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Pckinge šaukia: „Pakarti
Kosyginą ir Brežniovą“!
Grumtynės tarp Mao šalininkų ir jo priešininkų tęsias. 

Santykiai su Sovietų Sąjunga labai įtempti. Pekinge šau
kia: "Pakarti Kosyginą ir Brežniovą!“ Sovietų diplomatų 
šeimos apleidžia Kiniją

Kruvinos grumtynės tarp 
Mao šalininkų ir jo prieši
ninkų dar nepasibaigė. Jos 
dabar persimetė iš sostinės 
i kraštą.

Sostinėje jau keliolika 
dienu demonstruojama prie 
sovietų ambasados. Girdimi 
iš minios šūkiai: "Šalin so
vietinis revizionizmas!“, 
"Pakarti Kosyginą ir Brež
niovą !“

Protestuojama dėl Mask
vos policijos žiauraus elge
sio su iš Europos grįžtan
čiais kinų studentais ir dėl 
nuotraukų, iškabintų prie 
Kinijos ambasados, pašali
nimo. (Prie ambasados bu
vo iškabintos nuotraukos, 
kurios rodė. kaip policija el
gėsi su kinais studentais). 
Kinai tvirtina, kad studentai 
buvo be reikalo mušami, kai 
kurie jų net sužeisti. Mask
va tai paneigia.

Atmosfera dėl tų Įvykių 
taip Įkaito, kad Maskva Įsa
kė sovietų diplomatų šeimos 
nariams apleisti Pekingą.

Maskva reiškia dideli su
sirūpinimą. kad išvažiuo
jančioms sovietų pareigūnų 
šeimoms buvo visaip grasi
nama. kad aerodrome jos 
buvo be reikalo kelias va
landas išlaikytos dideliame 
šaltyje, kad jų vyrai ir kiti 
diplomatai tik su dideliu 
vargu tegalėjo atnešti šalty
je laukiantiems išvažiuoti 
šiltus drabužius, kad visi bu
vo raudongvardiečių visaip 
keikiami, apspiaudomi, o 
sovietų mašinos išteptos da
žais bei smala.

Dėl visų tų dalykų oficia
lūs protestai iš Maskvos 
siunčiami i Pekingą ir iš Pe- 
kingo ; Maskvą. Kada ir kuo 
ta savitarpė kova Kinijos vi
duje ir tarp buvusių "drau
gų“ (Pekingo ir Maskvos) 
baigsis, šiandien ir jie patys 
negali numatyti. Užsienio 
stebėtojai spėja, kad jau

gali nutrūkti tarp abiejų ša
lių ir diplomatiniai santy
kiai

Kalbės Vliko 
atstovai

Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienos iškilmėse daly
vaus ir kalbės šie Vliko at
stovai :

Prel. J. Balkūnas — Cle- 
velande vasario 12 d. ir Los 
Angeles vasario 19 d.: dr. B. 
Nemickas — Philadelphijoj 
vasario 19 d.: Stasys Lūšys 
— Netvarke. N.J.. vasario 
12 d.: Martynas Gelžinis — 
Elizabethe. N.J., vasario 19 
d ; dr. Alg. Budreckis — 
Chicagoj vasario 5 d. Dr. A. 
Budreckis. kaip Nevv Yorko 
Liet. Tarybos pirmininkas, 
vadovaus Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos iškil
mėms Nevv Yorke vasario 
19 dieną.

Dar tebekovojama
dėl konsulatų

Vyriausybė, siekdama sta
tyti tiltus suartėti su Sovietų 
Sąjunga ir jos satelitais, y- 
ra labai užsispyrusi, kad se
natas patvirtintų konsulia- 
rinę sutarti su Sovietų S-ga 
Ji pagalbon pasišaukė net 
Eisenhovveri, kuris pasisakė 
už tą sutartį. Bet senate dar 
nėra tikra, kad už ją balsuos 
du trečdaliai. Senatoriai sa
ko. gauną šimtą kartų dau
giau laiškų prieš sutarti, ne
gu už ja. Jų tarpe, aišku, yra 
daug ir lietuvių rašytų.
(Kas dar nerašė, skubiai te
rašo). Sutarčiai ypač ener
gingai priešinasi respubliko
nų vadas šen. Dirksenas, bet 
ir jo partijos tarpe yra daug 
sutarties šalininku.

šis Kinijos žemėlapis rodo jos provincijas, kaip 
ir jo priešininkų buvo Shansi, Kiangsi ir Hopeh 
kilti betkurioje iš šių provincijų.

jau buvo rašyta, didžiausių susidūrimu tarp Mao 
provincijose. Kiekvieną momentą pjautynės gali

Reuther išeina iš 
ALF-CIO

Automobilių darbininkų 
Reuther, kuris yra ir ALF- 
CIO vienas viceprezidentų, 
jau seniai nesutinka su tos 
organizacijos prezidentu

Sudegė du aviacijos Domisi oro svarumo
technikai klausimu

Sausio 31 d. San Antonio. Žinovai sako, kad, jei nie- 
Tex.. sudegė, panašiai kaip ko nedalysime, tai netrukus 
3 astronautai, du aviacijos; ateis diena, kada oras bus 
technikai, kurie valė kabi- taip užterštas, jog visi pra- 
ną tyrimams su triušiais dės trokšti. Iki šiol federali

nė vyriausybė tuo reikalu 
mažai tesidomėjo, jis buvo

George Meany įvairiais už- i vykdyti — kaip grynas de- 
sienio ir vidaus politikos rei-! guonis per 60 dienų veikia 

kraują. Kabinoje kilo gais-kalais. Bet Reuther iki šiol 
vis laukė, gal Meany. būda
mas jau 74 m, amžiaus, at
sisakys iš einamųjų pareigų, 
ir į jo vietą bus išrinktas jis.
Reuther Deja. Meany nėra! rė. 
linkęs savo vietos užleisti 
Reutheriui. todėl pastarasis 
ir apsisprendė nebelaukti ir 
pasitraukti iš vicepirminin
ko vietos.

Balandžio mėnesį bus au
tomobilių unijos konferenci
ja, kurioje gal bus išspręs
tas klausimas pasilikti ar ne 
ALF-CIO organizacijoje.

Jeigu iš jos išeitų automo
bilių darbininkų unija, tada į anipnp 
už jos ribų būtų 2 didžiulės 
unijos su beveik 3 mil. narių.
(Antroji, vežėjų—teamsters 
unija, kuri 1957 m. buvo iš
mesta iš AFL-CIO ir kuriai 
vadovauja Hoffa).

Pasitraukus automobilių 
darbininkų unijai, AFL-CIO 
smarkiai nukentėtų, susilp
nėtų ir unijų įtaka krašte.

paliktas valstijų žinioje Ka
ras Kol suspėjo atidaiyli dangi valstijos į tą reikalą 
kabina, vienas technikas jau į nekreipė didesnio dėmesio, 
buvo žuvęs, o antras taip ap-į tai prezidentas pasiūlė kon- 
degė. kad po 8 valandų mi- gresui imti savo žinion tą 

klausimą. — įvesti oro kont
rolę įvairiom pramonės ša-

Dabar paaiškėjo, kad iki, koms. Įkurti apygardų komi- 
šiol buvo slepiamas prieš 4 į gijas, kurios nustatytų vyk- 
metus buvęs įvykis: tokiu į dyrinus oro švaros reikala- 
pat būdu kabinoje užsidegė j vimus.
deguonis ir labai apdegė 4! 
tarnautojai.

Chicaga vėl skęsta

Nelaiminga žiema Chica- 
gai ir jos apylinkei: per ma
žiau kaip dvi savaites čia 
buvo trys pūgos (paskutinė 
praeitą sekmadienį), ir pri
snigo viso labo net 27 colius. 
Pūgos kurį laiką sustabdy
davo visa gyvenimą. Be di-

Dr. Flovd L. Thompson vado-

Prezidentas nori, bet nemato 
ženklą karui baigti

Vėl daug kalbų apie taiką, bet prezidentas sako, dar 
nematąs jokio ženklo, kad š. Vietnamas būtų pasiruošęs 
deryboms.

Paskutiniuoju metu yėi Treciasis kultūros 
daugiau kalbų apie taiką.'
Tai vienas, tai kitas "šalti- kongresas 
nis“ teigia, kad Š. Vietna-Į
mas "suminkštėjęs“, kad jis! Pasaulio Lietuvių Bend- 
duodas ženklų deryboms nioinenės Kultūros Taryba, 
pradėti. ! susitarusi su JAV LB val-
Prezidentas Johnsonas pra-į 196 7 m. lapkričio 24- 
eitą ketvirtadienį betgi dienomis saukia JAV ir 
spaudos konferencijoj net Kanados Lietuvių III-jį Kul-

; Sovietų premjeras 
į Anglijoje
Į Pirmadienį į Londoną at
vyko Sovietų S-gos premje
ras Kosyginas, kuriam sau
goti paskirta 150 specialių 
policininkų, nors pats sve
čias atsivežė ir savų sargybi
nių. Sakoma, kad jo apsau 
ga yra didesnė, negu tada, 
kai ten lankėsi Chruščiovas 
ir Bulganinas.

dėlių medžiaginių nuostolių.
yra ir žmonių aukų. Yra dėl| N , : i i j v ■n 
pugu žuvusiu ir lietuviu. ai

kelis kartus pakaltojo, kad 
iki šiol negavęs jokio ženk
lo, kad komunistai norėtų 
karą baigti. Jis kas naktį ei
nąs į lovą įsitikinęs, kad die
na buvusi nevykusi, nes jis 
negalėjęs pabaigti Vietna
mo karo. Amerika esanti pa
siruošusi susitikti Š. Vietna
mą bet kokiose derybose, 
net ir pasikalbėjimuose apie 
derybas. JAV sustabdytų 
bombardavimą, jei būtų iš 
Š. Vietnamo bent mažiau
sias ženklas tam sustabdy
mui pateisinti, bet iki šiol jis 
tokio ženklo nematąs.

Nevvsvveek paskelbė vė
liausia naujieną: šen. Ro
bert Kennedy. kuris apie po
rą savaičių važinėjosi po 
Europą, ten kalbėjosi su Vo
kietijos, Prancūzijos. Angli
jos, Italijos aukščiausiais va
dovais, kurį priėmė ir po
piežius, iš Paryžiaus atvežęs 
"tikrą“ žinią, kad š. Vietna
mas sutinka pradėti dery
bas. Senatorius ką tik sugrį
žo su ta "naujiena“, tai ji 
tegalės būti viešai paskelb
ia tik tada, kai bus aptarta 
Valstybės departamente ir 
Baltuosiuose rūmuose

Ragina pakelti 
pašto tarifus

Prezidentas pasiūlė kon
gresui pakelti pašto tarifus: 
už paprastą vidaus laišką 
imti 6 centus, o užsienio — 
9 centus. Taip pat pakelti 
antros ir trečios klasės tari
fus 20-30G. Tuo būdu paš
tas gautų daugiau pajamų 
apie 700 mil. dolerių.

tūros Kongresą.

Kultūros kongreso darbo 
programą sudaro PLB Kul
tūros Taryba, o jo menine 
dalimi bei jos rengimu rū
pinasi JAV ir Kanados LB 
valdybos.

Kultūros Taiyba jau ap
svarstė kongreso darbų pro
gramą ir baigia telkti pa
grindinius pranešėjus, sekci
jų moderatorius, referentus 
ir koreferentus.

Sekcijose bus nagrinėja
mos šios temos: 1) Kultūri
nio gyvenimo sėkmės ii- ne
sėkmės, 2) Lituanistinis 
švietimas, 3) Jaunimas kul
tūros darbe, 4) Rašytojai ir 
skaitytojai, 5) Teatras vakar 
ir šiandien, 6) Dabartiniai 
muzikos keliai. 7) Sena ir 
nauja dailėje, 8) Spauda ir 
visuomenė, 9) Sportas.

(EltaT

Ispanijos studentai
prieš Francą

Sustreikavo Madrido ir 
Barceionos universitetų stu
dentai. Valdžia uždarė 
Madrido universitetą.

Studentai nori turėti jų 
pačių rinktas, o ne valdžios 
paskirtas valdybas, jie re
mia darbininkų reikalavi
mus pakelti atlyginimus ir 
leisti organizuoti laisvas 
profesines unijas.

Vokietija - Rumunija pugų 

suartėja
Vakarų Vokietija praeitą 

savaitę atnaujino diplomati
nius santykius su Rumunija.
Dėl to labai užsirūstino Rytų 
Vokietijos komunistai, nes 
jie jau seniau turi tokius 
santykius su Rumunija ir 
laiko save turinčiais teisę 
kalbėti visos Vokietijos var- 

! du.
V. Vokietija tikisi šo

kius santykius užmegzlT il
su kitomis komunistų vals
tybėmis. Iki šiol ji atsisakė Vietnamo ministerio pir-

i- i------.• • . mininko p;n a d uoto ja.s Nguyen
Huu C\» nebegali grįžti iš Tai- 
wano namo. nes jam gresia su
ėmimas už korupciją.

New Yorko gubernatorius Ro užmegzti diplomatinius san- 
vauja komisijai, kuri tiria nelai- i ckefeller skuba su dovanomis j tykius SU tomis valstybėmis, 
minjcą įvykį Apollo erdvėlaivy,!, ligoninę, kur jo žmona pagimdė kurios tokius ryšius palaiko 
kur sudegė 3 astronautai.......... antrą sūnų. ( su Rytų Vokietija.

išleido
Čekoslovakijoje buvo nu

teistas 8 metus kalėti Vladi- 
mir Kazan-Komarek. pabė
gėlis čekas, dabar JAV pi 
lietis. Cambridge. Mass.. tu
rintis keli onių biurą, bet j 
iš kalėjimo paleido ir leido 
grįžti namo.

Kazan pernai rudeni va
žiavo į Inturisto kviestu 
konferenciją Maskvoje Tas 
lėktuvas, kuriuo jis grįžo 
turėjo skristi tiesiai į Pary 
žiu, bet jis nusileido Praho, 
Čekoslovakijos sostinėj. Ka
zan ten tuoj buvo suimtas 
ir po kelių mėnesių teistas 
už priešvalstybinius veiks
mus.

2,000 įvairių tikybų kuni
gų, susirinkę Washingtone 
"Taikos mobilizacijos“ kon- 
ferencijon. nutarė prašyti 
prezidentą sustabdyti Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mą ir paskelbti 3 dienų pas
ninką, pradedant trečiadie
niu. Tai būsianti atgaila dėl 
karo veiksmų Vietname.

M***#*#*#*###***##****#****#*****#

Paskutinėmis žiniomis 
Mao Tse-tungas nušalinęs 
Kinijos prezidentą ir komu
nistų partijos generalinį sek
retorių.

Japonijos min. pirm. Eisaku Sa 
to paduoda savo halsą. Jo lihera< 
lų-demokratu partija laimėjo 
rinkimus.
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Lietuviai!
Prisimindamas ir brangindamas lietuvių pastangas.— 

dėtas prieš penkiasdešimt metų Vilniuje. Ne\v Yorke. 
Petrapilyje, Lozanoje. Voroneže ir kitur, kad būtų sutelk
tos visos tautos jėgos išsilaisvinti iš ilgos ir klaikios caris- 
tinės Rusijos okupacijos ir atstatyti nepriklausomai Lietu
vos valstybei, — Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas sveikina visus lietuvius pavergtoje tėvynėje, Sibiro 
tremtyje bei išeivijoje ir kviečia pasistiprinti ano meto 
ryžto, žygių ir aukų pavyzdžiais ir suaktyvinti laisvinimo 
kovą sovietinei okupacijai pašalinti ir nepriklausomos 
Lietuvos respublikos suvereninių teisių vykdymui atsta
tyti.

Lietuvos Valstybės atstatymo 50 sukaktuvinių metų 
išvakarėse Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
pareiškia, kad jo besąlyginis Įstatymas yra — laisva, ne
priklausoma. demokratinė Lietuva.

To siekdamas. 1967 metais ryžtasi:
1) įprasminti Lietuvos valstybingumo sąvoką visose 

lietuvių tautos kartose, kad ir ateityje nestokotų laisvės 
kovotojų, kurie gintų Lietuvos tautinius ir valstybinius 

interesus;

2 > sutelkti visas pajėgas i darnų laisvinimo darbą ir 
tuo būdu padidinti veiklos apimti;

3) išplėsti susižinojimo priemones, kad laisvojo pa
saulio Įtakingieji būtų pilnai ir tinkamai informuojami 
apie krašto padėti ir kad visur Lietuvos byla būtų gyva

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kreipia
si Į visus laisvuosius lietuvius ir ragina juos šiais sukaktu- 
viu ruošos metais, renkant aukas Vakario 16 dienos minė- 
jimų proga, būti duosnesniais, kad Lietuvos laisvinimo 
darbas ir veiksnių sutartinių ’ žsimojimai galėtų būti sėk
mingai vykdomi.

Pavergtieji ir laisvieji lietuviai!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas linki pa
vergtiesiems lietuviams stiprybės ir ištvermės kovoje su 
okupanto priespauda, o laisvuosius lietuvius kviečia vi
sais būdais remti Lietuvos laisvinimo darbus.

Tautos praeitis yra mūsų!
Tautos ateitis turi būti mūsų!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Iš praeities į dabartį

žemčlapis rodo. kas kur vyksta Vietnamo frontuose.

