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63 - TIEJI METAI

Lietuvos laisvės siekimas busi 
įgyvendintas, sako Dean Rusk

Valstybės sekretorius Dean Rusk Lietuvos atsto
vui Juozui Rajeckui atsiuntė šitokio turinio raštą:

"Keturiasdešimt devintų- Socialdemokratai
ju Lietuvos nepriklausomy- . .
bės metinių proga aš siunčiu Broimui ir Brandtui 
Jums geriausius vyriausy- jau rašėme, kokią veiklą 
bes ir Jungtinių Valstybių buvo išvystę pavergtųjų tau- 
piliečių linkėjimus. Jungti- tų atstovai Kosyginui atsi- 
niu Valstvbiu parama lietu- lankius Londone: buvo pra- 
viu tautos teisingiems lais- "eSta-. kad L?tu™s Soc“'* 
vės .r nepriklausomybes šie- nio delegatūros vardu j. 
kiams aiškiai atsispindi mū- Vilčinskas įteikė atitinkamą 
sų atsisakyme pripažinti raštą Anglijos užsienio rei- 
prievartin? Jūsų krašto Įjun- kalų ministrui Brownui. 
girną i Sovietų Sąjungą ir; Lauras atsakymas, kad ras- 
taip pat. atsisnindi toje šilto- tas priimtas dėmesin.
je simpatijoje, kurią Amen-, ,ų min:strui wffl Brandtui 
kos žmonės parodo Lietu\ osį atVyjiUS ęhicagon. minėtos 
reikalui. ; delegatui os vardu jam iteik-

' tas "Pro memoria“. Raštą 
"Lietuviai, ir toliau ryž- pasirašė J. Skorubskas ir dr

tingai siekdami laisvos ir J- alaitis 
nepriklausomos egzistenci
jos. kaip čia. taip ir užsie- į Prezidentas gina 
niuose sudarė tvirtus vilties,' 
pagrindus laisvuose visų vartoto jų reikalus
kraštų žmonėse, kad paga-į Prezidentą? Johnson pa 
liau lietuvių tautos laisvojo ; siūlė kongresui visą eilę su- 
apsisprendimo siekimas bus' manymų, kaip apginti var

totoją nuo išnaudojimo, ap
gaudinėjimo (skolininkus 
nuo lupikų, nuodingų valgo
mųjų dalykų, vaistų, leng
vai užsidegančių tekstilės 
gaminių ir kt.).

Rumunijoj uždraudė 
barzdas

Bylnikų. kurie nešioja ap
šepusias barzdas ir netvar
kingus drabužius, atsirado 
ir Rumunijoje. Rumunijos 
valdžia yra priešinga tokiai 

, iš Vakarų atėjusiai madai.
Į -Ji uždraudė jaunom mergi
nom dėvėti trumpesnius nei 
iki keiių sijonus. Dar griež
čiau kovojama su vyrų ne- 

!i šiojamais ilgais plaukais ir 
Į barzdomis, kurios studentų 

Vliko pirmininkas Kęstutis J.j tarpe tapo mados reikalu 
Valiūnas grižo iš Ketvirtojo Pie- Bet valdžia tai laiko ’supu-
tu Amerikos Lietuviu Kongreso! \ analų kultūios įeis-
. a. a. _. , i kiniu“. Barzdas auginanArgentinos sostinėje, .lis ta pro- .. . ..

; tieji turi gauti specialų poli 
ga aplankė kelias kitas P. Ame- cjjOs kulis duoda
rikos valstybes, ten matėsi su mas tik tuo atveju, jei barz- 
vietos lietuviu veikėjais, ižy- ' da reikalinga paslėpti koki 
miais asmenimis, aukštais tu-nors 'čido sužalojimą ai ha 

jeigu toks barzdočius turi

Įgyvendintas?

valstybių pareigūnais. Pavyz
džiui. Urugva ju je buvo priimtas 
ne tik užsienio reikalu ministro, 
bet ir paties prezidento. Jis ga 
vo progos pasirodyti ir televizi
joje. kalbėtis su laikraštinin-i 
kais. todėl jo lankomasis rado j 
didelį atgarsį spaudoje

Šnipas Sobelis 
nebus laisvas

Komunistai deda pastan
gų išlaisvinti šnipą Mortoną 
SobelĮ, kuris pagarsėjusių 
Rosenbergų byloje buvo nu
baustas 1951 m. 30 metu ka-c,
lėti. Jie nori, kad teismas tą 
bylą spręstų iš naujo, nes ir 
Rosenbergai, esą, nuteisti be 
reikalo. Jie dabar suradę 
mokslininkų, kurie tvirtina, 
kad Rosenbergui tebuvo 
duota visai nesvarbių atomi
nių bombų brėžinių, kuriais 
sovietai negalėję pasinaudo
ti, o bylą nagrinėjant tie 
brėžiniai buvo laikomi labai 
svarbiais.

Bet teisėjas VVeinfield at
metė prašymą bylą spręsti iš 
naujo, pabrėždamas, kad 
toje byloje kaltinamieji nu
bausti aplamai už šnipinėji
mą. Ir Sobelis negali prašyti 
laisvės, teisindamasis tik ne
reikšmingus atominius pla
nus teišdavęs ir nesugebėjęs 
svarbesnių išduoti.

Rosenbergai toje byloje 
buvo nuteisti mirtimi, ir tas 
sprendimas 1953 m. Įvykdy
tas. Rosenbergienės brolis 
Greenglass, prisipažinęs šni 
pinėjęs. buvo nuteistas 15 
metų, bet. atsėdėjus 10 me
tų. iš kalėjimo buvo paleis
tas. Harry Gold, kuris taip 
pat prisipažino, buvo nu
teistas 30 metų ir. atkalėjus 
16 metų. taip pat išleistas. 
Tik Sobelis neprisipažino 
kaltas.

Dėl tų "nekaltų“ šnipų 
nuteisimo v^ą laiką ašaras 
lieja ir mūsiškiai Vilnyje ir 
Laisvėje

vaidinti teatre.
Jaunimas bandė barzdas

ginti įrodinėdamas, kad net 
Marksas ir Leninas turėjo 
barzdas, o šiais laikais barz 
doti vi a Kubos Castro, Vo
kietijos Ulbrichtas ir Šiau 
rėš Vietnamo Ho Chi Minh,

Ta ke- *a§ nieko nepadėjo.
lionė buvo labai vertinga Lietu
vos laisvinimo reikalui. Neabe- ♦*♦******-******************♦***** 

jojame, kad Vliko pirmininkas Paryžiuje kalbama, kad 
netrukus plačiai painformuos Mao Tse-tunga» esąs dalinai 
lietuviu visuomenę, ką jis paty- paralyžuotas. Tą žinią tvirti- 
rė ir nuveikė keliaudamas po na ir Kinijos grįžusieji. 
Pietų Ameriką.

Massathusetts gubernatorių* John A. 
ją. skelbiančią vasario 16 d. Lietuve* nepriklausomybės diena 
Pasirašant dalyvavo Ameriko* Lietuviu Tarybos liostono skyriaus 
delegacija (iš kairės į dešinę): adv. Jonas Grigalius. Jackus 
Sonda ir Judita Subaik t.

Reinhard Kreutzer. 10 m. amž.. serga kraujo vėžiu. 
Tėvas (dešinėj) jį atvežė iš Austri jos i Clevelandą gy
dyti Rand bendrovės išrastu nauju vaistu, bet to vaisto 
vartojimas teismo laikinai uždraustas, nes jo veikimas 
dar nėra tinkamai patikrintas.

Anglija ir Sov. S-ga susitarė 
dėl Pabaltijo valstybių aukso

Kosyginas, viešėdamas Londone, susitarė dėl Pabal
tiečių skolų sutvarkymo. Sovietai gaus $14 mil. vertės 
prekių, o Pabaltijo auksas palieka Anglijai.

Sovietų premjeras Kosy- Į)aug kalbu dėl 
ginas, atvykęs Į Londoną,! 
susitarė su Britanija ir dėl ČIA paramos 
Pabaltijo valstybių skolų.

Sovietu Sąjunga pareiškė „ Daoar spaudoje daug ra- 
pretenzijų i maždaug $22 foma apie JAV žvalgybos 
mil. aukso ir kitų vertybių, Įtaigos (ČIA) medžiaginę 
durias Lietuva Latvija ir PaiamU P-r Įvairius fondus 
Estija buvo išgabenusios i studentų, darbininkų ir ki- 
Londoną toms organizacijoms, kurios

. . . ,. .j Britanija savo keliu rei- *uo ar kku būdu kovojo su
•-oipepasirasoproklamac.- .. $4() komunistų sąjūdžiu.

u- konfiskuotą britų! . kalbų nebūtų,
nuosavybę Pabaltijo valsty- ^ei Paiama tpms organizaci- 
bėse ir už tų valstybių už- įor^s f)Utv duota tiesioginiu 
trauktas paskolas nepriklau
somybės laikais bei už kitus 
Įsiskolinimus.

Pagal susitarimą Sovietų 
S-ga gaus prekių už $1.4 
mil., bet atsisako nuo Pabal
tijo valstybių aukso, ir ko- Sukarnui artinasi 
dėl neatsisakyti, jei priešin-i , 
goji pusė iškelia didesnių . galas 
pretenzijų, ypač jei dariau- Kovo 7.n dienomis bus
m beveik pusantro mihonosušauktas Indonezijos par- 
dolenų vertes prekių . lamentas, kuris svaretys pre.
n Bntamja galės tą, zidentui Sukarnui metamus
Pabaltijo auksą padalinti kaitinimus. O tie kaltinimai

keliu, be ČIA tarpininkavi
mo. nors paskutinioji, kaip 
sužinoma, ii- nereikalavo jai 
padėti žvalgybos darbe.

tiems, kurie pareikš preten
zijų skolinę minėtoms vals
tybėms.

