
KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

Published in So. Boston. Mas*. 
Since Februarv 9. 1906

Address:
KELEIVIS

536 Bro*dway, So. Boston, Mass. 02127

NR. 7
"Keleivio“ telefonas AN 8-3071

SO. BOSTON, MASS.. 1967 VASARIO - FEBRUARY 15 
Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BY HIS ExCELLENCY 

JOHN A. VOLPE,
GOVERNOR

A PROCLAMATION 
196 7

On February 16, 1918, Lithuania thiew off more than 
a century of doination by czarist Russia and adopted a 
Declaration reaffirming her position as an independent 
nation.

During this country’s brief period of freedom, the 
people of Lithuania won the admiration of the entire 
\vorld, having established and supported a Progressive 
and enlighted statė based upon respect for the dignity 
of the individual and eųuality of opportunity for all.

Lithuania went on to flourish in progress and world 
prestige until June. 1940. when Soviet troops, seizing 
upon the opportunities created by intemational crises. 
re-entered the country and started its suppression as a 
political entity.

Altough the basic rights of freedom and justice are 
circumscribed in meny areas of the world, depriving 
countless persons of their national independence and 
their individual liberties of religion speech and commu- 
nication with the free world. each of these statės ne- 
vvertheless nurtures an abiding hope for eventual libe- 
ration from the power that forcibly has been suppressing 
their national aspirations.

The freedom-loving people of Lithuania, and her 
neighboring republics of Estonia and Latvia, look to the 
United States as a citadel of human freedom and to 
people as leaders in bringing about their own freedom 
and independence.

We in Massachusetts joint with all Americans in firm 
commitment to the principles of independence. personai 
liberty and human dignity, and therefore we share the 
eoncern of over one million Lithuanian Americans and 
their brothers in the enslaved homeland that liberation 
shall come to the Baltic

N0W. terefore, I, JOHN A. VOLPE, Governor of
Massachusetts, do hereby proclaim February 16, 1967 
as

LITHUANIA INDEPENDENCE DAY 
and urge all citizens of the Commcncvealth to take cog- 
nizance of this Forty-Ninth Anniversary of the Indepen
dence of Lithuania, and to partieipate in its obseivance 
though recognition and encouragement of constructive 
actions tvhich foster the growth and development of our 
basic human rights.

GIVEN at the Executive Chamber 
in Boston, this seventh day of February. 
in the year of our Lord. one thousand 
nine hundred and sixty-seven. and of 
the Independence of the United States 
of America the one hundred and 
ninety-first

John A. Volpe

(Seal)
By his Excelency the Governor

Kevin H. White
Secretary of the Commonvrealth 
GOD SAVE THE COMMONWEALTH 
OF MASSACHUSETTS

Altas liudys senato 
komitete Visiems JAV lietuviams

Mieli Broliai ir Sesės,
šią Vasario 16-ją d. minime Lietuvos Nepriklausomy-

Miami lietuviai mini Apšaudė vyr. štabą
Vasario 16-ją

Miami Lietuvių Taryba šį i 
sekmadienį, vasario 19 d. 2 
vai. popiet, Lietuvių klubo 
salėje (3455 NW 34 St ) 
minės Lietuvos nepriklauso- 
mymės atstatymo paskelbi
mo 49-ją sukaktį. Pagrindi
nis kalbėtojas — Valerijo
nas Šimkus, meninę progra
mą atliks Kunigunda Ko- 
daitienė (deklamacijos), Ju
zės Jazbutienės tautinių šo
kių šokėjai ir Nemira Griga- 
liūnaitė (skambins piani
nu).

Saigone

Amerikos Lietuvių Tary-> 
bos pirm. inž. Antanas Du-,
dis vasario 17 d. liudys sena- .
to užsienio reikalu komite- bes autat>m0 49-tą metinę sukakti 
te prieš konsuliarinės sutar-; Laisvajame pasaulyje ją minime su didžiu nusimini- 
ties su Sovietų S-ga patvir- mu širdyse, bet laisvi ir giliu tikėjimu bei negęstančia: 
tinimą. i viltimi Į Lietuvos laisvės prisikėlimą ir laimingą jos ateitį. Į

Šia proga dar kartą ragi- ‘ Pavergtieji broliai ir sesės šią sukaktį mini tėvynėje, bet 
name visus rašyti tam komi-i tyliai savo širdyse, persekiojame rusiškojo bolševizmo 
tetui ir savo senatoriams taurioje vergijoje.

į Amerikos Lietuvių Taryba, glaudžiai apjungianti vi
sus geros valios lietuvius, nuolatos stropiai budi Lietuvos 
laisvės sargyboje ir niekada nepraleis ir neatsisakys jokių 
pastangų, kurios tik greičiau galėtų priartinti Lietuvai 
laisvės aušrą. Tam tikslui Taryba nesigaili nei laiko, nei 
vargo ir nebijo nei pačių didžiausių rūpesčių.

Naujienų redaktorius dr. Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, Amerikos Lietuvių 
Pijus Grigaitis, vasario 1 d. Tarybos pastangomis Vasario 16 d. minėjimas Įvyksta 
grįždamas iš darbo, pavirto JAV senate ir Atstovų rūmuose vasario 16 d., o sekančią 

dieną, vasario 17 d., Amerikos Lietuvių Taryba yra pa
kviesta liudyti JAV ir Sovietų Sąjungos konsuliarinės su
tarties reikalu bei pristatyti visą turimą medžiagą, šį 
kvietimą liudyti prieš konsuliarinės sutarties patvirtinimą 
Amerikos Lietuvių Taryba išsikovojo sunkiomis ir kieto
mis pastangomis.

Todėl šioji Vasario 16-ji praeina realiame ir reikš
mingame kovos ženkle, nenuilstamomis pastangomis sie
kiant vėl atgauti Lietuvai laisvę, šiame reikale prašome 
visų lietuvių nuoširdžios ir vieningas talkos. Minint Va
sario 16 d. visose lietuvių kolonijose yia labai svarbu pri
imti atitinkamas rezoliucijas prieš konsuliarinės sutarties 
tvirtinimą ir jas skubiai siųsti savo valstybės senatoriams 
ir prAšyti visus savo amerikiečius draugus ir patriotines 
amerikiečių organizacijas siųsti laiškus ir kelti protestus 
prieš šios konsuliarinės sutarties tvirtinimą.

Nesigailėkime darbo, pastangų ir aukų Lietuvos lais
vei atgauti, nes laisvė yra brangi visiems — laisviems ir 

4 i belaisviams.
Amerikos Lietuvių Taryba

Chicago. III.. 1967 m. vasario mėn.

laiškelius ir prašyti balsuoti 
prieš tą sutartį _

Dr. Pijus Grigaitis 
ligoninėje

ir smarkiai susitrenkė petį ir 
koją. Vėliau, ligoninėje pa
darius rentgeno nuotrauką, 
paaiškėjo, kad yra įlaužtas 
šlaunies kaulas ir kad vargu 
bus galima be operacijos ap
sieiti.

Linkime dr. P. Grigaičiui 
greičiau pasveikti.

Nepriklausomybės 
šventė Waterbury

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 49-sios meti 
nės čia bus minimos šį sek
madienį: 9 vai. iškeliama 
vėliava prie miesto valdybos 
rūmų. 11:30 vai. pamaldos 
Šv. Juozapo bažnyčioje, 
vai. popiet iškilmingas susi
rinkimas parapijos didžiojoj 
salėj.

Pagrindinę kalbą pasakys 
adv. Julius Smetona iš Cle- 
velando. Kalbės ir jaunimo 
atstovė Lyvija Garsienė iš 
New Yorko.

Rengėja Alto valdyba 
kviečia visus kuo gausiau- 
iai minėjime dalyvauti.

Mirė Lietuvos 
atstovas

Brazilijos sostinėje Rio de 
Janeiro mirė Lietuvos atsto
vas Brazilijoje dr. Fricas 
Meieris, 74 m. am.. Palaido
tas vasario 6 d.

Komunistai iš 81 mm. pa 
trankos, kurią slapta atsiga
beno į Saigoną. apšaudė 
JAV vyriausią karinę būsti
nę, bet i ją nepataikė. Vie 
nas šovinys nukrito i Viet
namo kanų sunkvežimį ir 
keliolika jų užmušė, o dar 
daugiau sužeidė, šoviniui 
sprogus tame name. iš kurio 
buvo šaudoma, sugriuvo ir 
visas namas. Yra žmonių 
auku. Viso labo užmuštų ir 
sužeistu via nemažiau kaip 
50. Tai "taikos“ vaisiai.

Paliaubos baigėsi,
o nebombarduoja

Budistų Naujųjų Metų 
proga 4 dienų paliaubos pa
sibaigė praeitą šeštadienį. 
Jų metu komunistai pasi
stengė savo jėgas sustiprin
ti. Dabar karo veiksmai Pie
tų Vietname atnaujinti, bet 
Šiaurės Vietnamas dar ne
bombarduojamas. Matyt, y- 
ra laukiama, kaip į tai atsi
lieps š. Vietnamo komunis
tai. Jeigu jie tikrai nori tai
kos, tai turi progą tai aiškiu 
veiksmu įrodyti.

JAV vyriausybė nuolat 
tvirtina, kad ji nori taikos, 
bet negali karo veiksmų nu
traukti vien tik dėl tuščių 
priešo kalbų apie taiką. Ji 
nori turėti kokių nors konk
rečių Įrodymų, kad ir prie
šas nori baigti karą.

Daug apie taiką akibėjo 
ir į Londoną nuvykęs Kosy
ginas, bet kiek jis gali ir no
ri paveikti Vietnamo komu 
nistus. dar nežinia.

Kosygino ir Wilsono pasi
tarimų pabaigoje išleistame 
bendrame komunikate pa
brėžiama, kad abu sieks su
grąžinti taiką Vietname

. Vienas sieks ta kriyptimi pa-
Atstovu rūbų bankų komiteto veiktj Hanojų, Q RiUs Wa_ 
pirmininkas Wright Patnam (»(ahingtoną. Bet dėl taikos są- 
Texaso, resp.). Priei jį ky'8jlygų,atrodo.abuyi*askirtin- 
halsų. kad perdaug diktatoriškai gy pažiūrų, kaip ir seniau 
valdo tą komitetą. buvę.

»#**#**###«*###************#*##«**
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Bostono majoras John F. Collins vasario 2 d. pasirašė deklaracijų, 
kuri Vasario 16-ją skelbia Lietuvos nepriklausomybės diena. Pa
sirašant dalyvavo Amerikos Lietuvių Tarybos skyriaus delega
cija: sėdi greta majoro skyriaus pirmininkas inž. Vytautas Izbic. 
kas. stovi iš kairės j dešinę adv. John Grigaius, Jackus Sonda ir 
adv. Anthony Young.

Detroite pirmadienį »u- 
streikavo negrai, protestuo
dami prieš kongresmano Po
vėlio "persekiojimą“. Po
vėli yra suspenduotas už į- 
vairias pinigines suktybes.

Popiežius ir Jugoslavijos 
komunistinis diktatorius Ti 
to pasikeitė telegramomis, 
kuriose kalbama apie Viet 
namo taikos organizavimą

CITY OF BOSTON 
OFFICE OF THE MAYOR

CITY HALL BOSTON
DEGLARAT1ON

WHEREAS, February 16, 1967, marks the forty- ninth 
anniversary of the Declaration of the Inde
pendence of Lithuania which is štili officia- 
lly recognized by the United States Govern
ment; and

WHEREAS, the Lithuanian people’s love of freedom is 
constant and enables them to oppose with 
fierce determination the oppression of 
Communist rule; and

1VHEREAS, the steadfastness of their opposition to 
Communist tyranny is symbolic of the 
struggle being waged by freedom loving 
people everywhere: and

WHEREAS, we Americans, remindful of our own battle 
for liberty. should remind the world of the 
ordeal of the Lithuanian people and other 
Communist dominated peoples and their 
desire for freedom; and

WHEREAS, the Boston Committee of American Lithua
nian Council desires to salute their com- 
patriots;

N0W, THEREFORE. I. John F. Collins, Mayor of the 
City of Boston, desiring to provide the 
opportunity for Americans of Lithuanian 
descent to adeųuately commemorate the 
significance of the memorable day, do he
reby declare Thursday. February 16, 1967, 
as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY 
in the City of Boston, and urge all of our 
citizens to take noiice of this special 
observance.

John F. Collins,
Mayor

Kinijos sostinę 
valdo kariai

Saugumo ministras suda
rė karinį kontrolės komitetą 
proletarų revoliucijai saugo
ti, kontrrevoliucijai sutriuš
kinti. Sostinėje visa policija 
ir saugumas pavesta kariuo
menei. Ji savo žinion paėmė 
ir aerodromus.

Prezidento tarybos ūkio reika
lams pirmininkas Gardner Ack
ley sako. kad JA\ ūkis 196, m. steigėjų. Santykiai su 
normaliai vystysis. j vietais labaj jįempti demokralų partija laimėjo rin

kimus.

Valymas tęsiamas. Paša
linti net maršalai Chu Teh

į ir Ho Lung Chu yra vienas Japonijos ministeris pirminin-
Kinijos raudonosios armijos kas Eisaku Šato. kurio liberalų

so-



Puslapis antras

Dėl ko mes kovojame ? J į
MES REIKALAUJAME LIETUVAI TIK LAISVĖS, 

NEPRIKLAUSOMYBES IR DEMOKRATIJOS!

Vasario 16-ji šiandien nėra mums vien tiktai džiaugs
mingo mūsų tautos istorinio Įvykio paminėjimo šventė, 
kokia ji buvo seniau nepriklausomoje Lietuvoje. Stovė
dami vėl prieš savo pavergtą tėvynę, mes dabar brėžte 
pabrėžiame, kad ši šventė dabar yra ir mūsų laisvės kovos 
ivžto atnaujinimo ir sustiprinimo diena, kad tai yra mūsų 
politinių tikslų ir uždavinių Įsisąmoninimo iškilmingas 
momentas, kad tai — lyg ir kasmet pakartotinos mūsų 
laisvės kovos priesaikos apeigos.

O ko gi mes ta laisvės kova siekiame? Regis, jau 
tūkstančius kartų mes esame tuos žodžius mūsų vadovau
jančių veiksnių ir savo lūpomis linksniavę, ir lyg ir netu
rėtų būti jokios abejonės dėl jų turinio. Ta kova mes 
siekiame tik vieno nepakeičiamo ir neišsižadamo tiks
lo, kuris yra — laisva, nepriklausoma ir nefalsifikuotos 
demokratinės santvarkos Lietuva

Deja, šia proga tenka pastebėti kad net ir po tokio 
neginčijamai aiškaus mūsų pagrindinių tikslų nusakymo 
kone kasdien dar vis susiduriame su kai kurių, net ir 
šiaip šviesesnių, savo tautiečių politiniu naivumu, minties 
bei jausmo praskvdimu ir aplamai šiame laisvės fronte 
nuovokos stoka, jeigu jau neįtarti jų sąmoningu noru 
klaidinti visuomenę ir nukreipti jos žvilgsnį į tamsą.

Va. iš apsilankiusių Lietuvoje ar tarybinės spaudos 
prisiskaičiusių tautiečių lūpų mes ne kartą išgirstame su 
didžiu dvasios pakilimu pasakojant, kad štai ten jau pra
tiesti meksfaltuoti keliai, pristatyta daug naujų fabrikų ir 
namų. kad gatvės švarios, aikštėse žydi gėlės ir žmonės 
vaikščioja gyvi ir dar neišvežti į Stbirą. Ir tai kalbama 
tokiu tonu ir pasigėrėjimu, lyg atrodytų. — ko jūs dar no
rite. ko jūs dar čia kovojate?

Žinoma, bet kuria pažanga ir pavergtųjų tautiečių 
vargo sumažėjimu ir mes nuoširdžiai džiaugiamės. Bet 
kažkodėl tie entuziastingi kalbėtojai visiškai nenori prisi
minti. kad frali būti ir kalėiimo r.auii nastatai. meksfal- 
tuotas io kiemas ir net nalansrėse žvdėti gėlės, kalinių 
rankomis pasodintos. Aišku, tai vra gražu ir patosu.

Bet mes Trokštame savo kraštui ne tiktai naujų namų, 
meksfaltuotų kelių ir rožėmis nusodintų aikštelių, o — 
laisvės, nepriklausomybės ir demokratinės santvarkos.

