, katas turėtų patyrimo imi- 
tad miestui nereikės jos už- gracijos reikaluose- Vargu 
laikyti. Prašau Tamstos pa- ar Tamstos galėtumėt patys 
tarimo: kur ir kaip tuo rei- vieni visus su imigracija su
kalu kreiptis: ar Tamsta gijusius reikalus atlikti, 
manai, kad visai neapsimo- Mat. pirmon eilėn reikia
ka nei pradėti? Mes gvvena- kreiptis į sovietų valdžią, nęs negali taip mylėti, kaip 
me mažame miestelyje- Čia prašant juos išleisti Tamstų j jis ją filme? 
net advokato nėra. tik tai- giminaitę iš Lietuvos (ex-‘ ‘ .
kos teisėjas. Gal mums pa- ię permit). Tam reikalui yra Nebūk juokinga. a

1 specialių formų, kurias rei
kia išpildyti. Tamstoms jas 

■ pasirašyti. panotarizuoti. 
gauti Kalifornijos valdžios' 
antspaudą ir Užsienių reika
lų departamento (State De
partment ) legalizavimą.
Tas formas reikia išsiųsti so
vietu valdžiai. Paskui reikia

JUOKAI

Žmona, išeidama iš kino. 
klausia vyrą:

—Klausyk, kodėl tu ma-

tartumei per Keleivi.
i M
Califomija.

M.
sake vyras: — juk tu pui
kiai žinai, kiek jam moka 
už tokį mylėjimą-

1!

—Sulaužei žodį. kuri esi 
man davęs!

—Neverk, duosiu kitą.

JD0M10S ir n audingos knygg?
T> »/•
račiam

C t. _2x_.il TA-t • '"Si y* t ij"*

1 DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
vr>? šeria liiem-k ra fų raštai dėl b*=! 
šėriku okupacijes ir teroi o Lieto 
▼oje. Kaina.......................... 25 C»T?

tVTT.GSNTS J PR*Em K fcmre i 
d«vmū« strimin mai. 477 pal.. kaina ...........................

nėštumo ir tekaštuoja $1.75 pr

ro“. o tokių palydovų-sargų 
yra pristatyta visuose labi- 

isas
. •• • • v • • . v • J v U - » vv* V ICUV7CV A CALukengo Bope paprastai ji pati įsvetysianti, atskirda- rfnto kampuose. Bet vif

gos. Kautynės vyko prie pat Jiezno, ir jos buvo labai kru
vinos. Bolševikai giliu sniegu puolančius savanorius ap
šaudė keturiais kulkosvaidžiais iš bažnyčios bokšto ir iš 
visų pastatų. Savanoriai puolė labai smarkiai’ir drąsiai 
leisdamiesi net iki durtuvų kautynių, bet Jiezno užimt 
neįstengė, nes nebuvo tinkamai apmokyti durtuvų kauty 
nėms ir turėjo pasitraukti. Puolimas ir pasitraukimas
vė didelių nuostolių: žuvo keletas karininkų ir daug ka- venti tolimesniuose kaimuo- reigūnas neoficialiai iškelia- 
reivių- Nors tai buvo pirmos ir nepasisekusios kautynės, se ir ten atlikti karaliaus vo Į provincijas, skleisda- 
tačiau kareiviai nenustojo ūpo ir nepakriko. Rinktinė „dvarui“ naudingas parei- mas ganda. kad moterys 
tvarkingai pasitraukė atgal ir apsistojo postovio Birštone gas. Tos provincijose rezi- nuosioi yra laisvos. O kai 
ir Pienuose. Dvi dienas pailsėjusi ir gavusi pastiprinimo duojančios karalienės ture- karalius v 
keturias patrankas iš Kauno, išvyko vėl iš naujo pulti.. jo kasmet po 5-6 savaites \aiSt\b’

(Tą mūšį lietuviai laimėjo, ir bolševikai pasitrauk? a^° praleisti pačiame ongo 
Trakų-Vilniaus kryptimi. Kel. red ).

buvo iškeliavęs 
savaites valstvbiniais reikalais., tai

NEMUNO SCNCS. Andriau? Vj're- 
ko romana? iš 1955 metu Suvaikl- 
Joa ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tono- diktatūrų. Pirma <iali» '>0 
psi. Kaina................................$.'i.iW.

NEMUNO SCNCS Andnau? Vala
ko re mano antroji dalia. 4x6 pus
lapiai. Ka ua ............................ t l.ilO

DIENOTA NT “Vnyt-rieĮHu ka-s’ian«r 
apria-?? H-oĮ’ni** idomūc i
minimai. 464 dsL. kaina... $r.df>

1906 METAI. Kinro Biebn’o atsiari- 
nimu antroji -ialis. 552 pu.«’e.O'r’ 
Kains ........................................ V en

birti. kas palengvina ne tik 
smalsuoliams arčiau prieiti 
prie karaliaus „rūmų“, bet 
ir jo žmonoms pabėgti-.. O į 

i žmonos bėga ir drauge pasi- 
»ima ir savo karališkus vai-

-Yykjlomtisios i kus. Tik pats vyriausias ka- 
į dvare**. Kartą metuose ka- dzios \aldininkai nulindo į ( ra]jaus pūmjg, sosto Įpėdinis 
ralius savo žmonom sureng- jo Haiemą ii čia sukurstė jo j Martin Mingasinga dabar 
davo 8 dienų konvencijas su žmonas su tokiais rezulta--
didelėmis iškilmėmis, kurių tais. kad beveik visos žmo- 
metu prisivalgydavo ir pri- nos vienbalsiai nubalsavo.