Raudonosios Kinijos
sena giesmė

Raudonoji Kinija vėl pa
reiškė, kad Vietnamo taikos 
derybos galinčios Įvykti tik 
tada, kai amerikiečiai visai 
pasitrauks iš Vietnamo.

R. Kinija, nors ir savo vi
duje kovodama su neramu
mais ir Mao priešininkais. Į 
Š Vietnamą vis siunčia dar 
naujos karinės pagalbos.

O Kinijoje, ypač prie so
vietų sienos, Įtempimas yra 
labai didelis, ir tarpusavio 
susirėmimuos jau žuvo tūks
tančiai Mao šalininkų ir jo 
priešininkų.

Mirė atomo bombos 
pradininkas

Vietname karas 
tęsiamas

Kennedi nužudėK.
sąmokslininkai (?)

Vasario 18 d. vėžiu mirė 
dr. Robert Oppenheimer, 
vienas Įžymiųjų JAV fizikų 
ir atominės bombos pradi
ninkų. Jam vadovaujant bu
vo pagaminta pirmoji

Paskutini Keleivio nume- Nev. Orleans distrikto 
rį baigiant ruošti, dar nebu- prokuroras sako. turis aiškių 
vo žinoma, kad, paliaubom Įrodymų ir duomenų, kad 
pasibaigus, vėl bus pradėtas ne vienos Osvvaldas nužudė 
bombarduoti Š Vietnamas, prezidentą Kennedi, bet

Dabar tie bombardavi- kad tai buvo sąmokslininkų 
mai vėl pradėti, o žemės ko- dalbas. Jis tą reikalą aiški- 
vos Pietų Vietname vyksta nąs toliau ir. žinoma, smulk- 
nepaprastai dideliu mastu, menu dabar dar negalįs pa- 
Jose dalyvauja ir amerikie- skelbti. Bet sako, remiantis 
čių didieji bombonešiai, ku- jau turima medžiaga, grei- 
rių eskadrilės puola priešą tu laiku teks suimti visą eilę 
net keliolika kartų per die- asmenų.
na. Be to. dabar amerikie
čių. pietų vietnamiečių ir Tą nužudymo klausimą, 
ten dalyvaujančios pietų ko- kuri lyg ir buvo užbaigęs ty- . intpo-ralnmus: 
rėjiečiu karutės pajėgos da- vinėti specialus tam reikalui! ~ A •• 
bar puola iš karto keliose paskirtas komitetas, dabar' • ios dabartinėse ri
vietose dideliu plotu, siek- vl? iš naujo kelia spauda ir 
damos sunaikinti per paliau- kai kurie paskiri jo aiškin- 
bų laikotarpi Įsistiprinusius tojai.
komunistus. Komunistu žu-

yra labai sunkūs: jis privedė 
Indoneziją prie ekonominės 

. suirutės ir mėgino kraštą iš- 
Bendiame paskelbtame duot i korr.u/ristams, ivvk- 

komunikate nėra užsiminta, dant pervel 5ma. 
kad Britanija keičia savo nu
sistatymą nepripažinti Pa-j------- --
baltijo valstybių nepriklau? 
somvbės užsmaugimo, bet 
konservatorių Daily Tele- 
sraph vasario 14 d. rašė. 
kad sutartis skolų likvidavi-:

1 mo su Pabaltijo valstybėm 
reikalu "yra labai artima 
Latvijos. Lietuvos ir Estijos 
užgrobimo pripažinimui iš 
britų pusės“.

The Wall Street Journal
korespondentas, lasydamas 
šiuo reikalu, pažymėjo, kad 
ir JAV turi tam tiki-ų pre
tenzijų dėl turto Pabaltijo 
valstybėse, bet kadangi jos Atrodo, kad buvęs Indonezijos
niekad nepripažino Pabalti- diktatorius Achmed Sukamo, 
jo valstybių įjungimo Į So- kuris dar tebesėdi prezidento 
vietų Sąjungą, tai ir nesiekė kėdėje, turės atsisėsti į kaltina, 
susitarti su paskutiniąja dėl muju suolą ir bus teistas už 
tų pretenzijų. krašto išdavimą.

Čia dar galima pastebėti.
kad minėtame Britanijos ir=—— ---------
Sovietų Sąjungos susitarime 
pasižadama gerbti teritori-

atseit.
Sovietu

vusiu skaičius jau siekia per 
savaitę daugiau kaip pus
antro tūkstančio.

bose reikalus.
Taigi, Britanija, atrodo,,

yra pakeliui Į tokias nuolai-
! das Sovietų Sąjungai, kurios 
skaudžiai užgauna kovojan
čios dėl laisvės lietuvių tau
tos ir kitų pabaltiečių inte
resus.

nė bomba.
Jis 1920-30 metais mokė! Amerikos oro apsaugos 

daugumą dabartinių JAV būstinė perkelta į patalpas 
Cheyenne (Colorado)teoretinės fizikos vadovau

jančių mokslininkų
kal-

Cavo algą, bet nieko 
nedirbo

Kongresmano Powellio 
žmona, su kuria jis jau se-į
niai nebegvvena kaitų, kon- Vasario 20 d. Peorijoj. 111.,
greso komitete liudijo, kad Pra<^®ta nagrinėti Richardo 

Specko byla, kurioj bus tei-

Naujas Panamos kanalo zonos 
gubernatorius brigados genero
las Walter P. I.eber. Jis pakeitė 
iki sausio 31 d. buvusį guberna
torių gen. majorą Robertą J. 
Flemingą.

nuošė po vienos mylios sto-
Už palankumą komunis-'rūmo granito sluogsniu. Iš ji jau dvejus metu kongrese. #iama# už g nužu<jy.

tams jis buvo pašalintasis čia vadovaus aviacijai. nedirbusi, nors vyras išrašy- Chicago je.
Atominės Kpmisijos. (»*♦♦♦♦#♦♦*♦»###♦**•♦****♦****##### davęs alga ii’ pasiimdavęs.



r.:

Puslapi® antra.® KELEIVIS SO. BOSTON Nr. 8. 1967 m. vasario 22 d.

Tebesame gyvi ir uepalūžę
I
♦

Daugumoje laisvojo pasaulio, kur tiktai lietuvių gy- i 
venama. praeitą sekmadieni-paminėta Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo paskelbimo 49 m. sukaktis. Kitur tai 
padaryta savaite anksčiau, o kai kur ta sukaktis dar bus 
atšvęsta ateinanti sekmadieni. Kiek jau turime žinių apie 
tuos minėjimus, jie rodo, kad mes tebesisielojame savo ; 
tėvvnės reikalais ne mažiau, kaip anksčiau, tebesame 
uepalūžę. gyvi. ryžtingi padėti Lietuvai atgauti laisvę, o , 
taip pat tebesame dosnūs, remdamo laisvinimo darbą sa-' 
vo aukomis.

Panašių žinių turime ir iš pavergtosios Lietuvos. Ir 
ten okupantas nepajėgė užgesinti laisvės troškulio, ir ten
visais anose sąlygose Įmanomais būdais tebesipriešinama; ei su -sivo -.yru Nurentu. \ese- 
okupanto pastangoms sunaikinti mūsų brolių ir sesių vilti niai pa.-kelhta. kad i.ud «rejru- 
atgauti laisve.

Prezidenlo Johnsono duktė Lu- Jos vyras ir jų tėvas Wiiliams 
pernai liepom mėnesi dingo Kali
fornijoje -u i- ’oanko paimtais 
SaOO.OoO. ir jie nieko daugiau 
apie ji nežiną.

Sveikiname nepriklausomybę mininčius 
kaimynus estus!

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet Į-

; žė> mėnesi laukia pirmojo kūdi-

Tai džiuginantis ir mus dar labiau stiprinantis fak-, 
tas. ypač šiuo metu. kada net JAV mėgina "tiesti tiltus"" 
i Rytus, užmegzti tampresnius ryšius su Sovietų Sąjunga 
leisti 'ai net dar daugiau viešu šninu čia Įkurdinti siūloma 
konst .arinę sutarti patvirtinus, ir kt.

Bet dėl to neturime visiškai nusiminti ir rankų 
ti. Tarptautinė politika nėra pastovus dalykas, 
keičiasi. Jau nekartą ir JAV yra nusvilusios nagus, santy- į 
kiaudamos su Sovietų S-ga. ir iš to jau daug pasimokiusios. • 
Nėra abejonės, kad tokių pamokų turės ir daugiau, kurios ’ 
padės suprasti, kad Sovietų S-gos tikslai nepasikeitė, ir 
jos vadai tik aplinkybių vedami užsidėjo kitą kaukę, kuri 
vakariečiams atrodo malonesnė.

Turėkime galvoje, kad šiandien ir komunistų stovyk
loje nebėra to paklusnumo vienam centrui, kuris seniau 
dirigavo viso pasaulio komunistams šiandien, pav.. So
vietų Sąjungos ir Kinijos komunistai, varžydamiesi dėl 
vadovavimo, tarp savęs riejasi kaip pasiutę šunys, šian
dien Sovietų Sąjungos satelitinės valstybės vis labiau kra
tosi rusų globos. Šiandien ir pačieje Sovietų Sąjungoje . 
matome vis didesnio nepasitenkinimo tais varžtais, kuriais į 
komunistu partija varžo kiekviena žmogaus žingsni.