Pasitaiko vėl besidžiaugiančių, kad ten žmonės dabar 
Jau sočiau pavalgę, geriau apsirengę ir ramiau miega nak
tį, nebijodami kad čekistų b^s išrauti iš lovos, išvežti ar 
sušaudyti. Reiškia, žiūrėkite, kaip ten ten dabai- jau žy
miai geriau arba net ir visai gera gyventi.

Taip. tai irgi labai džiuginantis faktas, kad mūši) į 
broliai dar šiaip taip apsirengę, neužbadėję ir nenukan
kinti katorgoje, ar kad jie mažiau gąsdinami engėjų. Bet,' 
deja. tas mūsų džiaugsmas visvien dar nėra nesudrumsčia- j 
mas. nes visa tai mūsų žmonės gauna tik per kalėjimo i 
viršininko malonę, kurios pastovumu mes visai nesame 
užtikrinti.

Dėl to mes norime savo tautos valia besitvarkančios 
ir laisvą, nepriklausomą ir demokratinį gyvenimą gyve
nančios Lietuvos

Yra dar garsiausiai bedžiūgaujaneių. kad dabar Lie
tuvoje klesti kūrybinė dvasia, kad dideliais tiražais yra 
spausdinamos knygos, kad veikia teatrai, meno galerijos, 
kad lietuviai menininkai ir mokslininkai stebina Rytų 
pasauli. Tai keltų mums irgi didelę paguodą, jeigu visa 
tai būtų laisvos lietuvio dvasios sukurta ir kuriama.

Mes neabejojame, kad neužilgo gali pasigirsti taip 
pat garsių ir pralinksmėjusių balsų, kad ten ir dvasininkai 
jau nevaržomai gali atlikti savo pareigas, kad sumažinti 
bažnyčių mokesčiai valdžiai ar kad net patys enkavedistai 
uniformuoti suklupę meldžiasi... Tai irgi gali būti. bet mes 
priversti atsiminti, kad ir kalėjimuose būna koplyčių, o 
mirtininkams leidžiama laisvai suteikti dvasinį patarna
vimą.

Todėl mes visa tai daug daugiau vertintume, jeigu tai 
būtų palaimintomis laisvės, nepriklausomybes ir demo
kratijos dienomis

Mes nenorime, kad Lietuvos okupantas, susėmęs mū
sų derlių, nustatytų mums duonos kąsnio dydį. darbo ir 
atlyginimo normas, knygų ir laikraščių bei mūsų kalbos 
turinį ir minti, mūsų vaikų auklėjimo būdą ir kryptį, kad 
pi imestų mums savo konstitucijas ir ministeriais vadina
mus savo tarnus, mes nenorime kad jis važinėtų mūsų 
meksfaltuotais keliais, rėtytųsi mūsų pagamintais drabu
žiais. poilsiautų, mus išstūmęs, mūsų gražiose vasarvietė
se ir kad jo ilganosiai policininkai uostytų mūsų gėles.

Nėra ir nebuvo pasaulyje kultūringos tautos ir nepri
klausomos valstybės, kuri savo noru parduotų savo laisvę 
už pavergėjo jai teikiamą elgetos almužną.

Tad ir mes negalime pasitenkinti tuo. kas iš mūsų 
pačių sukurtų gėrybių per okupanto malonę mums prime
tama ar leidžiama.

Mes norime patys savo reikalus laisvai nuspręsti, 
laisvi savame krašte gyventi ir laisvi mirdami, palikti savo

1918 m. vasario 16 d. pa-l 
skelbtas Lietuvos nepriklau
somybės aktas vra didelės«/
politinės išminties kūrinys.' 
Jo būtinumas laiku buvo nu
jaustas, suprastas, ir jis lai
ku buvo paskelbtas Tai ak
tas, kurio metmenys glūdėjo! 
tautos sąmonėje nuo pat 
Lietuvos valstybės praradi
mo.

Tai aktas, kuris užbėgo 
už akių godiems Lietuvos 
kaimynams, jau tykojusiems 
Lietuvos žemių.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Aušrininkas dr. Jonas Basanavičius. Lietuvos prisikė
limo patriarchu vadinamas.

1 įsteigtas Lietuvių organiza- 
i cinis komitetas Lietuvos;
• konferencijai šaukti. Tokia 
Į konferencija iš 222 atstovų,
, įvairiose Lietuvos vietose 
rinktų ar šiaip pašauktų., 
rugsėjo 18 d. suvažiavo Vil
niuje. Konferencijos posė- Kosygino lankymasis Londone sudarė baltiečiams 
džių būta audringų. Po dvie- egzilams progą ryškiai atkreipti dėmesį į Sovietų Sąjun-' 
jų daibo dienų susitarta is-, gos tebevykdomą neteisę Baltijos kraštuose, ir jie ta proga 
rir kti Lietuvos Tarybą su geraį pasinaudojo, 
plačiais Įgaliojimais.

Populiarusis Londono dienraštis The Daily Telegraph 
Nuo tada prasidėjo įvai- (vasario 61 savo pranešime apie Kosygino viešnagės pro

gramą pradžioje Įdėjo trijų skilčių nuotrauką, rodančią 
prie "pasaulyje žinomiausių durų su numerių 10“. Parašas 
su nuotrauka sako. kad tai ”delegacija, atstovaujanti dau
giau kaip 1000 egzilų iš Baltijos kraštų, įteikusi prašymą 
p. Wilsonui. kad jis pateiktų Kosyginui klausimų dėl jų 
kraštu užėmimo“.

nos derybos su Vokietijos 
vyriausybės ir jos kariuome
nės vadovybės atstovais 
Tos derybos nebuvo malo-j 
nios, maža ką iš vokiečių pu
sės žadančios. Reikėjo lank
stytis. šis tas vokiečiams pa-' 
žadėti, bet vis kietai pabrė
žiant. kad visus galutinus 
sprendimus nutars pilnatei
sis Lietuvos šeimininkas — 
Steigiamasis Seimas.

Bet Lietuvos vyriausybės Į 
• vis dar nebuvo, nes Lietuva 
tebebuvo vokiečių okupuota. 
Tik kai ir Vokietijoje kilo 
revoliucija, Lietuva tegalė- 

' jo sudalyti savo pirmąją vy- 
riausvbę ir pradėti pirmuo
sius kuriamuosius darbus. 
Tai buvo 1918 metu gale.

Vyriausybei reikėjo ne tik 
viską pradėti iš pradžios, bet 
ir ginti tai, ką vasario 16 d. 
buvo paskelbusi Lietuvos 
Taryba,—reikėjo ginti kraš
to nepriklausomybę nuo puo
lančių raudonarmiečių ir 
lenkų, kurie buvo suspėję 
toli į kraštą įsiveržti. Mūsų 

i savanorių jie buvo sunkiose 
j kovose įveikti ir iš krašto 
! išvyti.
I
' čia primintina. kad Lietu- 
, vos nepriklausomybė rūpė- 
, jo ir tiems lietuviams, kurie 
; dėl vienų ar kitų priežasčių 
j buvo savo kraštą apleidę. 

= Tuo reikalu jie tarėsi mažes
niuose būreliuose užsieny, 

j šaukė seimus, juose darė nu- 
1 tarimus.

Steponas Kairys. Lietuvos Tarybos narys, socialdemo
kratas. kuris ne tik pasirašė Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo paskelbimo aktą. bet į ir suredagavo, kuris
Taryboje neatlaidžiai kovojo, kad nebūtu iš anksto su
sirišta su kaizerine Vokietija, o taip pat ir prieš kara
liaus kvietimą i Lietuvos sostą.

ia 20 Lietuvos Tarybos narių, kurie 1018 m. vasario 16 d. paskel
bė Lietuvos valstybės atstatymą, šiandien gyvųjų tarpe bėra du: 
Aleksandras Stulginskis (kairėj) ir Petras Klimas (dešinėj). Abu, 
’lgus metus iškalėję Sibire, dabar paliegę gyvena vėl rusų pa
vergtoje Lietuvoje.

Vasario 16-ji

Taigi, 1918 m. vasario 16 
d. Lietuvos Taivbo? nutari-

Vokietijos kariuomenei į- 
ženens i Lietuvą, jos vado
vybė pradėjo ieškoti ryšių 
su lietuviu tautos atstovais. 
Bet pavieniai lietuviai atsi
sakė su jais tartis. Jie pabrė
žė, kad nesą tokiems uždavi
niams savo tautos įgalioti. 
O jei Vokietijos vyriausybė 
nori susižinoti su lietuvių 
tauta, tai tegul ji leidžia su
dalyti jos atstovybę.

Tų užuominų ir derybų 
pasėkoje prieš 50 metų rug
pjūčio 1-2 d.d. Vilniuje buvo

žemėje laisvus savo vaikus laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos ateičiai.

Tai dėl to mes kovojame, ir tą tiesą privalėtų visi 
lygiai giliai įsikalti į galvą. 1

vėl svetimųjų pavergta ir 
valdoma jų pastatytų tarnų. 
Jų pavardės gali būti ir lie
tuviškos. bet jie turi tarnau
ti tam, kas juos pastatė — 
Maskvai.

Šiomis dienomis vėl ren
kamės minėti 1918 m. Vasa
rio 16-ją. Vėl prisiminę a- 
nuos mūsų tautos ryžtingus, 
kovingus ir audringus me
tus. įsijunkime naujomis i- 
dėjomis ir didesniu užsimo
jimu i Lietuvos išlaisvinimo 
veiksmus.

J. Viki. į

VETERANŲ GLOBAI 

6.7 BIL. DOLERIŲ

Prezidentas pasiūlė kon
gresui teikti didesnę globą 
karo veteranams — pakelti 
gyvybės draudimą, pensijas 
netekusiems darbingumo ir 
kt. Vietname kariaujantieji 
sulyginami su kitų karų ka
riais. Todėl jis biudžete ve
teranu reikalams yra numa
tęs net 6.7 bil. dolerių.

Nr. 7, 1967 m. vasario 7 d.

Kaip pavergtieji Londone 
pasitiko Kosyginą

Ir pats straipsnis apie Kosygino viešnagės tvarkraštį 
pradedamas tokiomis pastabomis:

"Būtų keista, jei p. Kosyginas, neiyškiai. bet glau
džiai saugomas ginkluotų seklių ir jo paties asmens sargų, 
pasiliktų nesuvokiąs politinio protesto atgarsių, kylančių 
iš Rytų Europos emigrantų grupių Britanijoje. Iš tikrųjų, 
p. Wilsonas yra daugiau kaip 1000 egzilų iš Baltijos kraštų 
prašomas pateikti sovietų premjerui klausimų ”apie tų 
kraštų užėmimą tiesiogiai pažeidus Jungtinių Tautų statu
tą, apie užgniaužimą žmogaus teisių ir apie deportacijas“. 
Jų prašymas buvo įteiktas Downing St. Nr. 10 šiandien 
septynių vyrų, lydimų septynių moterų, apsirengusių tau
tiniais drabužiais“

Eltos atstovas iš Londono praneša, kad Londono ir 
provincijos baltiečių organizacijos spontaniškai siunčia 
laiškus Britanijos vyriausybei, prašydamos per pasikalbė
jimą su Sov. min. pirmininku iškelti Baltijos respublikų 
laisvės klausimą. Lietuvių, latvių ir estų sąjungų D. Brita
nijoje pirmininkai kreipėsi į Wilsoną bendru raštu. Lietu
vos Socialdemokratų partija kreipėsi į darbiečių vyriausy
bę. kaip brolišką partiją, per užsienio reikalų ministrą 
George Brauną.

Atvykus Kosyginui į Londoną, šimtai baltiečių. uk- 
* i ainiečių ir anglų išėjo į gatvę su plakatais. Prie Clariges 
viešbučio, kur Kosyginas apsistojo, demonstrantus nufil
mavo televizijos kameros ir tuoj pat parodė žiūrovams. 
Plakatuose reikalaujama Lietuvai. Letvijai ir Estijai lais
vės, smerkiamas sovietų kolonializmas, primenama, kad 
Baltijos kraštai buvo okupuoti pagal Stalino-Hitlerio susi
tarimą, kurių veiksmus pasmerkė visas pasaulis.

Kosygino atvykimo išvakarėse buvo paskelbtas jo 
palydovų sąrašas, kuriame buvo pastebėta ir Klassono, 
sovietinio respublikinio premjero Estijoje, pavardė. Fo- 
reign Office spaudos konferencijoje todėl buvo paklausta, 
ar tai nereiškia Baltijos valstybių inkorporacijos pripaži
nimo iš britų vyriausybės pusės. Tačiau, kaip pranešė li-

y.as aptart ti Lietuv os nepri- Įjerajų dienraštis Guardian ir net britų komunistų Moming 

Star, klausėjui buvo atsakyta, kad D. Britanijos vyriausy
bė. kaip ligšiol, nepripažįsta Baltijos valstybių inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą, ir tas britų nusistatymas nėra

klausomą valstybę buvo vi
sos tautos sūnų ir dukrų, 
tiek pačioj Lietuvoj, tiek ir 
už jos ribų gyvenančių, nu-į pa9ikeitęs.
sprenoimas. Pastaromis dienomis BBC dviem atvejais televizijoje

šiandien jis okupantų pa-i r0,lė Prikalbėjimą su D Britanijos Lietuvių Sąjungos at
mintas no kolomis Lietuva stovais ir rodė žiūrovams Sov. Rusijos zygj j Baltijos vals- 

1 J a tybes 1940 metais, kai tie kraštai smurtu buvo prijung
ti prie Sovietų Sąjungos. (Elta)

Kas kitur rašoma
TREMTIS TĖVYNĖJE

Tokio vardo vedemasis y- 
ra išspausdintas katalikiškos 
pakraipos Tėviškės Žiburių 
vasario 2 d laidoje. Jame 
tarp kitko rašoma:

„Ideologinių polių — Ro
mos ir Maskvos sunkiame 
dialoge daug kas lieka šal
tais stebėtojais, nes jų tiesio
giniai tai neliečia. Mums 
tie dalykai atrodo kitaip, 
nes esame tiesiogiai paliesti. 
Juk jeigu tas dialogas pa
lengvins tikinčiųjų būklę, tai 
pajus ir tautiečiai okupuoto
je Lietuvoje. Pavojus tik 
tas, kad sovietai gali ir šiuo 
atveju apgauti: šioks toks 
tikinčiųjų būklės sušvelnini
mas Lietuvoje gali sudaryti 
įspūdį laisvajam pasauliui, 
kad pagaliau atėjo religijos 
laisvė. Jau žinome ii gausio* 
praoMoa, kad oovietai yra 
apgaulia meistrai: ir au vie
na kregžde jie moka pada
ryti pavasarį.

Juk Sovietų Sąjungoje 
lankėsi įvairūs dvasininkai 
ir pasauliečiai. Vieni suge
bėjo pamatyti tikrąją būklę, 
o kiti sugrįžę ėmė skelbti, 
kad ten „viskas tvarkoje“, 
kad žmonės gali laisvai iš
pažinti savo religiją. Tokie 
asmenys ir kalėjimą aplan
kę skelbtų, kad kaliniai yra 
laisvi žmonės, patenkinti sa
vo gyvenimu ir dar kitiems 
rekomenduoja tą šauniąją 
kalėjimo sistemą... Tokių 
lankytojų Kremlius laukia, 
netgi kviečia. Dar daugiau— 
jis karts nuo karto pasiun
čia ir savo kregždes į laisvą
jį pasaulį. Labai galimas da
lykas, kad neužilgo tokios 
kregždės bus paleistos ir iš 
okupuotos Lietuvos. Jų 
vaidmuo gali tekti net vie
nam kitam kunigui. Vaid
muo, žinoma, apgailėtinas, 
nes tokie asmenys negali at
skleisti tiesos. Įsodinti 
Maskvos vežiman, jie negali 
prabilti kitokiu balsu.“
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO BAK 

TAS DUONOS NEPKAIO.

DETROITO NAUJIENOS

Kada ir kaip minėsime 

Vasario Šešioliktąją

Šia tema rašiau jau prieš 
porą savaičių. Dabar, trum
pai pakartodamas jau ra
šytą. galiu paskelbti ir visą 
minėjimo programą.

Nepriklausomybės atsta-

pasitraukti. Tegul Vasario 
Šelioliktoji visus atgaivina, 
paskatina ir suartina. Taigi 
toje šventėje būtinai daly
vaukime!