! sišokdavo visiems metams, jog verčiau yra būti laisvo- 
. Bet kur kas girdėjo, kad mis negu karalienėmis, 
žmonėms, o ypač žmonoms Paskutiniais žmonų su- 

, laimės būtų gana! Pasirodo, skaičiavimais, karaliaus Lu- 
kaip visur, taip ir Afrikos kengo rūmuose bebuvo vos 
džunglėle. žmonės myli lais- 45 žmonos ir kelios dar pa-

; vę ir meilę, o nei vienos, nei siliko kaimuose- 
L-omlipnės ’’a x •

Geriau būti laisvoms, negu 
karalienėmis

BAKUBŲ KARALIUS APGAILESTAUJA 
NETEKĘS 750 ŽMONŲ

i kitos tų gėrybių karalienė? ’'Aš esu labai nelaimingas 
Nors vargu bėra likęs provincijos raistuose ir tebe-Į negaudavo patirti. žmogus. Aplinkybės mums

toks Kongo (Afrikoje) gy-ituri tokią galybę, kad. jam “"Didžiausioji šio karaliaus davė nepriklausomybę, kai 
ventojas, kuris nebūtų dau- nusičiaudėjus. visi aplinkui žmonų dauguma buvo "ka- mes dar nebuvome jai nasi-
giau ar mažiau nukentėjęs esantieji turi rankomis ploti, 
nuo jiems neįprastos laisvės Jo 800 žmonų haremui išlai- 
ir nepriklausomybės. bet kyti belgų kolonialinė val- 
vienas iš visų daugiausiai, džia kas mėnesį išmokėdavo 
nukentėjo vienos Kongo po $600. Dabar karalius be- 
genties — Bakubu karalius turi tik 49 žmonas ir. iš bel- 
Lukengu Bope Mabinše. gų jau nieko nebegaudamas. 
Nors iš 800 žmonų jam dar, nežinia, iš ko jo didenybė 
liko 49. bet ką reiškia vie- beišlaiko savo sumažėjusį 
nas lašas, kai visa jūra iš- haremą. Bet, pasirodo, kad 
džiūvo- j haremas nėra ekonominė

Jo didenybė karalius Ma- našta, o yra didelis kapita- 
binže tebevaldo savo pusę las. Nes Afrikos džiunglių 
miliono pavaldinių Kassi karaliaus „dvaras“ tai nėra

ralienėmis“ ne sevo noru ar | ruošė“, pasakė nesveikuo- 
laisvu pasirinkimu. Niekas jantis karalius, kuris nešė
jų neklausė, ar jos nori būti niai peržengė 60 metų 
karalienėmis, ar nenori, juo slenkstį.
labiau, kad karalienėms bu- šiandien karaliaus Lu-___
vo mirties bausme užgrasin- kengo "dvaras“ yra patapęs Į genties narvs nedrįstų 

ahvaa; sattsi TvoSoiiniiifi mei-1 mmtvlrin foto- yesti buvusios karalienės.
Vienintelė viltis, kad kai
myninės giminės nėra tiek 
įbaugintos karaliaus Luken- 
gu keršto manijos, ir vienas 
kitas drąsuolis rizikuos bu-

(Lietuviu išeivija Amerikoje.
vaizdi šio krašto Ii* tuviu istori ia, 
ga’isiai iliustruota, parašė St. Ml- 
rbelsons?. virš 500 nuUauių. Kai
na kietais viršai« $5.00. minkštais 
viršais ........................................ S4.00

•IETUVTŲ DAINOS AMERIKOJE 
aori.’.ko ir snredagav.-. Im? P t 
Iva. 472 daine? ?>i gaidr.mi? i

Mikai duota? HeAvieno-: daino* 
turinv*. todėl tinka rtcvsno’i n į 
lietuvi š k »i nekalbantiems. irs'-T» , 
>26 pns!. kaina ..................... f5 rtf I

SOCTAI.TZ't 4 s rp VĘT.7GTJ4 o 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardė 
nas. Kaina ............................ 25 Cr*

MARLBOROT’OTCS T.rrHUANIAN 
SELF-TATJOnr M Inkienė. r- 
ras vadovėlis Ketoriū ka!b-»- mo
kytis angliškai kalbančiam ’4i 
paL, kaina ............................ $1.25

2EMATTC? RAŠTAI Garsiosios n»- 
sp rašvtoios nrrmoio kaso me* 
Amerikoje jarašvti va-zdebai « 
rašytojos na veikslo. 12S pasiardo- 
kaina........................................  5f> C‘

TAV0 KELTAS I SOCIALIZMĄ 
Parašė Leoną? Bliumas. Trumo*, 
aocialrzmo aiskinlnma- Kaina 25 <■

45 metų amžiaus, ištikimai 
pasiliko šalia savo tėvo. ge
dinčio ir besiskundžiančio 
dėl savo sugriautos šeimyni- 

Į nės laimės. „Politikieriai: 
stengiasi sugriauti mano au-1 
toritetą”. sako jis.

Kas bus su karalių pame- 
tusiomis ir laisve pasirinku
siomis žmonomis, dar nie
kas nežino.

Kai kurias žmonas kara
lius Lukengo paveldėjo 
drauge su sostu iš savo 
pirmtako, kai kurios buvo mw’
Bakuba genčių dovanotos, 
atgabentos i Lukengu hare
mą kaip ištikimybės ir loja 
lumo pareiškimas. Joks be

ta turėti savo pašalinius mei- nuotykių gaudytojų, 
lužius. Ir kai naujasis Kon- grafų ir sensacijų rašytojų 
go distrikto administrato- magnetu. Karaliaus viena 
rius paskelbė, kad senieji laimė, kad jo rūmai yra sau- 
laikai baigėsi, tai dauguma gojami rafijų (plaušinių
karalienių smuko iš „dvaro“ palmių) krūmų labirinto.____  _______
į laisvę, net su savo vyru ne- per kuri be palydovų niekas vusjap karalienes vesti-
atsisveikinusios- negali surasti patie9 ’dva*

I
J. Pr.