I
Visa tai mumyse turi stiprinti vilti, kad ir mes sulauk- • 

sime savo tėvynei aušros, nors šiandien jos padangė dar , 
tamsi. Bet. jos laukdami, neturime sėdėti rankas sudėję 
Visi turime būti laisvės kovos eilėse, turime jungtis aplink 
mūsų vyriausius politinius veiksnius Vilką ir Altą ir juos 
remdami darbu ir lėšom. Turim dėti visas pastangas, kad 
lietuvybė užsienyje neužges*" ir jaunosios kaitos eilėse, 
turime remti visus mūsų kultūrinius planus ir veiksmus, 
kuriais rūpinasi Lietuvių Bendruomenė. Turime visur ir 
visada būti Lietuvos ambasadoriais — Lietuvos laisvės 
reikalą propaguoti tarpe visų tų. su kuriais susitinkame 
kasdieniniame ir nekasdieniniame gyvenime.

Lietuvos laisvė yra visų reikalas, todėl visi ja turime 
ir rūpintis.

i kif^

UltlS- J 
ji nuolat i

Kairėje Kinijos prezidentas Liu >nao-Chi. dešinėje 
komunistų partijos generalinis sekretorius Ten g Hi- 
sa«»-Ping. kuriuos Mao Tse-tungas pabalino iš pareigų.

Vasario 24 d. sukanka 49 metai, kai estei paskelbė domu skaityti, todėl siūlome 
• savo valstybės nepriklausomybę. Jie. kaip ir mes, apgynę 'Įsigyti šias mūsų žinomų 
j savo kraštą nuo vokiečių ir rusų. daugiau nei dvidešimti žmonių gyvai parašytas at- 
i metų gyveno nepriklausomą gyvenimą. Jų valstybė visose siminimų knygas: 

srityse darė didelę pažangą. Bet atėjo 1940 metai... ir
Estija, kaip ir kitos dvi Pabaltijo valstybės — Lietuva ir 
Latvija. Sovietų Sąjungos buvo okupuota. Ta okupacija 
ir šiandien tebesitęsia, bet estų tautos ryžtas atgauti laisvę 
nėra išsekęs. Ji tebekovoja, kaip kovojama Lietuvoje ir
Latvijoje. GELEŽINIAI KRYŽIAI,

Šia proga mes linkime kaimynams estams ir toliau Antano Šukio atsiminimai iš 
nemažėjančiu ryžtu kovoti ir niekad nenustoti vilties, kad Lietuvos Nepriklausomybės 

kovų, 376 psl. kaina . .$3.00
PER GIEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ................... $3.75,

i minkštais viršeliais .. $2.50-

savo tautų laisvę atgausime.

Lai gyvuoja Estija! — Elagu vaba Eesti!

Kas kitur rašoma
KAS YRA TASAI 

"GIMTASIS KRAŠTAS“

Vilniuje išėjo "Gimtasis 
kraštas". Kultūriniu Rvšiu

PAAIŠKINO, KODĖL 

TAIP YRA

v,

Ko Kosyginas neatsakė

ATSIMINIMAI IŠ BAL- 
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, 416 psl , kai
na ...............................$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo- 
Keleivio Nr. 4 Ken Bun- no Kairio 48u psL> kai- 

........................... $2.00

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

A JENKINS

(Tęsinys)

Kas rase. kad Kennebunk-:
su Užsienio Lietuviais Ko- Porto Šv. Antano aukš. mo- nitxiniAMT v. n.

1-1 i 7 v kvlzlns išUictamo laiVraifė D1ENOJANT, Kipro Bie-miteto laikraštis, kuris bus ^>kios išleistame lainiaste-: . » J'
, -j-- • - , J lv Pricrn" nėra na via. »UIIO, 464 Dsl., kaina....$2.00leidžiamas vietoje sustabdv- -> inernsm nei a ne Me
to "Tėvynės Balso". Pasta- nu žodžiu paminėta, kad tai PENKTIEJI METAI, Kip- 
rasis buvo skirtas vien už detuviskos mokyklos moki- ro Bielinio, 592 puslapiai,
Lietuvos ribų gyvenantiems. nių žurnalas ar aplamai Kas kaina ....................... $2.00
Lietuvoje jo nebuvo galima nors lietuviško. I ATSjM1NIMAI IR MIN-

' gauti. "Gimtasis Kraštas". Tos pranciškonų išlaiko-TYS, Kazio Griniaus, I to-
sako. būsiąs platinamas vi- mos mokyklos rektorius Le- mas, 300 psl.. kaina .......$2.
sur- onardas Andriekus laikraš-1

Jo vyr. redaktorius — M. čiams pasiųstame ilgame
Jaskevičius. jo pavaduotojas rašte paaiškina, kad vado- 
—\ vt. Kazakevičius, redak- vybė visokiais būdais sten

giasi mokykloje sudaryti' VYSKUPO P. BŪČ1O 
lietuviuką aplinką, kad per ATSIMINIMAI, I tomas, 
savaitę mokiniai turi lietu- 320 psl-. kaina $3.50. 
visko švietimo 7 valandas. SIAUBINGOS DIENOS.

-1950 metų atsimini- 
parašė Juozas Kapa- 

273 pusi. kaina $3.

perka-Į GYVENIMO VINGIAIS, 
kaip Keleivis... mos visos lietuvių kalba iš- dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-

Kam tas laikraštis tar- einančios knygos, prenume-n*>’-360 psl.. karna ..$3.50. 
r.aus. aiškiai rodo beveik vi- įuojami visi žurnalai ir dau- VIENIŠO ŽMOGAUS 
są antra puslapi užimąs Yla- guma laikraščių, kad veikia GYVENIMAS (apie Dėdę 
do Vaičiaus straipsnis. Ja- skautų ir ateitininkų organi- Šerną), Antano Rūko, 206
me visaip suniekinęs lietu- zacijos. kurių susirinkimuo- pS], kaina ...................... $2.
vių pastangas atgauti savo se kalbama tik lietuviškai. ainuec i eaae-
kraštui nepriklausomvbe. VnVvtia v™ ~n vi™ a z • « ■ m- -7 nE

H - - Mokvklą via sausom A- (apįe Salomėją Nen), Pet-
merikos valdiniu mokvklu

cine kolegija— A. Baltakis. 
A. Bogdanas. J. Butėnas. J 
Jurginis, V. Jakelaitis. K. 
Meškauskas. P. Tamuliūnas.

na

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl., kaina $4.

sieKusi vinuramzĮ. seKtnin- is Kita laucių Kurnės žmonių, 
gai Įsikūrė spaudos versle. Nellie Katiliūtė, New 
Jiedu mums žinomi iš ma- York džiaugiasi metinių 
žer.s. Kiekvienais metais d i- švenči" _a gavusi iš Ha- 
džiųjų švenčiu proga jie at- vajų atviruką, kad jos seni 
siunčia nuoširdžiu linkėji- paži-tami gyvi. didžiuo- 
mų. o praeitų metų pabaigo- jasi sav r nar stė SLAorga-i 
je jau atsiuntė kuklią dova- nizaciy je. kviečia mus griž- 
nėlę ii gražu atviruką su ši- ti pre .-en ~ veiklos did-; 
tokiu tekstu: miesty. kurio jau. esą. nepa-

Tik Tu. Į mūsų klaikią nak- žintume. labai daug kas 
ti žengęs. pasikeitė, tik žmonelių tirš-

autorius šitaip baigia savo

i- ūkanu. rūku.

ronėlėt Orintaitės, 234 psl., 
kaina ................................$3.istonją . . .. teisėm ir pareigom. Jos tiks-

1919 m. pavasari vidaus ]a? paruošti mokinius i kole , 
kontn evoliucijos ir užsienio gijas, šios dabar daro dide- į SIAURUOJU TAKELIU, 

lę atranką, todėl ir šiai Kriaučiūno. 178 psL.
i bų Lietuvos respubliką. \ o- kvklai reikia išugdyti gera įkaina ...............................
(kiečių kariuomenė, buržua- vardą, reikia turėti tai. ką Į ATSIMINIMAI APIE

________ _____ zipės Lietuvos, baltgvar-’turi kitos valdinės mokyk- JUOZĄ LI0D2IŲ, Petronė*
vaizduoja žiemos prieškalė- jttsų ir baltarusių da- Jog, taigi ir periodinius lei-i 1«» Liūdžiuvienės, 88 psl.,
di išgarsėję žalieji kalnai ^n^a^ čmėsi gesinti naujo. dinukus šio krašto kalba. kaina ...............................$1.

gyvenimo židinius. n- - ■ , m - « •. .... Taigi tas The Pnsm“ ir
Šitaip su užsienio impe- t"oks leidinukas anglų

ralistų talka Lietuvos bur- kaIba skiriania5 tik kitatau- 
zuazija ir ovanmnkija krau- čjams kai , kaIbo.
juje paskandino pirmąsyk mokvn,o vaisjus Q ,ietuvi 
aususi laisves rytą. Paskan- - -
dinti paskandino, o užge
sinti — nepajėgė ’ Jo šviesa 
daugeli metų žadino darbo 
žmones i kovą. kuri paga
liau buvo laimėta44.

tuma- nesvietiškas susikim
šimas la. iresnis, negu se
niau. i. . lažnai jaučiama 
stoka or atsikvėpti.

Ne i lies atvirukas mum

Lankydamasis Londone. "Dziennik Polski" bendra- 
Sovietu Sąjungos min. pim- darbis A. Bregman sako. 
mininkas Kosyginas turėjo kad spaudos konferencijai 
progos susitikti su užsienio baigiantis ant stalo gulėjo 
žurnalistais ir pasirodyti bri- dar nemaža krūva kortelių, 
tų televizijoje, kur jis atsa- jų tarpe jo paties, kurios Ii- 
kine jo i žurnalistų iškeltus ko neatsakytos. Jis buvo už- Ut 
klausimus. Po II metų per- klausęs Kosyginą:
traukos žurnalistai ir teievi- "Turint galvoje puikias nusistebėję teiravomės i= kęs pora bėrių rogiakeliu

^"tykias tarp Sovietų Są-Į kur ir kaip ji? gavo B. Braz- šliaužia iš miško, gabenasi vietų ’ynausvoes gaiva. t»e- s„a»«uas Kz>; r - -

m.- eisi įauta mirstan-
1 a n era;

i mterv\ ;ėgos puolė Tarv-
cios padanges, 

žvaigždes nauju papuoši
sidabru.