NAUJOS AKĖČIOS NEVVARK, N.J.

Akėčių 4 nr. sarkastiškai Nepriklausomybės sukakties
aprašomi New Yorko įvy-1 • -••. F . T , , ! minėjimaskiai. Jame daug humoro, sa
tyros, ironijos ir sarkazmo. T • . , __ i\ , Lietuvos nepnklausomy-Cia duodamas atsakymas. , . , ., ... , < bes paskelbimo 49 metu sukas piese modernu spalvotą i,;- •1 . kakties minėjimas prasidės

sekmadieni, vasario 12 d. j 
10:30 vai. ryto pamaldomis 
už žuvusius dėl Lietuvos j 
laisvės lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Gieda parapijos 
choras, vad. Kl. Bagdona- 

, x x , vičiaus Dalyvauja JAV Ne
kaltu* pei metus. -4 psl. su lietuvių veteranų są-

paveikslą, kuris tilpo Akė
čių 3 m. viršelyje ir atspaus
dintas penkiomis spalvomis. 
Už piešėjo atspėjimą skaity
tojams buvo skirta 25 dol. 
premija.

Akėčios išeina keturis

viršeliu apimties, metinė~ , jungos nariai ir motervs pa-prenumerata uk 2 dol. Ga-J ,įininkės po 1(I
Irma jetgyti pas spaudos. pla-| bažnyčioje bus padžtas vai.

i tintojus aiba is lei( \ '^|njkas prje lietuvių kryžiaus! 
1 šiuo adiesu. Akėčios, 1—: buvusiems dėl Lietuvos iais- 

i vės. kun. P. Totoraičiui va
dovaujant.

Po to yra prašomi visi da-

VVyckoff Avė . Brooklyn. N. 
Y. 11237. Gaunamos ir Ke
leivyje.

ko Lietuvių Veteranų posto 
nariai ir moterys pągelbi- 
ninkės. Amerikos ir Lietu
vos himnus sugiedos "Rū
tos“ ansamblis, vad. A Ka
čanauskui ir akomponuo- 
jant Liudui Stukui. Invoka- 
ciją paskaitys kun. P. Toto
raitis.

Kalbas pasakys Neuarko 
miesto burmistras H. J. Ad- 
donizio. JAV Kongreso na
rys Peter W. Rodi no ir Sta
sys Lūšys, buv. Vliko vice
pirmininkas.

Po kalbų bus perskaity
tos Neuarko miesto bur
mistro ir New Jersev guber
natoriaus proklamacijos ir 

į priimta rezoliucija Lietuvos 
laisvinimo reikalu. Jos bus 
pasiųstos JAV prezidentui 
ir kitiems JAV valdžios as-

Paragink savo paž;*tamu> 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

; Tai Alabamos gubernatorė liur
linę WaHace. vienintelė JAV to
kiose pareigose moterį

Kas kitur rašoma
KO PODGORNU BUVO 

VATIKANE

Sovietų Sąjungos prezi
dento Podgornio atsilanky
mo pas popiežių proga Nau
jienos tarp kitko šitaip rašo:

"Popiežiui rūpėjo prisige-, 
rinti komunistinės diktatū-

konvenciją, argumentuoja
ma. esą Jungtinės Valstybės 

i turės naudos, kadangi ta 
, konvencija suteiks diploma
tinę protekciją Sovietų Są
jungoje keliaujantiems a- 
meri kiečiams. Tačiau, ar ir 
ko tokios kelionės vertos? 

Neseniai miręs sovietų

lyviai pereiti Į Šv. Jurgio D- 
jos salę. 180 New York Avė. 
ir čia 12 vai. dienos bus pra
dėtas iškilmingas susirinki
mas. Įėjimas visiems nemo
kamas. Lietuvos laisvinimo 
reikalams bus priimamos 
metinės aukos pagal kiek
vieno išgalę.

Minėjimas bus pradėtas 
vėliavų Įnešimu ir pagerbi
mu. Tai atliks JAV Newar-

menims. Po to "Rūtos“ an
samblis atliks meninę pro
gramą. vadovaujant muz. A 
Kačanauskui ir dalyvaujant 
solistui L. Stukui.

New Jersev Lietuvių Ta
ryba prašo visus kuo gau
siau minėjime dalyvauti ir 
minėtu laiku Į salę atvykti, 
nes minėjimas bus baigtas 
antrą valandą.

A. S. Trečiokas,

x x , pulkininkas Olegas Pen 
!os atstovui, nepaisant to, kovsi-js kurs pat? savo iaįs- 
kad ta diktatūra yra ateisti-i va va,ia pasil inko dirbti
ne ir viešai bei oficialiai ko- laisvajam pasauliui, pareiš-
yoja prie? įeligiją. Rusijoje j savo paskelbtuose raš-
įr kitose Maskvos despotų i tuoąe -

Yra manančių, kad praei- Europoje toji tautų apsi-; 
ty nieko gera nebūta, kas sprendimo teisė ne tik pa
vertėtu dabar prisiminti. O neigta, bet ji atimta net ir 
vienok toje praeity pasidai- toms tautoms, kurios jau bu-j gubernatorium buvo jos vy
rius. daug ko pamokančio ir vo įsikūrusios savo nepri-į™8* btl Įis Pasral tos valstybės 
net paskatinančio ir dabarty klausomas valstybes, kaip j kon^timciją pakartotinai jau 
bei ateity sumaniau dirbti Lietuva. Latvija ir Estija. Ir, nebegalėjo būti išrinktas, todėl

Štai imkime prieš 65 me- dar daugiau. Kilus antrajam J18 pasistengė j tą kėdę pasodin
tus leistą Darbininkų Balsą, pasauliniam karui. Lietuva 
kuris buvo spausdinamas' viena ii pirmųjų pasiskelbė,
Tilžėje, bet maskolių žan- kad ji lieka griežtai neutra- 
darmerijai suklaidinti buvo Ii ir nesikiš į karo veiksmus, 
rašyta, kad yra spausdina-. Taigi, tas laisvės atėmimas 
mas Londone. Jo Nr. 3 veda-Į vra dar brutalesnis veiks
niuoju Įdėtas platesnis Lie- mas. rodąs tik Lietuvos kai- 
tuvos Socialdemokratų Par- mynų grobuoniškus tikslus, 
tijos jau penkto iš eilės su- Šiandien prisimintinas ir 
važiavimo aprašymas. i ano meto LSDP pasisaky-

Partija Įsikūrė 1896 m., mas, kad lietuviai, gyveną 
vadinasi, veik kasmet šuva— Užnemunėj, Vokietijos vals- 
žiuodavo jos atstovai. Ture- ty bes valdomoj, turi susi- 
kim galvoj, kad L£DP tada jungti, todėl ir jie turi susi
veikė giliame pogrindy, ir rūpinti ir pas save socialde- 
tie suvažiavimai Įvykdavo mokratinio sąjūdžio Įkūri

mu. nes iš kaizerinės val
džios nieko gero negalima

t i savo žmoną. Juodu yra 
segregacijos gynėjai.

beveik visi Vilniuje slaptai, 
bet neatsirado išdavikų.
nors maskolių žandarmerija tikėtis, 
jau žinojo apie partijos bu-j Tam ir šiandien turi būti 
vimą. Lietuvos gubernato- visų bendras rūpestis, kad 
riai. lyg iš lietuvių pasityčio- visos lietuvių gyvenamos že- 
dami. rašė maskolių carui, mes ateity būtų Įjungtos Į
kad toji maža lietuvių tauta, 
kuriai lemta dingti tarp ru
sų. svajoja anie savo valsty
bės ątstatymą.

savos valstybės sienas 
To paties Darbininkų Bal

so psl. 18 skaitome:
"Kaune, Šiauliuose, Vil-

Penktasis LSDP atstovu1 niuje, Vileikoj ir Liepojuj 
suvažiavimas pakartotinai šių metų pradžioje buvo išli-
pasisakė, kad kiekviena tau
ta turi apsisprendimo teisę.
teisę rūpintis savo reikalais, 
savo gerove, todėl LSDP 
"stengiasi sutverti demokra
tišką lietuvių respubliką“.

Dabar apie tautų apsi
sprendimo teisę kalba visų 
kraštų atsakingi politikai. 
Afrikoje bei Azijoje Įvairios 
tautos ta teise naudojasi ir 
"sutveria savas demokratiš
kas respublikas“. Deja, tik

pinti ir išmėtyti tokie hekto 
grafuoti lietuvių ir lenkų 
kalba atsišaukimai:

"Draugai! Daugelis buvu
sių paskutiniame laike areš
tų padarė skaudų smūgį 
Lietuvių Soc. Dem. Part., 
kurį laiką turėjom užsiganė
dinti vien suvienijimu savo 
spėkų ir suorganizavimu 
darbininkų ir inteligentijos. 
Šiandien jaučiame savyje 
tiek sPčkų, jog drąsiai stoja

Maloni naujiena 
knygų miege j amsit

pavergtose rautose esama o 
milionų katalikų. Popiežius 
nori. kad jiems būtų leidžia
ma be trukdymų praktikuoti 
tikybą ir turėti savo dvasios 
vadus.

"Paulius, matvt, bando iš- 
siderėti, kad Maskva leistų 
jam skirti vyskupus ir Rusi
jai. Ukrainai. Gudijai ir ki
toms sritims, kur yra dides- 

Prieš nį skaičiai katalikų.
"Šitą Vatikano flirtavimą 

su Sovietų Rusijos valdovais 
pradėjo popiežius Jonas 
XXIII. Jisai panašiu būdu. 
kaip dabar Paulius, priėmė 
Chruščiovo žer.tą Adžubejų, 
padovanojo jo žmonai ro
žančių ir kažkokią dovaną 
kartu su draugišku laišku 
prašė perduoti pačiam Ni
kitai.

"Susidraugauti su popie
žiais geidžia ir didieji "pro
letariato vadai“ (mulkinto
jai), kurie sėdi Kremliuje. 
Jie žino. kad dauguma Rusi
jos žmonių jų neapkenčia, 
todėl jie stengiasi gauti pa
ramą bažnyčios viršininkų. 
Su pravoslavu (ortodoksų) 
bažnyčios vyriausybe pada-

kieti

me į kovą su visokiais mūsų 
skriaudikais.“

Darbininkų Balso Nr. 5 
vedamajame straipsnyje pa
ša k vt a :

"Tegul tada kiekvienas 
susipratęs lietuvis darbinin
kas. kuris mislyja apie pa
gerinimą savo ir savo drau
go būvio, visada atmena, 
kad vyriausias jo darbas —
tai nuversti caro jungą ir su
tverti liuosą lietuvišką de-j rė taiką jau Stalinas, suteik- 
mokratišką respubliką“........ | damas jų metropolitui įvai-

Ir tikrai buvo nuverstas 
caro jungas ir sutverta Lie
tuvos respublika!

Taigi ir dabar kiekvienas 
susipratęs lietuvis, jeigu jis 
nori geresnio, šviesesnio ir 
laisvesnio gyvenimo savo 
tėvu žemei Lietuvai, turi rū
pintis nuversti bolševikinę 
despotiją ir atstatyti nepri
klausomą ir demokratinę 
Lietuvos respubliką.

Argi to kilnaus šūkio, mū
sų bendraminčių praeityje 
paskelbto, dabar jau negir- 
dėtume? Arei mūsų tautos 
kančios ir mūsų d į augu mir
tis dėl Lietuvos laisvės ne
skatina kiekvieną siekti šio 
kilnaus idealo?

Taip. anų metų troškimai 
vra ir turi būti dar labiau•7
gyvi šiandien visų mūsų šir
dyse ! Je Vlks.

rių privilegijų. Dabar siekia 
to paties ir popiežija.

Pravoslavų dvasininkija

"Kai kitų šalių delegaci
jos lankosi SSSR. jos susi
duria su visokiausiais varžy
mais ir yra siunčiamos tik 
Į tokias vietas, kur mes nori
me. kad jos keliautų... Kai 
užsieniečiai pareiškia norą 
pamatyti ką nors, kas yra 
nauja ir tikrai vertinga 
mokslo atžvilgiu, mes išran
dame visokių atsiprašinėji
mų. kad tik galėtume neigia
mai atsakyti i jų prašymus.“

Iš kitos pusės, ko ameri
kiečiams keliauti Į Sovietų 
Sąjungą tuo metu. kai sovie
tų valdžia stato Šiauriniam 
Vietnamui didžiulius kie-i 
kius karo ginklų tokių, kaip’ 
sviediniai, priešlėktuvinės 
baterijos, MIG karo lėktu
vai ir tt.? Kami besitęsiant, 
galima manyti, kad daugu
mas amerikiečių turės už
tenkamai savigarbos, kad 
nekeliautų Į Sovietų Sąjun-' 
gą, taip kad garsinamoji! 
konsularinės protekcijos1 
nauda ten nuvvkusiems a- 
merikiečiams žymiai suma
žės.

Visokiais atvejai nenau
da smarkiai nusveria taria
mąją konvencijos naudą. 
Kaip pulk. Penkovskis mum, 
primena:

"Daugumoje (sovietų) 
ambasadų, galima neklys-

už tas lengvata? Įsipareigoja 1tant sakyti, jog 60 nuošim- 
melstis už bolševikų dikta-! čių personalo tarnauja žval- 
tūrą ir liepti žmonėms jos‘Kybos valdininkais... Dabar 
klausyti. į labai daug sovietų ambasa-

"Jei Maskva susiderės su i d?ri« paskirtų nekomunisti- 
nopiežium Paulium, tai ir ™uo*e kraštuose yra anks- 
katalikų kunigai turės gar- čiau buvusieji žvalgybos ka
binti Sovietu Sąjungos vai- rinkai .
dovus <« Konvencijos ratifikavi

mas ne tik reikštų.
KONSULARINIAI ŠNIPAI Jun?tinė.?

i noru padaugina sovietų sni- 
Ripon kolegijos politinių1 pų skaičių savo teritorijoje.

mokslų departamento pirmi-, bet dar. turint galvoje imu- 
ninkas VVilliam Fleming iš, niteto klauzulę, garantuoja 
Ripon, Wisc , rašo Chicago j tiems šnipams, kad jie ne- 
Tribūne antrašte "Consular bus baudžiami, kai jie dirbs 
Spies“. savo purviną darbą.

Kalbant apie siūlomąją. Reikia širdingai tikėtis, 
Jungtinių Valstybių ir So-kad senatas tą konvenciją 
vietų Sąjungos konsularinę atmes. "Naujienoa“

kad
savo

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 

knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei

čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė JT

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

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

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

II tomas, 480 psl.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų. 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

636 Broadway, So. Boston, Mase. 02127
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

A- JENKINS

(Tęsinys)

L. BENDRUOMENĖS f

ATSTOVAI P. AMERIKOJ

Stasys Barzdukas, PLB 
Valdybos vykdomasis vice
pirmininkas, sausio 28 d. 
per New Yorką išskrido j

Carles Backus, Manches- gausesni. Taipgi jau stropiai 
ter. Conn , vienintelis lietu- ruošiamės ir prie didžiosios 
vių kirpėjas, jau peržengęs visų lietuvių šventės — Va- 
75-tą gyvenimo kryželi, dar sario 16-sios.“
sparčiai žengia i ketvirtą
ketvirtadali amžiaus ir turi Turbūt vienintelė seno- 
vilčiu peržengti visą šimtme- sios kartos porikė—Buka-į jaunimo studijų savaitėje 
tį. Tam pavyzdį ima iš savo veckai! Jiedu niekad nesi- Argentinoje su paskaitomis, 
senelio, motulės tėvelio, ku- skundžia sveikata, nei blo- ovėliauPietųAmerikosLie- 
ris Paliepio kaime išgvvenęs i gaiš įvykiais. Jie Įsijungę tuvių Kongrese ir jaunimo 
115 metu nuėjo i amžinys-1 visuomeninėn veiklon, kad stovykloje. Po kongreso jis 
tės poilsį * ‘ įgali būti pavyzdžiu mums į vyks Į U rugva jų, Braziliją ir

| visiems. Tegalime tarti: j Veneeuelą pasitarti su Lie- 
“Bravo, Kaziuk ir Jenyte!“j tuvių Bendruomenių valdy

bomis dėl 1968 metais šau- 
Juze Tamulionytė, Na- kiamo PLB Seimo ir kitų 

shua, N.H.. Iš jos gavome! reikalų. { lankomus kraštus 
atviruką su gražia eglute.
kurios viršuje mūsų kalba 
parašyta: “Sveiki sulaukę 
šv Kalėdų“. Atskleidus vi
dury vėl skaitome motulės 
prigimta kalba lietuviškai:
“Linksmu šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų“.

Buenos Aires Argentinoje 
Kartu skrido Bostono Jauni
mo Metų komiteto pirminin
kas ir skautų tuntininkas 
Česlovas Kiliulis.

S. Barzdukas dalyvaus

Deja. dirstelėjęs i gražių 
vietos lietuvių būreli, giliai 
susijaudina, kad daug, labai 
daug jo bendradarbių jau 
nuėjo amžinon ramybėn: 
Antaras Petronis, Antanas 
Biruta, Jeri Užupis. Leonas 
Brazauskas ir daugelis kitų. 
Įdėjusių daugiausia rūpes
čio. energijos ir visą savo 
laisvalaiki paaukojusių šiai 
taip kukliai lietuvių koloni
jai, kuri daugeliu atžvilgiu 
gali lygintis su didžiojom 
kolonijom.