JUOZAS STALINAS, arba k». 
KacKazo išponis buvo t,asi«iar«- 
Rusijos diKtatoriu. Kaina 25 Crr

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pajrrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gersiu*- 
popieriuje, kaina ........... .... $«.3v

TTKRA TEISYBC APTE SDVTFTU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpe, bolševiz
mo istorva ir valdymo praktika. 
Ijibai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt

seniausių laiku iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
▼eikalų, 896 psl., geras popierius 
kaina ........................................  $J0.0<

ALTORIŲ SESELY. V. Puttno-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Viso? trys dalys irišto? j viens 
Autorius, nats buvęs kunigas, ap 
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl motervstėa 
knygų, kieti viršai, 631 puaisnis 
Kaina .................................... $6.oe

JETTTVA BUDO. St pono Kaino 
kaba.; va /<b’..al h įdomiai parašyti 
„{.iii-Į-ii t: sam Lietuva kėlėsi 
'? rr-evo. germuris deraaa kiek- 
viera pro i> eraziai? aietai? vtr- 

šrliais, Ri. Airi
didelio forma4o. Kaina .. 50

SOCTAI.DEMOKR‘'TJA TP. B<’»r 
SEVIŽ.MAS. Pan-1 K •-aiškį, r.aa- 
ja’jsiomis ži' io-'.i? paivdyta r’-v 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 fe*

PASAULIO LIEIUVię ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simu*.s. daugy
bė žinių lietuvių ir angių kalbomis 
apie lietuvius v-ame pasauly, 

4M psl. Kaina ....................... $6.50
'uetuvos socialdemokrai V 

PARTIJOS PltOGRAMiNSS (.AL 
RES, 52 osl.. Kaina........  25 ( n*

l iETUVlŲ KALBOS GRAMATIKA, 
t arase dr. D. Plika. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. i-;4 pusla
pių. Kaina ................................ $1.0*

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS FRA 
NEŠIMAS, arba kodėl ms^uo-ie nė
ra vienybė;, 80 psl., kaina .. Si .9*

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas ’š žemaičių krik
što laika, kieti aunam, . — $3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir k.5 apie un sa
ku moasias? Kaina........... 25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNVGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 ;vairių lietu, 
višku ir kitų tautų valgių receptų, 
122 puslapiai, karna............... $1.21

NEPRI KI ,A DSOMOS LlETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psi. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.'W

SIAURUOJU TAKELIU, K. K 
KnauėiūP.o atsiminimai iš lieto- 
vos ir ’š Amerikos lietuviu gvve
nimo. 1~8 psl., kaina ........... $2.0$

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai n 
aiškiai parouo, kaip keitėsi visuo
menė* santvarka ir kodii ji dai 
keisis. Kaina ....................... 28 Ct

DEMOKRATINIO SOČI ALI? Mv 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šin dienų klausiiua.i.s su
prasti. Kama ............................ 5de.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 
KELEIVIS

(34 IL Broadway ------- :-------- 3©. Bovton 27, Ml

1 r

_2x_.il
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CITY OF BOSTON 

OFFICE OF THE MAYOR 
CITY HALL BOSTON

DEGLA R AT I ON

On the Forty-Seventh Anniversary of the Indepen- 
dence of Lithuania. I extend a message of hope and cheer 
to the Lithuniars of Boston and America and those in 
their native country.

No people have ever had love or liberty more deeply 
rooted in their hearts. Because of that love of liberty. 
and traditional devotion to principles and bravery under 
adversity. the Lithuanian people wili not remain enslaved. 
Thei will again through courage and perseverance de- 
monstrate and regain their right to life. liberty and the 
pursuit of happiness.

To the Lithuanian Americans of Greater Boston. 
who gather on this occasion to commemorate the Anni- 
versary of Lithuania’s Proclamation of Freedom. the 
people of the City of Boston are honored to present their 
best vvishes and good vvill and to express the hope that the 
soil of their native land shall again be free and that the 
cherished liberty of their people be soon restored.

NOW. THEREFORE. I, John F. Collins, Mayor of 
the City of Boston do hereby declare February 16. 1965. as

REPUBLIC OF LITHUANIA DAY
in the City of Boston-1 urge all of our citizens to observe 
this occasion in appropriate manner and in humble prayer 
beseech the Almighty to give strength to the Lithuanian 
people in their cause of righteousness and freedom.

John F. Collins,
Mayor

Po invokacijos — JAV ir

KELEIVIS, SO. BOSTON

i Jos ton o majoras John F. Collins pasirašo dėklą nei ją Vasario 16-sios proga, dalyvaujant Ameri- 
l.os Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus delegacijai. Iš kairės į dešinę: pirmininkas Jackus Sonda. 
majoras John F. Collins, stovi Felicija Grandelytė. Ona Ivaškienė. adv. John Grigalus ir Antanas 
Mat joška.

Žmonių prisirinko beveik Paieškau savo brolio Alek. 
pilna didžiulė salė. nors jų sandro Kiazo, gimusio Lietuvo- 
galėjo būti ir daugiau. Je’ Gruzdžiu vaisė.. Aukštuolių

kaime. 1895 ra. Iš Lietuvos iš-

Bostonas gražiai paminėjo

Vasario 16-ją

Vasario 16 dienos pami
nėjimas Bostone įvyko sek
madienį. vasario 14 d..