Šių žodžių autorius yra B 
Krazdžionis. Los Angeles 
leidžiamo "Lietuviu Dienu"4 pasipuošę sidabro snai-
žumalo redaktorius. Labai 2ių rūbais, ūkininkas Įsikin-

kad nantis vaizdelis.
vra Napoleonas Jomsška, Roą-

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboro, Armonie- 
nė», 253 psl., kaina .... $3.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
_ TUVĄ ATSTATANT, Ra-

n^kalyikamai dide^iš'iei- 'f0*0 440 puslapių,
1 kaina ................................$o.

kalba kasmet išeinąs kitas 
nepah 
dinvs.. r., ... . .. tamsta nesutiktum pnpa-i Atsakvrn.a gavome.

.kh?-U'e 0Xa V-,f Sa!vni? žinti tokio Pat P‘lnai de™©- Detroite' E? Kirbv St 
Kokaino via didelis. : ors kratinio, laisvo ir neutra- tarptautinis namas kuriame Hndale. Mass., sielojasi dėl
eUbet-'d SUte° Europos; teikia,; a..ie 30 skirtingu Lietu™ Darbininkę Drau-
gai. ... ,dja...,b mi... pu- kraštams, kuriems Raudo-• tautu tikvbu ir ra«in žmo. gijos. Ji turinti visokių sun-
mininkas yra labiau civili
zuotas ir rimtas.

Prie Dorchesterio viešbu
čio. kur buvo spaudos kon
ferencija ir žurnalistų su-

noni armija primetė komu
nistinę santvarką, ligi šiol 
neturinčią atramos tautose“. 

A. Bregman pateikė taip
ruoštas priėmimas, baliieėių £atk’i‘UU liejanti
demonstrantai vaikščiojo su Batajos ^Publikas Jo kai- 

mynas ganietis parode jamsciojo
plakatais, kuriuose buvo rei 
kalaujama laisvės Lietuvai savo klausimą, kuris liko ne 

: atsakytas: ”Ar Sovietų Są-Latvijai ir Estijai ir smerkia-' ., x ,
mas rusu imperializmas Pa- įtrauktų savo ka-
baltvje. Tuo pat laiku vidų- ri.uomeAn^ ls, RuroPo?; 
je žurnalistąi pateikė savo „
klausimus, surašvtus ant 'ietnamo-
kertelių Kaip ir prieš 11 Kiti klausė apie kalina- 
metu. tu koilelių susirinko: rašytoju? Siniavs-
nemaža krūva, kuri tuoj pat- kl lr Danielą. apie nepri- 
buvo išrūšiuota. Buvo atsa--kĮa^OTn.vbę Ukrainai. Gru- 
kyti tik "patogūs"4 ir patys į zijai kitoms Rusijos pa- 
svarbieji klausimai. Tuos at-- vergtoms tautoms. Nei vie- 
sakyrr.us atspausdino di- nas iš tų klausimų nebuvo papuošti.

i tautų, tikybų ir rasių žmo-
nės susipažinimo ir švieti- kūmų ir bE giausia. kad tų 
mosi tikslu. Kiekvienais me- kaltininkų esą ir iš savųjų 
tais ten prieškalėdy tautinės tarno.
grupės eksponuo ja savo kul- Tuo pačiu reikalu sieloja- 
tūros kūrinius. Ten dalyvau- ?i ir Povilą* KriaočrakEM. gy
ja ir lietuvių grupė. Prieška- venantis Miami. Fla. 
lėdy ir jie turėjo savo ekspo- Vincas A n estą n 
natų? išstatę kitataučiams Milda. Dorchester. Mass.. 
parodyti. Mūsų bičiuliai tas senosios kartos visais 
Martinai ten užėję tuoj pa- laikais nenuilstantis sočiai- 
stebėjo lietuvių grupelę, ku- demokratų eilėse darbuoto-

Tai toks vra tas "Gimta 
sis Kraštas4" ir tokios jo pa-

Rektorius nusiskudžia, 
kad paskutiniu metu Į mo
kyklą atvyksta mokinių, ku
rie nebemoka kalbėti lietu-

žiūros i buvusi nepriklauso- viškai arba bemoka labai 
mą mūšų kraštą. i mažai. Su jais bendraujant

Ar ir jis. kaip ir jo pirm-' reikia griebtis ir anglų kal-

ŽVILGSNIS I PRAEITI,
K- Žuko, 476 psl., kai
na ................................... $5

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).

takūnas "Tėvynės Balsas' 
bus veltui brukama? užsie
ny gyvenantiems lietuviams.

mulkinti dar komunistu ba 
to neprispaustus lietuvius

jeigu Amerika pasitrauks iš ri turėjo gražų kamputi su ias. mums rašo. kad jau ket- uzsiemuose.
nuostabiai Įdomiais ekspo- veri metai neatsigaunu po _ _________________
narais. Martinai ten ir nusi- paralyžiaus. Betgi vi? vien .* " ‘
pirko lietuviškų linų rankų ji? darbininkišką veiklą se-;ga laikas, o mes jau visai 
darbo drobės gabaliuką, ap- ka ir gera’ orientuojasi. Mes' negreiti, vos tik koja? pa
link apsiūtą, o viduryje trys nuoširdžiai linkime jam pa- velkame. Bet mūsų jauni- 
puokštės gėlių. laibai gra- sveikti ir vėl darbuotis, kaip
žus daiktelis knygų lentynai visais laikais.

Stasys ir Barbora Bakanai
džioji spauda. atsakytas.

Londono lenku dienraščic V*
Tie žydų kilmės žmonės iš Bridgeville. Pa., skun- 

patenKinti savo centais pa- džiasi. kad labai greitai bė-

bos.
Mokyklos vadovybė labai 

nori. kad šioje dvikalbėje
pamatysime, bet jo tikslas mokykloje aukštai stovėtų 
yra jau nuo pirmo numerio lietuviškas auklėjimas. Ver-

tinant tą mokyklą, būtinai 
tenka laikyti prieš akis jos 
dvilypį uždavinį — lietuviš
ką švietimą ir Amerikos 
aukšt. mokyklų programą.

musų jauni 
ma? pakankamai greitas, 
skubiai bėga, tik nėra žinios, 
kur jis nubėgs ir kur apsi
stos?

(Bus daugiau.)

Paragink saro pažįstamus 
iisiraiyti Keleivi. KainaS5.

PALENGVlNK'TE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
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, 
ris mažiau bebus tokių, ku
riems reikėt siųsti primini*



Nr. S. 19C7 m. vasario 22 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis tremta*

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

LDD narių susirinkimas

Vasario 12 d. įvyko Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
Brooklyno kuopos susirinki
mas

Visų tame susirinkime da
lyvavusių pareikštas noras, 
kad nevėliau kaip birželio 
mėn. būtų sušauktas LDD 
kuopų atstovų suvažiavimas 
Nevv Yorke ir iki to laiko 
nemokėti Centro Komitetui 
priklausomo mokesčio.

Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties proga nutar
ta Altui paskirti $10.

KANADOS NAUJIENOS

ST CATHARINES. ONT. NACIŲ KANKINIAMS

Gražiai paminėta Lietuvos 

nepkiklausomybės sukaktis

Kaip jau iki šiol yra įpras- . .
ta. ir šiemet bus suruošta Špokas, J. Kiela n A ._a\ic- 
margučių paroda su kuitūri- ^as-
ne pramoga balandžio 8 d. Iš metinės finansų apy- 
Bručo svetainėje, 86-16 Ja- skaitos buvo pranešta: pa- 
maica Avė., Woodhaven. jamų gauta $73.448.28, išlai- 

Susirinkime buvo praneš-! 869.556.02, tad gryno 
ta apie nelaimę, kuri ištiko Pc*lno liko $3.882. 26. 
Naujienų redaktorių dr. Pi- Pelnas mažokas, bet pa-

PROVIDENCE, R.I.