Kazimieras ir Jennie Bu- 
kaveckai, Hollyvvood. Fla., 
rašo:

Staiga suvirto griaunamas namas Xew Yorke, žuvo 5 
darbininkai.

Alto pranešimas
Liečia: Konsularinę Sutartį 

JAV-ių su Sovietų Sąjunga

1961 m birželio 1 dieną 
Maskvoje buvo pasirašyta 
Konsuliarinė sutartis taip 
JAV ir Sovietų Sąjungos. 
Ją pasirašė JAV ambasado
rius Foy D. Kohler ir Sovie-

atitinkamiems savo senato
riams protesto laiškus bei 
telegramas

Amerikos Lietuvių Tary
ba būtų dėkinga, jeigu ati
tinkamos organizacijos arba 
pavieniai asmenys painfor
muotų Taiybos centrą (Li
thuanian American Couneil,

tų Sąjungos užsienio reikalų! Ine . 6818 So. Western Avė., 
ministeris A. Gromyko. Su-j Chicago. III. 60636) apie 

protestus ir gautus

veža lietuviškų knygų ir 
plokštelių dovanoms. Į Cle- 
velandą St. Barzdukas su
grįš vasai io 12 d. vakare.

O sekretorė Milda Len
kauskienė lankysis Argenti
noje. Brazilijoje. Čilėj, Pe
ili ir Panamoj. Jai rūpi už- Petrui Adomavičiui mirus

! megzti įyšius su lietuviui 
Garbė Nashua’es lietu-! jaunimu 

viam turėti savo kolonijoj i 
tokią sąmoningą dukraitę.

tarties ratifikavimo klausi
mas pirmą kartą buvo švais
tomas JAV Senato Užsienių 
Reikalų Komitete 1965 m. 
liepos 30 d. Komiteto posė
džiui pirmininkavo šen. J. 
W. Fulbright (dem. Ark.), 
ir dalyvavo dar 7 senatoriai. 
Pasisakė 7 komiteto nariai 
už sutarties ratifikavimą ir 
vienas prieš.

Amerikos Lietuvių Tary
ba prašėsi tada liudyti ko
mitete. bet nebuvo pakvies
ta. Tada buvo įteikti 1965 
m. rugpiūčio 6 d. atitinkami 
protesto memorandumai vi
siems senatoriams (100) ir 
senato plenume sutartis ne
buvo patvirtinta.

Šiais metais JAV vyriau
sybė, susirinkus naujam se
natui, skubiai iškėlė vėl su
tarties ratifikavimo klausi
mą ir senato Užsienio reika
lu komitetas 1967 m. sausio 
23 d. vėl svarstė sutarties 
ratifikavimo klausimą.

Amerikos Lietuviu Tary
ba tuojau ėmėsi skubių žy- 
edų dėti visas teisėtas ir ga
limas pastangas sutarties ra
tifikavimui sutrukdyti, ir 
tarybos pirmininkas Anta
nas J. Rudis prieš komiteto 
posėdį pasiuntė telegramas

atsakymus.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Valdyba

Chicago. 1967 m. sausio 25.

MASKVINIŲ LIETUVIŲ

KONFERENCIJA
Laisvės red. R. Mizaros 

sumanymu, maskvinio plau
ko lietuvių spaudos atstovai 
rengiasi susirinkti Montrea- 
ly parodos metu. Diena dar 
nenustatyta.

Reikia manyti, kad atvy
kus ten iš Maskvos ar Vil
niaus kuriam raudonajam 
“batiuškai“. bus surengtos 
šiems komunizmo klapčiu
kams uždaros rekolekcijos.

ATOMINIAME KARE 

ŽUS 240 MILIONŲ

JAV krašto apsaugos sek
retorius McNamara sako, 
kad jei net Sovietų Sąjunga 
ir JAV turės įrengimus nuo 
raketų apsisaugoti, tai, ato
miniam karui kilus, visvien 
žus mažiausia 120 mil. ame-

Iustitia ėst fundamentum nis grižo į savo senas parei- 
regnoru m— teisingumas y- gas ir 1941 m. liepos 11 d. 

į ra valstybių pagrindas. Tok- pradėjo darbą Vyriausiame 
sai šūkis buvo auksinėmis tribunole. Bet neilgam. Vo- 
raidėmis išrašytas ant Tei- kiečių civilinei valdžiai pa- 
singumo ministerijos rūmų naikinus Vyr. tribunolą, jis 
Kaune. Tuose rūmuose ture- buvo paskirtas Apeliacinių 
jo savo būstinę Lietuvos rūmų teisėju.
aukščiausias teismas — Vy- Bolševikams antrą kaitą 
riausiasis tribunolas, kurio' okupuojant Lietuvą. 1944 
nariu ilgą laiką buvo velio- m liepos mėn. velionis su 

grama, sudaryta iš patrioti- ni’^ Adomavičius. šeima pasitraukė į Vokieti
ni,, kalbų, dainų ir muzikos, ..Venoms Petras Ądomayi- ja. Pradžioje apsistojo Vie- 
prasidės 1 vai po pietų iri c,us ,bu™ pmęS„A"k’ta.,.tl- noje. vėhau persikėlė j Tiu- 
užsibaigs 1:55 popiet. ‘ J^s.jygnniose: Patoliecių-, ringu,, paskui i Hanau lie 

šventei pritaikytas kai- stovyklų, o iš ten j ang-

VVILKES-BARRE, PA. 

Tautos šventę minės per
Bolesius Kriaučelis, Tor-

rington, Conn.. bene vienas 
“Dėkojam jums už laišku- žymiausių šioje kolonijoje

senosios kartos lietuvių, jau į d. iš WILK radijo stoties 
tolokai Įžengęs Į paskutinį (986 kc) Wilkes-Barre, Pa., 
ketvirtadalį amžiaus, jaučia-! bus paminėta Lietuvos ne
si netaip stipins, kaip buvo priklausomybės šventė. Pro- 
seniau. Esą. sveikata žymiai
sušlubavusi ir jau reikia per
dažnai lankvti gydytojus, 
kurie turi apsčiai naudos.

tį ir kvietimą viešnagėm 
Kadangi mes irgi turime 
nuosavą gūžtelę, tai nuola
tos atsiranda visokiausių 
darbelių. O labai norėtųsi 
vėl pas jus pasisvečiuoti, bet 
kadangi ta kelionė į Hava
jus tęsiasi per visą kontinen
tą ir ligi pat vidurio Pacifi- 
co ežerėlio, tai kol kas šiuo

radiją
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bet musu bičiuliui iš to nau-į , k:jsAiu»» j ,. . ,dos menkai. Jis jau perdažJ bas pasakys Wilkes-Barre' ™ 18'9 ™ ,^e 10 JAmerikon atvyko
sykiu ją atidėjom toliau. Bu-f nai masto, kad reikės tuoji miesto majoras adv. Frank lanka \iau T? “v/- ” a^S1
vom bemaną atsipalaiduoti I keliauti pas savo jaunesnius Slattery. Luzeme apskrities A' v„n’‘kla«a« rom" 4^ lOi’ .^as?’’, .^ia
bent dalinai nuo eibės visuo-į brolius Antaną ir Juozą į < advokatas gynėjas — Dist- 7* i i--fc n f ?<!-- («aibą žaislų fabrike.

r tau! amžinybės poilsi. Gi mes riet Attorney Thomas E.! Y“ ^sas patsai uzsi- 19ao m. birželio men. išėjo 
Mack, prof. Bronius Kasias.! dirbdavo privačiomis pamo- , pensiją. 1964 m. vasarą 
Garso redaktorius Matas komis. Tarp kitų jo mokinių persikėlė gyventi i Brockto- 

nmitpfn nirminin- ^uv0,11 . lenkiukai Birzis-į ną, Mass.. kur š. m sausio 
kos. kuriuos jis išmokė lie-l 18 <j. mirė.

meninių darbų, bet kur
Kai nueini susirinkiman, už-į nuoširdžiai norime patarti, 
sipuola taip. kad ir nenore- kad, užuot mąsčius apie am- 
damas būni priverstas prisi-! žinybę. atvykite į Havajus Zujus, komiteto 
imti tas ar kitas pareigas.; ir patys pamatysite, kaip čia 
Taip ir nejutom, kaip įsi-i žmoneliai sveiki ir linksmai 
vėlėm iki ausų visuomeni-i gyvena.
nėn veiklon.

pirminin
kas Vytautas Paulauskas. . 
LRKSA 5-tos apskrities pir- tuvlskai

visiems komiteto nariams ir rikiečių ir tiek pat sovietų,

“Jūs laimingi, kad ten 
Havajuose veik niekad ne-i 
ateina vėtros, o pas mus jos 
beveik kiekvienais metais 
nusiaubia po kelis sykius ir

. kalbėti (velionio' Liko žmona Elena, buvusi
miininkas" Adolfas Noivžša žmonos pasakojimas). 1896-; muzikos mokytoja. anūkė 

■ ir SLA 7-tos apskrities pir-j ..m'uz . / a\in?.^ ^1TVna"i Ivona Laurinaitienė su vviu 
- „ ...... „ į minir.kas Adomas Miliaus-' 7>?kin!^ kat?likM strej- ir du proanūkai - Algis ir
°“> Ban-i kas Programos vedėja Ne- ke P"“ Paretiną pamal-
m, (t., velionies Juozo: J dų lankymą ortodoksų cerk-tam, x v., * ruvinv' </ L.V/Z-V/ . , _ ..., • . . . i le Bajonene.žmona, kuris prieš metusi r> • i * „j.. J. Rengimo komtietą sudaronuėjo amžinybėn, o Onute' .. . .. . ., J .■ • - i šių organizacijų atstovai:dar v,s hud. .r metimų sven- « * _ Norvai

cių proga savo gražia atvi
rute mums primena savo

vėje velionis buvo nubaus-

Valen tina.
Sausio 21 d. po pamaldų 

Brocktono lietuviu šv. Kazi-

pridaro labai daug žalos —
vaisius nukrečia, medžius iš- ',ULC . ,,, v , skaunu liūdesį. Mes nuosir-varto. o ypač papajus su ba-Į p. . 
nanų vaismedžiais tiesiog iš 1
šaknų išrauna.

“Keli žodžiai apie bičiu
lius, senosios kartos visuo
menininkus: Povilas Kriau- 
čiukas gyvena smagiai, bu
vo jau apsisprendęs pirkti 
dviejų aukštų namą. bet ap
sidūmojęs, kad viengungiui 
nepatogu bus “dženitoriau- 
ti“ kitiems, priėjo išvadą na
mo nepirkti. J. Tumavičius 
įsikūrė ir gyvena gana gerai, 
tik turi rūpesčio dėl akių: 
gydytojai liepė daryti opera
ciją Čia giažiai įsikūrę gy
vena sesutės Žolynaitės iš 
Newark. N.J. Dažnai jas 
tenka susitikti. Patersonietė. 
seniau buvusi Dulkienė 
dabar jau Dibulskienė gyve
na nuosavam name, taipgi 
dažnai susitinkam lietuviuc
klube. O klube vyksta kiek
vieną sekmadienį parengi
mai, tai ir turim progą tikrai 
lietuviškai pabuvoti. Turis
tai irgi jau būriais atvyks
ta iš šiaurės čia žiemoti, 
tai ir mūsų parengimai jau

ša. Elena Mensiskaitė. Vero
nika Radzevičiūtė; SLA 7-

*.-,1 tos apskrities — Adomasi norime tarti, kad gana 1 , XT i- n • • -.. , • t., , ..Miliauskas, Nele Bajonene
i ir Viktoras Kamarauskas;besą, gyvenimo saulėleidis T. . . D __ ___ - s•i-i * . Lietuvių Bendruomenes sgreitai arteia, kai bematant' , . .__ • • ,£ mes ten būsime. O dabar. I ^auZ Ta“

kol turime jėgų ir išteklių. V ? A_
tai visų pirma apsirūpink,m « redaktorius
asmeninius reikalus ir metu „ .* Matas Zujus.sukakties proga dolerį kitą 
paaukokime lietuviškos vi-

tas. paliekant jį antrus me-Į mi’ero bažnyčioje palaidotas 
tus penktoje klasėje. Teisių Bostono Naujosios Kalvari 
fakultetą baigė Maskvos u-
niversitete ir 1907 metais 
gavo diplomą. 1906 metais 
vedė Eleną Vigiliauskaitę.

jos kapinėse orėta savo sū 
raus irž. architekto Vlado 
Adomavičiaus, mirusio 1961 
m. vasario 18 d. Pastarasis

visiems senatoriams.
Be pasiųstų 100 telegra

mų senatoriams, dar buvo 
pasiusta FBI direktoriui E. 
Hooveriui ir didiesiems Chi
cagos dienraščiams — Chi
cago Tribūne, Chicago Dai
ly News. Chicago American 
ir Chicago Sun-Times.

Tos sutarties ratifikavi
mo klausimas dar nebuvo 
senato plenume ir tebėra ei
goje.

Amerikos Lietuviu Tary
bos skyriai, bendradarbiau
jančios organizacijos ir pa-

todėl ne tiek svarbos reikia 
duoti tiems apsisaugojimo 
įrengimams, kiek, vertinant 
realią grėsmę, susitarimui, 
pašalinančiam priešraketi- 
nių apsaugos priemonių var
žybas. kurios reikalau ja mil
žiniškų išlaidų. O tai be rei
kalo apsunkina abiejų kraš
tų ekonominį gyvenimą.

Bet kaip tas varžybas su
stabdyti. kai Sovietų S-ga 
jau stato tokius apsaugos i- 
rengimus aplink Maskvą ir 
kitur.

JAV tokių tariamos ap-
vieniai asmenys yra praiomi saugos įrengimų pastatymas 
paremti Amerikos Lietuviu plačiu mastu atsieitų per 40 
Tarybos protestus ir siųsti bilionų dolerių.

Kaip lietuvis katalikas, į prieš savo mirtį suprojekta- 
negavęs darbo teismuose į vo sau lietuviško stiliaus ant- 
LietuvojL velionis padavė i kapini paminklą su gražiu 
prašymą Rusijos gilumoje į įrašu: "Dieve mano! Gyve- 
Kastrcmo apygardos teismą, nu — nes norėjai. Miriau- 
kur buvo priimtas teismo nes liepei. Teesie Tavo va- 
kandidatu 1908 m kovo 26 lia.“

Rengimo komiteto pirmi- d. Atlikęs reikalingą teisme Velionis Adomavičius vi
suomenės reikalams Priim-i ninku išrinktas V. Paulaus-| praktiką, 1912 m. vasario są laiką priklausė Teisinin- 
kite mūsų gilią padėką už! kas» “^etore Nelė Bajorie-Į13 d. buvo paskirtas Turkes- kų draugijai, Vilniui Va-

gražų atviruką

Ona Amiiejienė, No. An-
dover. Mass.. dideliais tur
tais nesigiria, bet didelei miteto sudaryta delegacija

nė. Spaudos ir propagandos; tane, netoli Kinijos sienos, 
komisija — prof. P. Kas-; apylinkės teisėju. 1913 m. 
las, Matas Zujus ir Viktoras, gruodžio mėn. buvo paskir 
Kamarauskas.

Sausio 27 d. rengimo ko-
tas Skoboleno teismo tardv-

duoti ir šauliu saiungoms 
Tremtyje — Lietuvių Bend
ruomenės narys.

Velionis Petras buvo ne-

- icnGjHi» ■ a'ĮĮ»nusri»niiwtii.ii»iW! 'imniwiii.ii’«y •

šeima pasigirti tai ji tikrai 
gali. Ji užsiaugino dvi duk
ras ir vieną sūnų, kurie su
kūrė savo šeimų židinius, ir

nuvyko į Harrisburgą ir ga
vo Pennsylvanijos guberna
toriaus Raymond P. Shafer 
proklamaciją, paskelbusią

Onutė jau susilaukė 15 gra-; Vasario 16 oficiale Lietuvos 
žiu anūkučių. Iš jų du jau' Nepriklausomybės Diena
mokosi universitete. Tikrai 
tai puikus šeimos židinys. 
Mūsų nuoširdžiausi linkėji
mai. kuo geriausios sėkmės 
Petro ir Onos Amšiejų šei
mai!

(Bus daugiau).

Pennsylvanijoje. 
Sekmadienį, vasario 12

d.. Wyoming Klonio ir kai
myninių rajonų lietuvių vi
suomenė kviečiama pasi
klausyti patriotinės progra
mos Lietuvos šventei pami
nėti. M. Z.

toju. Tose pareigose išbuvo paprastai švelnaus ir ra- 
iki 1926 m. Turkestaną už-i maus būdo žmogus, su savo 
ėmus bolševikams, velionis tarnautojais visados gražiai 
su šeima 1921 m. lapkričio' sugyveno ir niekad neturėjo 
21 d. gi ižo į Lietuvą ir tų jokiu nesusipratimų. Jo teis- 
pat metų gruodžio 11 d. bu- mo sprendimai visados bu
vo paskirtas Kauno apygar- davo rimti, gerai motyvuoti, 
dos teismo teisėju. Gi 1928 buvo tikras autoritetas civi- 

15 d — Vy- linio skyriaus bylose.m. rugpiucio
riausiojo tribunolo teisėju.
Tose pareigose išbuvo iki 
bolševikai okupavo Lietu
vą. t. v. iki 1946 m. birželio 
15 d., o po to buvo atleistas, 
kaip ir visų teismų teisėjai.