10 vai. rvto Lietuvių šv. 
Petro

lietuvius Lietuvos Nepri- taikomi žodžiai turėtų įstrig- Po trumpos pertraukos se- 
klausomybės dienos proga ti į galvų kaip tik tiems mū- kė meninė dalis, 
ir linki pasisekimo kovoje sų tautaiečiams. kurie ver- Onos Ivaškienės mažieji 
dėl Lietuvos laisvės. giškai nutautėja ar net pra-' pašoko Aguonėlę, toliau Vo-

Latvių atstovas Ludvig randa nuo liežuvio savo veraitę. duetu pritariant ma
žiesiems sesutei ir broliukui 
Cibams, simpatingiems so
listams. I’žbaigai — polka.

Reiters sveikina latvių kolo- gimtųjų kalbų, 
nijos vardu, o ukrainiečių 
atstovas Grest Shchudluk

Aukų surinkta 2000 dol.
S. G.-J-

Lietuviai antrieji
I

Vasario 14d. Boston Sun-į 
day Globė pateikia MET ly-Į 
gos (Jhampionship Divi-Į 
sion) stovį, pabrėždamas 
nepaprasta įtampa, kuri vy
rauja tarp Bostono šachma-J 
tų komandų:

Boylston 6-3
Lithuanian 5-3
Cambridge II 4-3
M. I. T. 4-3
Cambridge I 4-3
Toliau seka Harvard. Syl- 

vania ir Brandeis.
las pats Globė rašo. kad 

MSCA direktorius B- Lan- 
dey su garsiuoju korespon- 
dencinių šachmatų žaidiku 
Ignu Žaliu iš Montrealio da
ro žygių surengti rungtynes 
tarp Kanados ir Naujosios 
Anglijos komandų.

Čia dera pabrėžti, kad 
lietuvis Ignas Žalys yra J 
Quebeco provincijos čempi
onas ir du kartus buvo lai- 

; mėjęs Montrealio miesto pir
menybes.

vyko i Argentiną 1929 m-
Jis patsai arba apie ji bet

ką žinantieji prašomi pranešti 
adresu:

Jonas Blazas.
229 Dūkas St.. Kearny. NJ.

iRAMERt Y SHIPPING ( o.|
Įsteigta 1945 m.

TI KINTI VNEšl’<».<> I.I OK0 
LEIIH.M \

Autos-.iobilis MOSKOVICR —I
konon.iskas .................... Ši<;26JCil
i'v'evišija KLEIN, 19 tūbų $2s7.4<>| 

Saldy.uvas b.NEI’K — 165 lit-
•u ..........................
.K :J2 FAMILY STAPLE 
II sv. kvietinių miltų. 11 sv.
:ių, 4.0 sv. gal*alir'.io cukraus, 
v. tl< į-intų kavos pupelių, 2.3 
ūkytes salami.

Visos kainos pilnos. Jokio muilo. ] 
Pristatoma per 2—.'5 savaites.

Gavėjų pasirašyti kvitai. 
Pristatymas

garantujamas
NAUJA — pristatoma J.A.V-bėseI 
HERMES šveicariškos rašomosios! 
kilnojamos mašinėlės su rusiškom,I 
ukrainiškom ar lotyniškom raidėm! 
Kaino, žemos — $59.95 iki '129.5ol 
Taip pat daugybė rusiškų plokšte-| 
lių žemomis kainomis.
Pilnų katalogų prašykite ar skam-l 
binkite lietuviškai arba angliškai.|

r. R A M ERCYI PI’I NG INC. 
(steigta 1946 metais 

PINIGAI I l'.S.S.R. 
PiLNA! GARANTUOTA 

TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20.000 00
MOS FIRMA YRA VIENINTELĖ 
KL'Ri SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
GAVĖJO PASIRAŠYTĄ KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $10.00—$2.75 

per Jtąe.—IO*. 
GRAMERCY SHIPPING CO.

118 E. 28 St.. Ne» York 16. N.Y. 
Tel. M U 9-0598 

Atidaryta: kasdien 9-5:30;
šeštadien. 9-12:30

GRAMERCY SHIPPING Ine. 
744 Broad Street

Newark, N. J.
—■—am mutn

- iTi.i :l 
s

>v. ry-l 
4.C 
sv. I

Reikalingas baro vedėjas 
Turi būti vedęs. Viršuje baro

yra geras butas, kuris duoda
mas veltui. Geras atlyginimas. 
Susidomėjusieji prašomi kreip 
tis: I.ithunian Citizen's Club. 
3655 N.W. 34 St., Miami. Fla.

Gubernatoriui išvykus, dr
sveikindamas ragina imtis Matulionis tęsė savo įdo- pjanjno Gailienė.

Bitutė Adomavičiūtė
spausdinama Keleivy)

Lietuvos himnai, išnešamos konkretaus darbo — tuojau mių kalbų (Jos ilga ištrauka 
v ėliav os, Lietuv os Kariuo- ragyįj kongresmanams ir se

natoriams savo pageidavi
mus savo gimtojo krašto ne

menės Savanorių Kūrėjų 
S-gos skyriaus atstovas Ka
zys Merkis perskaito Nepri
klausomybės aktų.