Klubo susirinkimas
I

Amerikos Lietuviu Pilie- 
čių Pašalpos klubo susirin-j 
kimag įvyko vasario 12 d..
Jame buvo atliktos naujo-į 
sios valdybos narių įvesdini-( 
mo apeigos, kurias atliko 
buv. ilgametis klubo pirmi
ninkas B. Simonavičius. Pri-i
siekė-pasižadėjo klubo kon- Pasaulio Lietuviu Bendruomenės pirm. Juozas Baėiūnas su žmona. lank>darna-, didesnes Austra- 
stituciją vykdyti ir dirbti jo! lijos lietuviu kolonijas, dalyvavo ir Adelaidėje Hetuviu muziejau-atidaromo iškilmėse. Iš kairės j 
gerovei pirm. Juozas Vaito-' dešinę Vanagienė, Vanagas, Račiūnienė. Radzevičius, Pyragius. Račiūnas. pre|. Jatulis ir Tau n vs 
nis. Vicepirm. Adomas Alų- Tas jo lankymasis rado atgarsio ir australu spaudoje, 
koris, sekr. Vladas Kačėnas____________________________________________________
ir nariai B. Straznickas, A. Į -----  - -----
Straznic-kas, W. Dee. \V

jų Grigaitį. — jis gatvėje 
parvirto ii įsilaužė šlaunies 
kaulą. Nutarta spaudoje pa-į 
reikšti tam didžiajam visuo
menininkui, uoliam spaudos! 
darbuotojui, darbo žmonių 
užtarėjui ir socialistinės 
minties skleidėjui dr. P. Gri
gaičiui gilią užuojautą ir lin-i 
kėjimą greitai pasveikti ir
grįžti prie savo pamėgtojo l
spaudos ir visuomenės dar- Narių skaičiui padidinti I
bo. j reikėtų priimti ir moteris.!

n ... , .. . . . Tas klausimas B. Simonavi-iBuvo įsklausvti pirminin-; .. , ... fi- o e - i- ‘ - i . ! ciaus jau buvo prieš kelerius;kės Br. Spudienes. sekreto- L ,, D metus įskeltas, bet vėliau pales A. Buivydienės ir įzdi- . . ..
ninko adv. St Briedžio pra- m,rstas Cia Pavyzdžiu ga-| 
nešimai. Jie priimti, ir pasi
džiaugta, kad adv. S. Brie
dis po ligos jau galėjo atsi- 
lankvti i ši susirinkimą.

stebėtina, kad klubas turi 
išlaidų Įvairiems parengi
mams bei aukoms. Paskuti-; 
nioji auka buvo $25 dr. Ka-i 
zio Griniaus paminklo sta
tybai. Taip pat iš tų pačių 
pajamų išmokamos ligos po 
$10 savaitei ir pomirtinės 
$406 pašaipos. Nario mokes
tis metams $6. nariu vra 95.!

Pelenu dienos maldų melu lūžo sniego užverstas 
ant tuo metu bažnyčioje buvusių daugiau kaip 
nebuvo užmuštas.

Baltimorės kataliku bažnyčių- stogas ir nukrito 
šimto žmonių, daugiausia vaiku, bet nė vienas

Buvo pranešta, kas iš na
rių per dvejus metus iki šiol 
nesumokėjęs nario mokes
tį. Tokių buvo tik keli. ir tai 
jau veik visi persikėlė gy
venti kitur.

lėtų būti kitų miestų pana-1
šūs lietuviu klubai, kur mo-i *• 7 1 
terys net valdybon renka-;
mos.

Klubo patalpos ankštokos! 
ir dėl blogos statybos triukš-į 
mingos. todėl pribrendęs;

WORCESTERIO NAUJIENOS

Pagerbs A. Saulaitj

Kovo 12 d.... . .. . _ , -------------- 1 vai. popiet
įeikalas jas plėsti. Jau yia Maironio parke (52 So. 
nuplikta.-žemės aklj,pas, bet Qujnsigamond Avė., Shrevv- 
statyba vilkmama. o ją vyk- sburv) daromas 
dvti nebūtu sunku, žinant,«/ t ■' mas uoliam

parengi- 
visiinmoninin-

PASKIRTA 3.5 MIL DM

Vokiečiai vėl paskyrė 3.5 
milionus markių nukentėju- 
siems nuo nacių, tai yra apie 
875.000 dolerių, kurie įteik
ti JTO — Tremtinių Komi
sarui.

Pinigai skiriami į specia
lų fondą, iš kurio bus moka
ma tam tikroms tremtinių 
kategorijoms: tiems, kurie 
buvo nacių persekiojami dėl 
tautybės ir kuriems neteko 
jokio atlyginimo iš 11 mil. 
dolerių, skirtų tam pačiam 
tikslui 1960 metais. Ta di
džioji suma yra jau išdalin
ta 12.000 nukentėjusių, ku
rie buvo kilę iš 35 įvairių 
kraštų. Tada buvo duodama 
tik tiems, kurie 1953 metais 
dar buvo tremtiniai. Iš da
bartinės sumos bus mokama 
ir tiems, kurie prieš 1953 m. 
jau nebuvo tremtiniai arba 
kurie tapo tremtiniais po 
1953 metų.

Norintieji šią pašalpą 
gauti turi įrodyti, kad buvo 
areštuoti, buvo kalėjime ar 
KZ, arba kad jie yra žuvu
siojo nuo nacių įpėdiniai.

Kurie tik fiziškai nuo na
cių nukentėjo, neteko svei
katos ar buvo sužaloti, tie 
turi kreiptis į Vakai-ų Vokie
tijos valdžią.

Kurie nori gauti atlygini
mą ir turi į jį teisę (buv. ka
liniai ar pan.), tie turi kreip
tis į JTO — Tremtinių Ko
misarą iki š m. rugsėjo 30 

nežiūrint, jei jų seniau 
vaduoti prašymai buvo at
mesti.

Šiai pašalpai gauti reikia 
vaduoti prašymus:
The Indemnification Section 
JNHCR. Palais dės Natiom 
Geneve, Switzerland

Formas -tokiems prašy 
mams galima gauti ir Balfo 
Centre. 105 Grand St., 
Brooklvn, N. Y. 11211.

Balfo Reikalų Vedėjas

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
49 m. sukakties minėjimą 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkė surengė vasario 4 d. 
Slovakų salėje. Jį atidarė 
pirm. A. Šetikas ir pakvie
tė į garbės prezidiumą E.

; Jurkevičienę iš Toronto ir 
atstovus: savanorių kūrėjų 
—A. Šukį ir St. Ulbiną, uk
rainiečių — adv. B. Dolisz- 

• nį. SLA — A. Ališauską ir 
1 ramovėnų — J. Grigą. Vie- 
; na tuščia kėdė buvo skirta 
: pavergtos Lietuvos savano

riui kūlėjui, kurioje buvo 
padėtas vainikas ir savano
rio kūrėjo Antano Šukio už
degtas Lietuvos laisvės ži
burys. kurį prieš 26 metus 
užpūtė tautų ir visos žmoni
jos laisvės priešai komunis
tai

Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. Salės išpuoši
mas teikė šventadienišką 
nuotaiką.

Pagrindinė kalbėtoja bu
vo Emilija Jurkevičienė, LB 
Kanados krašto valdybos 
sekretorė. Ji perdavė Kraš
to valdybos ir Tautos fondo 
pirmininkų sveikinimus ir 
linkėjimus. Savo kalboje ji 
pabrėžė, kad šiandien, ka
da linkstama "tiesti tiltus“ 
į Rytus, mes ypač privalome 
burtis draugėn ir savo veik
lą stiprinti. To iš mūsų lau
kia ir pavergtoje Lietuvoje 
pasilikę broliai ir sesės. Ji 
kvietė eiti ir į amerikiečių 
organizacijag ir stengtis jas 
mums palankiai nuteikti, su
silaikyti nuo nepagrįstos sa
vųjų organizacijų veiklos 
kritikos.

”Tegu sužiba visų lietu
vių namuose vienybės žibu
riai ir susijungia į krūvą. 
Laisvės varpe, skambink per 
amžius vaikams Lietuvos“, 
šiais žodžiais baigė prele 
gentė savo kalbą. Ji buvo

Buvo pabaltiečių balius

Seniau tie baliai būdavo 
Lietuvių klube Visos trys į 
tautos turėdavo savo pro
gramas. Publika vaišindavo-; 
si prie gėlėmis papuoštų sta-! 
lų. daug moterų pasipuošda-! 
vo tautiniais drabužiais.! 
Žmonių prisirinkdavo dau
giau. negu buvo vietų.

terį velionis dėl to labai sie
lojosi.

Jo žmona Ieva Tamulevi
čiūtė mirė 1955 metais

Juodu užaugino du sūnus: 
dabartini senatorių Vvtauta 

bankininką Joną ir dvi 
.Juzę Belanienę. 
Baningtone. R.

18 metų bū
dama mirė. Taigi velioniuieis jau žymiai daugiau.Sus įlinkimui pasibaigus.i 

visų buvo bendrai užkan
džiauta ir pasidalinta pokal- 
biuos įvairiomis mintimis ir 
sumanymais.

Susirinkimas buvo gyvas 
ir darbingas. Jame gyvai

Bet gudo- <ni dabar sugal
vojo toki balių rengti puoš
niame Amerikos viešbutyje. 
Ten reikia ir vakariniu suk-k’inGc i-a;„ v^nintoU!?Ux?k—•pr°ga’ v j ; Ignui teka daug didelių su- niu. Todėl ir susirinko t^ plojimų.

Klubas, kaip vienintele] Norinčius pagerbime da- krėtimu išgyventi.
stipri lietuvių organizacija.! lyvvauti rengėjai prašo užsi 
turėtų perimti ruošimą Va-1 į’egistruoti iki kovo 1 d. šiuo 
sario 16-sios ir kitų tautinių adresu: P. Molis, 72 Tops- 

field Girele, Shrewsbury.švenčių, kviečiant kalbėto
jus anglų ir lietuvių kalbo-

pasireiškė Akelienė, Blažio- mi?- Tas ?>>*•<!«« ZP?č P™ 
nė, J. Gaidys. .1. Spūdis, V.J?"n,ra<> ^'paz.nd.r.mo su 

Lietuvos praeitimi ir jos lais-

Mass 01545.

Kalvclis ir kiti
Spūdis,

Buvęs

7 metų mergaitė įveikė 

prezidentą

Jean Balukaitė, 7 m am
žiaus, lošdama biliardą, nu 
galėjo Finch kolegijos pre 
zidentą DeMai

Biliardą loštį 
pradėjo, būdama 4 metų am
žiaus savo tėvo biliardinėje.

vinimo reikalais. Tuo pačiu 
būtų vykdomas klubo kons
titucijos 4-tas paragrafas, 
kur sakoma: "Klubas kvie
čia kalbėtojus bent kartą 
per metus arba rengia susi
rinkimus. kurie būtu naudin-

Mirė I. Pigaga

Vasario 12 d. anksti rytą 
mirė vietos Įžymus lietuvis. 
Mas. senatoriaus Vytauto 
Pigagos tėvas Ignas Pigaga. 
76 m. amžiaus.