Tradicinė DIoco vakarienė

Kaip kasmet, taip ir ši

Bus bendras ukrainiečių ir

lietuvių koncertas

Balandžio 23 d. Fordo au
ditorijoje dainuos du dideli < 
chorai: Toronto lietuvių! 
"Varpas“ ir Detroito ukrai
niečių "Trembita“. Abu, e- 
są. turi apie po 80 daninin- 

_ ! kų Gi Fordo auditorija, vie
na geriausių akustiniu at
žvilgiu šiame krašte ir visa
me pasaulyje, talpina tris 

Kaip 
daro

nepaprastą įspūdi. Rengė
jai? Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun-

tvmo 49-iu metiniu minėii- karta Vasario šešioliktosios; ™ pa^iyje, laipina tymo jų meunių mineji ,. . kalb,tnini na : tukstancius žmonių,
mas pyksta vasario 19 d., pagnnd niam kalbėtojui pa . • skai£ai
sekmadienį. Ta proga šv gerbti, Dlocas rengia vaisęs matome, visi skaičiai 
Antano bažnyčioje bus iš- Algirdas Kasulaitis vaišėmis
kilmingos pamaldos 10:30 bus pagerbtas vasario 18 d.,
vai. ryto. dalyvaujant dau- šeštadieni. Lietuvių namucf Į (Xlias) Detroito skyrius 
gelio organizacijų atstovam se- Vaisių pradžia < \al. į 
su vėliavomis. Į vakaro. Kaina vienam as-j

Oficialioji ir meninė da- meniui 3 dol.
lis bus Cobo Hali rūmu sa- _T ...
Įėję Nr. 2040. Prasidės 2:30 . XoK P'?c“ Yaldyba lHa' 
vai. oo pietų. Oficialiosios 30 l^peP,, kad j varses uzsi-j 
dalies tvarka bus sekanti:: registruojama ,k, vasario 12 

d., bet iš patyrimo žinau.
1. Minėjimo atidarymas 

—DIoco valdybos pirm. dr. 
Kazys Karvelis. 2. Pristato-: 
mas garbės prezidiumas ir 
programos vadovas dr. Kęs
tutis Keblys 3. Vėliavų pa
gerbimas. 4. JAV himnas, 
giedamas Prano Zarankos. 
akomn. Albertui Mateikai. 
5. Invokacija — kun.

iš
kad kelis ar keliolika asme
nų priima ir iš anksto neuž
siregistravus. Kadangi Ke
leivyje neturėjau progos a- 
pie vaišes iš anksto paskelb
ti. tai savo atsakomybe tvir
tinu, kad Keleivį skaitą vi
suomenininkai i vaišes bus 
priimti

ir Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Detroito skyrius. 
Tai būsianti ukrainiečių ir 
lietuvių tautų draugystės 
kultūrinė demonstracija.

Koncertui artėjant, para
šysiu daugiau.

Alfonsas Nakas

NEW YORK. N. Y.

Vasario 16-ji

Bro- ..
nius Dagilis. 6. Žuvusiųjų už; vac,J€'-'
Lietuvos laisvę pagerbimas. ,
7. Michigano gubernato-1
liaus proklamacijos skaity-_ Lietuvių šokėjai Michigano 
mas — Rūta Januškaitė. 8.
Detroito burmistro prokla
macijos skaitymas — Rim-į Tradicinė Michigano uni- 
gaudas Sukauskas. 9 JAV, versitcto Ann Arbore Tarp 
senatoriaus Roberto

New Yorko Alto skyrius
be ankstesnės rezer-' galutinai šitaip sutvarkė Va

sario 16 d. — Lietuvos ne
priklausomybės akto paskel
bimo minėjimo programą.

universitete

Vėliavas įnešus, Lietuvos 
ir JAV himnai. Paskui invo
kacija. Minėjimą atidaro ir 
žodį taria vietos Alto pirmi
ninkas d r. A Budreckis. 
Sveikinimai. Pagrindinisto P. Grif-; tautinė studentų mugė šįmet Vcnm-ocmo

fin kalba. 10. Garbės svečių; buvo vasario 3, 4 ir 5 dieno-' T -manas
pristatymas ir sveikinimai.; mis. Jau šešti metai ten da-i n - P ei 
11. Pagrindinio minėjimo lyvauja lietuviai, garsinda-į MIeninę programą atliks 
kalbėtojo, krikščionių de- mi savo tautos vardą. Jie ir j muz. A. Mrozinsko vado- 
mokratų veikėjo, clevelan- šįmet daiyvavo dviejuose i vaujamas oktetas ir J. Ma- 
diečio J. Kasulaičio kalba, frontuose: turėjo savo pa- tulaitienės vadovaujamas
12. Rezoliucijų skaitymas ir vilioną, kaip visada, organi- 
priėmimas. zavo ir kuo ne visus ekspo-

Merinę dali atliks: 1. Le- natus parūpino Ann Arbore 
nore Michaels — smuikinin-j gyvenantieji dideli mūsų 
kė, 2. Barbora Ūsaitė — pi-į patriotai Jūratė ir Lionginas 
anistė. 3. Rimgailės Zotovie-1 Pečiui ai. šįmet buvo išstaty-
nės vadovaujama Vinco Ku 
dirkos lit. mokyklos moki
nių tautinių šokių grupė.

Minėjimas bus užbaigtas į 
Tautos himnu. Po to visi mi
nėjimo dalyviai prašomi da
lyvauti eisenoje iki miesto 
rotušės, kur skautai nuleis 
mūsų trispalvę.

Gerbiamieji skaitytojai. 
Vasario šešioliktosios minė
jimas yra pati pagrindinė 
mūsų tautinio susipratimo 
demonstracija. Tik ligoniam

ta taurinių juostų, kaklaraiš
čių, albumu, knygų apie Lie
tuvą svetimomis kalbomis, 
V. Petravičiaus spalvotos

tautinių šokių sambūris.
Aišku, bus pasiūlyta ir pri- j 

imta rezoliucija, kuri bus} 
pasiųsta JAV prezidentui ir 
kt. aukštiems politikos vai
ruotojams.

Rengėjai tikisi, kad minė
jimas bus labai gausus.

Kartojame: Lietuvos ne-
grafikos paveikslų, koplytė-j priklausomybės atstatymo 
lių. margučiu ir kt. Budin- 49 metų sukaktis bus mini. 
tieji studentai (Laima Kuš-
leikytė. kurią jau pernai ten 
radome, Algis Ratnikas li
kt ) besidomintiems lanky
tojam? davinėjo paaiškini
mus.

me šį sekmadienį, vasario 
19 d. 3 vai. Webster salėje 
(Manhattene).

Visi dalyvaukime ir būki
me dosnūs Lietuvos laisvi
nimo reikalams!

Labiausiai publiką užaud- 
rina mūsų tautinių šokių 

Šilainės“ pasirodyvra atleidžiamas toje de 
monstracijoję nedalyvavi-' £,uPe* Šilaines pasuony- 

• ' mas. \ adove Galina Gobie-mas. Programa jau kelinti 
metai taip sukerpama, kad 
ji nuo pradžios iki galo ne
užtruktų nė pilnų dviejų va
landų. Mašinoms pastatyti 
Cobo Hali rūmų požemiuo
se ir ant stogo vietos yra vi
sada pakankamai, žodžiu— 
jokių nepatogumų. Dalyvau
kime visi ir atiduokime pi
niginę auką Lietuvos laisvi
nimui. Visi ženklai rodo, 
kad Lietuvos laisvės klausi
mas yra gyvas ne tik JAV

nė tokiam pasirodymui kas-i 
met gerai pasiruošia. Šįmet 
buvo jai daug sunkumo su 
beveik nauju vyrukų šokė
jų sąstatu, nes nevisi atva
žiavo "uniformuoti“ (tauti- 
rėmis kelnėmis). Tik pasku
tinę minute rūbai buvo pam
pinti. ir jie galėjo išeiti į 
estradą su Pasiutpolke ir 
Malūnu. Sušoko, žiūrint iš 
techniškos pusė,s labai ge
rai. Tik jauni vvrukai dar

Geri
žodynai

valdžios sferose, bet ir ap- netuiejo aktoriško laisvu- 
lamai tarptautinėj plotmėje. ™°: nesisypsojo. buvo aust- 
Svarbu. kad mes patys ne-11‘uPinuslal‘: veidais^ Mergai- 
nustotume kovingumo, kad Items 'ok'° P' iekaisto nėra- 
tą klausimą ir toliau keltume
ir pasaulio opiniją ta krypti

dau. Aplamai, ir šįmet lietu
viai buvo vieni iš pačių ge
riausių. tad katučių sulau-j 
kė nenaprastai daug,

mi organizuotume. Bet da
bar, kai į tėvynę važinėja vi
sokie turistai, kai jiems ten 
perplaunamos smegenys ir
apdumiamos akys, — yra , A , . ....
pats pavojingiausias laiko. ; muge tesidomi, ar gal laiku 
tarpis mūsų pačių ištižimui.! 33 nesužino. Kitais me- 
susiskaldymui ir grėsmė iš J tais pasistengsiu spaudoje 
laisvės. kovos silpnesniems į pranešti iš anksto.

Gaila, kad permažai Det
roito lietuvių ta studentų

Anglų-lietuvių kslbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
10,900 žodžių, 583 puslapiai, 
{«ina .........................$6.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių, 511 pri., kai- 
na — $5.00.

Lietuviškai angliška. io*
rfvnar-. Viliaus Peteraičio. 11 
laida, daugiau kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

.edpgw> prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ................ $12.00

New Yorko gubernatorius Nelson Rockefeller su savo 
žmona džiaugiasi naujagimiu sūnumi.

WORCESTERIO NAUJIENOS

Nepriklausomybės šventė NORWOOD, MASS. 

varasio 19 d.

Vladimir Kazan-Komarek su savo žmona. Jis čekas, 
gyvenantis (ambridge. Mass. Pernai jis buvo nuvykęs 
j Maskvą, bet grįžtant lėktuvas tyčia nusileido Prahoj 
(Čekoslovakijoje), ten buvo suimtas, nuteistas už šni
pinėjimą S metus kalėti, bet greitai paleistas grįžti 
namo.

Tai atstovu rūmą komitetas, kuris aiškina, ar atstovas 
Powell gal’ pasilikti kongrese dėl savo ginčijamos veik
los (aikvoįimo kongreso lėšų nieko bendro neturintiem 
su jo vadovauto darbo ir švietimo komiteto reikalais). 
Povvell atsisakė duoti komitetui bet kokiu paaiškinimu.

PATERSON, N. J.

Vasario 16 minėjimas

Vasario 16 d. minėjimas 
Patersone. N.J.. šiais metais 
įvyks vasario 19 d., sekma
dienį.

Iš ryto 10:30 vai. bus pa
maldos šv Kazimiero baž
nyčioje, 147 Montgomery 
PI., Patersone.

2 vai. popiet Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, 62 I^a- 
fayette St.. Paterson, iškil
mingas susirinkimas. Šiam 
susirinkimui numatyta įdo
mi ir įvairi programa.

Pagrindinę kalbą pasakys 
jaunas, bet jau stipriai besi-

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 

; 49 metų sukaktį minėsime 
j šį sekmadienį, vasario 19 d.
1 4 vai. popiet Lietuvių Pilie
čių klubo salėje. 67 Vernon 

i gatvėje.
Kalbės svečias iš Water- 

burio d r. Petuas Vileišis. 
Dalyvaus Mass. senatorius 

i Vytautas Pigaga ir miesto 
; valdžios atstovas. Meninėje 
i dalyje girdėsime įžymų dai-
; nininką Jakutį.
t šeštadienį, vasario 18 d., 
i radijo stoty W.N.E.B kal
bės kongresmanas Harold 
D. Donahue ir adv. Antanas 

į Mileris.
j Kvietimų, rezoliueijų bei 
' spaudos ir vaišių komisijo
se yra šie asmenys: adv. Ri
chardas Sarapas. Pranas 
Stanebs, Pranas Račiukai- 
tis. Pranas Pauliukonis, Vy
tautas Mačys, Juozas Kra- 
sinskas. Kazimieras Tagmė- 

i nas, Julius Svikla, Antanas 
Tamkus. Eleonora Matulevi- 

I čienė, Julija Lendraitienė ir
kiti.

Iždininkas Petras Molis 
su jaunuoliais tvarkys aukų 
rinkimą. Jų rinkimas pra
tęstas iki kovo 12 d. Aukos 
bus pasiųstos Alto centrai.

Buvo susirinką sandarieči&i
t
! Sandaros 16 kuopa vasa- 
I rio 5 d. susirinkime paskyrė 
$25 Altui Lietuvos laisvini
mo reikalams. Laisvės Var 
pe kuopai atstovauti paves
ta Juliui Sviklai ir Jonui 
Stankevičiui.

Worcesterio Lietuvių D- 
jų Taiybos pirm. Pranas 
StaneJis pranešė apie Vasa
rio 16-sios minėjimą.

SLA 57 kuopos auka

SLA 57 kuopa vasario 2 
d susirinkime Altui paskyrė
$15. *\

Sandaros banketas

Sandaros 16-sios kuopos 
banketas bus gegužės 21 d. 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje. Ji? bus kitoks, negu iki 
šiol buvusieji.

Serga I. Pigaga

• Sunkiai serga senatoriaus
Vytauto Pigagos tėvas Ignas 
Pigaga. Jau kelios savaitės, 
kaip jis guli šv. Vincento li
goninėje.

J. Krasinskas

Pečiulių auksinė sukaktis

Sausio 28 d. Lietuvių salė 
buvo kupina įvairių pažiūrų 
ir net tautybių žmonių iš 
plačios apylinkės, susirinku
sių į Antaninos ir Jono Pe
čiulių vedybinio gyvenimo 
50 metų sukakties minėji
mą. Tik Pečiuliai ir tegalėjo 
tiek žmonių sutraukti.

Jonas Pečiulis gimė 1889 
m. Virbaliu kaime, Rudami
nos valse. į Ameriką atvy
ko 1909 m. ir apsigyveno 
So Bostone. Čia tuoj tapo 
įvairių lietuvių draugijų 
veikliu nariu. Jis daug prisi
dėjo prie Simano Daukanto 
mokyklos steigimo ir vėliau 
jos išlaikymo, veikė So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-joje, 
SLA. Sandaroje ir kt.

Išsikėlęs į Norwoodą, jis 
tenai tuoj atsidūrė pačiame 
lietuvių veiklos centre. Jis 
niekur nesiveržė į pirmau
jančias vietas, bet vis buvo 
ten kitų stumiamas, nes Jo
nas pasiimtą darbą visada 
atlikdavo labai nuoširdžiai 
ir sumaniai.

Pagerbime po gardžių 
vaišių buvo namažai kalbų. 
Kalbėjo adv. Marija Švei- 
kauskienė. sukaktuvininkų 
kaimynės Mary Kochienė ir 
Eleonora Kračienė. adv. 
Walter Gotovich, Balfo sk. 
pirm. Povilas Tyla. Alto sk. 
sekr. B Kovas, buvęs Nor- 
woodo Alto pirm., dabar gy
venąs Dorchesteiy Kazys 
Šimėnas ir kt.

Dalyviams buvo perskai
tytas SLA sekretorės Bertos 
Pivaronienės sveikinimas ir 
padėka Jonui Pečiuliui už 
jo nuopelnus Susivienijimui.

SDA centro atstovas inž. 
Aleksandias Čaplikas įtei
kė Pečiuliui SLA garbės 
ženklą už jo ilgų metų vei
kimą Susivienijime.

Pabaigoje nuoširdžios pa
dėkos žodžius tarė sukaktu
vininkų vaikai: sūnus Algir
das, dukterys Albina Kielie- 
nė-Kelly ir Lillian Lampert- 
ti, kurie ir tą gražų paminė
jimą surengė, ir pats Jonas 
Pečiulis.

Pokyliui vadovavo Juozas 
Lekys iš Dorchesterio.

Dalyvis

reiškią? visuomeninėje veik
loje stud. Vytautas Radziva- 
nas, d mtu gvdytojos A polo-1 
nijos ir dr. Broniaus Radzi-i 
vanu sūnus iš Brooklvno. N. 
Y. Meninę dali atliks solistė 
Ona Zubavičienė, muz. Al
girdas Kačanauskas. bus de
klamacijų ir kt.