Po dr. B. Matulionio kal-
priklausomvbės reikalu ir y-į bos į scenų dar buvo iškvies- 
pač reikalauti sudaryti kon-! tas visai neseniai iš Lietuvos 

parapijos bažnyčioje Minėjimo pirmininkas į grėsė specialų pavergtųjų, atvykęs Grinkevičius, kuris 
įvyko pamaldos už Lietuvos: primena, kad laisvuose Va-i tautų reikalams komitetų, i buvo sutiktas galais apy
laisvę, kurias laikė ir dienai karuose paskutiniais metais i Pagrindinio kalbėtojo drdismentais. Jis sujaudintas 
pi įtaikyta pamokslų pasakė teturėjome tik du gyvus Ne- . g Matulionio kalba teko ištarė tik kelis žodžius, 
svečias salazietis kun- Anta- priklausomybės akto signa- kjek pertraukti nes i minėii- reikšdamas didžiuli džiaugs
iąs Naujokas, o solistas St. tarus, prelatų Kazimiera: ma atvyko pats gubemato-' kad ištrūko į laisvę- 
Liepas pagiedojo vienų šauii ir Steponų Kairį, bet rius Joįn Volpe su žmo-į p , - r .. - 
Haendelio giesmę- ir jie nesulaukė sios iškil- na Gubernatorių pristatė PnimtoJ rezoliucijoj pro-

Po pietų So. Bostono mingos dienos. Jų ir visų žu- adv. Anthony Shallna Gu- estU0Jama P™* Lietuvos o- 
aukštesniojoje mokykloje vusiųjų dėl Lietuvos laisvės bernatoriaus kalba buvo pa-; ^Pant3-. relįalauJama » 
(Thomas Park) buvo pa- atminimas pagerbiamas at- lvdėta gausiajs plojimais. vynausybes visur kelti
grindinė minėjimo dalis. sistojus tylos minute. .Jis Ul.pkitko kalboje | ir kltų - PabaltB?

Kiek po 2-ros vai. Altos Toliau seka Lietuvos gar- pažymėjo, kad pats buvęs vaiSt>bll2 pavergimo kiausi- 
Bostono skyriaus pirminin- bės konsulo adv- Antano kelias savaites Sovietu Sa- iraP*amai ^e.'Įetų S-gos 
kas J. Sonda atidaro iškil- šalnos žodis, primenantis jungoje ir kolonizacinės politikos klau

su
giliu įsijautimu ir ekspresi
ja padeklamavo Stasio Sant
varo eilėraštį «« 1U Jieško įima i

Ieškau Marijos Gudukiūtės. 
Augusto dukters, iš Merkinės 

ko Subatėlę, chorui prita- parapijos, dabar gal jau išėju- 
riant- sios už ' yro. j®5 Skoiesie

’ir Rokas Auchus. 116 I>awrence 
Komp. Juliaus Gaidelio PL, Paterson. NJ. 07501. Jeigu 

vadovaujamas mišrus cho-} ji gyvena Bostone, prašom ją 
ras padainavo Kur bėga
supę’ ištraukų iš Kantatos ; i^one. tek 269-0376.

Lietuva (žodžiai StJ

'Paliktieji na
mai

Didieji šokėjai dar pašo-

apie a.jc«.uv« .S"": Paieškau brolio Stanislovo
bantvaiO. muzika J. Gaide-1 yjiLo, kilusio iš Kupiškio vals- 
lio) ii Tremtiniai ir išvež-į čiaus. Laukminiškių kaimo, gy- 
tieji (Žodžiai B. Brazdžio-} vennsK, Urugvajuje ar Parag- 
nio. muzika Vlado Jakubj ii «;

no). j nantieji malonėkite pranešti
Chorui akomponavo ir va- , Steponui Vilkui. 335 E st

dovavo komp. Julius Gaide-1 Boston. Mase. 02127._____
Pr°gos į sjma užtikrinami broliai ir hs- j Ieškau vyro dukterėčios Onos

: ■
:3O S 
Inc.l

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS
Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 
So. domo Varno pieštą Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo-turėjęs

minsrų minėjimų ir pakvie- reikalų ir būdus kelti Lietu- matyti, kaip ten žmonės gv-, - .... ... , . . A1. ... .. , _ x . .
čia Stepono Dariaus legio- vos laisvės bylos klausimų, vena_ pusiau laisvei ir pu- seS€s- ^'xena!‘tiieJ1 Pave.r£; Minėjimas baigtas Alto tebegvvenaniios Brooklyne iri no Kairio spalvotą portretą
nierių posto komandierių Adv. Anthony Young per- siau vergijoje, toli nuo mū- L.ie.tuvoJe-Lad laisvieji sk. pirm. J Sondos pade- dirbusios . Ji pan ar, g x 6 colių dydžio už 80 cnt
Stasį Verbickų vadovauti skaito gubernatoriaus John siškio laisvės supratimo. Jis guviai pasaulyje kovos kos žodžiais visiems pne jo o* M nna.t.j, prašom. -----------------------------
vėliavų įnešimo ceremoni- Volpe proklamacijų, o mies- ragino kiekvienų prie lais- t0 ' k° Lietu'a n^bus lais-(surengimo pi įsidejusiems ir, Franees Raubin.
joms- to majoro John Collins pro- vės išsaugojimo prisidėti.} ______________ _  _ J0 al?^iams-____________ r w

Netrukus gausus būrys klamacijų pei-skaito adv. kad ir Amerikoje neįvyktų Kitame numery pradėsime spausdinti kun. Ylos kny-
vėliavų net dviem eilėm iš- John Grigalus Jis priminė, tai. kų turime Sovietijoje ar; gos «DieTM sutcmo~“ recenziją ir kritiką, kurią parašei 
sinkiuoja scenoje,— Stepo- kad majoro patvarkymu va- turėjome nacinėje Vokieti- ct Michelsonas
no Dariaus Legionierių Pos- sario 16 d. 10 vai ryto prie joje. Savo kalba irgi baigė __ ______ ____ _ _________________________________
to. Lietuvos Kariuomenės miesto rotušės bus iškeliama laisvės linkėjimais lietuvių
Veteianų S-gos "Ramovė“. Lietuvos trispalvė (jų čia tautai, o čia puoselėti savo PIRMOSIOS KREGŽDES
Ateitininkų. Neo-Lituanų. pat parodė), kurių pagami- tautinę kultūrų, mokyti sa-Į
Studentų. Skautų. Skaučių no ir paaukojo visiems gerai vo jaunimų tautinių dainų. Keleivį. įžengusį į septintųjų dešimtį, jau spėjo pa 
ir kitos.