Bolševikus išvijus, velio-ibiai.

Netekom seniausio nepri
klausomos Lietuvos teisėjo, 
didelio patrioto. Bet jį visa
dos prisimins jo artimieji 
šeimos nariai, kolegos teisi
ninkai ir buvę bendradar 

J. Šavelis

I/)S ANGELES MIESTO IR APYLINKĖS 

LIETUVIAMS!

IŠGIRSITE NAUJĄ RADIJO PROGRAMĄ 

PER RADIJO STOTJ — KPPC. 22,500 W.

Bus leidžiamos radijo bangomis svarbios 

PASKAITOS Iš ŠVENTOJO RAŠTO.

PRADEDAMA 
1967 metą vasario mėn. 4-tą dieną.

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

KIEKVIENĄ KARTĄ BUS SKIRTINGA TEMA.

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

VISI PRAŠOMI PASIKLAUSYTI!



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6. 1967 m. vasario 8 d.Puslapis ketvirtas

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Pagerbė čekistus

Gruodžio 23 d. Vilniuje 
pirmojo baisiojo Rusijos če
kistų Dzeržinskio vardo kul
tūros namuose buvo iškil
mingas susirinkimas čekis
tu dienai atžvmėti. Jame vy- 
l iausiąs Lietuvos čekistų va
das A. Randakevičius pasa
kė kalbą, kurioje iškėlė če
kistų nuopelnus ir ragino 
stengtis, kad iki Spalio pen
kiasdešimt metų sukaktie: 
nebebūtų nė vieno pamiršto!I • . 1 • A * * I

komisija, kuriai vadovavo 
kun C. Krivaitis. JĮ spaus-! 
dino Vaizdo spaustuvė Vii-į 
niuje.

"Tiek pranciškonai, tieki 
marijonų zokoninkai pri-j 
pažįsta, kad Apeigynas gia-Į 
žiai išleistas, kalba puiki.

"štai kokia Tarybų Lie
tuvoje katalikų bažnyčios 
priespauda, apie kurią nuo
lat zaunija "veiksniai", ra
šo Rojus.

Tikrai, komunistai būtu Buvęs senato demokratų sekretorius, per trumpą laiką 
tapęs milionierium Kohert Baker su žmona. Bakeris 
nuteistas už mokesčių nusukimą, apgavystę ir vagystę.

mašina aukštyn, susiūbuoja, I 
i visi sukrintam ant grindų
vienas ant kito. ir žnekt ma-1 
šina vėl žemėn. Suskambai
ausyse, pasipila akyse neiš-1 Gal skaitytojai prisimena, dirbą turtą. Tokiu atveju 
pasakytai gražūs žiburiai? kad Keleivio gruodžio < d. labdarybės namų“ savinin- 
Atsitokėjęs pajuntu, kad gu-i laidoje buvo atkreiptas dė- kui yra daug naudingiau, 
liu ant grindinio. Pakeliu mesys į galimą slaugymo na- kad toks senelis greičiau nu- 
galvą — aplinkui namai.į mų trūkumą. Mat, nuo sau-, mirtų ir, padaręs jo globėjui 
Pašoku ir kiek tik išgaliu į šio 1 d. turėjo pradėti veik-j mažiau išlaidų, paliktų jam 
kuriu pakalnėn. Arba dabar.''' * " J J~’*~ ............ ~~

Dar apie slaugymo namus

čekisto kad jų visų atmini- kvailiai. jei nebūtu Ieide toj 
mas butų įamžintos. Reikia., Apeig>.n0 kuris ;jk kuni. I 
gūdi, kad M»i. ypač Jauni- tereikalingas. spaus-!
mas. žinotų, apie čekistų djntk Dabai* jie turi kuo pa-!;

igirti. kad Lietuvoje esan-jžygdarbius..
Mes manome, kad jų at 

minimas žmonių galvose yra į 
jau tain Įamžintas, kaip mir-į 
tis neišdildomai Įamžina sa
vo žygdarbius. O jų siaubą 
keliančius veiksmus tikrai 
visi. ypač jaunimas, turėtų 
žinoti.

Didžiosios veidmainybės 

metas ~~

Visas vasario mėnuo ir 
du trečdaliai kovo Lietuvoje 
bus "didžiosios veidmainy
bės metas". Toki vardą daž
nas Lietuvoje yra pritaikęs 
vadinti bolševikinių "rinki
mų“ apeigoms.

? uo vasario 2 iki kovo 3 
d' -tuo miestuose ir rajonuo
se Vis atlikinėjamos vieti
nių teisėjų ir tc.-mo priesė- 
lų rinkimo apeigos. O ko

vo 19 dieną, anot Tiesos, 
"respublikos gyventojai at
liks TSRS Konstitucijos, ta 
rybinės demokratijos jiems 
suteiktą vieną iš didžiųjų 
teisių: rinkti visus respubli
kos organus". Atseit, bus 
"renkami" respublikinis so
vietas ir miestų, rajonų bei 
apylinkių sovietai.

Kadangi visi vadinamie- 
i; deputatai iš tikiųjų renka
mi partijos komitetų kabine
tuose ir kadangi jau kovo 
mėnesio pradžioje bus žino-' čiui 
mos visų būsimų deputatų 
pavardės, tai tie. kuriems, 
sako, esanti suteikiama ga
limybė "atlikti" teisę", visas 
tas "rinkimines" apeigas ir 
vadina didžiąja veidmairiy- 
be. Tik ši kartą jau ir Tiesa 
prasitarė panašiai: nebesa
kė. kad kas .įors pasinaudos 
teise, o tik — atliks tei
sę. Prasitarė, kad ta "teisė“ 
yra atliktina, kaip Įsakyta, 
nors ir nežinia kam reikalin
ga. pareiga.

Kai naujas respublikinis 
sovietas — kovo gale ar ba
landžio pradžioje — bus su
šauktas Vilniun, naujieji 
deputatai irgi turės "atlikti 
teisę" — pakelti rankas už 
"naują respublikos val
džią". kurios sąrašuose dau
gumas bus tie patys asme
nys, bet galės būti ir naujų. 
Tarp ko kita. čia neišvengia
mai turės paaiškėti, ar Pa
leckis bus ar nebebus palik
tas "prezidentauti" Vilniuj.

(Elta)

ti kataliku bažnvčia laisva.-
Bet kas iš to Apeigyno.j 

jei negali atlikti apeigų, ku
rios ten surašytos...

AZIJOS LAISVĖS 

DIENA

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

GRĮŽTA PIRMAS 

KALINYS

Trečiadienį apie 9 vai. ry

dus. kurie Įtaigojo: "Tauta 
nepribrendus".

Bei aš jau iškrypau iš te
mos.

Iš kareivinių grjzęs namo 
ir kiek apsidairęs, einu Mo 
kesčių inspekcijon. Čia ran

Tryliktosios Azijos Tautų 
Laisvės Dienos proga. Pa
vergtų iu Europos Tautu Sei
mas sausio 23 diena buvo t0 kareivinėse pasirodė trys
susirinkęs nepaprasto posė- damos* Jaunos karininkų 
(Įžio. žmonos atėjo į 2 kuopos raš-

ši metinė laisvųjų Azijos ^ma’ ^ieko^neradę! [arnautojų. Jų tarpe ir V.Z., 
tautu šventė skiriama pa- -• ‘ - ‘ buvus; kalini, areštuota tuoj
gerbti ryžtingam 22-jų I» Velykų po P T. arešto,
tančių korėjiečių ir kinų ap- ns 'Uej0 ? Rareiunes Patal*
sisprendimui už laisvę. Tie 
anksčiau buvę kariai komu
nistinėse korėjiečių ir kinų 
armijose. Korėjos karo me

du gerą būrį susirinkusių

arba niekados! Tik štai lyg 
pažįstama aplinkuma. Aš i 
pirmas duris ir smunku vi
dun. — pasakoja jis.

Ir va. mūsų laimingasis 
kalinys pataikė stačiai i tas 
duris, kurias laisvas būda
mas varstė daugeli, daugelį 
kartų, kaip mokesčių in
spekcijos tarnautojas. Tai 
skamba lyg pasaka, o iš tik
rųjų tai tikras atsitikimas.
O ir durys laimingu sutapi
mu buvo atrakintos tik dėl 
to, kad sargo šeima sekma
dieni nenorėjo varstvti sun- 
kių bromos geležinių durų. \- 
o naudojosi šitom.

Ji išvadavo jau mūsų mi
nėta kiek aukščiau teatro 
Basanavičiaus gatvėje kri
tusi bomba, kuri ne tik pra
kirto aną storą vandentiekio 
vamzdi, bet ir tarybinę tan
ketę užmetusi ant šaligatvio! 
priplojo prie sienos tarp j 
Mokesčių inspekcijos ir Ge
ležinkelio valdybos ambula
torijos.

Iš 12 vežtųjų vienas jau
nas lietuvis studentas, sako. 
buvęs suvalkietis, žuvo vie
toje. kitas, peršauta koja per 
raumenį žemiau kelio, atkū
rė net į Kalinauskio (buvu
si Kalnų) gatvę ir įsmuko

ti ir ta medicare dalis, kuri 
numato nebereikalingus gy
dyti ligoninėje talpinti kurį 
laiką į slaugymo namus. Bu
vo pažymėta, kad dauguma 
dabartinių slaugymo namų 
neatitinka dabartinius val
džios nustatytus reikalavi
mus, ir todėl tik dalis jų 
tegaus leidimą medicare li
goniams priimti. '

Į tai gruodžio 21 d. laido
je atsiliepė Marija Šveikaus- 
kienė straipsniu "šaukštu 
per kaktą", pareiškusi švie
sesnę nuomonę: slaugymo 
namų savininkai turėsią pri
sitaikyti prie naujų reikala- 

imų, jei nenorės išeiti iš to 
biznio.

šiuo klausimu atsiliepė ir 
dr. V. K. Jis rašo:

"Amerikoje beveik visi 
(87G ) slaugymo namai yra 
privačiose rankose, bet jų 
pajamos iki šiol iš viešųjų 
šaltinių (Public Welfare) 
sudarė 40' ž, Nevv Yorke net 
du trečdalius. Bet taip pat 
iki šiol tie slaugymo namai 
buvo lyg kokie sandėliai ne- 
reikabngiems žmonėms su
dėti. jie nesirūpino savo glo
bojamųjų sveikata (viena 
studija, pav.. rodo, kad 40 
U tų nelaimingų žmonių ne
matė gydytojo per mėnesį, 
9U per 6 mėn., nekalbant

visą savo palikimą. Žinoma, 
tokios mintys labai nemora
lios, bet biznieriui labai pa
trauklios. Na, ir seneliai 
miršta vienas po kito dėl 
blogos priežiūros, užleisda
mi lovas kitiems... Žinoma, 
joks įstatymas nieko nebau
džia. jei žmogus numiršta 
savo liga. nesuteikus laiku 
medicinos pagalbos. .

Tai lygu graboriaus pa
tarnavimui .kuris, manda
giai ir su pamaldumo ašaro
mis išlydėdamas lavoną, 
minty šypsodamasis laukia, 
kad tik atsirastų daugiau to
kių nabašninkų.

PROPAGANDAI VISKAS 

TINKA

kurį A. Pavlovas kvietė sve
čiuosi,a. Prieš keletą minu
čių būta čia ir paties Pavlo 
vo. bet nejučiom ir niekieno 
nepastebėtas jis pranyko iš

pą, kurioje buvo keli karei
viai ir aš. Netrukus įžengia 
pulko vadas pik. A. špake- 
vičius. su kuriuo prieš 20 

tu patekę Jungtinių Tautų met? mokykloje is v.e- akįu M
karini- c'ajėgu nelaisvėn, o kau!° J?utrą 'J"”' būti priremtas prie sienos. 
195a m. sausio 23 d iš ne- »ar karinėje tarnyboje auksj Xepa.,ebėtam .pasišalinti 
laisvės paleisti, apsisprendė - ant: buvo uatogios sąlygos dėl to.
negrįžti į savąsias komunis- ?rIndll nuoruk«- man Pasta
tų pavergtas gimtines, o pa
silikti laisvuose kraštuose, i iieįu&vuid. dIlu?i kurios šildė po du kambariu

pagarbiai jį pasvei-| kiekviena. fuv0 įgautos,
nes buvo pradėti centralinio 
šildymo įrengimo darbai, o 
jų vietoje pasidarę ango 

neužtaisytos. Tokiu bū
du be rakto, be durų varsty

bą padarė: Pas mus 
vinėse nerūkoma. Bet anos 
damo

Pavergtųjų Europos Tau-i kinusios (Taip ir pridera su! 
tų Seimas šiąja proga prie-į aukštai iškilusiais elgtis!).; 
mė rezoliuciją — solidaru-! apstojo ratu ir ėmė klausinė-į 
mo pareiškimą Azijos tau-! ti šio ir to. Jis, kiek sulėti-, d 
toms ryšium su jų kova prieš nę? žingsnį, juokaudamas';

atsakinėjo į jų klausimus, o> 
man pasidarė gera proga

nelaisvę plėsti besikėsinan- 
komunistinius režimus.

Seimo posėdyje dalyvavo! pasitraukti ponui vadui is a- 
Kinijos, Korėjos ir Vietna-įkių, kol dar neužsitraukiau 
mo diplomatiniai atstovai, j didesnės rūstybės. Po geros

Vietnamo ambasadorius i v aJand?s atėjo, tikras. ar tik 
Nguyen Duy Lien pareiškė.! laikinai einantis kuopos va-
kad Pietų Yietnamui siūlo
moji koalicinė vyriausybė su 
komunistiniu "Tautinio Iš
laisvinimo Frontu“ būtu tik

do pareigas karininkas, ir 
aš pasistengiau tuojau padė
koti jam už globą, o jis man 
už tarnvba. ir po vienos pa-

uždangstvtas pasi-iros karinės karjeros" ve! 
davimas iš šiaurės vvkdo-’ ŠUŽau į civilinį gyvenimą.
mai agresijai. Tasai "Fron- . ir šiandlen didžiuojuo.

1 si šiuo savo vėjavaikišku žy-

menkai

tas“ esąs tik šiaurinio Viet
namo karinės mašinerijos 
dalis, tik kalbėjimo įrankis, 
skirtas suvedžioti viešajai 
pasaulio nuomonei.

Posėdyje dalyvavęs JAV 
Atstovų rūmų naiys Lester 

’L. Wolf (dem., N.Y.) papa
sakojo, kaip jis veltui sten
gėsi gauti vizą į komunistų 
valdomąją Kiniją, kaip pri
vatus asmuo. Nors Kinijos 
komunistai skelbiasi esą tik 
Jungtinių Valstybių val
džios priešai, ne Amerikos

Laisvėje Rojus Mizara 
džiūgauja, kad Lietuvoje iš- 

Apeigynas. kuriame 
SuiašyU kaip ’ikti pagal 
naują tvarką įvairias bažny
tines apeigas. Ji paruošusl

sąlygos 
kad buvę koklinės krosnys, 
kūrenamos iš koridoriaus,

giu, tik. žinoma, ne dėl jo 
paties, o dėl jo metu gauto 
patyrimo. Per tą trumpą vie
nos paros laiką sutikau labai! 
daug uniformuotų ir civilių; 
jaunuolių ir mačiau juose 
tokį gilų tautini subrendi
mą, kuris stačiai žavėte ža
vėjo. Dažnai be vadovu, ma-

pas gydvtoją K., kuris ir pir-į jau apje prastą slaugymą ir 
mąją pagalbą suteikė. Ma-j priežiūra dėl registruotų 
tyt. pažinojo ar bent žinojo

j jį iš anksčiau.
O dar vienas įsmuko į 

daržą dešinėje pusėje teatro 
ir bulvių vagoje po bulvie
nojais išgulėjo iki sutemų, 
kol pagaliau išdrįso pakilti 
ir ieškoti patogesnės slėptu
vės.

mo pro tas angas galėjai per 
visą aukštą išeiti iš kamba
rio į kambarį abipus korido
riaus. šitom angom pasinau
dojęs. jis k išnešė savo ku
dašių kelios minutės dai 
prieš mano atėjimą. Už gerų 
poros savaičių aš jį iš tolo 
dar mačiau netoli Bonifrat- 
ių bažnyčios. Bet jis, maty
ti. mane buvo anksčiau pa
stebėjęs. todėl nėrė į pirmą 
skersgatvi, ir nuo to laiko aš 
jo daugiau nemačiau.

Bet grįžkim prie pirmojo 
sutikto išsilaisvinusio kali
nio V.Z. ir pasiklausykime, 
ką jis pasakoja:

Sekmadienį, birželio 22 
d., pavakaryje jį su kitais 
kaliniais vežė kalėjimo ma
šina i geležinkelio stotį. Pa
lydovai — NKVD šautuvais

žais būreliais, o žiūrėk, kaip! ginkluoti vyrai sėdiužpaka-
.. . . ... . , - Ino ta dnjie vieningai visi siekia to 
paties tikslo — savo kraštui 
laisvės ir gerovės.