Įėjimas laisvas ir nemo
kamas Norintieji galės pa
aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Patersono ir apylinkės lie
tuviai be jokio pažiūrų skir
tumo kviečiami minėjime 
dalyvauti.

j Šventei Rengti Komitetas

Svaibios knygos
Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tik ......................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina.............. ~............................................... .. $2.00
Dan Kui ūčio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 m. iki 1985 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senam Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina........................................................ $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina..................................................................$1.00
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kokie gražus ir

tie naujieji butai.

patogūs“ Nei vienos dienos neliksiu 1
kolchoze

Visai neseniai (sausio 18) Kolchozinę santvarką Lie- 
vilniškė Tiesa nežinia ke- tuvai varu primetusios vai-; 
liasdešimttūkstantąjį kartą džios garsiagalbiai Įtikinėja. Į 
džiūgavo: “Statybos, staty- kad kolchozai Lietuvoje jau į 
bos... Nusitęsia jos beveik; visiškai priimti ir kad nie-i 
visų mūsų respublikos mies- kas nebesutiktų nuo jų atsi- 
tų pakraščiais. Gimsta nau- sakyti... Tai. žinoma, ne iro- 
ji gyvenamųjų namų kvar- dymas. kad taip mano ir tie. 
talai. Džiaugiamės, kad jie kurie i kolchozus suvaryti, 
gražiai atrodo, butai juose Neseniai i Vakarus iš Lietu- 
patogūs'*... vos atvykęs asmuo pasako-

’ ja. kad prieš išvykdamas tu-
“Kultūrmainybos štabas“ rėjęs progos atvirai tuo 

trokšta, kad ir nuo jo ne- į klausimu išsikalbėti su da- 
pi įklausanti lietuvių spauda bar kolchoze dirbančia bu- 
užsieniuose skelbtų tik to-ivusia Suvalkijos ūkininke.;

Jis aiškinęs, kad. jeigu ne
trukus atsistatytų nepriklau-; 
soma Lietuva ir būtų grąžin
ta žemės nuosavybės teisė, 
tai žemės savininkams ūki-

kius pranešimus apie gyve
ni rr. ; Lietuvoje, ypač. kad 

Lietuvoje dabar 
vii tik šitaip savo 

paša a. v.u. Nes

gt ~.eji 
H*
ųmdžiu tik

žemėlapis rudo Vietnamo pietinę dali — Mekongo upes 
žiotis, kur išsikėlė JAV marinai.

Lietuvis karys apie Vietnamo 
karą

JA\ karys Albinas A.' neturėdama ko veikti, taip! 
Gaidys atsiliepė Į sausio 11 pat skubėtų namo. 
d. Keleivio straipsni “Pro- “Pacifistai sugeba suskai- 
testai dėl civilių žudymų“, čiuoti, kiek žūva Š. Vietna- 
Kadangi vėliau Keleivio net me civilinių gyventojų, bet 
dviejų numerių vedamuo- jįe niekaip nesugeba suskai- 
siuose tas reikalas buvo iš- čiuoti didesnių skaičių — 
samiai nušviestas is antros kiek žūva ramių Pietų Viet- 
pusės. tai A. A. Gaidžio; namo civilinių gyventojų 

nuo Šiaurės vietnamiečių 
peilio.

“Kiekvienas JAV karei
vis, kovodamas Vietname, 
kovoja ir už Lietuvos išlais
vinimą. nes priešas yra 
bendras ir tas pats. Nesvar
bu, kur priešas bus sumuš
tas — svarbu, kad būtų su
muštas.

“Būtų daug geriau, kad 
amerikiečiai žurnalistai, ku-

As pasakojimas jų žodyne ninkams vistiek tektų bent; Ifnę VlIFlOllio VlPttlOTIIA

vadinasi objektyvus. keliolika metų pasilikti ko-i 1*00 nOllOIljO ■ IvvllOUIV
lektyviniarr.e ūkyje ar drau-

.. ->,_uJ<J’j!‘c!ania^ kad taksai gijoje. — ar kaip kitaip va- Prancūzų prezidentas de savo mokyklose ruošia Viet- 
. . •YvuP'as', ,ne.llek dinamame pertvarkyme, bet Gaulle smerkia JAV už tai, namo lakūnus. Jau 80 tokių
Įtikinti, kiek sukelti įtaiimų.: bendrame ūkyje.—vien dėl kad jos puolančios toki ma- lakūnu sugrįžo i Hanojų, 
ta pati Tiesa bando n apie t0> kaft būtų galima laukus žą Vietnamo kraštą, bet jis Priešlėktuvinė apsauga ap- 
rtepatogumus išsitarti. h su- įdirbti traktoriais, kombai- }Vg nemato, kad ten kal iau- rūpinta naujausiomis prie- 
rado kuo pasiskųsti: naujo- naįs ar kitokiais Įrankiais. ja įr kitos didelės valstybės monėmis. zenitinės patran- 
se stat\ bc>e namų numeriai Atsakymas buvęs toks: —Kinija ir Sovietų Sąjunga, kos šaudo, o naikintuvai
blogai sut\aik\ ti. Nes —Nei vienos dienos, nei Jis lyg nežinotų, kad Ki- puola, radaro spindulių va- 
’ Minties gatvėje 24 namas. vjenos valandos aš neliksiu nįja į g. Vietnamą yra pa- dovaujami. Skaičiuojama. 
sf< : kaimynystėje 6 Kitoje kolūkyje, kad ir kažin kaip siuntusi daugiau nei 100,000, kad ten via 116 Įspėjamųjų 
gatvės pusėje — namas, pa- pertvarkytame. O žemę mes darbininkų, kurie atstato
ženklintas 10 numenu...“; jau sue-ebėsime įdirbti. — tonai cn<rriaiitn«
Tiek tų nepatogumų.

laiško ištisai nespausdinsi
me Duodame tik šią ištrau
ką, kuri rodo. kad autorius 
yra pasipiktinęs minėtame 
straipsny pareikštomis min
timis. Karys A. A. Gaidys 
rašo:

"Pacifistai reikalauja ati
traukti JAV kariuomenę iš 
Pietų Vietnamo, bet kodėl 
nė vienas jų nereikalauja, 
kad Šiaurės Vietnamas ati
trauktų savo kariuomenę?
Jei Š. Vietnamas atitrauk-į rie remia pacifistus, remtų 
tų savo kariuomenę iš kai- pati gyvybinį reikalą — rei- 
myno Pietų Vietnamo, pasi- kalautų pasiųsti daugiau ka- 
baigtų kraujo nuleidimas, riuomenės ir stipresnių 
visi abiejų Vietnamu žmo- ginklų i Vietnamą, nes tik 
nės galėtų gyventi ramybė- tekiu būdu laimėtumėme ka- 
je ir džiaugtis kultūriniu gy- rą greičiau ir mažesniu savo 
ver.imu. JAV kariuomenė, kraujo išliejimu.”

AUKOS TAUTOS 

FONDUI

{DOMIOS KNYGOS

Romanai
Jeronimas Ignatonis, LŪ

ŽIAI, 301 psl., kaina 83.00
Andrius Valuckas, NE

MUNO SUNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., 1 tomas. 280: 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS. II tomas,
428 ps! , kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY-
NA, iomanas, laimėjęs Šve-

; dijos literatūros premiją,
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS
RŪBAS, 495 psl., Kaina 
minkštais viršeliais $3.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.50 

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas. 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ Į
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ.
romanas 1 dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

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

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran-JAV Lietuvių Bendruo

menės Taryba 1965 m ge-; 
gūžės 22-23 d. sesijoje Phi-i k ..
ladelphijoje nutarė skatinti a sirn'nim9 napus i Vytautas Volertas, UPĖ
LB padalinius pagelbėti gc’ nera k,l.ame numery TEKA VINGIAIS, romanai 
Tautos Fondui lėšų telkimą ra5,,e )o, t?ra: 332 psl.. kaina S3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas

gyvenimo. 242 psl.. kai-
Šiame numery S. Griežės , na £2.5o c

įr vairuojamųjų radaro sto 
tenai sugriautus tiltus, ke- čių ir 136 elektroninių ir 
liūs. ant savo pečių neša ka-Į skaičiuojamųjų Įrengimų ze- 
ro reikmenis, kur jų negali- nitiniam šaudymam taikyti

sugebėsime Įdirbti.
kastuvu, galų 

gale pirštais, bet žemelę Į- 
dirbsime.

(E) ■

A. Sutkui 75 metai

Sausio 26 d. 75 metų am
žiaus susilaukė Antanas 
Sutkus, buvęs Lietuvos Vals
tybės teatro. Valstybės radi-

savo

Bet. lyg tyčia, kitame pus
lapyje (to paties Tiesos nu
merio) kito redaktoriaus 
tvarkomame skyriuje Įdėtas 
to paties Minties gatvės na
mo N6 gyventojų laiškas.! 
kuriame atskleidžiamas vi
siškai kitok ■ tų naujų “gra
žių ir patogių" butų paveiks-

ma vežti. ; ir 19 tokių Įrengimų lekian-! laisvinimo tikslams. Daugu
Lyg jis nežinotų, kad So-! tiems šoviniams koreguoti. ma LB apylinkių jau nuo

vietį Sąjunga dar daugiau i Kokia , rf komunis. 
padeda \ įeinamo komunis-' ,u ,ovietį į ,b ; 
tams. De Gaulle turėtų žino- rieSlfk:uvinė a į,
‘‘•J™ Š- .\letnamte y3 liudija šitoks faktas.
9,000 zenitinių patrankų. į
kurios pagamintos Sovietų! Iš Kinijos miesto Nannin- 

go eina geležinkelis Į Š.
Vietnamo sostinę Hanojų.

las. Naujo namo gyventojai ofono direktorius, anksčiau “^jungoje .....
rašo: j Tautos teatro ir satyrinio te- Vokiečių šaltiniais, ten y- .... .

Į atro Vilkolakio vadovas ' ra daužau nei 100 pastovių Amerikiečiai, nenorėdami
“Labai apsidžiaugėm pra- šiuc-metu A Sutkus gy ve-!ir 150 kilnojamų Įrengimų' erzinti Kinijos, to geležinke- 

ėjusiu metu kovo pabaigoje' ra Vilniuje via teatro vete- betoms paleisti. Ten jau; ho 30 mylių ruožo nuo rube-
Įsikėlę Į erdvius, šviesius bu-, ranų draugijos pirmininkas? v?ikla 200 sovietų ge-Į ziaus nebombarduoja. Ke
tus naujame name. Deja, i renka lietuvių teatro istori- ; rlausiM lėktuvų. Sovietai! bombaiduoja ir 30 mylių
mūsų džiaugsmas ėmė greit • jos medžiagą, yra surinkęs;
blėsti. Pradžioje išsikreipė Lietuvos teatro veteranų at-J__
langai, durys, atsirado ply- siminimus ir pats parašęs at
šiai. Norint išvalyti korido- siminimų knygą 
riuose langus, pasirodė, kad A. Sutkaus sukaktuvių 
daugeliu atvejų tai padalyti dieną Vilniaus teatro ir mu- 
neįmanoma — vieni neatsi- zikos muziejuje atidaryta 
daro, kiti neužsidaro. Po paroda, kuriai irgi surinkęs 
pirmojo lietaus pro juos ėmė daug eksponatų, 
bėgti vanduo, kuris išmar- ‘ (E)
gino koridorių sienas. Van
duo ėmė bėgti pro daugeli 
vietų palangėse, atskirose, 
stogo vietose.. Tačiau pa-j 
čios didžiausios bėdos, už-j Sausio 99 _ vasario 3 d. 
griuvo, atėjus rudeniui ir Maskvoje vyko lietuvių 
prasidėjus lietingiems oram. > mokslininkų ir ypač meni- 
Pro daugumos butų sienas. Į nįnkų pasirodymai “didie- 
pro siūles sunkiasi, bėga sįems broliams“ Maskvoje, 
vam" o, kuris sudarkė šie-, Vilniuje ta proga per laik- 
na., t ;a lino butus... buvo naščius ir radiją vyko Mask- 
a . .ųsic. komi ^s... praėjo vos kultas. Tiesa, tarp ko ki- 
dešimt laukimo ir pažadų ta, šiais žodžiais dūsavo: 
mėnesių... o paliktas brokas 
netaisomas.“

Lietuviai linksmino 

“didžiuosius brolius

Tok.7 pasipasakojimas (o 
jų irgi daug) bene tiksliau 
priartina prie objektyvesnio' 
“gražiųjų ir patogiųjų butų“ 
vaizdo. Suprantama, ne vi
si tokie, bet vienu dalyku 
čia galima pasitikėti: kai 
net Tiesoj papasakojamas! 
toks vaizdas, tai galima ti-!

"Maskva... Daug ką mena 
šis vardas Lietuvai. Tūks- 
tanč'zi .. matomų saitų riša 
mus su ja...“ Be abejo, ne
maža tiesos glūdi šiuose dū-

Pagerbė I. Simonaityte

Sausio 22 d. Vilniaus kon
servatorijos salėje buvo su
rengtos iškilmės pagerbti 
Ievai Simonaitytei jos 70 m. 
sukakties proga, šalia svei
kinimų ir pagarbinimų, bu
vo ir koncertas, kuriame da
lyvavo vargonininkas L. 
Digrys, violenčelistė S. Na- 
rūnaitė, solistai dainininkai 
I Žukaitė ir V. Noreika. Be 
to, akt. A. Leimontaitė, da
bar jau pensininkė, bet dar 
grįžtanti scenon. kaip akto 
rė “solistė" — viena sugebė
dama užimti vakaro progra
mą,—skaitė ištrauką iš su
kaktuvininkės apysakos Pik
čiurnienės. Iškilmė buvo ro
doma televizijoje. Mačiu
sieji rašo, kad Simonaitytė 
atrodžiusi žvali ir linksma.

(E)

nuo Hanojaus. Bombarduo
jamas tik 20 mylių ruožas, 
kuri saugo 1108 zenitinės 
patrankos. (Atsiminkime, 
kad vokiečiai savo Berlynui 
ginti nėra turėję daugiau, 
kaip 900 zenitinių patran
kų).

Zenitinės patrankos pa
taiko aukštyje tarp 9,000- 
75.000 pėdų Amerikiečių 
lėktuvai stengiasi šitos zo-

šviną, kaip enkavedistai 
kankino jo bendradarbi.

Buvęs aktorės Elizabeth Taylor 
vyras Eddie Fisher veda kitą 
aktorę Connie Stevens.

romanas, 20) psl.. kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas, TRE
ČIOJI MOTERIS, premijuo
tas romanas. 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

Kazys Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo. 
II laida. 160 psh kaina $2.00

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.56.

Juozas Kral kauskas, TIT 
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Aloyzas Bare nas: vieni-
$1 MEDŽIAI, i 17 psl. kai
na $ l,oO.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
Kaina $2.ou.

Juozas Švaistas: JO SU-
ŽADE! INE, premijų o t a a 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pust kaina 
64.1MJ

Aloyzas Baronas: LIEP
TA) IR BEDUGNES, pre- 
mijuotas romanas, 279 psl., 

Į Kaina $3,00.
Vytautas Alantas: TARP

DVIEJŲ GYVENIMŲ, 4t>2
pusk, kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U-
PEL1A1 NEGKĮZ T A { 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166 pus l.,
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

į Keleivio administracijoj.

1966 m. pradžios aktyviai 
remia VLIKo laisvinimo 
darbus ir iš savo parengi
mų. minėjimų bei specialių 
rinkliavų siunčia aukas.

1966 m. davė aukų že
miau Išvardintos LB apylin
kės:

Baltimorės $40 (anksčiau 
davė $171.40). Bridgeporto. 
Conn., $150 (anksčiau davė 
200. — 1965 m.), Brightono, 
Conn.. $150. Buffalo klubas. 
N.Y.. $101.23. Cicero, III , 
$20. Clevelando I apylinkė 
$100, E. St. Louis, 111., $92. 
Grand Rapids. Mich.. $139. 
80, Great Neck, N.Y., $65. 
Lemort, Ilk. $10, Elizabeth, 
N.J . $129, Paterson. N.J.. 
$640 (jaunosios apyl. jė
gos), Los Angeles. Cal., $75 
(anksčiau davė $40). Mel- 
rose. 151.. $10, Mihvaukee, 
Wisc., $99.70, Philadelphia, 
Pa.. $500, Poitland. Oreg.. 
$98. Springfield. Ilk, $80.50, 
Waukegan, III.. $30.