Seka trumpa invokacija. 
kurių perskaito jau minėtas

ras John Collins sveikina eio gubernatoriaus mums $5. Jiems nuoširdus ačiū.salazietis tėvas A. Naujokas.

ar ir

1902 No llth St. 
Springfield, 1111.. 62702.

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri-
___ . ... .. kiečiui padovanoti knygų-j

pažįstama veikėja Ona Ivaš- šokių ir jam diegti kitas kul- sveikinti, atsiųsdami ir dovanų: 1 taj Keleivio administracijo-'
kienė. Bostono gyventojų tūrines vertybes. < A. L- Socialdemokratų 71-ji kuopa $50, Julius Svikla j je galite gauti šias tinkamas
vardu per J- Grigalų majo- šie paskutinieji kitatau- iš Worcesterio $10. Marija Groinytė-Pelk iš Racine. Wis.. knygas:

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETU 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gvvu*ja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiamua ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių Tarpe turi daugiausia narių tr ,».uo Iidžiausį ka
pitalą. ____

5 bąn»wt»injrjK» neiuvm APDRAUDOS, bet
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA aporauua gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir.ę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBES APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
J10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yre žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.

FLORIDA
Du medinius namus viename 

i sklype, nuomos per mėnesį $165, 
parduodu už S9.50O.

Dvieju butų medinis namas, 
nuomos 110 mėnesiui, parduo
damas už $6.500.

Mūro namas su garažu, skly
pas 200 pėdų ilgio. 280 pėdų plo
čio. Zona C.5 Com m erčiai, gali
ma statyti dirbtuvę, sandėlį, ap 
sodintas vaismedžiais ir daržo
vėmis, prie gero kelio ir krau

NAUJIENA
Dr. Kazys Grinius, ATSI

MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas. 336 psl. kaina $5.

VLADAS NAGIUS-NA-

GEVIČIUS, jo gyvenimo ir

darbu apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai

tuvių. 45 blokai nuo jūros. Ai! gražiai išleista, daug pa 
esu vienas, sunku apsidirbti, veikslų, 374 psl., kaina $6 
Atvažiuokite pasižiūrėti, duosiu
morgyčius kiekvienam namui.

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

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

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

Tuojau siųsk šį skelbimą ir

HISTORY OF THE 
THUANIAN NATION, pa-į $2.50. 
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

broliai, seserys, gimines,ir 
kl- j draugai. Knygos kaina —PAŽINK LIETUVOS 

PRAEITI

"Iš praeities tave sūnūs te 
stiprybę semia,“ -giedame
Lietuvos himne, e ar taip! ”Twenty years’ struggle 
darome? Ar pažįstame jos f<w freedom of Lithuania- ‘

praeitį?

Geriausia knyga su Lie* 
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1.000 puslapių Įmyga, 
lengvai skaitoma, kaina —

redagavo J. 
$1-50.

Audėnas, kai-

PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau

pytume, jei mielieji prenu

meratoriai nelauktų, kol 

juos paragina mokėti, o pa

tys. be paraginimo, prieš 

prenumeratai pasibaigiant, 

atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 

kurie tokių raginimų nelau

kia. ir tikime, kad ateityje

”Litkuania 
roes,“ parašė 
kaina $4.75.

land of he- 
L. Valiukas.

Knygoje pirmų kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru- $12. Ją galite gauti Keleivio 
sas šį muziejų panaikino.; administracijoje.
laisvės kovu paminklai din-'----------------------------------

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTI 
KNYGĄ: “l ietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS $4*00, 
KIETAIS—$5.0Q

go.
Jonas Aistis, POEZIJA.

savo vardą su antrašu, ir mes Joje yra šio žymaus poetu 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112 
Nswark 4, Nsw Jersey

! visi eilėraščiai, 420 psl., kai- 
i na $6.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J. B. 
Končius, iliustruota, 211 
psL. kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI-
AN RECIPES. parašė Juzė vis mažiau bebus tokių, ku- 
Daužvardienė. kaina $2. riems reikės siųsti primini

mus.
Keleivio edm-ja
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Vietines žinios
siems po savaitės rūpesčių 
atsigaivinti ir net iš savęs 
nusišypsoti.

Be to. kaip visada, bus

Milionai neturtingųjų 
gydymui

Bostono miestas

Jaunosios kartos 
Kultūrinis Subatvakaris

KORTŲ IR DELNŲ 
SKAITYTOJA 

.M a d a m e L y n n

linksmas ’ Miss Lithuania nf turtingiesiems gydyti ligoni
pernai ne , Ąl^a,ntį ^^jenį. va" Ji paUrs ir pagelbės visais gy. 
yti ligom- salio -0 d- 7 vai. 30 min. va- veniniu reikalais. Vienas vizitas

KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE

TAS BUS BALANDŽIO 25 D- SO. BOSTONO LIETU

VIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS UI AUKŠTO SALĖJE. 

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO.