Daug neieškojus, kad ir 
tame pačiame Antakalnyje: 
čia maisto, čia aprangos, 

ar kitu
žmonių, jie ir privačiam a 
merikiečiui užtrenkia duris. šaudmenų

Atst. L L. Wolfas pareiš
kė. kad "Komunizmas yra 
—ištisa eilė mums nepriim
tinų dalykų. Komunizmas 
yra žodžio ir tikėjimo panei
gimas. prievartos darbas, to- 
talistiškas indoktrinavimas. 
ūkinis skurdas ir, galop,
"uždaros bendruomenės į- 
gyvendinimas“.

(Elta)

lyje atitvertoje mašinos da
lyje. Šoferis ir prie jo sė
dintis dar vienas sargas irgi 
atitverti nuo kalinių akla 
siena. Kaliniai toje dėžėje 
užrakinti. Durų raktas ir 
važtaraštis pas šalia šoferio 
sėdintį vyresnį palydovą. Jų 
dėžėje 12. po šešis kiekvie- 

Vežami nema- 
kai

kurių karinių reikmenų san- 
dėlvs. Raudonieji stengiasi 
pasitraukdami juos sunai-j no^ pusėje . 
kinti, o mūsų vyrai, dažnai kO Pties. tik jaučia, 
net pavieniai, aiškiai rizi-; 1PaslI]a k^l’ia įkalnen,ai len
kuodami gvvvbe, puola juos dziasi pakalnėn. Dar NDVD 

" * i rūsiuose būdami girdėjo
Tokių didvyriškų pavyz-! bombų sproginėjimus. Da- 

džių visame krašte, visuose! bar Ei:dl lekwvM birzgimą. 
sluogsniuose. Ir užtat pikta — i ik staiga driokst per- 
darosi. prisiminus anuos va- kūniškas trenksmas, pašoka

(Bus daugiau).

RAUDONOJO DIDIKO

SŪNUS MEDŽIOJA

Buvusi Kijevo operos šo
kėja. dabar gyvenanti Nevv 
Yorke. Galina Dainicina su 
savo dukra praeitais metais 
lankėsi Sovietų Sąjungoje. 
Nevv Yorke leidžiamame 
dienraštyje "Russkoje Slo- 
vo" ji parašė savo įspūdžius. 
Tarp kitko ji rašo, kad suti
kusi vieno įžymaus sovieti
nio "didiko" sūnų. kuris va
žiavo i Uralą meškų me
džioti, lydimas dviejų sargų 
ir dviejų juodų pudelių (to
kios veislės šuniukų)

Lauksime, kada Bimba 
papasakos apie panašius 
raudonųjų "didikų" sūne
lius.

PASTEBĖTOS KLAIDOS

Sausio vidurio Eltos pra
nešimuose pastebėta šių ati- 
taisytinų paklaidų. Sausio 
14-15 d. Nevv Yorke Vliko 
sukviestosios konferencijos 
dalyvių Vliko atstovų sąraše 
turėjo būti ir Vliko naiys Pr. 
Vainauskas. Atitinkamai 
pataisytinas ir pranešime 
nurodytasis konferencijos 
dalyvių skaičius: 28. o ne 
27. Valst. Departamento pa
reiškime dėl Baltijos vals
tybių minima amb. Steven- 
sono kalba 1963 (ne 1967 
metų) m., o laiške Vliko pir
mininkui minima preziden
to Johnsono 1966 m. spalio 
7 (ne 6) dienos kalba. (E)

slaugių stokos).
"Faktas, kad daug tų na

mų priklauso gydytojams ar 
jų žmonoms, mažesni — bu
vusioms slaugėms. Visi tie 
savininkai skundžiasi, kad 
jie gauna permažai lėšų. bet 
jų pelnas, palyginus su ki
tais bizniais, yra didelis, o 
neseniai išleistas įstatymas 
jiems duoda dar daugiau

PALENGVINK1 TE MŪSŲ 

DARBĄ

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

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku- 

į riems reikė: siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja
-7^-,

DĖMESIUI !

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of
Lithnania“, 174 psl., daug 

progos tą savo pelną pakel- paveikslų, kaina tik $1.50. 
ti (kapitalinės investacijos . . . . .
lengvatos ir tt.). ...............................-..... .......

"Iki šiol nebuvo jokios'
bendros kontrolės tų namų' 
kokybei pakelti. Nenuosta-Į 
bu. jei medicare susirūpino.! 
kad jos apmokami ligoniai 
nebūtų nuvežti į paprastą 
"sandėli" Juose turės būti; 
gydytojo priežiūra bei slau-' 
gymas pilna to žodžio pras
me, stengiantis išsaugoti 
žmogaus savistovumą, kiek 
jam beįmanoma, nepaversti 
jo visišku atlikėliu.

"Pakelti slaugymo namų 
kokybę ne taip jau lengvas! 
uždavinys. Jie privatinėse 
rankose (Praėjo keleli me-

PIG1OS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas. J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P- Orin- 
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina 81.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An- 

. tano Šukio atsiminimai iš 
tai. kol automobilių gamin- nepriklausomvbės kovų, 376 
tojai "sužinojo", kad auto- psl ? kaina §3 00>

gos diržas). Čia turėtų prisi-j Gyvuliu ūkia, George Or- 
dėti įvairios organizacijos ir "el bcdscvikines santvarkos 
pati visuomenė. Gal geriau
sia, kad būtų steigiami pu
siau privatūs (voluntarv) 
namai, kuriuose patikėtiniai

satyra, 71 psl.. kaina $1.00.
Per giedrą j audrą, Myko

lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 

ealėtų daug geriau tvarky- psl., kaina kietais viršeliais 
tis. nei privatūs savininkai, j 83.75, minkštais — $2.50. 
kurie vien pelnu tesirūpi-;
na?

Kalbant apie privačių biz
nierių laikomus senelių na
mus. norime pastebėti, kad 
šis jų "labdaringas darbas" 
kartais turi ir gąsdinan
čios spalvos pamušalą.

Yra nemaža tokių prie
glaudų, kurias laiko kai ku
rios organizacijos ar net ir 
gydytojai, bet į jas noriai 
priimami seneliai, tik užra
šę visas savo santaupas ir 
kitą per amžių sunkiai už-

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50. minkš
tais — $1.90.
Mooeeoeoosoeeesoooooeeoeoi
aooeoooooeeoeoooMOoaoeMOl

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o
kietais $5.00.
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Pasikalbėjimas”7! 
Maikio su Tęvu]

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Eik šen. Maikuti, su- kad kaip nors kada nors A-
kalbėsime rožančių. menka privers rusus nepri-

— Kad aš, tėve. nemoku, klausomą Lietuvą atstatyti.
— Nu, tai aš kalbėsiu, o Bet kai dabar pasirodė, kad

tu galėsi paturavoti VVashingtonas pradėjo ge-
— Bet kam to reikia? rinti santykius su Sovietų
— Maiki, reikia Lietuvą Rusija, tai pas mus kilo bai-

gelbėti. kad kas jos nenusi- mė. kad ši politika gali pra
neštu. žudyti Lietuvą. Bet iš tikrų-

— Ką čia tėvas kalbi?, jų čia nieko naujo, tėve, nes 
Juk Lietuva nėra višta, kad visada buvo aišku, kad A-
kas galėtų ją nusinešti.

— Tai kibą tu gazietų ne
skaitai. kad taip šneki.

— Aš, tėve, skaitau laik-'j
raščius. o ne ”gazietas“.

— Jeigu tu skaitai ką Į
nors. tai turėtum žinoti, kad 
prieš mūsų Lietuvą dabar iš
kilo dideli pavojai.

— Kokie pavojai?
— Man. vaike, sunku vis

ką ir išvirozyt. Va, suvažia
vo Najurke mūsų veiksniai! 
norėdami geriau prieš ko-; 
munistus susivienvti. ale

merika neis už Lietuvą ka
riauti. o Sovietų Rusija ge- 

; i uoju Lietuvos nepaleis. Va- 
j dinasi. kokia padėtis buvo 
j pirma, tokia ir dabar.

— Bet aš. Maiki, kitaip 
mislinu. Aš matau, kad pre
zidentas spiria senatą raida- 
vei priimti toki agrymentą 
su Maskva, kad maskoliai 
galėtų Amerikoj steigti sa
vo konsulatus ir kad polici
ja negalėtų tų konsulų ir jų 
pamošnikų areštuoti. Tai

žius pasitiko jį kaip kokį j 
f dievą. Atsimenu, nezalež- 
i .ninku kun. Mickevičius sa
kydavo. kad vyskupus po
piežius priimdavo auksinia
me soste sėdėdamas, su at
kista koja, o jie šliauždavo 
keliais ir tą koją bučiuoda
vo. Nuo to bučiavimo vienas 
■jo pantaplis buvo net pra
kiuręs. Bet komunistas Pod- 
gornas dabar popiežiui ko
pos nebučiavo, žinios sako, 
kad šventas tėvas pasitiko 
jį prie duių ir patiesė rau
doną karpetą po jo kojomis. 
Nu. pasakyk. Maiki. į ką tai 
padabna?

— Aš suprantu, kaip tė
vas jautiesi.

— Ne, Maiki. tu negali 
uprasti. kokia zgrizata pri- 
lėgė mano dūšią. Stačiai 

verkti norisi.
— Ne vienas tėvas taip 

jautiesi. Be abejo, visi geri 
katalikai nori verkti, kad 
popiežius taip nuoširdžiai 
rodgorną priėmė, ilgai su 
juo kalbėjosi, įteikė vertin
gą dovaną, ir jo vyriausias 
sekretorius asmenišaki paly
dėjo rusą iki lėktuvo.

— Nu, tai kaip tu rokuoji, 
Maiki, kodėl popiežius taip 
nusižemino prieš bedievi ko
munistą?

— Tėvas manai, kad 
kiekvieną bedievį ir komu
nistą reikėtų pakarti, ar ne?

— Šiur. Maiki, aš taip 
fylinu ir taip padaryčiau, jei 
galėčiau.

— Bet matai, kad Ameri
kos prezidentas ir popiežius 
žiūri kitaip. Jie mato didelę 
galingą Rusiją ir nori turėti 
su ja gerus santykius, nors 
kiekvienas kitokiais sumeti
mais. Mūsų prezidentas no
ri sovietų talkos prieš Kini
ją, o popiežius nori laisvės 
katalikams, kurie yra atsi
dūrę po komunizmo kūju.

— O kaip tu rokuoji. ai 
jiedu turės iš to kokio pažit- 
ko?

— Aš manau, tėve, kad 
jiedu abudu klysta. Rusija 
neduos kunigams laisvės, 
jeigu jie neprisieks komu
nizmui ištikimybės. O Ame
rika negaus Rusijos talkos 
prieš komunistinę Kiniją. 
Aš manau, kad Rusija tikisi 

i eventualiai su Kinija susi-

Grįžta prancūzų lavonai
Kaip dabar Vietname, KONSULATAS IEŠKO 

miršta jauni Amerikos vy
rai, taip prieš 20 metų tenai Į Blauzdis, Juozas, iš Alų 
mirė jauni prancūzai. Ir jų, Rėnų km.. Traupio vai., Pa 
tikslas buvo toks pat — nu- nevėžio ap. 
galėti komunistus. Norėda
mi Įsitvirtinti Indokinijoje 
(Vietnamas yra Indokinijos 
dalis). prancūzai kariavo te
nai 8 metus ir galų gale bu
vo sumušti.

Per aštuonerius metus 
prancūzų ekspedicijos ar
mija neteko 92,000 vyrų už
muštais, neskaitant sužeis
tųjų. Prancūzai turėjo ir tal
kininkų, kaip dabar turi a- 
merikiečiai. ir jų talkininkų 
žuvo daug daugiau, negu 
pačių prancūzų.

Pačių prancūzų tenai kri
to 19,0vo; Prancūzijos sve-i 
timšaiių legijonas neteko 
JO.000 vyrų. o lojalūs viet
namiečiai. kurie ėjo su pran
cūzais, padėjo 43,000 galvų.

Juknevičius, Antanas, iš 
Alukėnų km , Traupio vai.. 
Panevėžio ap.

Kiveris, Klemensas, ir jo Į 
dukteiys Janina ir Olė.

Kolokša, Vytautas, žmo-į 
na Sofija, ir duktė šiukštie-• 
rė, Elena.

Kunickis, Antanas ir Vac
lovas. Antano ir Domicėlės 
sūnūs.

Kwiatkowskienė - Maro 
zaitė. Ona. gyvenusi Parlin, 
N. J.

Litvinas, Jonas ir Pranas, 
iš Pašušvio valšč , gyveno 
Reading. Pa.

Mickevičius. Pranas, karo
Nei oagerbti. nei apgiedo-; metu. buvęs Vokietijoj. \ el- 

1 ten ir VV ustermark mieste
liuose

Žuvusių astronautų žmonos dalyvauja astronauto Roger 
Chaffee atminimui gedulingose pamaldose VVebstery, 
Tex. Viršuje kairėje Pat White su žuvusio vyro broliu, 
dešinėje našlė Betty Grissom, apačioje našlė Martha 
Chaffee su vaikais, kuriuos lydi astronautas Cerman.

vietoj vienybės pasidarė dar 
didesnis suirimas. įsisuko 
juodas katinas ir paleido to
kie kvapo, kad kai kas pra

reiškia, kad jie turės pilną vi ;j ieš Amerika. Nol, 
laisvę čia supinėti ir pintinu i .Iabartinis Kinjjos komunis 
savo propagandą. Maskva
gali net pareikalauti, kad. kas Maskvaj 
butų uždaryta ir nepnklau- ,r- 

Lietuvo

ti, visi tie lavonai buvo už
kasami Įvairiose Vietnamo 
vietose, kurios iki šiol jau 
apžėlė džiuglemis. Bet pran
cūzų tėvai nuolatos spaudė 
savo valdžią, reikalaudami, 
kad Vietnamo balose užkas-1 
ti jų vaikai būtų parvežti sa
vo tėvynėn.

Ir taip per 12 metų Pary
žiaus valdžia tylomis vedė 
su Hanojaus komunistais

prie Berlyno.
Novogrodskis, Antanas ir 

Jonas, iš Nemakščių par., [ 
Raseinių ap., gyveno Rea 
ding (Pa?).

Paukštys, Izidorius 
Ona.

Sabas. Juozas, iš Starkų' 
km , Vilkaviškio ap.

Šileika-Patupis. Antanas, j 
derybas dėl tų lavonų per-' iš Zeikiškių km.. Traupio ' 
kėlimo Prancūzijon. Reikė- par., Panevėžio ap.

Jau baigiamas parduoti

jo suranmoti visų užmuštų
jų sąrašus ir surasti, kur kas 
palaidotas.

Vėliausios žinios sako. i 
kad iki šiol jau surasti ir at
kasti 337 lavonai. Visus juos į 
suvežė i šiaurės Vietnamo

Stankevičius, vaikai mi
rusio Jono Stankevičiaus, 
kuris gyveno Brooklyn. N.Y.

Vykintas, Jonas. Tado ir 
Juzefos sūnus.

Židonis, Antanas, Antano
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KALENDORIUS
uostą Haiphongą ir sukrovė■ sūnus., is Panevėžio, gyvenęs) 
į prancūzų laivą ”Moonie",i U*™" Cnnn 
kuris jau atvežė juos į Pran-’

New Haven, Conn. 9
Ieškomieji arba apie juos! 

žinantieji prašomi atsiliep- 
Per tris dienas, kol tie la-į ti:
—: buvo ruošiami kelio-;

cūzijos uostą Touloną.

Kinijo;
vadas Mao Tse-tung kol 

priešingas, bet
, , ., už tai prieš ji kilo revoliuci-

dėjo čiaudyt ir prunkšti. Su-■ somos Lietuvos atstovybe H Kinijos generolai nori 
gedo visa muzika. ; V asinktone. Tada jau butų vienybėg gu inisaig Iraš ma_

— Man nelabai aišku, ką i siur kaput musų Lietuvėlei. ■ nau;kad jie susįvienys. Wa.
tėvas nori pasakyti. | - Galimai galvoti visaip, ^ingtonas ta nujaučia, to-

— Nu. jeigu tau neaišku, i teve. Bet kol kas, kol mudu, dėJ manevruoja dviem krvp
tai daugiau ir nesakysiu. A- cua kalbam, si sutartis su. tim; nori gerų santvkiu‘su
le yra kita bėda. \ a, iš \a- Maskva dar nėra senato pa-: Magkva ir tuo pačfu laiku 
sinktono eina žinios, kad va-į rtntinta. Bus jau ketverij . . , nanėdes Aziioie
jaunas mūšų prezidentas, ką metai, kai ji senatui paduo-į pl.je- Kin, ja 0 Kinija sav0

ta. te nevis, senatonai jai, ;.uožtu ginkIuojasi prieš A- 
pritaria, i pačiai pnesmasi 
respublikonų senatorius E.į 
Dirksenas. Tačiau dabar' 
prezidentas užgulė senatą.'
kad kuo greičiausia ja pa-' — Turės būti, tėve. nes 
tvirtintų. Ji remia beveik į amžinai tokia padėtis nega- 
visi demokratų šulai. lės tęstis.

— Ale pasakyk. Maiki, 
kodėl mūsų prezidentas pa
sidarė Maskvai toks geras?