Philadelphijos apylinkė 
atsiuntė $600 su šitokiu laiš
ku :

“Su nuoširdžiausiais svei
kinimais persiformavusiam 
Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui — ALB 
Philadelphijos apylinkės 
valdyba siunčia čekį $600 
sumai, linkėdama Įjungti vi
sa Amerikos Lietuviu Bend-c
ruomenę Lietuvos laisvini
mo akcijon, per ją išjudinti 
visus užsnūdusius ir vesti 
kovą visais frontais, nuo Ka
lifornijos iki New Yorko. 
nuo Chicagos iki Floridos.

Nuoširdžiai Jūsų: Juozas 
Ardys, pirmininkas ir P. Di
delis, iždininkas“.

Tautos Fondas reiškia gi
lią padėką LB valdyboms ir 
visiems lietuviams.

Visas kitas valdybas pra
šome paskubinti prisidėti 
prie laisvinimo talkos ir at
siųsti aukų.

Tautos Fondo Valdyba

nos vengti, bet jeigu joje 
skrenda, tai tampa geru tai
kiniu. Daugiausia JAV lėk
tuvų ir numušė zenitinės pa
trankos. Prieš mėnesį viso 
labo buvo numušta 442 ame
rikiečių lėktuvai, iš jų zeni
tinės patrankos pašovė 414 
ir tik 23 numušė raketos, o 
5 priešo lėktuvai naikintu
vai.

Yra duomenų, kad sovie
tai pi adės į Vietnamą siųsti 
daug tobulesnes raketas, ku
rios pajėgs padaryti daug 
daugiau žalos.

Naudojami sovietiniai 
naikintuvai vengia stoti Į 
mūši su amerikiečių lėktu
vais. Jie tik tesistengia su
daryti pavojaus Įspūdį. A- 
merikiečių bombonešiai, pa
sitikę sovietinius naikintu
vus. turi išmesti bombas ne 
ten, kur jos buvo skirtos, ir

PALENGVlNK’TE MŪSŲ
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, 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 
riems reikės siųsti primini 
mus.

Keleivio adm-ja

savimuose. Ypač pagalvojusi
apie čekistų slaptojo tinklo Naujas vyriausias čekistas

i Pakeistas vyriausias če
kistas Lietuvoje. Sausio 24 
d. Tiesoje skelbiamas prane
šimas. kad “ryšium su perė
jimu Į kitą darbą“ A. Ran
dakevičius atleistas iš Vals
tybės saugumo komiteto

saitus...

Koncertas katedroje

Vilniaus katedroje (da-
Lėti, kad jis neperdėtas Pa- bar Paveikslų galerija) sau- 
žymėt'na, kad pagal dabar- šio 22 d. koncertavo valsty- 
tinius butų mastus Lietuvoje binis choras. Programoje, be 
net ir vieno kambario butas kita ko. buvo šios dainos: 
su atskira virtuvėle vadina- Kur bėga Šešupė, Užmigo
mas didžiai erdviu ir 
patogiu.

labai žemė. Vasaros naktys ir 
Jaunimo giesmė.

(E) (Elta)

prie LTSR Ministių Tarybos, tafJa stotl- • mQgj bet 
pirmininko pareigų ir kad1 
jo vieton
vičius.

(E)

<0 pareigu 11 ad { najkinluvai pasišalina 
Daskirtas J. Petke-

Taip Vietname kovoja 
Sovietų Sąjunga ir Kinija.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St Michelso 

no vaizdžiai parašyta ši< 
krašto lietuvių istori j& 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, t
kietais $5.00.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Lewis C. Miills, 54 m., gyv. Glousiery. Mass., prakti
kuojami irtis 16 pėdu laiveliu, kuriuo jis nori perplaukti 
Atlanto vandenyną. Su juo kartu plauk- ir jo 21 m. 
sūnus.

— Ar žinai. Maiki. kad ši 
nedėldieni, reiškia 19-tą 
Fevraliaus, turėsime Vasa
rio šešioliktosios šventę Sau- 
bostone.

—Aš. tėve, tokiu dalvku■ C V t
nepamirštu.

— Olrait, tai aš tau duo
siu dolerį, kad nuneštum

kad tame kaime buvo pasi
slėpę komunistai. Bet pasi 
rodė šiurpi klaida. Jokių ko
munistų tenai nebuvo ir nie
kas moterų su vaikais prieš 
ugnį nevarė. Kai klaida pa 
aiškėjo, tai Saigone buvo su 
fabrikuotas melas apie ko
munistu žiaurumus. Amen-

Kenedis suvarytas į ožio ragą
Šiomis dienomis Ameri- pareigas senate iki pačios 

kos politikoje atsitiko nepa- demokratų konvencijos; tuo 
prastas, viso krašto dėmesį tarpu Kennedis paliko sena- 
patraukęs įvykis. Senatorius te savo kėdę tuščią, tačiau ė- 
R. Kennedis, pretenduojąs mė algą. nusipirko lėktuvą, 

prezidento sostą sekančiais paėmė su savim porą laik- 
.inkimais, bandė diskredi- laštininkų, fotografą ir lei- 
tuoti visuomenės akyse pre- dosi skraidyti po visą kraštą, 
ridentą Johnsoną. Tačiau agituodamas už save ir or- 
ponas Johnsonas. senas ir ganizuodamas demokratų 
prityręs politikas, tuojau su- vadus, kad konvencijoj bal- 
Jgriebė ir bematant žaliąjį suotų už jo nominaciją. Už 
avo oponentą suvarė, kaip tokią paramą žadėjo po rin- 
sakoma. į ožio ragą. ' kimų att Lyginti pelningais 

Trintis tarp Johnsono ir

mano auką. ba aš pats nega-l kiečių spauda vėliau šitą 
lesiu būti. ■ melą atitaisė. Bet aš nema

— Gerai, tėve, kad susi- čiau. kad mūsiškė spauda
pl atai, nes pinigai labai rei- būtų jį atitaisius, 
kalingi. Bet būtų geriau.! —Olrait, Maiki. gali būti. 
kad ir pats ateitum. ; -'<a^ letname taip atsitiko

— Negalėsiu. Maiki. ba Į ale tu negali sakyti, kad Ry
tą dieną mūsų Sčeslyvosį me taip pat buvo misteikas 
Smerties Susaidės dideliai Čia nebuvo jokio misteiko
voznas mitingas. 

— O kodėl jis toks jau
’vožnas“?

— Siųsim popiežiui keb- 
liagramą su padėka, kad iš 
klausė mūsų prašvma.

— Kokį prašymą?
— Ar aš tau nesakiau?
— Nesakei, tėve.
— Tai buvo prašymas 

kad popiežius nepriimtų So 
vietų Rusijos prezidenb 
Podgoi no. kai tas nevidona.- 
nuvaziuos Ryman. Nu. i; 
mūsų prašymas išsipildė, b? 
kai tas nenaudėlis nuskrido 
terai. tai jį pasitiko bombo
mis.

— Kas jį bombomis pasi
tiko? Popiežius?

Nežinau kas, ale žinau 
kad pasitiko.

— Tėve, jei ko nežinai, 
tai netvirtink. Sovietų galva 
jokių bombų Romoje nema
tė.

— Nu, tai kam gazietos

nenecizių seimos, kad ir la
jai -lepiama, visada buvo 
aiški. Ji prasidėjo 1960 me- 
.ų rinkimuose, kada į prezi
dento kėdę John F Kenne- 
ly įlipo per Johnsono galvą. 
Abuau buvo senatoriai, bet

džiazais 
Ir demokratų konvencijai 

susirinkus. Kennedis buvo 
nominuotas t< s partijos kan
didatu į prezidentus. Tur
būt, nereikia nei aiškinti, 
kaip tada jautėsi Johnsonas. 
Kurie ji matė. pasakojo, kad

Maiki. čia buvo bombos — 
bombos prieš Podgorną 

— Kodėl tėvas taip spi 
riesi už tas bombas?

— Todėl. Maiki. kad mar 
ant širdies lagadniau, kai aš 
mistinu, kad tą raudoną vel
nią Rymas pasitiko su bom 

om. Ir tu nesakyk man 
kad taip nebuvo.

— Puvo. tėve, bet netaip 
taip tėvui norėtųsi, kad bū 
tų.

— O kaip buvo?
— Buvo štai kaip. Nežino 

mi piktadariai pakišo dv 
bombas i komunistų busti 
nes. Žinios sako. kad bom 
bos buvo naminio darbo 
nestiprios, tačiau sprogda
mos padarė šiokių tokiu 
nuostolių. Tai ir viskas apie 
tas bombas. Be abejo, jos 

buvo .aujalės juodašimčių 
darbas ir jokiu būdu nereiš
kia Romos nusistatymo prieš Į

,ohnsonas. kaip senato de- jis nei kalbėti negalėjo, tik 
mokratų vadas ir prityręs dantimis griežė, 
valstybininkas, buvo daug Po konvencijos Kennedis 
.inkamesnis ir populiaresnis! vėl laisvai leidosi skraidyti 
Kandidatas, negu dar jaunas! P° visą kraštą dabar jau a- 
r be jokios patirties Kenne-Į gituodamas rinkikus, kad 
lis. \ isi tada galvojo, kad už jį balsuotų. ir visiems ža- 
demokratų partijos konven

• Norėjau šitą propagandą r 
’ apibūdinti kiek plačiau, kad 
i sKaitytojas gaietų matyti, 
j kokiu budu John F. Kenne- 
i uis, palyginti žalias naujo- 
! kas poiiuKoje. įsigavo į pre

zidento vietą, peršokdamas 
per Johnsono galvą. Kartu 
tai paiodo, kad pinigais A- 
menkoje galima pasiekti 
visko.

Johnsonas buvo pritrenk
tas ir to smūgio neišgyveno 
iki šios dienos. Kai lūb4 me
tais demokratų partija pasi
rinko jį savo kandidatu pre
zidento linkimams, ”Bob- 
oy“ Kennedis, nušautojo 
prezidento brolis, norėjo 
prie Johnsono būti vicepre
zidentu. bet Johnsonas jį at
metė. Tas dar labiau paašt- 
x ino jų santykius.

Ir nuo to laiko abu Ken- 
nedžiai. “Ted“ ir “Bobby“, 
nepraleidžia progos prezi
dentui Johnsonui neįkandę.

Nelabai seniai buvo prezi
dento dukters vestuves, į ku
rias buvo sukviesti visi žy
mesni valstybės vyrai, bet 
Kennedžiams durvs buvo 
uždarytos.

Dabar ateina 1968 metai, 
ir bus kiti prezidento rinki
mai, todėl pradedama jau 
spekuliuoti, ką demokratai 
statys savo kandidatu. Įsi
gyvenusiu papročiu, juo tu
rėtų būti Johnsonas. Bet kai 
kas mano, kad dėl Vietna
mo karo jis gali nepraeiti 
Ir abu Kennedžiai tą karą 
kiitikuoja. “Bobby“ seniai 
jau pasakė, kad tą karą ga
lima lengvai baigti ir reikia 
•.aigti. Jo brolis “Ted“ buvo 
nuskridęs net į Pietų Viet
namą ir sugrįžęs pasakė, kad 
tenai esanti didžiausia ne
tvarka.

Bet broliai Kennedžiai ir 
tarp savęs nelabai sutinka. 
Atrodo, kad abudu nori būti 
prezidentais ir jau tiesia 
sau kelią į būsimus rinki
mus. Abudu nepaprastai 
reklamuojasi. Reta diena, 
kad laikraščiuose nebūtų jų 
atvaizdų su ilgais aprašy
mais, kuo jie rūpinasi ir ką 
veikia. Štai, atskrido iš Če-

I

Dr. Joseph Kernus iš Attleboro, Mass.. su žmona ir 10 
vaikų skrenda j Peru. kur labai trūksta gydytoju. Jis 
pasiryžęs teikti pagalbą neturtingiem Peru gyventojam.

Paryžiun — ir jau turi gata- ra tas Šiaurės Vietnamo pa
rą pianą sėstis prie taikos siūlymas kaiui baigti, 
stalo! Ir, kas svarbiausia, jis Ką tas valdininkas pas 
neparodė to plano pirma Kennedį patyrė, nėra žinios, 
prezidentui, bet — ir vėl bet kai jis sugrįžo pas prezi- 
peršokdamas per jo galvą— dentą. tas tuojau pareikala- 
paskelbė jį žurnale, kuris tu- vo, kad Kennedis .ateitų į 
ii kelis milionus skaitytojų. Baltuosius Rūmus 45-kiom 
Vadinasi, žiūrėkit, ką aš ga- minutėm Prezidentas buvo 
liu! Aišku. aš. senatdiius taip Įniršęs, kad Kennedis 
Kennedis, būčiau daug ge- važinėjasi po užsienius ir ve- 
resnis Amerikai preziden- da tarptautines derybas, ku
tas, negu Johnsonas. rios jam nepriklauso. Ką

Kennedį būtų galima pa- jam prezidentas per tas 45 
girti, jeigu jis ieškotų taikos minutes pasakė, tai lieka pa- 
altruistiškais sumetimais, slaptis. Tačiau išėjęs po to 
betgi čia matyti ne altruiz- pasimatymo. Kennedis spau- 
mas. o savanaudiškas politi- dos atstovams pareiškė: 
kieriaus tikslas pasidaryti “Aš r.eparsivežiau iš Euro,- 
sau politinio kapitalo. Laik- pos jokių pasiūlymų karui 
raščiai sako. kad taip jį su- baigti.“
pratęs ir oficialusis Wa- Vadinasi, pretendentas į 
shingtonas, o pats preziden- prezidento sostą lėkė kaip 
tas net ir Įsižeidęs.. Jis tuo- sakalas, o nutūpė kaip vaba- 
jau nusiuntė pas Kenedį las. Ponas Johnsonas suvarė 
valstybės departamento vai- ji į ožio ragą.
dininką, kad patirtų, kur y-, S. M.

_-ija nominuos savo kandi
datu Johnsoną ir kad jis bus 
.engvai išrinktas. Tuo buvo 
sitikinęs ir pats Johnsonas.

Būdamas tikras laimėti, 
johnsonas ramiai ėjo savo

— Nu. tai kaip. ar užsimi
nė?

— O kaip tėvas darytum, 
ei būtum popiežiaus vietoj 
r susilauktum tokio nepa
prasto svečio?

— Aš. Maiki. tokį svečią 
šunimis užleisčiau! 
kaip aš padalyčiau!

— Tėvas galvoji.

Jau baigiamas parduoti
1967 METŲ “KELEIVIO“

KALENDORIUS
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
z 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

dėdamas gerų “džiabų“.
Tuo pačiu laiku darbavo-j kosloi^kijos kalėjimo išleis- 

’ tas Komarek (jis buvo tenai 
nuteistas už šnipinėjimą), 
ir vos tik jis spėjo išlipti iš 
lėktuvo, bematant prie jo 
stovi “Ted“ Kennedis. ir 
laikraštininkai daro jų nuo
traukas. Rytojaus dieną vi
si tie “pikčeriai" jau spaus- 
linam: ruimuose dienraščiuA t
puslapiuose, lyg didžiausia 
:domybė. Kitą dieną antras 
Kennedis stovi toj pačioje 
vietoje. Tuo tarpu preziden- 
to Johnsono atvaizdas tik 
retkarčiais tepasirodo.

Kad daugiau būtų apie 
juos lašoma. abu Kenne
džiai dažnai keliauja po už
sienį. Vežasi su savimi ir fo
tografą. kad paraiytų laik- 
i aščiams atvaizdų. Rodos, 
tik prieš porą mėnesių “Bob
by" Kenedis buvo nuskridęs 
po Pietų Ameriką pasišvais
tyti. o dabar atsidūrė Euro
poje. Londone norėjo pada
ryti didelio diplomato įspū
dį ir pasigyrė, gerai žinąs, 
kad dėl Vietnamo taikos ei
nančios “slaptos derybos“. 
Nuskrido Paryžiun ir sugrį
žęs pasakė “Time” žurnalui, 
gavės oficialu ir aišku šiau- 
rėš Vietnamo pasiūlymą ka
rui baigti. Kai žurnalas šitą 
sensaciją paskelbė, Wa-

si ir .jo du broliai — “Ed” 
Naujojoj Anglijoj, o “Bob
by“ New Yorko ir Pennsyl- 
vanijos valstijose.