Minkus
TALENTŲ POPIETĖJE 

ir gražuolės ”Miss Lithuania of N.E-“ baliuje

Sekmadienj, vasario (February) 21 d. 3:30 vai. p. p.
So. Bostono Lietuvių Pil- Dr-jos III aukšto salėje 

dalyvauja žymus aktorius humoristas iš New Yorko 

VITALIS ŽUKAUSKAS 
Jis linksmu žodžiu ir vaidyba atskleis j vairias mūsų 
gyvenimo aktualijas nuo visuomeninių, politinių ir 
kultūrinių reikalų iki mūsų šeimos uždaros pastogės. 

Programa prasidės punktualiai 3:30 vai. popiet.

TALENTŲ POPIETĖ —Įvairių amžių ir Įvairių ta
lentų metinis pasirodymas-
Trumpi SPALVOTI FILMAI pereitų metų pikniko, 
kuri nufilmavo ir rodys Romas Šležas.

’MISS LITHUANIA OF N.E.“ BALIUS — jame bus 
publika supažindinta su mažuole panele J°anne 
Antanėliūte iš So. Bostono.
ŠOKIŲ KONTESTAI su dovanomis, grojant Ferd- 
Smito orkestrui. Po šokių kontesto šokiai tęsis iki 11 
valandos vakaro.

Skanūs LIETUVIŠKI VALGIAI, skanumynai su 
kavute ir draugiški išgėrimai nuo 2:30 vai. popiet. 
Malonumo bus visiems —jauniems ir suaugusiems!

Įžanga suaugusiam $1.50. vaikams 50 c. 
Visus nuoširdžiai kviečia

STEPONAS IR VALENTINA MINKAI,
Seniausių lietuviškų radijo programų N- Anglijoje 

vedėjai

Gali gauti dr. B. Matulionio batvakans. kurio programo-, 
je dalyvauja S. Makaitytė,|
N. Vaičaitytė ir R. Šležas- 

Tamošaičiai (597 Seventh Tai mūsų jaunieji intelektu-
St.. So. Bostone) įrekorda- alai. kurie čia kalbės įvairio-, k,ija.imas apmušalais, 
vo juostelėje dr. B. Matulio- mis aktualiomis temomis.

Pa&a^t^ kalbą \ asario Toki subatvakaiį verta
16 dienos minėjime Bostone- kiekvienams kultūringam i 
Nonntieji gali ją gauti. tautiečiui aplankyti ir akty-i

„ ... , , viai dalyvauti mūsų jauno-1
Kur milionus sudeda . gjos |ęal^os keliamų pioble-

Gegužės mėnesĮ Bostone mų nagrinėjime, 
bus boksininkų Sonny Lis- 
ton ir Cassius Clay rungty
nės. Tikimasi, kad jų paja- Valgant kasdien po plyte- 
mos sieks 5 milionus dole- lę šokolado, per savaitę svo- 
nQ- rio padidės 1 svaras, o jam

numesti reikėtų keliauti 30 
Lankėsi inž. V- Banevičius mylių.

Tarnybos reikalais i Bos
toną iš Clevelando buvo at- Liežuvis skaudesnis

nos. ir šokiai iki vėlumos, 
šiemet talentams rinkti

komisijoje sutiko dalyvauti 
Aleksanaia Gustaitienė, O- 
į.a ivaškienė. Irena Mickū- 
nienė. Kazys Barūnas. Vy
tautas Stelmokas ir Justinas 
Vaičaitis.

Bufete bus skanių lietu
viškų dešrų su kopūstais, 
kugelio, visokių skanumynų 
ir gėrimų. Tą sekmadienj 
neviikite namuose pietų, nes 
gardžiai pavalgysite ir ma
loniai praleisite laiką se
niausių lietuviškų radijo 
programų talentų linksmam 
pokylyje.

Programa prasidės 3:30 
vai. popiet, bet salės durys 
jau bus atidarytos nuo 2:30 
vai., taigi iki progr amai pra- vykęs elektros inž. V. Ba- lazdą.

A & S CONSTRUCTION 

COMPANY

dažymas,
kambariu pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir kt., 
mūrijimas,

durų ir langu pakeitimas, 
spintos virtuvėje ir kl., 
kambarių padidinimas, 

naujos grindys.

Priimtinos kainos.
Niekas dėl jų negali 

varžytis.
Skambinti tel. LI 2-2776 

tarp 9 vai. ryto ir 5 vai- vak.

uz

nevičius. Ta proga jis aplan-.
kė savo motiną, gyvenančią jAy miikų draugįja bal- 

Tuoj tarkitės su savo pa- j Dorchestery. dėdę Vladą t^jį beržą pavadino Amen- 
žįstamais ir giminėmis kitą Mickūną. pusbrolius ir kitus kos medžių motina, 
sekmadienj dalyvauti šiame gimines. ♦ » »
linksmame pokylyje. ___

Įėjimas suaugusiems tikį *** Kapočius į P. Ameriką Nelaimingas, kas gyvena

sidedant jau galėsite paval
gyti ir išgerti

$1.50. vaikams 50 centų. 
Jus kviečia rengėjai

Steponas ir Valentina 
Minkai

Bostono L. Kultūros Klube! Paulo mieste, Brazilijoje 
kultūrinės problemos
Vasario 27 d. Įvykstan

čiam eiliniam Bostono Lie
tuvių Klubo susirinkime po
etas Leonardas Andriekus iš 
New Yorko skaitys paskaitą 
tema: ’Mūsų kultūrinės pro
blemos“.

Kadangi šie klausimai vi
siems mums yra labai aktu-; 
alūs, tai pravartu jau iš

Lietuvių Enciklopedijos sau. 
leidėjas Juozas Kapočius iŠ- Jamaica Plain parduodamas
vyksta i Pietų Amerikos Lie- 3 šeimų namas (5-5-5 kamba- 
tuvių kongresą, kuris šios riai) su porciais ir garažu, gero- 
savaitės gale prasideda Sao je vietoje ir gerame stovyje. 