— Maskva, tėve. valdo vi
są Sovietų Rusiją, o Rusija 
šiandien yra didelė ir galin
ga valstybė. Taigi, susitarus 
su Maskva. Amerika galėtų

vonai
nei, Amerikos bombonešiam 
buvo Įsakyta Šiaurės Viet
namo nebombarduoti, ir 
transportui iš uosto išeinant, 
amerikiečių aviacija ir karo 
laivai iydėjo ji iki saugios 
vietos.

Prancūzijos uoste laivas 
su lavonais buvo pasitiktas 
gedulingomis apeigomis, ■ 
kuriomis Indonezijos karas

Consulate
thuania

General of Li-

41 We»t 82nd Street 

New York, N.Y. 10024.

43,000 EILĖRAŠČIŲ 

APIE ŽUVIS

Sausio 12 d. Japonijos
jokiu būdu nebuvo pateisiu-; imperatoriaus rūmuose bu
tas. Tas karas, kuris per as- vo skaitomi 15 geriausių iš
tuonei jus metus čiulpė Pran
cūzijos kraują, jos fizines ir 
moralines jėgas, seniai jau

43,000 eilėraščių apie žuvis.
Ten yra senas paprotys 

rašyti imperatoriui eilėraštį

nori išgalabyti Vietnamo 
komunistus, užsimanė susi- 
frentauti su Maskvos komu
nistais ir gali jiems atpra
šyti mūsų Lietuvą. Tai kaip 
tu rokuoji. ką mes turėtume 
dabar daryti?

— Matau, kad tėvas esi į 
prisiklausęs visokių gandų 
ir pradedi kažką vaizduotis į 
Bet nusiramink, nes blogiau 
nebus, kaip ligšiol buvo ir 
yra.

— Nu. tai išvirozyk man, 
kaip buvo pirma ir kaip yra 
dabar.

menką.
— Tai tu rokuoji, kad bus 

didelis faitas?

— Olrait. Maik. pagyven 
sim ir pažiūrėsim, koks bus 
iš tavęs pranašas.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

— Iki šiol. tėve, mūsų; valdyti pasauli, nebaisi bū- 
veiksniai, kurie stengiasi iš-i tų »' Kinija, štai, tėve. kodėl 
laisvinti Lietuvą, perdaug' M,ashingtor.as nori gerų 
pasitikėjo Washingtonu. Jie! santykių su Maskva, 
lankėsi pas prezidentus ir —Aš tau pasakysiu, Mai- 
kongi esmanus. prašydami; ki, kad visas svietas ritasi i 
Lietuvos bylai pritarimo. Ir pakalnę ir stačiai i bedieviš
kai kurie politikieriai pritar- ką komunizmą. Net ir šven- 
davo. Kiekvienas preziden- tas tėvas apsikabino komu-

< Introduction to modern 
Lithuanian Tai Leonardo 
įDambiūno. Antano Klimo ir 
\Villiamo R. Schmalsteigo 
parašytas 471 psl. lietuvių 
kalbos vadovėlis tiems, ku
rie moka anglų kalbą ir nori 
'išmokti lietuviškai kalbėti. 
Kaina 87. Gaunamas pas 
platintojus ir Darbininko 
tspaudos kioske. 910 Muitas vis pakartodavo, kad nizmo erštą. Va, nuskrido iš 

Lietuvos aneksijos Amerika Maskvos Į Rymą raudonasis Joughby Avė.. Brooklyn, N. 
nepripažįsta. Todėl atrodė, Į sovietų I’odgornas, ir popie-jY. 11221.

----- J

yra prezidento de Gaulleojjg gj skiemens kaligrafiniu 
nurašytas. Kaip žiopla ir ne-; šepetuku ant specialaus po

pieriaus. Japonai tokį eilė
rašti vadina tanka. Kiekvie
nais metais imperatorius pa- 

: skiria temą Pernai buvo 
žuvis, šiemet — upė.

Tūkstančiai japonų rašo 
tokius eilėraščius, kiekvie
nas tikėdamasis, kad jo ei
lėraštis bus išrinktas impe
ratoriui skaityti. Pernai to
kių eilėraščių buvo prirašy
ta 43,000. iš kurių 15 išrin
ko imperatoriui perskaityti.

Rašo tuos eilėraščius ir 
imperatorius su imperato- 
riene. Eilėraščiai skaitomi 

tik po 9 kilogramus sėklų, į senovišku būdu septynių as- 
o apdulkinant bičių pagal- menu, kartais choru, kartais 
ba — 470 kilogramų. Pana- atskirai. Paprastų autorių 
šūs rezultatai gauti su mė-i eilėraščiai perskaitomi vie- 
lynžieūe liucerna. Be bičių ną kartą, o imperatoriaus 3 
pagalbos iš hektaro gauta kartus, imperatorienės 2 
7 kilogramų sėklų, o joms kartus
padedant — 157 kilogra- Perskaitytų eilėraščių au- 
mai. toriai gauna iš imperatoriaus i

Bitės, apdulkindamos au- dovaną—gražią dėžutę, pa-j 
galus, teikia 10 kartų didės- puoštą imperatoriaus ženk-' 
nę naudą, negu jų pagami- lu — 12 lapelių chrizante-
namas medus ar vaškas. ma.

I

pateisinama Ketvirtosios 
Respublikos politika.

S. Michelsonas

BIČIŲ NAUDINGUMAS

i inkdamos medų. 
apskraido daugybę žiedų ir' 
tuo būdu išnešioja žiedų 
dulkeles, padėdamos auga
lams užmegzti vaisių.

Atskirtas nuo apdulkinto
jų raudonųjų dobilų pasėlis 
davė iš kiekvieno hektaro

Jo turinys:

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

Be to, kalendoriuje aiškinama: ką reiškia ameriko- 
nizmas, anarchizmas, imperializmas, socializmas, bolše
vizmas bei komunizmas ir kaip pasidarė komunizmo fron
to skilimas? Kaip atsirado fašizmas, nacizmas, sindika- 
lizmas, technokratija ir šaltasis karas?

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

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?

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

Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.

100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.

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

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi- 
sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant. Užsaky

mus galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai 

Prašome adresuoti taip:

KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

j VOKIEČIŲ PROPAGANDA PRANCŪZIJOJE

Propaganda vedama per spaudą ir begalinę daugybę i 
plakatų, kuriais yra aplipdyti Paryžiaus ir visos okupuotos Į 
Prancūzijos mūrai. Visa spauda okupuotoje Prancūzijoje 
yra ne tik vokiečių cenzūros ir propagandos Įstaigų kont
rolėje, bet tos spaudos dauguma vokiečių yra sukurta per 
penktosios kolonos agentus. Tik Įėjus vokiečiams i Pary
žių, pasirodė du dienraščiai: "Le Martin", kuris ir anks
čiau buvo vokiečių Įtakoje ir kuri kai kurie to laikraščio 
redaktoriai ėmėsi ir toliau leisti, dabar jau visai atvirai 
tarnaudami vokiečių interesams, ir "Paris-Soir", kurio 
leidėjai ir redakcija pasitraukė Į neokupuotą Prancūzi
ją. Vokiečiai stačiai pavogė plačiai žinomą laikraščio pa
vadinimą ir per savo pastatytus redaktorius leidžia laik- i 
raštį propagandos tikslams. Vėliau pasirodė "La France 
du Travail", komunistinei publikai skiriamas "darbo" 
laikraštis. Iš "švaresnių“ Jaikraščių verta paminėti "Au- 
jourd Luis“, kuris dedasi nepriklausomas ir neva iš "Įsiti
kinimo“ gina bendradarbiavimo su vokiečiais politiką. 
"L’Oauvre“ ir ”Le Petit Parisien" yra dienraščiai, griže 
iš neokupuotos Prancūzijos su atitinkamais pakeitimais Į 
redakcijos sąstate. "L’Oeuvre“ dabar veda Marcei Deat. j 
buvęs socialistas, buvęs žinomas pacifistas, o dabar "karš- i 
čiausiai Įsitikinęs“ bendradarbiavimo politikos šalininkas. 
Jis net veda propagandą už Prancūzijos dėjimąsi i karą 
prieš Angliją. Marcei Deat mano. kad atėjo laikas Įvykdy
ti "revoliuciją“, kaip ją sau vaizduojasi vokiški fašistai. 
Ta "revoliucija“ būsianti tarptautinė, socialinė. Europos 
mastu, tegul ir po vokiečių hegemonija Bet vokiečiai da
bar esą pirmeiji revoliucijos vykdytojai, o todėl jiems 
reikia būti dėkingiems už naujų idėjų ginkluotą propaga
vimą. M. Deat tikisi, kad anglų imperijos padalinimas 
patenkins vokiečių apetitą, ir jie nesikėsins i Prancūzijos 
kolonijas ir teritorijas. Jis tikisi, kad vokiečių pergalė ap
laužys ir Amerikos kapitalizmo ragus, todėl, esą. pokarinis 
Europos gyvenimas būsiąs sotus ir laimnigas Apie M. 
Deat prancūzai sako, kad jis yra "gudri kanalija“ ir nea
bejotinai yra vienas iš šlykštesnių penktosios kolonos at
stovų. Kalbant apie spaudą, verta dar paminėti "Les 
Nouveau Temps“ dienraštį, kuris yra skiriamas inteligen
tams ir stengiasi rimtumu ir gudriakalbyste Įkalbėti 
"bendradarbiavimą“. Kiti dienraščiai ir daugyvė visokių 
savaitraščių visi yra daugiau ar mažiau ryškus vokiškos 
propagandos atspindys.

Paryžiečiai laikraščius skaito nors ir skeptiškai, bet 
visgi gana plačiai, nes laikraščiai kas dieną skelbia žinias 
apie tai, kur. kiek ir kaip maisto produktai dalinami. Skai
tomi laikraščiai ne tiek dėl informacijų apie pasaulinius 
Įvykius, kiek dėl vietos žinių, sporto, skandalų ir panašios 
kronikos. Penktosios kolonos spauoa turi pilniausią lais
vę kritikuoti prancūzų vyriausybę ir tąja laisve kuo pla
čiausiai naudojas. Kai tik Vichy vyriausybė bando laikytis 
kiek nepriklausomiau nuo vokiečių, Paryžiaus spauda 
tuojau pradeda puolimus prieš Vichy vyriausybę, surasda- 
ma. kad ji yra reakcinga, išdavikiška, dviveidė, klikų 
tampoma, o kai kurie tų laikraščių stačiai verčiasi denun
ciacijomis— esą, Vichy nesilaiko karo paliaubų sutarties, 
ugdo revanšo ir šovinizmo idėjas ir panašiai.

Kalbant apie spaudą, verta paminėti ir nelegalią 
prancūzų spaudą, kuri mažų lapelių forma platinama pub
likoje ir skleidžia griežtą antivokiškumą. komentuoja Įvy
kius "attentizmo“ ar de Gaulle dvasioje ir ypatingai mu
ša Į tai, kad Amerika bus sprendžiamas karo veiksnys.

Vokiškos propagandos tikslas yra iš vienos pusės 
padaryti Prancūziją prielankią bendradarbiavimo politi
kai. o iš kitos pusės taip supiudyti prancūzus savitarpyje, 
kad joks vieningas prancūzų politinis nusistatymas ii- juo 
labiau jokia vieninga prancūzų politinė veikla nebūtų 
Įmanoma. Tuo tikslu vokiečiai, piršdamiesi su bendradar
biavimu, toleruoja ir remia visa. kas prancūzų vienybę 
gali ardyti.. Jie remia ir kursto atskirų provincijų sepera- 
tizmą (flamanų, bretonų, baskų ir kt.), atvirai palaiko 
visokius integralius pacifistus, kuriuos naciai Vokietijoje 
smurtu išnaikino. Savo viešpatavimo pradžioje vokiečiai 
nesislėpdami toleravo komunistini judėjimą Paryžiuje ir 
tik žiemos metu. kai santykiai tarp Hitlerio ir Stalino pra-

Jie susituokė prieš pusantrų metu. turi vieneriu metų 
vaiką. bet. sako. jau gyvena atskirai. Tai aktoriai Gary 
Grant ir jo žmona Dyan Cannon.

Bert. Rutkūnas

DVI SESUTĖS

Draugystė, meilė—dvi sesutės.
Jos jungia širdis mūs; 
nelaimėje ištiesia ranką, 
malšindamos skausmus. 
Draugystėje bučiuojas žvaigždės,
pavasaris aplanko mus-------
Draugystė, meilė — dvi sesutės — 
palaimina namus.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 

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

Ar skaitei 

šias knygas?

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

ANTANAS SMETONA
Parašė J. 
psl., kai-

IR JO VEIKLA. 
Augustaitis. 154 
na $1.50.

Mergaitė apgynė savo garbę

Sicilijos (Italijoje) mies
te Trepam pasibaigė nepa
prasta byla. kurios istorija 
šitokia.

1965 m. gruodžio mėnesi 
vietos mafijos (tai slapta Si
cilijos organizacija, panaši 
Ku Klux Klano organizaci
jai) vadas Filipo Melodia 
pagrobė jauną mergaitę 
Franką Violą ir ją išprievar
tavo.

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

, kaip lietuviai priešinosi vo- 
mente kito palikto tuito h- kjgį.jų okupantams, kaip

tų jos vaikams. Paprastai ta 
turto dalis "eitu" i testa-

Klausimas

Mano dėdė buvo sudaręs 
"Will" (testamentą). Jis 
užrašė pusę savo turto savo 
sesers dukteriai. Dėdienė ir
gi turėjo "Will“. kuriuo jos 
pusė turto buvo palikta jos 
sesers dukteriai. Dėdės se
sers duktė mirė 1965 me
tais; ji paliko du sūnų. maž- 

' daug 20 metu amžiaus.
Ar tą turtą gaus sūnūs, 

kai jų motina yra mirusi, 
ar galima būtu ta "Will“ su- 

.’ti?
Aš dėdei daug padėda- 

; vau, dėdienei taip pat: atly
ginimo iš jų neimdavau. Dė
dė žadėjo man sklypą pa
likti. bet jisai mirė 1966 m. 
Aš rūpinausi laidotuvėmis 
4 dienas nebuvau darbe. Dė
dienė sakė. kad kai praeis 
"Probate“ (vyro testamen
to oficialus patvirtinimas). 
—ji perrašysianti savo tes
tamentą mano naudai. Dė
dienė irgi mirė —1967 me- 

i tais. Pinigai palikti jos se
sers dukteriai, kuri visai pas 
juos neatvažiuodavo, nieku< 
nepadėdavo ir tik po dėdė

kutj“ (residue). Gali, žino
ma. būti, kad dėdė testa
mente buvo nurodęs, kas tu
rėtų būt daroma su ta dalim, į 
kuri yra paliekama jo sese
riai. tuo atveju, jeigu ji mir
tų prieš jam mirštant. Tokie 
dalykai paprastai numatomi 
testamente, nes advokatas 
būtų jam nurodęs toki gali
mumą. testamentą sudarant.

Tamstos vietinis advoka
tas. susipažinęs su visu rei
kalu ir nuodugniai išskaitęs 
testamentą, galės Tamstą! 
tiksliai painformuoti visais 
klausimais ir galimumais.

CARIENĖS KOTRYNOS II

PAVYZDŽIAI

priešinosi ir tebesi p riesi n a 
komunistu okupacijai. kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
Jonas Aistis, POEZIJA.

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

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jų 
tarpe V. Maciūno "Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą“. .J. Gimbu
to "Mažosios Lietuvos krikš
tu formos“. R. Sealv "Vel-

is šen;: tamsių laikų užsili-! mirties buvo pas juos keli? 
kušiam niętarui. Laimė, i kartus atvažiavusi, 
kad mergaitę palaikė tėvai,1 Ar aš galėčiau ieškoti i. 
kuriems nadedant ji tą niek- jos. kad ji man sumokėtu

Pagal Sicilijos "garbės i-. ' .£.■
statymą" išprievartautoji a 11 
mergaitė turi ištekėti už iš
prievartavusio. o jei taip 
nuskriaustoji nesutinka tai 
padaryti, tai ji laikoma ne
tekusia garbės, ir jau joks 
v

už maro vargą? Dėdienė? 
testamento aš. turbūt, nega
liu laužyti. Esu dėdės brolir 
sūnus.

Prašau patarti, kur man 
i kreiptis. Būsiu labai dėkin-

są patiaune tieson.
Kadangi išprievartauto-1 

jas Melodia priklauso vie-. 
r ai galingiausių Sicilijos!

I šeimų, tai ;'is visu savo svo-l 
riu užgulė Violus, kuriems 
prasidėjo baisios dienos. Tė-į s’ 
vas netrukus neteko darbo.
Krautuvininkai atsisakė 
jiems parduoti prekes. Fran- 

teismo bijojo išeiti iš 
namų, nes gatvėje ją pasi
tikdavo bia u iais pasityčio
jimai'. \ io;os girdėdavo vi-t afoso]jučiai nieko tei

siniu atžvilgiu nereiškia. To-šokiu gra<;nimų. 
gaudavo laiškų.

kasdien
kuriuose

yrąs nenorėsjos vesti. Tai- ^,v0 žadarr‘a ”įa’P r.ei' 
gi ir Franka turėjo ištekėti ian.1 sutxa/kyti Bet visa 
už nemylimo vyro. kuris ją tai ne,)a auze. 
išprievartavo. Bet ji atsisa- Noi> Melodia pasikvietė 
kė ir grįžo pas tėvus. Vadi- 3 geriausiu- advokatus, bet 
naši. 18 metų mergaitė me- ir jiems nepavyko kaltina
te pirštinę galingai mafijos mojojo apginti — Melodia 
organizacijai, pasipriešino nubausta- 10 metų kalėti.