Propaganda buvo vedama 
labai švelniu būdu — vaišė
mis. dovanomb. kūdikių pa 
bučiavimais, tėvams ranku 
paspaudimais ir visokiais 
pažadais. Ir tai buvo daro
ma daugiausia privatiniuose 
namuose, pas daugiau pasi
turinčius žmones, kur erd
vesni kambariai; buvo su
kviečiami aplinkiniai kai- 

Vot.' mynai. atveždavo geni vai
siu ir šėrimu moterims ii

kaip
Lietuvos patriotas. Bet po 
piežius nėra Lietuvos patri- keletą tuo pa 
jotas, ir Lietuva jam nelabai ^ėjus visiems 
ūpi. ką jis jau nekartą yra pasiro ivdav

Podgorną. kuri tėvas vadini į parodęs. Lietuvos ginčuose

vaikams visokių dovanų. 
Tokių pobūviu būdavo po 

u laiku. Pra- 
linksmintis 

aunas kandi
dato brolis, pasisveikindavo 

oaa rituodavorašo, kad ji oasitiko bombo- "raudonuoju velniu“. Jei ti- pu Lenkija jis visada užtarė SJ o t
mis? Juk parašvta juodu ! keti spaudos žinioms, tai Ro- Lenkiją, nes ji yra didesnė sa\o oiom, .-.a:.' i «a urą, nu- 
ant balto * ma pasitiko ta "velnią“ iš- ir stipresnė, daugiau turi rydavo Roki, gurkšni, pa-ant balto ma Pa . . ,

— Tėve. ne viskas būna i dėstomi:- rankomis ir daug bažnyčių
tiesa, ka laikraščiai parašo, didesnėmis ovacijomis, neguįjnau jam 
Kartais‘pasitaiko klaidų, c Amerikos prezidentui Ken- 
kartais ir prasimanymų, štai* nedžiui buvo parodyta. Ir 
neseniai laikraščiuose buve popiežius priėmė jį labai 
įdėtas iš Vietnamo praneši- maloniai, kalbėjosi su juo 

daugiau kaip valandą laikomas, kad eidami į kovą ko
munistai varė pirma savęs 
moteris ir vaikus, norėdami1' 
jais prisidengti prieš val
džios kareivių ugnį. Tą pra
nešimą perspausflino ir mū
siškiai laikraščiai. Bet vė
liau pasirodė, kad tai buvo 
tyčia iškraipytas faktas. Ke
liolikai moterų ir vaikų iš 
tikrųjų buvo užmušta, bet 
juos užmušė kareiviai ata
kuodami kaima. manydami.

ir atsisveikindamas įteikė 
brangią dovaną. Reiškia, jū
sų prašymas, kad popiežius 
jo nepriimtų, nuėjo į gurbą.

— Bet aš girdėjau, kad ir 
Vlikas siuntė jam panašų 
prašymą.

— Ne. tėve. ne visai pa
našu. Vlikas tik prašė, kadį 
popiežius užsimintų savo

ms rankas ii 
į kitą tokią 

• ieną vakarą 
4-5 toikias vie- 

vifur į ai: damas labai 
r.uotaik'. ir išsinešda- 

pasiža Įėjimą remti 
Kennedį i . ridentus.

Noi~ nieką- ikrai nežino, 
tačiau buv .-ulbama, kad

spausoavo v:.- 
tuojau vykdą 
viešnagę. P< 
jis apeidavo

vyskupų ir dau- 
sudeda petrogra- 

šių. Nors Lietuva yra labai 
pamaldi ir labai jam ištiki
ma. bet ji nedidelė, todėl jis tas-
nenori dėl jos pyktis su di- ?era 
desnėmis valstybėmis. So- mas 
vietų Rusija jam daug stip
resnė. negu mūsų Lietuva.
Todėl aš manau, kad ir Vli
ko prašvma jis padėjo į šalį.
• — Žinai, Maiki. aš migli
nu. kad tu sakai teisybę. Nu. 
jeigu jau taip. tai į Sčeslivos 
Smerties Susaidės mitingą 
aš neisiu ir popiežiui ačiū 
r.esakvsiu. Nueisiu i Vasa-

B<>s; o apylinkėje šingtone pasidarė sumiši-vien tik 
tokioms vaisė: < ir dovanom 
buvo išleista >ie du mino
rai Ileiių. 
reiškia mili"' 
šiem Ko 
jiem? reriKia

et ką gi tai 
i s apsikrovu- 
žiams — ką 
•inigas prieš

mas. Juk tokia žinia reiškia 
“juodą akį“ prezidentui.; 
Juk p czidentas nuolatos sa
kosi norįs ir ieškąs taikos, 
bet nebegalįs į ją surasti ke
lio. Šiaurės Vietnamas ne-

svečiui anie pavergtą Lietu-, t'io šešioliktos šventę ir sa
va * * : y o doleri pats paaukosiu.

garbę, kurios ie taip trokš- norįs taikytis. O štai senato- 
ta» * | rius Kennedis tik nuskrido
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MOTERŲ SKYRIUS Į
________z

JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

VOKIEČIŲ PROPAGANDA PRANCŪZIJOJE

Iki Hitlerio-Stalino karo prancūzą komunistai irgi 
buvo kaip be galvos, be vedamos idėjos ir perspektyvų. 
Jų propaganda, jei taip galima vadinti jų bejėgi kliedėji
mą prieš Deladier. Reynoud, Petain. anglų ir Amerikos 
imperializmą, vos užsimenant apie hitlerinę okupaciją ir. 
žinoma, visai nutylint Sovietų Rusijos vaidmenį karo iš- 
provokavime, buvo ryški demonstracija, iki kokios mize
rijos gali prieiti darbininkų judėjimas, jeigu jame ne idė
jos ir įsitikinimai, bet tam tikros užsienių valstybės inte
resai užima vadovaujančią vietą. Kokią politiką, teisin
giau, kokią veiklą išvysto komunistai okupuotoje Prancū
zijoje. pasakyti negalėčiau, nes rusų-vokiečių karui kilus 
aš jau buvau neokupuotoje Prancūzijoje, kur komunistu 
Įtaka yra visai menka. Bet didelių žygių iš komunistų net 
Paryžiuje netenka laukji. ir tai dėl to. kad jų judėjimas 
seniai jau yra be dvasios ir be idėjų, o iš ”činatmirkn 
iaukti ryžtingų žygių būtų naivu.

KELEIVE, ^O. BOSTON

Lionei Harris Krooklyno žydų ligoninėje linčiuoja saxo 
žmoną, kuri pagimdė penketuką.

a z v s n c i u r a

PRANCŪZIJA IR VOKIEČIŲ OKUPACIJA
1

Pralaimėjus karą, Prancūzija turėjo keisti režimą ; 
Paprastai pergalingas kraštas primeta savo režimą nuga
lėtiems kraštams; taip po praeito karo Vokietija buvo pa
sidariusi demokratinė respublika, o dabar vokiečių fašiz
mas sukūrė erzacfašizmus veik-visose Europos šalyse. 
Kadangi Prancūzija nebesiryžo kovą tęsti kolonijose, tai 
jai neliko nieko kito^kaip keisti-režimą ir prašyti karo 
paliaubų. Pergalingarfi kraštui yra nepalyginamai nau
dingiau. kai nugalėtas kraštas turi autoritarini režimą.
nes esant tokiam režimui cenzūra ir visokie draudimai 
užsmaugia visokią opoziciją nugalėtojo valiai. Pavyzdžiui, 
po pereito karo demokratiškas režimas Vokietijoje leido 
vokiečiams laisvai varyti propagandą prieš nugalėtųjų 
kraštus, leido jiems organizuotis į aiškiai revanšines or
ganizacijas. ir kai pergalėtojų spaudimas sumažėjo, o pa
tys pergalėtojai savitarpyje negalėjo susikalbėti, vokiečių 
režimas staiga pasikeitė. Esant autoritetiniam režimui, 
visuomenės organizavimasis Į pergalėtojui nepatinkamas 
organizacijas ir dargi protestai spaudoje yra negalimi. 
Todėl šių dienų "laisvojoje Prancūzijoje" jokio judėjimo 
prieš vokiečius nematyti, dargi protestų dėl Elzaso ir Lota
ringijos atplėšimo ir dėl faktiškų atskyrimų šiaurės depar
tamentų negirdėti. Be to. neužmirškime, kad taika tarp 
Prancūzijos ir Vokietijos dąr nėra pasirašyta — viskas te
bekaba ore, ir. jei vokiečiai panorėtų, jie kas dieną galėtų 
visą Prancūziją okupuoti.

Iš kitos pusės, karai tarp Vokietijos ir priešingosios 
koalicijos dar neina prie galo. Kas dar laimės — galima 
tik tikėtis ir spėlioti, bet tikrumo, bent neginčijamo tikru
mo, nėra. Todėl tose sąlygose suprantama, kad Prancūzi-1 
jos politika turi būti labai atsargi, apdairi, pataikaujanti ir | 
dažnai prieštaringa. Kai prancūzai mato, kad vokieči ai 
ima viršų, jie ima daugiau pataikauti, kalba apie "bend
radarbiavimą“ su jais, kaip apie būtinybę. Kai vokiečių 
padėtis sunkėja, prancūzai užima "tvirtesnę- poziciją ar 
bando išsiderėti rimtesnių koncesijų iš nugalėtojo.

Pavyzdžiui, visa Prancūzija, tiek laisvoji, tiek oku
puotoji. labai kenčia dėl kontribucijų naštos, moka mili- 
ardus, ir galo mokėjimui nematyti. Mifionas astuoni šim
tai tūkstančių prancūzų laukia belaisvių stovyklose išva
davimo Pusė krašto yra okupanto saujoje, krašto admi
nistravimas suardytas, karas prancūzų teritorijoje tebete- 
rioja žmonių turtą. Tose sąlygose vokiečiai be didelio var
go gali parodyti "gerą širdį“, paleisdami, pavvzdžiui 
tam tikrą kiekį belaisvių ar truputį sumažindami kontri
bucijų naštą, ar stačiai leisdami kiek geriau aprūpinti 
miestų gyventojus. Už ”gerą širdį“ reikia mokėti politinė
mis ar militarinėmis koncesijomis, nes dėl gražių akių nie
kas šioje ašarų pakalnėje nedaroma. Prancūzijos politika 
po karo paliaubų atrodo vingiuota, bet visų vingių išaiš
kinimas labai paprastas — kraštą vokiečiai laiko už gerk
lės. ir jei nori atsidusti, daryk koncesijas.

Prancūzijos, kaip ir kitų Europos tautų, ateitis parei
na nuo karo rezultatų, bet iki tų rezultatų bus sulaukta, 
gyventi irgi reikia, ir kas nesiryžta save laikinai sutrempti, 
turi ieškoti ”bendr»dari>iavimo“ galimybių. Ar. karai 
artėjant prie galo ir vokiečių ginklui atšipus, neatsiras 
progos pavergtoms tautoms prabilti kitokia, o ne vien 
pilvu šliaužiojimo šnekta, galima prileisti, bet kol kas

T Ė V Y NĖ

Niekur neišeisi, niekur iš laukų tų.
Kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai. 
Nors svetur ir auksu grįsti miestai būtų,
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai.
Iš nakties bažnyčion moterys būriais eis.
Prie miestelio kojų apsiaut susės.
Pasigersi žodžiais, sąmojais lengvaisiais,
Nes gimtoji žemė lūpom jų šnekės.
Kai mergaitė leisis ežeran su nėšiais.
Kai ji juoksis saulei, dainą kai niūniuos. 
Tavo širdį meilė ims dalintis, plėšys,
Tartum balti paukščiai mėlynuos kalnuos.

galų užmaunamus 
aukso papuošalus.

Teises patarimai

Klausimas

Ar skaitei 

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA, tri

jų vaizdelių pynė. parašė 
į Stasė Yanagaitė-Petersonie-

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir iš
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo į 159 p$1 kai‘a $2 50 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston. Mass. 02131.

curitv Įstaigoje, ar Tamstoj

nė, 81 psl.. kaina 82.
STEPONO STRAZDO 

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,

į ANTANAS SMETONA
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje

Esu "Keleivio- skaitytoja. 
Mano vyras yra 86 metų am
žiaus ii negauna Sočiai Se
curity čekių: aš gaunu 80 
dolerių čekį kas mėnesi. Aš 
klausiau Sočiai Security ofi
se. kodėl mano vyras negau- 

■ na pensijos, tai jie man pa
sakė. kad jis nėra išdirbęs, 
kiek reikiant, ir kad jis nie
ko negali gauti.

vyras negalėtų gauti pašai-• Parašė N. E. Sūduvis, 424 
pos (pensijos) Tamstos są-įpsl., aiškiai pavaizduojama, 
skaiton, atseit, kaip Tamstos! kaip lietuviai priešinosi vo- 
išlaikomas šeimos narys! kiečių okupantams, kaip 
(dependent). j priešinosi ir tebesipriešina

, , » i komunistų okupacijai, kai
na $4.

J. K., "Keleivio“ skaitytojui, LIETUVIAIS ESAME MES
Ohio.

Nenorėdama kištis i dvie-
Mano*v?rasturi 5 duktė- i lietuviškų organizacijų į 

tarpusavio santykius. Tams 1

GIMĖ. lietuvių dainynas, 
100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
lė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

i ris iš savo pirmos žmonos: 
3 yra mokytojos, o 2 neturi 
vaikų. Vilios yra ištekėjusios 

: ir žentai neblogai uždirba. 
As esu jo antroji žmona. So
čiai Security ofise man aiš- 

, kiną. kad gal dėl to mane 
vyras negauna pensijos, kad 
dukteiys privalo savo tėvu’ 

adė’i. kai jis neturi iš kt 
nraąvverti. ?»Iano vyras tu
ri vienos šeimos namukus 
bet i.' to irgi negali pragy 

; venti.
Prašau man paaiškinti, ai 

dukterys privalo tėvui pa 
dėti, v->i jis neturi iš ko pra 
gyventi?

Sena skaitytoja
Massachusetts

tos laiško laikrašty neskel
biu. Atsakysiu bendrais 
bruožais, tik teisiniu atžvil
giu.

Akcinė bendrovė (Corpo
ration) via "atskiras" tei
sinis vienetas, juridinis as
muo. Akcininkai yra vyriau
sias "šeimininkas“ ir pada
ro svarbiausius nutarimus.' 
Valdo ir einamuosius reika- i 
’us atlieka išrinktoji valdy
ba (board of directors) Vi- 
;os akcinės bendrovės (cor- 

inorations) turi vadovautis

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Senato eilėraščiai, 
111 psl., kaina.......... 82.00

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
Jonas Aistis, POEZIJA.

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

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jų 
tarpe Y. Maciūno "Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie

ATSiUNTĖ PAMINĖTI
Žemės šauksmas, apysa

ka, 805 ’-i./ parašė Alė

itais inkorporavimo statutais! Antana Strazdą". J. • Umbu- 
I (Corporation Statutes). ku-! to "Mažosios Lietuvos krikš- 
!,rie veikia "inkorporavimo“. tų formos". R. Sealy "Vel- 

valstijoie. Be to. vidaus vii ..foyRsojnmt hi.\n: -u srįu 
(tvarkai palaikyti kiekviena į kt., 227 psl.. kaina .. 83.00.

nustato“ VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos švabmtės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

SI!) A BRIN ĖS K A M A NOS, 
Kazin Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina 82.

ARKOS TARP Ė. ritario

akcinė bendrovė
kavo įstatus fbv-laws). Vals
tija nesikiša i tuos Įstatus. 
yei?u jie neprieštarauja ak- 

Jei asmuo yra išdirbęs rei-1 trinių bendrovių (Corpora
tion) statutui

Jei Tamstų minimi istatai

Atsakymas

Rūta. >.-• io Knygos Mylė- kalaujamą metų skaičių. ta; 
tojų L.- a Kanadoje (P. O. priklauso pensija (šo
Box 27:5 <ri.kville, Ont., Ca- cial -- curitv benefits), ka' nustato, kad akcininkais te-:
nadai A. i. iko lėšomis, kai- Jam sukanka tam tikras am 
r.a 84. ga. ima ir Keleivio žius. Pensijos gavimas ne
adminisr. arijoje.

.y*.

priklauso nuo to. ar žmogus 
; turi. ar neturi savų lėšų. Mi 

lionieriai taip pat gauna so
čiai security pensijos čekius 

Kalbėdama apie finansi 
ne pagalbą Tamstos vyrui
Tamsta, tur būt. turi galvoje 

i miesto teikiamą ”welfare‘

s^ali būti lietuviu kilmės as
menys, — šis įstatas turėtu 
mano nuomone, būti inter- 
nretuojamas kaipo "natūra- 
’us asmuo“ (natūrai per-

Santvaro 5-n eib raščių 
knveca. 150 puslapiu, gra
žiai Įrišta, kaina. . . ?2 50.