Kreiptis i Jean Malin telefonu
646.0287.

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

•adfria sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus i vi- 
sas valstybes.

Tone Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine

fVWWWWWWVWWWWW
* REAL ESTATE 
į EDMUND L. KETVIRTIS 

J PAULA B. KETVIRTIS >
* UCENSEO BROKERS ►

KETVIRTIS REALTY E 
► ► ►

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Ketvirtis & Co.
_ I gVjL tfĮ EŪg

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
• Rūpestingi taisome laikrodžiui, J
• žiedus, papuošaluiIi

tn WEST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127

TeL 268-4649» -- -- -- -- -
MšMOCOOaooooouesaanoan |

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. fcixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

l^oeeeiooeeooeeeoeoeeeeocoo.*

• Telefonas: AN 8-2805 Įi Dr. Jos. J. Donocan j 
Dr. J. Pašakarnio |

ĮPĖDINIS
OPTOM EI KIS i AS 

Valanuos: j
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. ’ 
Vakarais iš anksto susitarus J

447 BR0ADWAY
South Boston. Mass r

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki-

tys akt- Algimantas Žemai
taitis iš Waterburio.

Sandariečių susirinkimas 
Primenama, kad dėl blo

go oro sausio 17 d. neįvykęs
ŠĮ kartą tradicinėje talen- mai ii visiems suprantamai gaudavos < kuopos suskin

tu popietėje pagrindinis pro- apkalbės ir atvaidins Įvai- kimas bus vasario 21 . -
gramos dalyvis bus išgarsė- rius mūsų visuomeninio ir val- popiet. ra svarbių rei- 
jęs aktorius humoristas iš privataus gyvenimo Įvykius kalų. nauja valdyba perims 
Nevv Yorko Vitalis Žukaus- ir juoko vertus nuotykius, pareigas. Visi nariai prašo
kas. Tai. sakytume, vieno Vadinasi, bus reta proga vi- mi dalyvauti. Valdyba

Talentų popietė žmogaus teatras. Jis links-

anksto tą šeštadienio vaka-| 390 West BkOADWAY, So. Boston 27, Mass- Tel. AN 8 . 8761 • 
rą rezervuoti klubo susirin- Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 
Į.-muj _ kitas Rusijos \aldomas sritis.

T , *__,-vo siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali-
išleidęs keletą poezijos rin- ma slųstl lkl 44 svarŲ siuntimus, jei siunčiami daiktai telpa deže ; 
kinių. Iš jo poetinės kūrybos je’ kurios^ dydis yra 14”xl3”x20” coliu. Iš tolimesnių vietų siųs
ta pačia proga klube paskai- siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun- 

■ " * tėjo ir gavėjo adresus.

Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.

Pasiūlymas 196S metams Skambinti GE61204
Naujas "PAGAL UŽSAKYMĄ“

FORTUNK
ALYVOS BURNERIS

S metą garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

Patvarumas

Shell degimo galva 

Švarus geras šildymas

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

Mėgiamiausias 
modelis
FT 2

Visos tos žymės rodo, kad ”pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiem svarbiam darbui alyvos 
bumeriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

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

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

rociKių ir iš siotieš T ffl, 
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.

yra vienintelė oficiali įstai- Į 
ga Worce*tery, kuri siunčia

k T!vYaS- °d?S; s.kar>tes- "kinius ir kt. galim- pirkti SAVI- siuntinius tiesiog iš Worces- 
KAINA musu Įstaigoje 1 s
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitu 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norima:

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. ‘

! Tek AV 2-4026 I• • 
Dr. John Repshis j
LIETUVIS GYDYTOJAS J

I Valandos: 2—4 ir 6—8 !
♦ Sekmadieniais ir šventadianiala • 
{ pagal susitarimą «

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

Dorchester. Masa.‘ ------ - - ---- = “““*«• — ........ — . ... . . . .
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų Siuntiniai nueina greitai ir
Katalogų.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KkElPKITfeS LIETUVIŠKU 
‘įsi SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SĄŽTNIN 
GAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimai?

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nu. 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

VEDfc|.\S: JONAS ADOMONIS

tvarkingai.
Čia galima gauti įvairiau

sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Package Express & Travel 
Agency Ine.

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

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus 

dovan ų—s i u n t i n i ų

Skyriuje jūs rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat Įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 

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

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

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,Ine. I į 
396 Vk. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS. J

Apsidrausk ■
» NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j

• Draudžiame nuo polio, viso- j 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
J mių (ugnis, audra ir kt.) .. Į 
{Visais insurance reikalais { 
' kreiptis: !

BRONIS KONTRIM !«
Į
« Jastiee af thePeaee—Constable { 
Į 598 E. Broadvray ' 
' So. Boston 27, Masa. Į
Į Tei. AN 8-1761 ir AN 8-2488} 
! t

Daiau ir Taisau

Tel. AN 8-1120

4 
4

t . 4
v Namus iš lauko ir viduje. 4 
X Lipdau popierius ir taisaus 
t viską, ka pataisyti reikia. } 
F Naudoju tik geriausią 
a medžiagą.
t JONAS STARINSKAS 

220 Satin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargas 
X RAY

534 Broadsray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ckis:
287 Concord Kd.. Billerica. Maaa.

TEL. MO 3-2S48

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Td. AN 8-0948

Flood Sąuare 
H ar dinare Co.
Saviainkaa N. S. ALEKNA
<28 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namatna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