Velionis Ignas į šį kraštą

Jis paliko liūdinčią vieną 
seserį YVorcestery ir du bro
lius Lietuvoje.

Tarp kitų gražus vainikas 
buvo padėtas prie jo kapo 
šių jo draugų: Kazio Ada- 
mavičiaus, J. Krasinsko. J. 
Pupkos, P. Bernatavičiaus. 
A. Kramiliaus, J Jasiuko- 
nio. A. Žvaliausko. A. Aliu
ko. V Tamulevičiaus, E. 
Sinkevičiaus. J. Sinkevi
čiaus, P. K:aunelio ir P. 
Miškinio.

viršūnes
Luckienė

DVI VERTINGOS

DOVANOS

Jas šiomis dienomis mūsų

Ukrainiečių vardu susirin 
kusius pasveikino adv. Ben. 
Doliszny

Priimtoj rezoliucijoj, ku
ri pasiųsta Kanados ministe- 
riui pirmininkui, reikalauja
ma Lietuvai laisvės.

Meninę programą atliko 
Hamiltono Aušros Vartų pa-

visuomenei davė Juozas Ka-! lapijos choras, kuriam va 
dovauia muzikas A. Paulio- 
nis. Akomponavo hamilto-

poeius. Tai didelio formato. 
719 puslapių gražiai išleista 
su daugybe nuotraukų Bro
niaus Kviklio redaguota

nietė M. Klevaite. Choras 
susilaukė didžiausių ovaci 
jų. Pažymėtina, kad choras

gi lietuviams,ir lietuvių tau-] atvyko 1909 m. 18 metų am 
Marcą (50:42). tai“. Deja. kažin ar net se-i žiaus žvalus jaunuolis, čia 
lošti Balukaitė nieji klubo nariai tai prisi-į kovodamas dėl geresnio

Mielas drauge, ilsėkis ra- MŪSŲ LIETUVA. Tai tre- neėmė atlyginimo, pasiten

mena.

BROCKTON, MASS.
I

Sandaros klubas minės 

nepriklausomybės sukaktį

Sandaros klubas kitą sek
madienį, vasario 26 d. 2 vai. 
popiet rengia banketą, ku
riame bus paminėta ir Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo 49 me
tų sukaktis.

Valdyba kviečia visus ko 
gausiau dalyvauti.

J. Saulėnas

MIAMI, FLA.

Lietuvių muzika 

Bayfronto parke

Vasario 15 d. vakare Bay-

ger<
duonos kąsnio, jis savo ga
bumais pasiekė tiek, kad ta
po dviejų maisto krautuvių 
savininku. Bet surado jis 
laiko ir įvairiose organizaci
jose uoliai dirbti jų vadovy
bėse. Be kitų draugijų, jis

miai šv. Jono kapų juodoje 
žemėje.

J. Krasinskas

HARTFORD, CONN. 

Turėjome gražų koncertą

čias tomas, kuriame aprašo
mos Šiaulių apskrities lyti
nės dalies ir Sūduvos (Su
valkijoj miestai ir mieste
liai. Atskiro tomo kaina $15, 
o visu ketui iii — $40. Leidė
jo adresas: 361 Broadvvay. 
So. Boston, Mass. 02127.

* »A

P. ŠIMKAUS ĮPĖDINIŲ 

DĖMESIUI

Praeitų metų spalio mėn. 
Nevv Yorko valstybėje mirė 
Petras Šimkus, 70 metų am
žiaus, Petro ir Onos Deva- 
liūtės sūnus, nevedęs. Paliko 
kelias dešimtis tūkstančių 
dolerių. Sakoma, turėjęs du 
broliu, kurių vienas gyvenęs 
Chicagoje. o kitas Lietuvo
je, bet velionį pažinusieji to 
tikrai nežino. Gali būti, kad 
yra ir daugiau brolių ir sese
rų. Velionio giminės arba 
juos žinantieji malonėkite 
rašyti Lietuvos Generali
niam Konsulatui Nevv Yor
ke:

Consulate General of Li
thuania
41 West 82nd Street
New York, N.Y 10024

kino mažiausių kelionės iš
laidų grąžinimu.

Rengėjai dirigentui A 
Paulioniui ir paskaitininkei 
E. Jurkevičienei įteikė gėlii 

Minėjimą reikia laikyti 
labai pavykusiu. Salėje trū 
ko visiems vietos patogiai 
susėsti. Minėjimo pasiseki 
mui daug prisidėjo Hamilto
no choro ir populiarios vi-

Sausio 21 d. turėjom pro- 
buvo Sandaros 16 kuopos! g0? išgirsti dainuojant mū-
iždininkas. Jis buvo dosnus! «•« ižvmuji tenorą Stasi Ba- , . . . . . . „ T ,
Lietuvos laisvinimo ir ki-! ra iš Chicagos ir Aido'cho- Vaičiulaičio padavimai — suome ninmkes E Jurkevi 

_  “ k . 4 ... _____  _ ___ __ I rl*al vvovimac

Antroji dovana —Antano

vasario i o o. vakare nay- . ~ t ; ; " ių i» vinv<^ « čienės dalvvavima*fronto naike viešo koncerto';tlems naudingiems darbams.! rą. kuriam, vadovauja Jurgis GLUOSNIŲ DAINA, 126 Pienes naiyvavimas. 
1 . . _ . _ I t- _  ________ , , • -z, X.- «« T minpnmn hiivf

programoje buvo Lietuvių 
rapsodija. Be to, dūdų or
kestras grojo Valeikos Pava
sario aikus. Buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos him
nai, solistei Anitai Karns 
dalyvaujant.

Į minėjimą buvo atvykę 
meistriškai parašytų kuri- Staškevočiai iš Port Colbor- 
niu kurie idomūs jauniems ne?- D- Legrukas ir V. Kaže- 
ir seniems.' Iliustravo Te- Hamiltono ir jau

nosios kartos veikli atstovė 
G. Rimkūnaitė iš Toronto.

Po pirmojo pasaulinio ka-; Pctkaitis. Jiems akompona- psl., kaina $2.50. čia yra 12 
ro vehonis buvo nuvykęs ap- vo Vytautas Marijošius. 
lankyti savo gimtojo Žiūriu Publikos buvo pilna Lie- 
kaimo. Marcinkonių valse, tuvių Piliečių klubo salė.
Tas gražusis Dzūkijos kam-'. Koncertą sumose šeštadie- lesforas Valius. Knyga yra 
pelis tada buvo lenkų užim-Į ninės mokyklos tėvų komi- gaunama ir Keleivio admi 
tas, todėl sugrįžęs į Worces- tetas. ! nistracijoje. J. šarapnickas

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

Širdies priepuoliai- Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 
jai įvadą — garsus širdies li
gų specialistas dr. Paul 
White. Knygoje aiškinama, 

1 kaip gali pramatyti savo šir
dies priepuolį ir jo išvengti.

Kaina $3.75.

.ii • *# •**<• t



Puslapis ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 8. 1967 m. vasario 22 d.

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

JAUNOSIOS KARTOS

KELIAMI RŪPESČIAI

Mums reikia butų. 

o ne biurokratu

Kaip Rusijos, taip ir Lie- 
jaunosios tuvos suvalstybintą prekybą 

tvarkantieji biurokratai vis 
dar nesuranda "vabalo". į 
kliudančio vadinamosios so
cialistinės prekybos sklan-

... ... j dumui. Rvžosi ieškoti kliu-\ ienas tų rūpesčių svai-s- tie. irį.ėj 2alv05e. Sa. 
tytojas (Literatūroj ir Me< ko#i negalj luį,.asti. ko tie

pirkėjai nori ir ko jiems rei
kia. štai kaip tie biurokratai 
samprotauja:

"Kodėl pirkėjas ne visada

Rūpesčiai dėl 
kartos Lietuvoje labai pana
šūs Į tokius rūpesčius ir ki
tuose, ne kt munistų valdo
muose kraštuose.

Petingo vaizdas — kariai tyčiojasi iš sunk\ežimiu va
žiuojančiu "revoliucijos priešininku".ne. 1967. nr. 3) atradęs laik

raščiuose nuomonę, kad 
"skepticizmas, apėmęs žy 
mią anglų jaunimo dali. 
bvtliu atsiradimas ir kiti lau-

š puolia i vra ne kasi rar-da paiduotu\ėje iesko- 
įsitenkinimo' ma P’-'^kę? Dažnai todėl.

nežinoma pirkėjų

kiniai
kita. kaip liepa 
esama padėtimi, 
kovos už savo individualybę 
išdava *. Žinoma, esą. "tai 
kapitalistinio pasaulio jau
nimo problemos". Vadina
majame socialistiniame pa
saulyje to lyg ir neturėtų bū
ti. nes ten gi jaunimo auklė
jimas nuo septynerių metų 
amžiaus ar net anksčiau 
vyksta komunistų partijos 
kruopščiai nustatyta link
me : per spaliukų, pionierių, 
komjaunuolių gretas jauni- neseniai paskirtas 
mas vedamas tiesiausiu ke- junginio

kad nežinoma pirkėjų pa
klausa. Prekybininkai ir 
pramonininkai nepakanka
mai tiria paklausą ne todėl, 
kad nenori, bet todėl, kad 
nemoka". — Tokiais i Vil
nių iš Maskvos ataidėjusiais 
žodžiais toks Gintautas Sus
lavičius per Mokslo ir Tech
nikos žurnalą (1966.nr. 121 
paaiškino, kodėl jis gavo 
naują tarnybą.