-on), o ne teisinis asmuo —į KATRYNA. Sallv oalmi-
’ ain akrinė bendrovė. Tokiu 
būdu Tamstos aprašoma pa-į 
dėtis prieštarautų įstatams 
Tei istatai nebuvo pakeisti

suteikti ekonominės pagal 
Londone madų kūrėjai siūlo ši- Mary Delln-Sella, 17 m., pavyz- bos. 
tokius auskarus ir ant pirštų dingą aukSte^niosios

pagalba. Tie mokėjimai nie n tai, žinoma gali būti pa
ko b-'dro neturi su sočia11 daroma, reikalui esant, tada 
securif nensiia. Asmenys I kiekvienas akcininkas (sha- 
kurie dėl nesveikatos arba j eholder) arba akcininku 
seno amžiaus negali užsi j grupė gali ši klausima iškel- 

i dirbti ir neturi savo lėšų I d teismo keliu. Tai paprastai 
gali kreiptis į miestą, į wel-1 oadaroma taip vadinamuo- 

‘ fat e skvriu. prašydami jiem | iu "shareholder’s derivative 
-uit“ būdu.

Jei

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
kr.vga apie fa "riekta ir a- 
pv’irkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.00.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI,

sidabro ar mokinė, dingo sausio- 21 d.
ckensacke. \..l.

mokyklos Mūsų valstijoje yra ista-1 rimtai
Ha-

tokie kraštai, kaip Prancūzija, Švedija. Ispanija, nekal
bant jau apie visai okupuotus, turi pataikauti ir mokėti 
duoklę vokiečių karo nepasotinamai masinai.

. . . . . ------,---------- ------ | .----- ' ’----------- j
tvmas (statutas), pagal ku I fai pasikalbėti su vietiniui 
ri vaikams uždedama parei-1 advokatu, kuriam Tamsta 
ga paremti savo finansinia; I galėtum smulkiau panasa- 

! nepaiėnius senus tėvus. Ko-Į koti apie rūpimą reikalą 
j kia suma vaikai turi prisidė
• ti nrie tėvu išlaikvmo. ta; | 
j nrik’auso mo visokiu aplin 
kvbiu: vaiku uždarbio. ir 
turimu vaiku skaičiaus ir tė 
vp ekonominės padėties 
Tačiau, reikia neužmiršti, 
kad žentai nėra finansinia'l 
įpareigojami savo žmonr 
tėvus išlaikvti: tad jei Tams-

ši problema Tamstai 1 ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
i rūpi. patarčiau Tams- zas Liūdžius, 246 pusla-

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS

Man atrodo, kad Prancūzijos politika, numetus gink
lą ir nesiryžus tęsti karo kolonijose, šiuo metu negali būti
kitokia, kaip ji dabar yra. Bet kyla abejonių, -ar prancūzai j tos vyro dukterys pačios ne
daro ką nors rimto. kad. galimybėms pasirodžius, tą poli- ■ dirba, o gyvena iš vyro už-1 T*i jau trečioji laida. Lietu- 
tiką pasuktų kita linkme? Dėl to galimaalima rimtai abejoti, I darbio. jos neturi pareigos visko* knygos istorijoje tai 
bet, žinoma, ką nors kategoriškai tvirtinti negalima, nes prisidėti prie savo tėvo išlai-1 ne<jajna# reiškinys. Ta* ro- 

esamose sąlygose, jei ir kas daroma, turi būti daroma

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- 
VIATIKA, 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.

slaptai. Mano spėjimas remiasi stebėjimu skystos nuotai
kos neokupuotoje Prancūzijoje, neturint prieš akis vokie
čių okupanto, yra daugiau dezorietuota, kaip okupuotoje 
zonoje, kur. nežiūrint vokiškos propagandos, pats gyve
nimas yra rūsti politinė mokykla.

(Bus daugiau)

Kario, 225 psl., kaina $5.
kvmo. Jei jos tokios parei ,| tį~”Ta7\j'''‘į™ZN T'"J i^NOVĖS LIETUVIŲ Pi
gos neturi, o tėvas neturi iš . d . ' ? k yg NI.9AI nuo seniausių laikų
ko praąvventi, tai jis turi »''kr*'neP*Pg- 'k> 1795 m., Jono K. Ka-
kreiptis Į miesto Welfare Ul Todėl pradžių- no, 396 psl., kaina .... $10.
Dept. ir prašyti senatvės «inkite »*vo vaikučius, įsi-j Tas knygas galima gauti 
"pagalbos“ (old age wel- gykite ją tuoj arba Kalėdų į Keleivio administracijoje: 
fare) proga. Kaina $3.00. Gauna- 636 E. Broadway.

Pasiteiraukite Sočiai Se- Į ma ir Keleivy. i So. Boston, Mass. 02127

i »<* » •
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Vietinės žinios
Podgornio vizito popiežiui proga Vedybos

norinčioms ištekėti

(Tęsinys)

siskelbti tų kraštų tautinė
mis Bažnyčiomis. Katalikiš
kuose universitetuose ir, ap
lamai. katalikų intelektualų Vedybų tikslu prašau atsiliepti 
sluoksniuose užvirė kova dėl A*.'*?*.1?*1“ amžiaus moterį, ga 
akademines ir žmogaus lais- rantuot;i. 
vės principų. į Petr Kipras

(Bus daugiau).

GRHTA PAGALBA 
Nenusimink,, gausi pagalbą. 

.. Vaistą!,? kurie buvo ilgai lau
kiami. nų$ reimatizmo, rankų, 
kojų nuttfpimo ir skaudėjimo 

. ...... , ... jau yna>»w.Ii Imti it ūkininke. Paslaptis ga- tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes

XXIII ir turėjo rasti atsaky
mą, kokią poziciją užimti e- 
samoje istorinėje padėtyje .. 
Pirmiausia, Jonas XXIII at
sisakė nuo frontinio puoli
mo prieš komunizmą ir per
ėjo į labai komplikuotą dip
lomatinių ėjimų kelią, ko pa
sėkoje Romos Katalikų Baž
nyčia pradėjo ieškoti modus 
vivendi (sugyvenimo būdų) 
su komunistiniu pasauliu.

Pradžioje buvo bandyta, 
ustabdžius tiesioginį puoli

mą prieš komunistus, ati- 
raukti nuo jų kairiaspar- 
lius socialistus ir liberalus, 
traukiant juo? į koalicines 
valdžias. Tačiau šis manev- 
as nesustabdė komunizmo 
lugimo pačioje Italijoje ir 
aplamai katalikiškame pa
saulyje. Vėliau, šaukiant 
Vatikano II Susifinkimą, 
Tono XXIII asmeniniu spau- 
limu, buvo pakviesti Mask- 
'os ortodoksu Bažnyčių at- 
tovai su užtikrinimu, kad 
usirinkime nebus priimti jo
de nutarimai, nukreipti 
iries Sovietų Sąjungą ii- ko- 
nurizmą.

Po Jono XXIII mirties ko- 
nunizmo pasmerkimo klau- 
imas buvo iškeltas Vatika
no II Susirinkime, bet šis su- 
nanyrnas nebuvo paremtas 
^ovilo VI ir savaime atkrito. 
Dar daugiau, katalikiškoje 
Kuboje smurto keliu įsiga- 
ėjusi komunistinė diktatū- 
a išvystė didelę ofenzyvą į 
Lotynų Amerikos žemyną, 
ačiau nei Jonas XXIII, nei 

°ovilj?s VI. nei pagaliau Va- 
ikano II Susirinkimas nera
do reikalo paskelbti specia- 
ią encikliką, kurioje būtų 
įasmerkta visa Castro akci- 
a ir kartu įspėti Lotynų A- 
merikos katalikai dėl gre- 
iančio jiems pavojaus. Dėl 

T. Katalikų Bažnyčios per- 
ekiojimo už geležinės už- 
langos Vatikanas taipgi ne- 
jakėlė grtežto protesto bal- 
o, o pasitenkino tik užuo- 
auta, aimanavimais ir grau- 
lenimais. Povilas VI. atvy
kęs i specialų "istorinį“ UN

Jonas XXIII atsisakė

Pijų X! ir XII politikos

Mūsų amžiuje Lomos Ka
talikų Bažnyčios pradėtos 
kovos prieš kvlanti fašizm? 
ar nacizmą baigėsi Laterano 
sutartimi su Mussoliniu ir... 
konkoidatu su Hitleriu. I 
galop, kovoie prieš komu 
nizmą katalikiškasis pašau 
lis neatlaikė priešo spaudi
mo. nežiūrint pavartotu Pi 
jaus XI ir Pijaus XII kieti 
priemonių Po kiekviem 

Šį sekjnadienį, vasario 19 i pralaimėjimo Romos Kata 
likų Bažnyčiai teko nrisita; 
kyti prie nauju istorinių ap 
linky’oių, atitinkamai pake; 
čiant savo ''neklaidingas*' 
doemas. arba. katalikiška’ 
tariant, vis "atsinaujinti“ 
Visų pralaimėtų kovų pašė 
koje katalikiškuose kraštuo 
se įsivyravo apatiia ir indi 

■ ferentizmas. Pati Romos 
i Kataliku Bažnyčios įtakf 
praktiškai tapo išmesta iš 
visų mokslo ir mero sričių i 
baigiama išstumti iš politi 
nio ir visuomeninio gyveni 
mo. Bažnyčia tampa sav 
’ū«ies atgyventos epocho“ 
liekana, kuriai lemta pama 
žu savaime išnykti. Kaii 
Chruščiovas komunistinia 
me pasauly apsprendė, kač 
stalinizmas vedė komuniz 
ma i pražūti, taip -Joną 
XXHI irgi priėjo išvados 
kad Romos Kataliku Bažny 

turi atsisakyti Pijų ves

iI
Ir čia mine* Vasario 16-ją

Šį ketvirtadienį bus So 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas. Ka
dangi ta diena yra vasario 
16 d., tai, direktoriui A. 
Matjoškai pasiūlius, to susi
rinkimo dalis bus skirta ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo atstatymo 49 
metų sukakčiai atžymėti. 

Minku radijo klausytojams

dieną. Minku radijo progra
ma Lietuvos nepriklausomy-

^^4
Daiva Mongirdaitė dalyvauja,^ Relbim0 sukaktie, 
Lietuvos nepriklausomybės pa- prQga tęsi§ vaJandą _
skelbimo sukakties minėjimo nu0 j yaj įkj 9 vai. popiet 
vasario 19 d. 2 vai. popiet Tho ~ stotįes WLYN 1360 kilo- 
mas Park mokyklos salėje me- cįkJu jr stoties 101.7 me
ninėje programoje

Komp. Jeronimas Kačinskas, ku
rio vadovaujamas choras daly
vauja vasario 19 d. 2 vai. popiet 
Thomas Park mokyklos salėje 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjime.

gociklų.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIŲ?

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

• • •
Kovo o d. So Bostono L. 

Pil. Dr-jos salėje Kaziuko 
mugė, kurtą rengia Bostono 
skautų Baltijos ir Žalgirio 
tuntai.

* * *
I • -ei a
! tos strategiios ir kovos me 

Kovo 26 d. So Bostone [ todo. nes iie taip pat ved.' 
Lietuvių Pil. Dr-jos III a. j j savęs sunaikinimą. Tai bv 
salėje Skautų akademiku vo epochinio masto komu

121 McKinglev Avė.. Apt. 19. 
lircoklvn. N. Y. 11208.

Siųskite Pinigas i

LIETUVA
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIU 
TARPININKU. JOKIU 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VF.IKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuoto 
ir apdraustos.
Turi Banku Dopart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę < >-
ficia'ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
(ravėjo

i'iistatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $.'.<1.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10';

GRAMERCY SHIPt’ING. INC. 
7IJ Broad St.. Newark. N. J.

A. Andriui ioni ištiko 

nelaimė

Velvku šokiu vakaras.
• * *

Balandžio 7 d Jordani
Hali salėje pianistės Veros| ciklikoje "Mater et Magist 

j Veinbeigs koncertas, rengia i re“, o ypač "Pacem in Ter 
Pahaltiečių draugija. ris“ jis pasisavino pagrindi

nes mintis ir idėjas iš di 
džiuiu reformatorių ir hu 
manistu. vienok, senu Ro 
mos Bažnvčios įpročiu, ne 
nurodvdamas šaltiniu.

Eidamas ta kryptim, Jo 
nas XXIII plačiai atidarė sa 
vo Bažnyčios duris naujom 

Balandžio 16 d. naujaja- idėjom, užmezgė artimu
me Sheraton viešbutyje ren- santykius su protestantų, or 
giami labdaros pietūs Matu- todoksu. žydų ir kitu konfe 
laičio vardo senelių namui sijų atstovais, bet. sulaukę1 
statybai paremti. didelio nepalankumo iš re

nizmo ir katalikizmo istori 
niai sprendimai.

Savo istorinio masto en

Aukščiausios kokybės rusų 
gamybos daiktai

SPECIALIOS
naujos sumažintos Velykų švenčių 
kainos automobiliams. Veikia iki 

1S67 M. KOVO 20 D. 
Pasinaudokite šita progai 

ARBA SIŲSKIT MUM DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
Jokio mokesčio už ši patarnavimui 
Rašykite, prašydami mūsų kata
logų apie sensacingus pasiūlymus, 
ypatingai Vakarų kraštų produktų
ir audiniu.

GRAMERCY
(įsteigta 1945)

US E. 2S St. New York. N.Y.

i Vedybų tikslu ieškau susipa
žinti lietuve rimtą moterį nuo 
15 iri 55 metų amžiaus.

Ats-liepli: — P.O. Box 533. 
Hartford, Post Office, 
Conn. 06101.

atsiųsime vaistu išbandymui.
ROYAL PRODUCTS 

Norlh btaw P.O. Bos 9112
ą terMŠv

Galiu būti kompanionu senes
nei moteriai ar vyrui.

i ‘A. Bagdonas.
239 Front St.
Brooklyn 1. N. Y.

Ekskursija į Lietuvą
Yra susidariusios gi upės, 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.

1 a i p 
savo

pat g a 

gimines

lite atsikviesti 

iš Liet aiViią s.
- .‘įOR

l svečius

Dokumentu paruošimo ir ekskursijoj reikalu kreipti* į 

TRANS-ATLANTIC TRAVfeL SERVICE

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

.... "Ui, *«>••/ yj.,:,, «...
——*

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

LIETUVA•,Z *■» k
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizdu-,jančius gyvenimą Lietuvoje^ labai daug aktualių
iliustracijų ir tt. laikraštį apsimoka prenumeruoti.

• 1> fl -N >
Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 

siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

N.L. dabar pradeda duoti ptanešnhus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

A d r esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

7722 George Street, LaSalfe^Mbntreal, Canada.
H T (»;

i
I■11

Balfo skyriaus pirminin-į Balandžio 9 d. So. Bosto- 
kas Antanas Andriulionis! nc Lietuvių Piliečių Dr-jos 
darbe susižeidė koją. Linki-! ni aukšto salėje Minkų ra
nte greičiau pamvti. 1 dijo talentų popietė ir X.

Anglijos lietuvių gražuolės;
Sveikino iš P. Amerikos

Česlovą.' Kiliulis atsiuntė 
sveikinimu iš Argentinos 
sostinės, kur jis išvyko da
lyvauti Ketvirtame Pietų A- 
merikos Lietuvių Kongrese, 

šiomis dienomis jis grįžta
i Bostoną.

balius.

Ateik tavo karalystė į
Tęsinys

KADA BUS TIKROJI TAIKA ? 

ATSTEIGTA ŽEMĖJE?
■ Gyvename svarbiausiame 

tosėdi. pasisakė UŽ pasauli-5 ke. kuriame pildosi pranašyst 
'e taika labai panašiomis i Pąsau‘i° žmonių karalystes p

Lankėsi inž. J. Okunis

Praeitą savaitgali Bosto
ne buvojo inž. architektas 
Jurgis Okunis iš New Yor
ko. Jis čia buvo atvykęs tar
nybos reikalais ir aplankė 
Bostone gyvenančią savo 
mamytę.

M.I.T. laimėjo

M.I T. (JAV tarpkolegi- 
nių šachmatų varžybų nuga
lėtojas) praeitą penktadie
nį rungėsi So. Bostono L.P. 
D-joj su Lietuvių I ir laimė
jo santykiu 3-2. Rungtynės 
buvo kietos ir nedaug beti*ū- 
ko, kad laimėtų Lietuvių I.