"Keleivio4'
Connectic-ut.

Atsakymas

skaitytojas

Ją pnsimnė J. Cicėnas
Naujienose. Ta carienė, kaip 
žinoma, valdė Rusiją 1762-j 
1796 m. ir pribaigė Lietuvos! 
valstybę galutinai pasida.
gflomn o,i A notniio ii- Pn',_ Kt., 22 < PS*- Kaina .. • o.UO.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei-

lindama su Austrija ir Prū
sija Lietuves ir Lenkijos že
mes 1795 metais.

J. Cicėnas radęs komu-i
nistų leidžiamame laikrašty
je "Literaturnaja Gazeta" 
parašyta, kad carienė "besi
sielojusi valstiečių likimu“, 
dažnai kartojusi "aš kaip 
žmogus“ ir palikusi rusų 
tautai "daug pavyzdžiu“.

O kokie tie paliktieji pa- 
vyzdžaii? J. Cicėnas atsklei
džia “The World’s Wickede 
Women“, kur rašoma, kad 
Kotryna II savo seksualinia-i

... . _ . . , ,. , me "nerime“ peržengdavo
Tamstai pada^t. Pa- fantazijos ribas. Ji turėjusi 

21 oficialų meiluži ir 59 ne-
. . . , - . , - • . i oficialius. Kandidatu? i su-kie pažada, tun būti r..tu | prfeš patikrin.

davo dvaro gydytojas. Po to 
speciali dvaro dama pirma

pats gyvenimas prancūzams rodo, kur yra jų priešai 
prispaudėjai. Bet propaganda, jei neįtikina, tai bent dez
orientuoja žmones, daro juos skeptikais, sugniužina juose ginimo už 
aktingumą. Lengviausiai ant vokiškos pnpagandos meš
kerės pasikabino, šalia visokių Deat ir panašių parsidavė
lių, prancūzų pacifistai, kurie taikos reikalą visada statė 
aukštai, o pralaimėjus karą.—jie pačiame tame pralai
mėjime mato lyg jų pacifistinių pažiūru patvirtinimą. Jei 
turint stiprią kariuomenę jiems atrodė beprasmis dalykas 
kariauti, tai dabar, kai karas pralaimėtas, jie tik per bend
radarbiavimą su pergalinga Vokietija besitiki galėsią už
tikrinti Prancūzijai taikią ir geresnę ateitį. Tos rūšies žmo
nių daug buvo ir dabar yra prancūzų sindikalizme, kuria-

būti raštu 
o ne žodžiu. Tamsta tegak 
kreiptis i dėdės testamente 
arba i tetos testamento vyk
dyto iu.- ”executors“, reika
laudamas. kad Tamstai būtu 
atlyginta iš dėdės arba dė
dienės "estate“ (palikto tur
to už Tamst o? jiems padary
tas paslaugas. Tačiau Tams 
tai teks irodvti. kad Tams
ta dė lei ir dėdienei pagel- 
bėjai. tikėdamasis, kad bus 
Tamstai už ta pagalbą atly
ginta. Taipogi reikės irody- 

ir ti. kad dėdė ir dėdienė žino
jo, kad Tamsta tikiesi atly- 

jiems padarytas 
paslaugas. Tokiems reika
lavimam? (claims) yra Įsta
tymu griežtai nustatytas ii 
apibrėžtas laikas.

išbandydavo jo vyriškumo 
lipšni ir tada leisdavo prie 
carienės.

Ar tai "Literaturnaja Ga
zeta“ redaktoriams komu
nistams "pavyzdys didžiajai 
rasų tautai“?, klausia J Ci
cėnas.

Patarčiau nedelsiant nu
eiti nas vietini advokatą. 
Kartais tokiais atvejais su
daromas kompromisas, nors 
nėra tvirto teisinio pagrin
do bvlai iškelti.

Dėl Tamstos klausimo a- 
pie dėdės sesers sūnus, ar 
jiems teks jai paliktas tur-

INDIJOJE SUVARŽYS 

VEDYBAS

Indija, kovodama su gy
ventojų perteklium, rengia
si uždrausti tekėti jaunes
nėms, kaip 21 metų. Dabar 
ten gali ištekėti mergaitės 
net 16 metų. Aišku, vėliau 
ištekėjusios nebesuspės pa
gimdyti tiek, kiek anksčiau 
ištekėjusios.

Dabar ten 1000 -čiui žmo
nių gimsta per metus 40. 
Per 5 metus norima tą skai
čių sumažinti iki 25.

dėjo irti, komunistus okupuotoje Prancūzijoje pradėjo! ir ^a^ar reiškiasii tendencijų ieškoti rasitarimo su vo- 
persekioti. Dabar, žinoma, prancūzai kviečiami i "kry- kiškų fašizmu, o. priimdami bendiadai biavimą gu fasiz-
žiaus kara“ prieš bolševizmo baisybę. Visa eilė 0,-ganiza- mu- jie ir Pačias Cistines idėjas pnima kaip laiko dik-1 tas, negabu Tamstai atsakv-l .Jau daugiau kaip pusant 
cijų uždaryta, tarp kitko socialistų partija, skautų organi- tuojamas. Paryžiuje ir okupuotoje Prancūzijoje tokių, ti, nes nežinaukaip. dėdės r0 miliono indu daugiausia 

nuomonių reiškėjas yra dešinysis smdi Kaiizmas per savo I testamentas buvo surašytas, moterų, sutiko būti sterili- 
"Atelier“ Kadangi dėdės sesers duktė zuotos. Už tai jie gauna iš

mirė prieš dėdės mirtį, tasĮ valdžios nedidelę piniginę
(Bus daugiau)

zacijos. buvusios komunistų draugijos ir pan.
Vokiška propaganda daug žmonių nesuagituoja.

daug bendradarbiavimo šalininkų negali suverbuoti, nes
organą

lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

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

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvara 5-ii eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie fą "bertą ir a- 
pvlinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 
kaina $2,00.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

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

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

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

ps!.

jai paliktas turtas vargu tek- dovaną.

f
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BostonoBalandžio 30 dieną bus

"Nuodėmingas angelas“
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Bostono Lietuvių Dramos Vasario 7 d. Jordan Hali 
Sambūris jau seniau yra. ^k.je dainininko Naan Pold 
pradėjęs repetuoti P. Vai- koncertas, rengia Pabaltie- 
čiuno pjesę Nuodėmingą čių draugija.
angelą . Jo pastatymas da-Į * * »
bar numatyta, balandžio 30 Vasario 19 d. 2 vai. po 
dieną, sekmadienį. pietų Thomas Park aukšt.

Dramos sambūrio »vyka i mokyklos salėje Lietuvos 
Cbicagon, kur buvo numaty- nepnklausomy|:)ės sUkakties
** vas*r‘° 25 *uv®idinti minėjimas, kuri rengia A-
Brandos atestatą , dėl ten merikos Lietuviu Tarvbos

užgriuvusių sniego audrų ir A'wii,s
pasunkėjusio susisiekimo • • •
nukelta į balandžio 15 d. ! Rovo - g() BostQno L

į Pil. Dr-jos salėje Kaziuko 
• mugė, kurią rengia Bostono 
j skautų Baltijos ir Žalgirio

Seniausias X. Anglijos Į tuntai.
lietuvių radijas savo 33 me-! * * *
tų sukakti minės talentų po- Balandžio 7 d Jordan

Vietnamietė rag 
čiu kario valgio

Podgomio vizito popiežiui proga
KO GALI SUSILAUKTI , Fašizmui ir nacizmui už- 

; valdžius didžiąją kontinen-
LIETUVIAI IR LIETUVA talinės Europos dali. Romos 

Bažnyčia šiuose sąjūdžiuose
Lietuvių evangelikų re- pramatė Dievo siųstą palai- 

formatų žurnale "Mūsų mą. nes naujasis totalitariz-į 
sparnai“ praeito gruodžio rr.as paskelbė mirtiną kovą į 
21 d. 21 nr. yra Įdėtas V J komunizmui. Vatikano stra- 
Karoso straipsnis "Romos tegai galvojo, kad fašizmui 
Katalikų Bažnyčios istori- ir nacizmui sunaikinus visus 
niai posūkiai“. Straipsnis Romos Bažnyčios priešus, 
buvo parašytas praeitą va- tame naikinimo procese su- 
sarą, todėl ypač Įdomu, kaip: sinaikins ir pačių fašistų bei

... autorius jau tuomet atspėjo naciu jėgos, uuja amerikie- Tz n-artėjanti Vatikano su Krem- Deja, istc

Vedybos

artėjantį Vatikano su Krem-1 fėja, istoriniai Įvykiai. 
lium interesu bendrėjimą iri nuriedėjo visai priešinga’ 
iš to sekančius praktiškus kryptimi. Komunizmas išsi-1 
veiksmus. ! plėtė globaliniu mastu, už-

Kadangi toks neabejoti-! ėmė visą Rytų Europą ir ma
nas kataliku ir bolševiku žai betrūko, kad ir pačioje 

Italijoje būtu pagrobę val
džią.

Po atominės bombos So-

viršumu dialogas ypač 
mums, lietuviams, ir paverg

Talentų popietė

norinčioms ištekėti
45-63 metu amžiaus moteri. ga-tą1 P^USų L etuvai gresia bu-į ... . .
Ii būti ir ūkininkė. Paslaptis ga- ti labiau lemtingas, negu ki-; vietų Sąjungoje įssprogdini- 
rantuota. toms pavergtoms Rytu Eu-! m° sugriuvo Romos anksty-

Petr. Kipras s ropos tautoms, dėl to Sovie-' vesnieji strateginiai planai.
i. tu Sąjungos prezidento Pod-! Tada \ atikanas, vietoje ka-

piete ir gražuolės 
thuania of N.E.“
Volkavičiūtės iš Dorcheste- 
rio garbei balium sekmadie
nį, balandžio 9 d. 4 vai. po Balandžio 9 d. So. Bosto-į 
pietų So Bostono Lietuvių no Lietuvių Piliečių Dr-jos. 
Pil. Dr-jos III aukšto salėje. III aukšto salėje Minkų ra-;

Kviečiame visų amžių ta-' dijo talentų popietė ir N. j 
lentus iš toli ir arti daly vau-’ Anglijos lietuvių gražuolės!

"Miss Li- 
Marijos

Hali salėje pianistės Veros
Veinbergs koncertas, rencria !.. o& izmti lietuvęPabaltiečių draugija.

ti talentų popietėje. Jums 
nieko nekainuos, o galite 
gauti dovaną už geriausiąjį 
pasirodymą. Komitetas iš
rinks tris geriausiai pasiro
džiusius.

Tėveliai prašomi paragin
ti savo, giminių ir pažįsta
mų vaikus popietėje daly
vauti. Tenebūna joks talen
tas pamirštas užpečky, o te
gul viešai pasirodo.

Kas moka šokti, dainuoti, 
bet kokiu instrumentu gro
ti ar sakyti eilėraščius, tuoj 
užsiregistruokite, pasiųsda-' 
mi savo vardą ir pavardę: 
bei adresą ir pranešdami,! 
koki turite talentą. —Valen
tinai Minkienei. 502 E.:
Broadway. So. Boston, 
Mass. 02127. arba telefonu 
268-0489.

Steponas ir Valentina 
Minkai

balius.
♦ *

121 MvKing’ev Avė., Apt. 19. 
Brookivn. N. Y. 11298.

-lu ieškau susipa- 
rimtą moterį nuo 

i 15 iki 55 metų amžiaus.
! Atsiliepti: — P.O. Box 333, 

Hartford. Post Office, 
Conn. 06101.

u Sąjungos pr<
gornv vizito papiežiui Pau- 10 prieš komunizmą, ėmėsi 
liui VI proga tą straipsnį ap- pasaulinės taikos skelbimo

galvojo. įkarpę perspausdiname:

Chruščiovo iškilimas 

Kremliuje

Mirus Stalinui, nuostabiu 
būdu, priešingai visoms lo
giškoms prielaidoms, i ko- 

. Vaistai, kurie bus o ilgai lau- munistinio pasaulio vadovy-

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gau,i pagalbą.

»iami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimoBalandžio 16 d. naujaja-Įjau yra 

me Sheraton viešbutyje ren-: Tuojau siųsk ši skelbimą ir 
eiami labdaros pietūs Matu- savo vardą su antrašu, ir mes 
laičio vardo seneliu namų
statybai paremti.

Knygos
jaunimui

'atsiųsime vaistų iš!>and?mui.
ROYAL PRODl'CTS 

North Sta.. P.O. Bok 9112
4. \<*» |«>r«ev

i misijos. Vatikanas 
kad žmonija išsigąs atomi
nio karo ir, pagauta mirti- 

j nos baimės, šauksis Dievo 
i pagalbos ir. tuo keliu eida
ma. atras kelia i Roma. Betj * c

; ir vėl buvo šauta pro šalį. 
nes visame pasaulyje, o y- 
pač Vakarų Europoje, vyks- 

masinis sekuliarizacijos 
procesas...

bę iškilo X Chruščiovas, ti-! ta 
pingas mužikijos atstovas, (pasaulėjimo) 
Nebūdamas marksizmo-le-;
ninizmo doktrinierius, jis Į 
istorinę komunizmo per
spektyvą pažvelgė realisti
niu protu ir padarė išvadą, 
kad numatytas Stalino ke

Jono

Puslapi? sepHntal

Popiežius laimina buvusį episkopatų kunigų Vernoną 
Robertsoną. kai jis buvo įšventintas katalikų kunigu. 
.Jis yra iš Louisville, Ky.. JAV laivyno veteranas.

ia

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

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

Taip 
gimines

pat galite a t s ik v i

iš Lietuvos. r
/ v j i*f£

Dokumentų paruošimo ir ekskursijos

esti savo

rs,

XXIII atsiradimas 

Vatikane

Šiame kritiškame momen-i ■
te. beveik vienu metu su 

lias veda r.e i pasauli- ! Stalinu, miršta Pijus XII ir į 
_ i nę komunizmo pergalę, bet; jo vieton, panašiai kaip So-!

• Ateik t&V G karalyste I neišvengiamą pražūtį. Iš- 
i vadoje jis padarė istorinį

Tęsinys

Į Tuokart bus atimtas nuo že-
CVATCTT' IČAPAT ATTf mes prakeikimas (1 Moz. 3:17, oNAloię KAKALA11L, į jr dagiu bei erškėčiu vieton 

graži pasaka. V. StanČl-, pasirodys gėlės. nes 
kaitės Muštruota, parašė ūės kaip rožė“. — Iza. 35:1,2.7. į
J. Narūne, 20 puslapiu žemės derlingumas daugeriopai, 
, . ’ 1 pasicaugins (Psal. <2 :1b) ir me-1
Kama .............................. $1. kas nebealks ir nebetrokš. (Iza.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 49:10). nežiūrint to. kad gyven-i
vimo knygelė SU įdomiu^ Raičius bus žymiai padi-Į .. p7® , i • -n dėjęs buvusių karių atsikėlimu.
vaikam tekstu, kaina o0 C. stebuklingu atsteigimo keliu 
(Šias knygutes išsirašant, žmonija bus iš palengvo iškelta
pridėti pašto išlaidoms iš dabartinių nuodėmės ir i- . . mirties sąlygų ir sugrąžinta į
10 centų). : garbingą žmogišką Dievo pa-

Nužudė dar viena gengsterį MEŠKIUKAS RUDNOSIU- veikslą; į protinį, dorinį ir kū- 
! KAS. eiliuota pasaka, para- bukimą. Akmeninės šir- 

v .- »t -t i v. • dvs tuomet bus permainytos i se Vyte Nemunėlis, labai kąniskas šir<iis <Ėzek. 11:19) ir 
gražiai V. S. Stančikaitės užuot saumylystės. neapykan- 
iliustruota, trečioji laida? tos ir pan. užviešpataus meilė:
pasaka ir Lietuvoj turėju- tuovme.t vis'^ ^-di% ^pildys r. ... . . . J aukščiausia meile Sutvertojui
Si didelį pasisekimą. Kny- ir meilė artimui ir vers kiekvie- 
gos kaina..............83.00.' ną daryti gera savo artimui:

PFT YTĖS ? nekenks i*" neužmirš visa- 
Acė5 me mano šventajame kalne.