Girtautas Buslavičius yra 
\ įsasą- 

gyventojų paklau- 
liu komunistų partiją, kuri sos plataus vartojimo pre- 
ppr ’-elioliką vaikystės ir kėms n prekybos konjunk- 
jtun metu kruopščiai ' tūros mokslinio tvrimo ins- 
stengiasi kiek nam duoti tituto Lietuvos filialo“ di- 
’• suplanuota individualv-i rektorium Atseit. Maskvos

žmogaus
Anapus uždangos

Vilniaus dienų prisiminimai 
S. GRIEŽĖ 

(Tęsinys)

tojams didžiuosiuose rū
muose. Basanavičiaus gat
vės 10 nr.. apie 10 vai. pasi
rodė pirmieji išlaisvintieji 
kaliniai. Kaip taisyklė, visi 
trumpai nukirpti, visi su
menkę. išblyškę. Kuriam te-

.... . . ko ilgiau iškalėti, labiau iš-,atsišaukimų į krašto ©Ten- ; t,. )iau kal4j darj 
tojus laikytis tvarkos ir ęiz- Rieį ga Bet tai nebuvo | 
ti prie kasdieniniu savo dar

RENKASI BUVĘ 

KALINIAI

Kaip jau žinome, laikino
ji Lietuvos vyriausybė, vos 
tik išlaisvinus partizanams 
Kauną, paskelbė per radiją

be ir padėti..C X —

Tačiau. "Kaip 
keista ir apmaudu".

biurokratai Įsitaisė naują il- 
gavarde Įstaigą prekybos

ir itaisė tos istai- 
— kai- gos skyrių Vilniuje. Paskyrė 

ba tų rūpesčių svarstytojas. direktorių ir. kol kas dešim- 
—"nuo abejingumo gyveni- ti tarnautoju, kurie, pagal 
mui bacilų neapdrausta ir Maskvoj apgalvotas instruk- 
mūsų jaunimo dalis, kuri1 ei jas, tyrinės, ko Lietuvos 
lengviau pasiduos nerūpės- žmonės norėtu pirkti... 
tingumui, svaigiam džazoj g. Buslavičiaus paaiš- 
ritmui. o ne susimąstys apie, kinimų matyti, kad bus su
gavo pašaukimą, apie vietą' rengtas platus pirkėjų ap- 
gyvenime. apie kartos atsa- klausinėjimas (kalba net a- 
komybę.“ į pie anketą!), kuriuo "bus

išaiškinta paklausos kitimo 
ir vystymosi tendencijos, gy- 

tai tėvai vaikų auklejime ventojų požiūris i prekių 
vaidina lemiamą reikšmę.'kokybę, apdailą, asortimen- 
Jie ir privalėtų atsakyti už. ta... Prekybinėse organiza- 
vaiku poelgius. Tačiau šian- cDose įmonėse organizuo-
dien tos pilnos atsakomybės P1™5 »ak,aus«? * konjunk- 
, , . ., , . * . turos tvrimo tamvbos. Jos
kartais pareikalauti sunku, tj,= realizuota nepatenkin- 
nes (laugur' ųe seimų dirba ,a p. besiformuojančią gy- 
abu tėvai, ir vaikai palieka- ventojų paklausą, analizuos 
mi atsitiktinom auklėm arba paklausos patenkinimo laip

sni. prekių apyvartą ir pre
kių atsargų struktūrą bei

bu. Įstaigos ir Įmonės para-, 
gintos tęsti darbą nepriklau
somybės laikais nustatyta 
tvarka. Visi buvę tarnauto-

taisyk’ė. o greičiau atsitikti
numas.

Va. A.G. areštuotas vie
nas iš pirmųjų su Ona Šim-

Vėliau pasakojo, kad 
kankinimai tęsdavosi valan
dom specialioje belangėje
kameioje, kuli nuo korido- Yra susidariusios grupės, kurios vyksta j Lietuvą
l iaus )uv o už ai omą dvigu- metaį, birželio 7. liepos 13 ir rugpiūčio 2 dienomis 
bom durim, apmuštom vai
loku ar kažkuria kita garsą Jei kas norėtų prisijungti prie šių grupių, patartina regist- 
sugeriantia medžiaga. ruotis iš anksto, nes grupių dydis yra ribotas. Gyvenantieji

Be švitinimo Į veidą nepa- Kanadoje taip pat gali su šiomis grupėmis keliauti, 
prastai stipriom lempom ir 
surištom rankom kabinėji-i
mų palubėje ant kablio iki savo gimines iš 
nualpimo, buvo gal pats 
žiauriausias savo padari
niais kankinimų numeris — 
tai ilgas suolas, kuris buvo 
naudojamas visokiem muši
mo numeriam atlikti.

Paguldo kniubščią pasuo
lėje pririštom rankom, pri-į 
riša kojas, apkloja šlapiais 
maišais, uždeda lentą nuo 
pat sprando iki kulnų ir ima 
tvoti kuolais. Kančia neišpa
sakyta: regis visi kaulai 
sproginėja, kremzlės nuo jų 
atšoka. Netekusi sąmonės a- 
pipila vandeniu ir palieka, i 
Atsitokėjusi vėl ima tardyti 
ir reikalauti prisipažinimų 
ir kitų Įdavimo. Neišgavę ko 
nori. vėl guldo, bet jau taip. 
kad suolo galas remtųsi po 
krūtinės ląsta. Rankos priri- j 
šamos prie sprando. Tokiu; 
būdu kūnas nuo kiūtinės pa-' 
kimba perlaužtas ant suolo, 
galo, spaudžia vidurius, 
kraujas suteka i nusvirusią 
galvą. Pradžioje ima sping- 
ti ausyse, bet greitai apkurs
ti, ir akys sutemsta, imi dusti 
ir tik nori kuo greičiau nu-, 
mirti.

Bet ir dabar tarybiniai

Ekskursija į Lietuvą
siais

Taip pat galite atsikviesti i svečiu* 

gimines iš Lietuvos.

Dokumentų paruošimo ir ekskursijos reikalu kreipti* į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

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

.. ..a. .. .......... ■ ..»
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LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Repriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernu sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

N.L. dabar pradeda duoti pranešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir jeie Lietuvių Dieną.

A d r e s a s:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal. Canada.

bebūtu reikai-

Kita? rašo: "Tėvai ir

tiesiog gatvėje.*

Kiti primena, kad gi "mo
kykla mokiniui antrieji na
mai, mokytojai — antrieji

apimti."
Taip būsią ekonomiškai 

pagristi pramonei pateikia-

jai paraginti grįžti prie sa- ku\ iene tuo pačiu metu ir is-! , . i -• i
Jeigu ku- vežtas iš įstaigos dienos me-? pliauska, ir \el krečia kuo- 

tu (vienintelis mūsų Įstaigo- lais sąnariu
je buvo tok? atsitikimas, ku-

inkvizitoriai nepaleidžia:
vėl maišai ant apatinės kū- f 1 • įsvaibios knygos

vo senų pareigų, 
rios Įmonės ar Įstaigos virsi-1 
ninko nebūtų dėl buvusių a-i 
ręstų ar trėmimų, jo vietą 
laikinai užima padėjėjas, o' 
nesant ir jo, sekantis pagal 
užimamą vietą buvęs parei
gūnas.

Tokiu būdu jau pirmomis 
dienomis Įstaigos atsikūrė, ir j 
darbas pradėjo judėti. Tie
sa. pirmomis dienomis susi- 
būriavę daugiau dalinosi ne
senos praeities išgyvenimais
negu dirbo, bet netrukus Įsi-! pro laiptu?, pamatė lipanti 
siūbavo ir labai greitai Įėjo; aukštyn A.G., kurio išorė ją 
Į normalią darbo vagą. į taip sukrėtė, kad apsisukusi 

Ketvirtadieni susirinkus pasileido risčia ir tiesiai pas 
Mokesčių inspekcijų tarnau- mane.

Išeinu ; asižiūrėti. kas gi 
atsitiko, r pamatau tikrai 
sukrečianti vaizdą. Abiem 

valios, tai! rankom i.-it ėręs turėklių, 
kurie i aukštyn km-ia žmogus, o vi- 

sas kūnas _ i Ina to žodžio 
prasme, kreta, šoka, lyg vi
suose jo >anariuose būtų 
spyruoklė''. Akys išsprogę. 
žvilgsnis klaikus, pilnas kan
čios. Dar jam likę trys ketu
ri laiptai. Bandau padėti, 
bet jis. nepaleisdamas turėk

Mūsų čia minimam kali-
Gavome šias knygas:

ri anksčiau jau esu minėjęs), rįui nuo šių kankinimų, be 
labai tnimoa kita ko. sutino inkstai, apti- Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00
o žmogų per ------- ------- .
laiką sulamdė neatpažįsta- no takai, ii ištisas paras ne- .... -. . .
mai j galėdavo nuleisti šlapumo, antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00

Apie ouriaudienį persi-' Tokiu būdu. be anų visų į Perkant abi dalis kaina tik ....................................... $6.50
gandusi iouola mano kam-; kankinimų. prisidėjo dar į Prof. P. PaKarKlio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo-
barin mašininkė, klykdama: vįena Kanš^a nuo or^a_l 17b psl., Kaina..................................................... . $2.00

mzmo apnuodijimo. Dan \ičio Magiškuoju kilimu i Vilnių, 330 Dusla-
Nors ir visaip kankintas, Dju

žmogus nepalūžo dvasia ir. į
— Jėzau, 

protėjęs!..
Marija! . G. iš-

laba; Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ...............  $3.00t1 nt" Buvo isėvisi mergina kaž-! kaip mat0me. dar negalėda-i? T • i, a -i «• ........

irnais ko koridoriun ir. praeidama: mas nei vieno laisvo žings-| trank Lavmsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau

turėtu bent kiek 
balsuočiau už tokius 
prižadėtų išvaikyti visas tas 
ilgavardes "prekybos tvar
kymo’* Įstaigas ir prižadėtų 
mūsų vardu garsiai pasaky
ti, kad mums reikia batų. 
o ne biurokratų!“..