Vasario 17 d. Lietuvių I 
vyksta rungtynių su Boyls- 
ton klubu.

Lietuvių B, kuri prieš sa
vaitę nugalėjo Bostono Uni
versitetą 5-0. kitus 5-0 lai
mėjo vasario 10 d. iš Cam- 
bridge Y. Komandoje buvoį 
W. Shakalis, N. Gutting, Ri
mas Karosas, Saulius Gir
nius ir Broniu*; Skrabulis

B lygos varžybos jau už
sibaigė. Lietuvių komanda 
trečioje vietoj®, po Suffolk 
ir Harvardo universiteto. Iš 
viso varžėsi 9 komandos.

Balandžio 30 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje P. Viščinio ve
damos Lietuvių Radijo Va
landos parengimas.

SANDĖLIS VISOKIŲ
ARBATŲ IR ŽOLIŲ

prieinamiausią kaina 
KATALOGAS

dykai siunčiamas pagal 
pareikalavimą 
PALANGOS

TREJOS DEVYNERIOS
Tai yra augalinis mišinys, 

susidedantis grynai iš šakne
lių. lapų. žiedų, sėklų ir žolių. 
Kiekvienas, kas tik nori būti 
visada sveikas, turėtų vartoti 
T r e j a n k ą, nes tai geriau
sias vaistas nuo dispensijos. 
vidurių užkietėjimo, nevirški
nimo, stokos apetito, širdies 
supykimo, išpūtimo, pilvo su
gedimo, reumatizmo, neural
gijos. kosulio, gerklės skaudė 
jimo, karščiavimo, krupo, 
blogo ūpo. bendro nusilpimo, 
inkstų ir kepenų ligų.
Kaina su persiuntimu $1.50 

Visada gaunama — 
FLORAL HERB COMPANY 
Bo\ 305, Clinton, Indiana. 

Dept. 5
PASTABA: Kartu su orderiu 
prisiųskite ir pinigus, nes ki
taip orderių neišpildysime. 
Kanadoje 50 centų ekstra.

akcingo? Kurijos pusės, pa 
oalbon pasišaukė Vatikane 
II Visuotinį Susirinkim? 
(Santarvbą). Tame susirin 

i kime Jono XXTIT dėka pra ; 
įlaužtu ledu išsikristalizavę į 
stiprus reformacinis spar 
ras. kuris norėjo pravest1* 
Romos Katalikų Bažnyčioje 
pilna to žoždio prasme re
formaciją. išvedant ja iš Vi
duramžiu trlūdumos i Nau 
jųjų Amžių istorinę tikrovę.

Dvi ultratotalitarinės 

sistemos siekia suartėjimo

Po IT pasaulinio karo iš
ryškėjo labai keistas feno
menas, kad ateistinio komu- 

i nizmo idėjos randa palan
kiausia dirvą kaip tik kata 
likiškuose kraštuose. Bend 
rai imant. Vakaru pasaulyje 
visu komunistinių partijų 
nariu beveik 90*~r savo kil
me vra Romos katalikai. 
Net buvusiose kolonijose, 
jeiffu jos buvo katalikišku 
valstybių valdomos, komu
nizmas rado dauę palankes
nę dirvą, nei protestantų, 
mahometonu, indu ir kitu 
religijų kraštuose. Be abejo 
tokio istorinio reiškinio ne
galėjo nepastebėti savo 
praktiškuoju protu Jonas

ai- į 
šystės. i

•ę taika labai panašiomis i V"“"""-pra’i\ , ... 1 dėjo griūti nuo 1914 met”. ir tas
Mintimis, kaip ją skelbia! jų griuvimas tęsiasi. Tikrosios)
komunistai, ir nė vienu ŽO- taikos neturėjome nuo 1918 mo- I
IŽiu neprasitarė dėl komu-l1^- Kiekvienais metais švenči -
lizmo iėe-a uzarobtu kraštu ■ me P:!,,aunM Dieną, lapkričio Į lizmo jėga UZ^l vų a. tų j u ją nors pasauliniai vargai l
r nepareikalavo jiem laisvo 
apsisprendimo.

"’aultus VI suka tiesiu keliu , 

Į Kremlių

Jono XXIII mirtis sudavė 
milžinišką smūgi visam Re- 
?ormacijos sąjūdžiui Romos 
Katalikų Bažnyčioje, nes 
naujai išrinkta? popiežium 
Povilas VI, tipiškas abiejų 
pijų dvasini? auklėtinis, nė- 
■a pribrendęs šiems istori
niams uždaviniams. Jo va
dovybėje Romo? Katalikų 
Bažnyčioje Reformacijos į- 
sigalėjimas buvo aiškiai su
stabdytas, ir. vietoje revoliu
cinių sprendimų ir žengimo 
nirmvn, pradėta tūpčioti 
vietoje, ieškant kompromisų 
tarp Viduramžių ir Naujųjų 
Amžių mąstymo ir idėjų. 
Išvadoje atsirado neaišku
mas ir nenusistatymas. Kaip 
komunistiniame pasaulyje, 
taip panašiai ir katalikiška
me monolite įvyko aiškus 
^kilimas i konservatorių ir 
liberalų stovykla? Be to, A- 
zijos, Afrikos ir dalinai Lo
tynų Amerikos kraštuose 
stipraus nacionalizmo įtako
je pasireiškė intencija, jei 
ne de j’ure, tai de facto, pa-

prasidė.io nuo 1914 melų. Bet Į 
visgi jie nebuvo didžiausi, apie , 
kuriuos Jėzus kalba, nes tada ! 
bus didis vargas, kokio dar no-' 
buvo nuo svieto pradžios iki I 
šiolei, nei ateityje nebus. Ir jei į 
nebūtų patrumpintos šios die-1 
nos, tai nebūtų išgelbėtas nei I 
vienas žmogus. Bet dėl išrink-1 
tuju bus patrumpintos tos die- ’ 
nos. Mat. 24 :21-22, Dan. 12:1 -2.

Taigi jau esame priėję prie 
išsipildymo šių tekstų. Seninus 
nebuvo taip aišku, kaip dabar, 
kuomet jau turime atomų ener
giją išrastą ir jos naikinamoji 
jėga visiems jau žinoma. Todėl 
nėra randamas išsigell«-jima  ̂
niekur kitur, kaip tik prie Ka
ralių Karaliaus ir prie Viešpa- i 
čių Viešpaties. Galime tarti 
šiuos žodžius: Dėkojame Tau, 
Viešpatie, visagalis Dieve, kurs 
buvai, esi ir būsi: kad ėmei sa
vo didžia galybe ir viešpatauji.

Tautos yra susipykusios, ir at
ėjo Tavo rūstybė, ir numirusiu 
laikas, kad jei būtų teisiami: ir 
kad Tu atiduotumei atlyginimą 
savo tarnams, pranašams, šven 
tiesiems ir tiems, kurie Tavo 
vardo bijos, mažiems ir dide
liems. ir sunaikinti tuos. kurie 
žemę sugadino. Apr. 11:17-18.

Tikroji ir amžina taika tik 
tuomet bus įsteigta čia ant že
mės. kada Dievo Karalystė taps 
įvykinta pilnoj žodžio prasmėje.

(Rus daugiau

Kas domisi Tiesa, reikalauki
te spaudos veltui šiuo adresu:

Lithuanian Bihle Students
212 East 3rd Street
Spring Valley, III. 613G2

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki flO-OČO.OC.

SLA—jaunimui duoda gera TaupolAąfe Apdraudą — Eil 
doument Insurance, kad jatmtfolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokie 
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 plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbua.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
paraiysite:

Lithuanian AIHance of America
10001307 West 30th Street, New York, N.Y.-•r. .'i-~

prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

:;c.
’ f’ *
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Vietines žinios
Pranešimas sandariečiams į

s.\
A.L T. Sandaros 7 kuopos 

susirinkimai būna kiekvieno 
mėnesio trečiąjį sekmadie
ni. bet vasario mėnesi tą 
dieną susirinkimo neturėsi
me. nes tada (vasario 19 d. 
Bostone minima Lietuvos 
Thomus Park mokykloje! 
nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo sukaktis, ku- Į 
rioje visi turime dalyvauti.

Bet ir šiemet, kaip ir ki
tais metais, Sandaros 7 kuo-j 
pa rengia savo salėje (124 
F St.) pobūsĮ su šaunia va
kariene, todėl visi po iškil
mingo minėjimo kviečiami 
atsilankyti i mūsų pobūvi, 
kur būsite skaniai pavaišin
ti ir malonioj aplinkoj pra
leisite tos mums taip atmin
tinos dienos vakara.

Pagerbs B. Kontrimo 

atminimą

Stepono Dariaus postas 
vasario 19 d savo patalpose j ietuvos Tarvba 
(168 H St.) prisimins ir pa
gerbs savo buvusi vadą Bro
nių L. Kontrimą. Pagerbimo 
komitetui pirmininkauja bu

191S m. vasario 16 d. paskelbusi atstatanti 
Nepriklausomą Lietuvos Valstybę.

Dangus su žeme maišėsi, 

o Tuinila jūroje maudėsi
COSMOS PARCELS

E X P R E S S CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

ves posto vadas Jonas šilalis 
Pradžia 5 vai. vak.

Stasys T. Trepenskis,

Posto vadas.

Skautų Velykų šokiai

. SEKMADIENĮ, 1S67 M. VASARIO 19 DIENA pamirkyti Atlanto vandeny.

Taip buvo vasario 7 d., 
kada šiaurės Atlanto pa
krašty siautė baisi pūga. Į 
Dangus su žeme maišėsi 
Bostone. Vėjas švilpė tar-i 
pais apie 40 mylių per va-; IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
landą, temperatūra nukrito į, kitus Rusijos okupuotus 
iki 20 laipsnių, sniego iškri
to iki 12 colių, šitokios die
nos rytą Jonas Tuinila. 83 
metu ''jaunuolis“, drįso sa-į 
vo "gi iešną“ kūną gerokai

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojau ir Chirurgą*
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

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

bus minima

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 

PASKELBIMO 49 METŲ SUKAKTIS 

Minėjimo programa:

10 vai. ryto iškilmingos pamaldos So. Bostono lietuvių 
Bostono Akademikų Skau- Šv. Petro parapijos bažnyčioje. (Organizacijos pamaldose 

tų Sąjūdis kovo 26 d. rengia ir vėliau iškilmingam susirinkime dalyvauja su vėliavom).
\ elv kų mokius So. Bostono 2 vai. popiet So. Bostono aukšt. mokyklos (Thomas 
Lietuvių Piliečių D-jos III Park) audįtorijoje 
aukšto salėje. Pradžia 7:30
va. vak Bus — pro- VISŲ BOSTONO

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROA1)WAY 
South Boston. Mass

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

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

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8-2124

lDr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valanaos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADYYAY
SOUTH BOSTON’. MASS.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš rVcrces- ; 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patamau-

grama. gros geras orkestras, 
veiks bufetas ir baras. Ren
gėjai visus kviečia atsilan
kyti.

I
P. Brazaitis ligoninėje

Povilui Brazaičiui miesto 
ligoninėje padalyta operaci-

Kaina ja> Linkime ligoniui greičiau 
• pasveikti.

J. Lekys,
sekretorius

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

Apie tai išgirdęs, paskam
binau Tuinilai ir sakau, ar 
jam galva apsisuko i prie
šingą pusę, kad šitokią die
ną, kada geras šeimininkas 
net savo šunelio į lauką ne-1 
varo. ėjo i vandenyną mau
dytis?

J. Tuinila juokaudamas 
aiškino, kad tai jo senas į- 
protis: jis ištisus metus peri 
savaitę mažiausia kartą ai
du maudąsis jūroje. Jaunys
tėje jis tokia proga nuplauk
davęs po mylią. Jis jaučiąs, 
kad toks maudymasis joj 
sveikatai labai padeda. Jis 
iš senų laikų taip pat yra į-

Jame kalbės Lietuvos garbės konsulas Anthony pi atę? kuo ilgiau buvoti at- 
S h a 1 1 n a. kongresmanė Margaret Heckler, virame ore. Ir toks gyveni- 
vicegubematorius Francis W. Sargentir kiti. r!-11 būdas daugeli žmogų

O • J • . - A.. • pristojančių ligų nugali ir
Pagrindinis kalbėtojas — Ale 

L a i k ū n a s

tus bebaigiąs Jonas Tuinila 
dar tebėra toks stiprus kūnu 
ir dvasia.

Taigi, turbūt, ir istorikas 
Simanas Daukantas, kalbė
damas apie senovės lietu-

_ . . . , , . .... , , . . , vius perdaug nemelavo, sa-
Gausiai dalyvaudami minėjime, parodykime, kad kydamas kad žemaitis. pri- 

ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi! tvn?° Lietuvos laisvės kovos ryžto neįveikia nei įpylęs užrištą kailinių ran-
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik į laikas, nei gudnausios musų priešu pastangos. kovę barščių, nuo Baltijos
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmenis- Gausiai aukodami, pabrėžkime, kad Lietuvos laisvė i^ Juodosios jūros niųjoda-

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį, 
metams $5.

s gerą nuotaiką palaiko.
štai dėl ko jau 83-sius me-

• I <I• >
’ ►
••

##**#******#+***##+#+****#*+**+*+»

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ

Meninėje programoje:

1. Beatričės Kerbelienės paruoštos deklamacijos.
2. Soliste Daiva Mongirdaitę.
3. Komp. Jeronimo Kačinsko vadovaujamas 

Šv. Petro lietuvių parapijos choras.

Ketvirtis & Co.
—JEYVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
. . ». . . .!! Rapeatingai taisome laikrodžio*. 1!

jama greitai ir sąžiningai. jiedu,. pBpUoš*ius
Siuntiniai nueina greitai ir ![
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- :•

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tei AN 8-4649
SIU importuotų ir Vietines teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee •
gamybos medžiagų ir kitų »*wwvvwvwvvvvvvwwwvj(

* » [)a~au [r Taisau *

kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky- yra mum; brangesnė už turtą ir asmeninius patogumu; 
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. į 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

vo. Ž-is

daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Tegul čia paregi Lietuvos pavergėjas, kad laisvės 
i kovos idėja neužgesinamai dega ir mūsų jaunimo širdyse!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
BOSTONO SKYRIUS

e*—*—**——*—****

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius k užsa- * 
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 3 
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

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

špdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

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

'telefonas: 268-6030

Pagerbė A. Bajerčių

Aleksandros ir Edvardo 
Bajerčių, gyv. Dorchestery. 
sūnus Arnoldas vasario 9 d. j 
buvo Bostono amerikiečių j 
skautų organizacijos išrink- i 
tas iš eilės kitų ir apdovano- į 
tas už gerą darbelį. Jis buvo j 
atžymėtas ir pagerbtas už 
tai. kad pereitą vasarą išgel
bėjo vandenyne skęstančią: 
mergaitę.

Radijo banketas

Petro Viščinio vedamos į 
Lietuvių Radijo Valandos 
banketas su menine progra-. 
ma bus balandžio 30 d. So. *
Bostono Lietuvių Piliečių D- , 
jos didžiojoje salėje. Meni-
nę programą atlikti kviečia- gaVO draUgaiU 

: mas sol. Kazys-Jakutis, ki-į °
Meeeeeeeee^reeeeeeeeeuee*********************************************

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M
598 Broadway

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

Namus iš lauko ir viduje 
Lipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
į JONAS STARINSKAS 
£ 220 Savin Hill Avė.
► Dorchester, Mass. <
t Tel. CO 5-5854 ‘

i
i i ♦Į

Išrašykite

KELEIVĮ

lęs iš Worcesterio. 000000000000000000001000006

Televiziją 
\ ir radiją >
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 £. Sixht Street 

South Boston
Tel. AN 8-6645

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 VVASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimu 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimu 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON • FAIRLANfi 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSER1JOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY' SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORU Sales Ine.

1/16 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

LAISVES VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ' 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA ‘

Sekmadieniais 8-9 vaL ryta 
FM Bangomis 105.7 meKacikh)
IS WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS. 

TaL JUniper 6-7209

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptua ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit I lietuvišką vaistinę.

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

>82 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Metama AN 8-8020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v, išskyras šventadienius ir sekm.

RADIJO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

A. J. N AM AUSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd> 
;Newton Centre, Mass. 02159: 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare M
Hardivare Co.'

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

B«nj*min Moore Dažai 
Popieros Sienom*

Stiklu Langam* 
Vlaoki* reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiam* 
Visokie geležies daiktai