Praeitą savaitę dar vienas 
gengsteris Andrevv von Et- 
ter rastas nužudytas Med- 
forde ir įkištas į jo paties 
automobilio užpakaly daik
tams sudėti skirtą vietą. Tai

$♦

, - - jo ityrai zv.i J

vietų Sąjungoje Chruščio-J 
vas. išrenkamas taip pat iš! 

posūkį: atmetė stalinizmo; valstiečių luomo kilęs Jonas1 
strategines koncepcijas, at- XXIII. Naujasis popiežius.! 
leido teroro vadžias ir pėrė-! pačių rinkėjų kardinolų nu- 

koegzistenciją su Vaka-Į stebimui, pasirodė esąs di
rt} pasauliu, koncentruoda-; didelio masto asmenybė ir 
mas dėmėsi į savo krašto! pasuko Romos Bažnyčią 
gerbūvio kėlimą. Tas posū- nauja istorine kryptimi.... 
kis savo keliu iššaukė toli ei-; Apžvelgęs Romos Bažnyčios! 
nančius pakitimus visame istorinę patirtį, jis pirmiau-j 
komunistinio pasaulio sąjū- šia pamatė, kad visi Romos 
dvje — Rusijos ir Kinijos
satelitai parodo vis didėjan-

pagal Globė laikrašti jau BXLTOSIOS
39-ji, o pagl Heiald 43-jL j,p. tmNf i MfNTTT Ti į aViCj.m c i-.}, nes žeme pasidaro piina pazi.

parašė Danutė Bindokie- Riiyi° Viešpaties taip. kaip van- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50jQros dugną“ 
ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka

gengsterių auka. Kažin ka-' 
da jie baigs vienas kitą žu
dyti?

Dabar policija turi speci
aliai saugoti žinomus di
džiuosius gengsterius, kad 
jų konkurentai nenužudytų 
Reiškia, policija priversta 
ginti įstatymų laužytojus...

E. Stukienė dabar yra 
Brocktone

Elena Stukienė, fotogra
fo Stuko žmona, iš High 
Park slaugymo namų perkel
ta į šv. Vincento slaugymo

v. . , . r- j-j ' Gražioji garbingos Dievo Ka-maziesiems. teisybe dlde-, lalystės santaika, ramybė ir 
Ados Sutkuvienėsliems, AdOS Sutkuvienės laimė yra labai gražiai atvaiz- 

iliustracijos, 21 puslapis,;(,uota ,siame! lapeb' pažymėtuos 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus, 
apysaka, 130 psl. kai
na ........................... $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų. 64 psl.. kaina $1.80. 
jTNTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ........................... $1.

pranašo žodžiuos (Iza. 11:6,7 
65:25) ir taip pat Apreiškime, 
kuris buvo duotas Jonui Patmos 
saloje: “Tuomet aš mačiau nau
ją dangų (simboiinį dangų, dva
siška religinę santvarką ir nau
ją žemę (visuomenės santvar
ką) nes pirmasis dangus ir pir 
moji žemė nuėjo — ir aš girdė
jau didelį baisą iš sosto tariant: 
Štai Dievo padangė su žmonėm, 
ir jis gyvens su jais; ir jie bus 
jo žmonės, ir pats Dievas bus su
jais iu Dievas. Dievas nušluos-

namus Brocktone (261 Ta pati anglų kalba, . .$.1. tvs nuo ju akiu kiekviena aša- 
Thatcher gatvėje), kuriuos. KETURKOJIS UGNIAGE- !rą: mirties daugiau nebebus. 

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

ja prato ferb. skaitytojus, MĖLYNI KARVELIAI, Alo- (p,Us daugiau
kurie keičia adresą, prane- yzo Barono, 69 psl. kai- Kas fjorr is
iaat naująjį adresą neui* j na ........................... $1.50. i te spaudos*
mfrSH oaralvH ir senafi TRYS SAKALAI, Alf. Vam-'

Nepamirškite parašyti I buto, 15 pasakų ir padavi- 
paito numerio — .Zp codeJ mų, 186 psl., kaina.... $2.į 

i

tvarko vienuolės.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci

nei dejavimo, nei šauksmo nebe- 
i bus daugiau; nes kas buvo pir

ma išnyko. Tuomet sėdintis 
; soste tarė: "Rašyk, nes tie žo

džiai yra ištikimi ir tikri“.—
Apr. 21:1-4. Tuomet Dievo va
lia bus vykdoma ant žemės taip, 
kaip danguje.

Tiesa, reikalauki- 
veltui šiuo adresu:

Lithuanian Bihle Studentu 
212 East 3rd Street 
Spring Valley, III. 61362

tį savistovumą, pačioje So- 
vietijoje pasireiškė intelek
tualinis veržimasis ištrūkti 
iš primestų totalitarinio des
potizmo varžtų, o jaunimas, 
vietoje utopinių idealų, ėmė 
siekti gyvenimo patogumų 
bei pamėgždžioti Vakaru 
madas. Greta šių reiškinių 
sovietinė ūkinė sistema, įbri
dusi i planingą chaosą bei 
reefektingumą. vis labiau ir 
labiau semiasi idėjų ir meto
dų iš Vakarų pasaulio, no
rėdama išbristi iš savo eko
nominių sunkumų. Tai di
džiausias lasvojo pasaulio 
pasiektas triumfas kovoje 
prieš komunistinį totalitariz
mą.

Vatikano strateguos 

bankrotas

Nuostabiu istoriniu suta
pimu panašūs reiškiniai 
vyksta Romos Katalikų Baž
nyčioje. paveldėjusioje pa
goniškos Romos kultūrą, 
metodus ir tikslus užvaldy
ti visą pasauli. Pasaulio už
valdymo Romos Bažnyčia 
siekė nuo pat savo susifor
mavimo pradžios, pasirem
dama savo sukurta dogma, 
pagal kurią neva pats Kris
tus per apaštalą Petrą yra 
pavedęs jai šią misiją. Ro
mos Katalikų Bažnyčia, is
torijos bėgyje tapusi išbaig
tu totalitarizmo modeliu, 
nesiskaitė su priemonėmis 
siekiant savo tikslo

(Bažnyčios) vesti kryžiaus 
karai (tame skaičiuje ir 
prieš lietuvių gentis) buvo 
skandalingai pralaimėti. 
Tridento susirinkimas atme
tė ir pasmerkė Reformaciją. 
Vienok Vatikanas po kruvi
niausių karų, žiaurių inkvi
ziciniu priemonių ir dalinių 
laimėjimų (tame skaičiuje 
ir prieš Lietuvos Reformaci
ją), pasauliniu mastu kovą 
pralaimėjo, nes galutinia
me rezultate Vakarti pasau
lio vadovybė pateko i pro
testantizmo rankas. Popie
žių pastangos išlaikyti mo
narchijas su baudžiava pa
grinde, kaip tariamas Dievo 
institucijas žemėje, nepavy
ko. Pijaus IX paskelbta ko
va liberalizmui buvo pralai
mėta. Taip pat Pijaus X pa
skelbta kova modernizmui 
buvo pralaimėta. Leono 
XIII kova prieš socializmą, 
nežiūrint diversinio manev
ro su savo pagarsėjusia en- 

1 ciklika "Rerum Novarum". 
irgi nieko neatsiekė. Dvasi
nė kova prieš mokslą ir 
bendrai prieš humanizmą 
(Kopernikas, Galileo, Dar
vinas) buvo tiesiog sutriuš
kinta.

(Bus daugiau)

Skelbtis 

„Keleivyje“ 

yra naudinga!

reikalu kreiptis į 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
« t t

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

S::; . OTk-Siiii * '!' 5 UI; .. ..iv 'ri , v-

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

kas savaitę duoda politines, kultūrinėm Ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus,
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių<■
iliustracijų ir tt. laikraštį apsimoka prenumeruoti.• £Til

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

N.L. dabar pradeda duoti pianesimus apie .Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuviu Dieną.

Adresas:
nepriklausoma'Lietuva 

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

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
-jau 80 melu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa pase milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
a pd ra ūdas nuo $100.00 iki $10.00ė.0C,

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą —■ En_ 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,600.00 apdraudos tik $3.00 mokėsi 
čio metams.

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

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie' ptaftau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

SLA-

t t



Puslapis aštuntas ” KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6. 1967 m. vasario 8 d.

Bostone nepriklausomybės 

šventė vasario 1JL/I.

bgrnatorius Volpe tokią pat 
deklaracija pasirašė vasario 
7 d..

Kaip jau buvo rašyta, Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo 49 m. 
sukaktis šiemet minima va
sario 19 d.

Tą dieną 10 vai. bus pa
maldos šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje, o i 
vai. popiet iškilmingas susi
rinkimas So. Bostono aukšt. 
mokyklos salėje (Thomas 
Park).

1 minėjimą pakviesti gu
bernatorius, majoras, pabal- 
tiečių ir kt. atstovai. Pagrin
dinis kalbėtojas bus Alek
sandras Laikunas iš-Clėve- 
lando. Meninę programą at
liks solistė Daiva Mongir- 
daitė, komp. Jeronimo Ka
činsko vadovaujamas cho
ras ir Beatričės Kerbelienės 
paruoštos deklamacijos.

Bostono majoras Collins 
vasario 2 d , dalyvaujant A- : 
merikos Lietuvių Tarybos! 
skyriaus atstovams, pasirašė 
deklaraciją, skelbiančią va
sario 16-ja Lietuvos nepri
klausomybės diena, o gu-i

Iš anksto sutvarkykime 
savo reikalus taip. kad va
sario 19 d. 2 vai. popiet vi-į 
si galėtume atvykti i Lietu
vos nepriklausomybės minė
jimą.

Cambridge minės 

Nepriklausomybės sukakti
I

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 49 m. sukak
ties minėjimas rengiamas ši 
sekmadieni, vasario 12 d. 
lietuvių parapijos salėje 
(IVindsor gatvėje). Pradžia 
2:30 vai popiet.

Programoje Elenos Vasy- 
liūnienės paskaita. Meninę 
dalį atliks solistė Daiva 
Mongirdaitė. smuikininkai 
Izidorius Vasyliūnas ir kun. 
Vincas Valkavičius. jiems 
akompanuos Vvtenis M. Va-
svliūnas.*

Visi Cambridge ir apylin
kės lietuviai kviečiami mi
nėjime dalyvauti.

Pagerbs B. Kontrimo 

atminimų

Įveiktas B. Universitetas

Adtokatas James J. Twohig, 
senas So. Bostono gyventojas 
ir visuomenininkas, neseniai

Bostono tarpklubinėse LQS M o . p * r r f i ę 
šachmatų rungtynėse vasa-!v w° m u 3 r ak 11 L s 
įio 3 d. So. Bostono Lietu- EXPRESS C O R P- 
vių Pi). D-jos B komandaį
sudorojo Bostono Universi-į
tetą santykiu 5:0. William; »iunčia betarpiškai

nių L. Kontrimą. Pagerbimo shakalis, Niek Guetting, Į į$ BOSTONO I LIETU VA 
komitetui pirmininkauja bu- Kęstutis Makaitis. Saulius J.
vęs posto vadas Jonas šilalis Girnįus įr Bronius Skrabu-!ir kitu* Ru*»i°4 okupuotus

Stepono Dariaus postas 
vasario 19 d savo patalpose 
(168 H St.) prisimins ir pa
gerbs savo buvusį vadą Bro-

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

Pradžia 5 vai. vak.
Stasys T. Trepenskis,

Posto vadas.

N. Vaičaitytė susižiedavo

Vasario 1 d. Onos ir Pi
jaus Vaičaičių bute So. Bos-

paskirtas generalinio prokuroro tone ju duktė Nijolė SUSlŽie-
Elliot L. Richardsono padėjėju. 
Twohig veikė kartu su Felikso 
Zalesko \adovaujamu .lietuvių 
komitetu. kuris rūpinosi Ri
chardsono išrinkimu 1961 me
tais \ įcegubernatorium ir 1966

lis laimėjo po tašką Beliko 
vienerios rungtynės vasario 
10 d. su Cambridge Y, ku
rios taip pat Įvyks So. Bos
tone.

B lygos lentelėje dabar 
vaizdas toks:

Sufolk 5-0,
Haivard 5-2 
Lithuanian 4-3, 20-15.
Hai vard Club 4-3. 18-17. 
Iš v'so 9 komandos. 
Vasario 10 d. i So. Bosto

no L.P.D-ją atvyksta M.I.T. 
komanda, kuri sausio mėn. 
laimėjo visos Amerikos 
tarpkoleg. taržybas Penn 
State universitete. Mūsų vy
rams bus karšta diena. M IT 
rungsis su Lietuvių I.

Pavyzdingas lietuvis

Jonas Malinauskas, gyv. 
89 Thorndike St.. Arlington. 
Mass. per inž. J. Rasi Įmo
kėjo Lietuvių Fondan 100 
doleriu.

J. Malinausko auka yra
\ es-.uvės numatomos rug- tuo labiau pažymėtina, nes 

piūčio 26 d. So. Bostone. jis yra pensininkas, apie 75
Po savaitės susižiedavo ir am^au> ir specialiai išėjo 

Nijolės brolis dr. Saulius su, Pa^ėu, kad galėtų tara 
Liucija Norkute iš Lawren-Jlam 1 eIkalui paaukoti, 
ce, Mass.

Dr. S. Vaičaitis šiuo metu

davo su Vitalių Benokaičiu 
iš Cl^velando.

Nijolė Vaičaitytė baigė 
Bostone Emmanuelio kole
giją, dabar ruošiasi socialo- 
gijos magistro ir daktaro

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas

Atidaryta darko dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak. Į 

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0AI)WAY 
c««»th Boston. Mass

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi' 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tiki 
aplankyti bičiuli, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL-- r I F.» 4
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

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

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

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

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

Vedėja: Aldona Adomonis

m. generaliniu prokuroru. Jis laipsniui Illinois universite- 
artimai bendradarbiauja su lie- te Jos sužadėtinis Via ten 
tuviais ir Įvairiose kitose srity, gavęs matematikos magist- 
se. Ad'. T"ohig turi žmoną Flo- ro į aipsni ir dabar ruošiasi 
rence. sūnų Anthony ir dukterį I daktaro laipsniui. Abu Vi a 
Reginą, kuri lanko šv. Petro lie- stioendininkai.
tuviu parapijos mokvklą. 1 ..

Sužieduotuvėse dalyvavo 
daug jaunimo ir vyresnio
sios kaitos atstovų. Pagrin-

„ , , dinis kalbėtojas buvo rašv-Kortu vakaras t&jas S(asys Santvaras

Stepono Dariaus posto le- 
gionierės šeštadieni, vasario 
11 d. 8 vai. vak. posto pa
talpose (168 H St.) rengia 
kortų vakarą. Buvusi pirmi
ninkė Irena Kemtienė ir ki
tos narės yra parūpinusios 
gražiu dovanų. Įėjimas 75 
centai. Visi kviečiami daly
vauti.

Lankėsi dr. A. Budreckis

J. Malinauskas atvažiavo 
i JAV 1912 m. ir dirbo viso
kius pasitaikiusius darbu:

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Miibury St.

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8*2868

yra vienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVcrces- 
terio Į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės

Butfaio ligoninėje ^atlieka Jis yra vedęs ir turi 4 duktė- gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

privaloma stažą. o L. Nor 
kute studijuoja kolegijoje.

t

o
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd \
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRIST4
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai

! Elektros Prietaisai 
i Rūpestingai taisome laikrodžiu*.!!

žiedus, papuošalu*

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo* {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerj
• Vamzdžių Įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos--------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI Įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST.
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

J Dažau ir Taisau <
* Namus iš lauko ir viduje. 1 
£ Lipdau popierius ir taisau^ 
J viską, ką pataisyti reikia.

ris.
J. Malinauskas prenume- 

ruoja kelis lietuviškus laik
raščius. lanko parengimus 
ir aukoja pagal galimybes 
lietuv iškiems reikalams. Dar

Praeitą savaitgali privati
niais reikalais Bostone lan
kėsi Vliko valdvbos narvs Mass. įstatymų leidėjai .. .......
dr. A. Budreckis. Ta proįa nutarė savo algas pakelti nesuspėjęs gera. js.ku.l. s.a- 

...v-;,, es onn foj me krašte, jis 1919 m. per 
dr. Joną Basanavičių yra

Pasikėlė algas

jis buvo užsukęs ir Į Kelei- nuo dabartinių $5,200 
vio Įstaigą. ; $10,000 metams.

^MMMoeMMMeeM*************************************************
< ►

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas 
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namas.

kpdraudžia namas ir kitą tor
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

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

'telefonas: 268-6030

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON • FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS—DALYS 

24 V AL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSER1JOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327*1000 vakaran: 327*8076

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY 327-1000

COVENEY FORD Sales Ine.

paaukojęs S100 Lietuvai at
statyti.

Bostono LF Vajaus Ko
mitetas dėkoja J Malinaus
kui už jo kilnų mostą.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

ii

Naudoju uk geriausią 
medžiagą.

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

REIKALINGI
darbininkai syrupo ir gėrimų ; 
skardinėse fabrike.

Kreiptis: Mr. Lawrence M.; 
Smith. S. C. Clayton Co.. Ine., i 
100 Ashford St.. Allston. Mass. :

REIKALINGOS SIUVĖJOS
moteriškų drabužių, siūti jų da
lim:- ar ir visam drabužiui.

Išrašykite 

KELEIVI 

savo draugam

Televiziją 
; ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

—A( ADEMY SPORTVVEAR—
Išmokysime!

119 Braintree St.
Union Sąuare, Allston. Mass. aaooooooBOOGeoeeoooaoeoooc

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JUniper 6-7209

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA 5

Sekmadieniais 8-9 vat ryte 
FM Bangomis 105.7 mejęacikl’j 
IS WK0X, Framingham, Mass.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausią 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd«
; Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinų.

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

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

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL ▼„ išskyros šventadienius ir seka.

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Savininku N. J. ALEKNA
S» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Beajamin Moore Dažai 
Popieros Sienom*

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plamberiama 
Visokie geležie* daiktai

f 9 I