Bet, viešpataujant Lietu-

nio žengti, atėjo bent pasi-Į
guosti buvusiems bendra- buvo $6.00. o dabar tik.................................................$2.00
darbiams. kad nepalūžo, ir Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
pasidžiaugti vėl bešvintan-' Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
čia kraštui laisvės aušra. i 15 puslapiai, kaina........................................................$1.00

Taip tada mes visi tikėjo-į Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
me, kad vėl būsime laisvi i 70 puslapių, kaina .......................................................  $1.00
laisvoje savo žemėje.

(Bus daugiau).
1
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PIGIOS, ĮDOMIOS

tėvai". Bet čia pat aiškėja, mieji plataus vartojimo pre- 
kad mokykla nepajėgia savo kių užsakymai... 
uždavinių atlikti, tarp ko ki- Rusijoj jau beveik neliko, 
ta. ir dėl biurokratinių rei- bet Lietuvoje tebėra dar ga- 
kalavimų. Sako, "mokyto- na daug atsimenančių kitoki 
jams kliudo toks atgyvenęs paklausų tyrimo būdą. Atsi-
ir neigiamas reiškinys, kaip mena, kad parduotuvių ”an-i to trūkstamų prekių gamini-į kančio aukštesnio laipto ir 

rudavo tik vienas' ir tiekimo, Vilniuje, ša-į kažka nori pasakyti, bet nei

Keleivio prenumerata - gera
i

dovana visokiomis progomis!
voje rusiškai bolševikinei 
"demokratijai*4, šitaip valia' lio. slenka rankas vieną pas
tik pasvajoti, bet nėra valiosi kui kitą aukštyn, vis bando 
padaryti. Todėl, vietoj grei-; pastatyti vieną koją ant se-

’procentomanija“. Ta mo- ketose“ būdav 
kykla. kurioje pažangumo klausimas. — "kuo galime 
vidumis didžiausias, antra- patarnauti?" Ir patarnauda- 
mečių nėra, dažnai skaitoma vo. O jei ne. tai pirkėjas ei- 
pažangiausia. besivadovau- davo kiton parduotuvėn. Po 
jančia naujausiais meto- keleto dienų ir pirmoji jau 
dais“. O tie metodai, pasiro- turėdavo tą prekę, kuria dėl 
do, — statyk gerus pažy- neapdairumo buvo neapsi- 
mius net ir nieko nemokan- rūpinusi. O jei neskubėdavo 
tiems, ir nebus antramečių... ar neįstengdavo susitvarky- 
Esą. "iš tikrųjų, ką daryti ti, tai jos dienos būdavo su- 
mokytojui. iš kurio reikalau-. skaitytos, nes pas pirklius, 
jam. kad klasė mokslo me- nemokančius be anketų ap- 
tu LJgtn be dvejetų, kad čiuopti pirkėjų paklausos, 
r 'ū. nė vir” > antrame- maža kas teužeidinėdavo.. 
čio?“ Dabar, kai ateinanti kovo

mėnesį Lietuvoj visi priva- 
Ryskiausiai pasisakė prof lės "rinkti valdžią4*, toki pa- 

V. Ruokis: "Dabar mokslo klausų t’rir.ėjimai gundys 
upė pasidarė plati, bet negi- dažną pasvajoti: "kad taip 
Ii. Pasiraitvk kelnes ir per- būtų galima pasirinkti pati-

lia minėtojo instituto filialo 
dar "numatyta sukurti kon
sultacinę tarnybą, kurioje... 
svarstys filialo paruostas 
konjunktūros apžvalgas bei 
kitą tvrimo medžiagą, o taip mas sukančia? 
pat pasiūlymus dėl moksli- lis. Pag 
nio tyrimo darbo planų*4.. > pastangom užlipęs ir čia pat 

Atseit, kadangi pirkėjai koridoriuje ant suolo kiek 
parduotuvėse neranda ieš- ’ pasėdėjęs ir pasilsėjęs, tokia 
komų prekių, tai steigiama pat 
tarnyba, kuri svarstys pasiū- iia: 
lymus, pagal kokį planą 
moksliškai tirti, kodėl ne
randa... Tai vienas iš būdin-

brisi.“
(Elta)

kimu? deputatus ir kad tie 
deputatai paskui iš tikrųjų

vieno ištiš- skiemens iš kar
to neįstengia ištarti. Dabar 
matau, kad ne tik jo sąna
riai. bet ir viduriai šokinėja 
ir net kiekvienas atsikvėpi-

Derliaus vainikas. J. Mi-
kuckio eilėraščių rinkinys. 
359 psl-, kaina $2.50.

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

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš

Ką dovanoti?

1 kdids d h*
didžiausiom I nepriHau?omybė5 kovų, 37f 

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

\vel bolševikinės santvarkos 
kapotine šnekta prata- satyra, 71 psl., kaina $1.00

Per giedra j audrą. Mvko- 
— Ne-zzz-mmoo-nnnn-ss- lo Vaitkaus 1909-1918 m. 

kkk-aaa-i. kankino.. Mmm_j atsiminimų IV tomas. 272 
uuu-sss-ė... Į pg]., kaina kietais viršeliais

giausių pavyzdžių, kaip Lie- Nebuvo jis išprotėjęs, tik 53 75 mjnkštais — $2.50. 
tuvą užgrobusi Rusijos ko- baisiai sulamdytas. Labai
munistų parti.įa ir valdžia buvo sudaužyti pagrindiniai i Inicialą^po tiltu, A- Tūlio 
"didžiai atsidėjusi rūpinasi nugarkaulio, strėnų ir kelių novelės, 156 psl., kaina kie- 
Lietuvos darbo žmonių bui- sąnariai ir, žinoma, vidaus j tais viršeliais $2.50, minkš-l 
ties gerinimu.44 organai, ypač inkstai ir jek-Į *ais $1-90. J

(Elta) nos. 1 ėoeoBoeoooeceoeoeeeeoooooo

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą 
ai Keleivio administracijo- 

■e galite gauti šias tinkamas 
knygas:

"Lithuania land of he-: 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J- B. 
Končius, iliustruota. 211 
psl.. kaina kietai* viršeliai* 
$.4.00. minkštai* $3.00.

POPULAR LITHUANl- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužva*dienė. kaina $2.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A* 
MERIKOJE, St. Michelso- 

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

DOVANA MUSŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 
"BALTOSIOS PELYTES 
KELIONĖ I MĖNULI“.

Jo* kaina $1.50 Pasku- 
bėkit pradžiuginti savo vai
kus. nupirkite jiem* tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
Įstaigoje-

I
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— Maiki. ar tu žinai ką 
nors apie darbininkų uni
jas?

tėve, nes jie neorganizuoti 
ir nesąmoningi. Užtaigi pa-

unijos?

testavo. Kompanija atsakė 
boikotu — išmetė juos iš 
darbo; jie buvo neorgani
zuoti. unijos neturėjo ir ne
žinojo, ką daryti. Pagaliau 
kompanija išmetė juos ir is 
savo namukų.

— Ar tai jie nežinojo, 
kur teisybės ieškoti?t
; — Nebuvo kui- jos ieškoti 
Kol jie buvo neorganizuoti, 
tai ir valdžia padėdavo ka
pitalistams juos išnaudoti, 
policija juos areštuodavo, o 
teismai bausdavo. Jeigu po
licijos nepakakdavo, tai gu
bernatoriai pašaukdavo mi
liciją, vietinę kariuomenę, 
kuri earbininkus apmušda
vo, o kartais ir šaudydavo. 
Tačiau Pullmano darbinin
kus užsistojo geležinkeliečių 
unija ir paskelbė Pullmanui 
boikotą. Nei vienas trauki
nys negalėjo pajudėti, jei 
prie jo buvo prikabintas 
’pulimanas“. Geležinkeliai 
tapo suparaližuoti. Tam 
streikui vadovavo socialistai 
Debsas, dėl to valdžia ji a- 
reštavo ir teismas ji nuteisė 
kalėti.

— Tai kodėl dabar val
džia tokia gera darbinin
kams?

— Todėl. tėve. kad dabai 
darbininkai yra organizuoti, 
visų pirma įsikūrė Darbo 
Karžygių organizacija. Pas
kui atsirado Amerikos Dar
bo Federacija, trumpai rašo
ma Al L. Dar vėliau susidarė 
vadinamoji CIO unijų są
junga. Galų gale šitos dvi 
organizacijos susivienijo, su
jungdamos po viena AFL- 
CIO vėliava 17 milionų dar
bininkų. Be to, yra dar 13 
nepriklausomų unijų, kurios 
turi apie 4 milionus narių.

visi tie žmonės turi balsa
vimo teisę. tėve. Renkant

AUKOS MAIKI UI IR 

TĖVUI

MŪSŲ AUTOMOBILIAI 

NEBUS SAUGŪS

Kol jaunas adv. Nader 
neišleido knygos, kurioje y- 
ra nurodyta, kaip nesaugūs 
yra gaminami automobiliai, 
visi buvo ramūs. Tik po to 
pačios bendrovės ėmė skelb
ti, kad šimtai tūkstančių au-

J. Krukonis, Paterson, N.
J. — $12.50.

Po $10: J. Dereškevičius.
N Y., N.Y., ir L. V. Sąjungos 
Bostono skyrius.

Jo 35; J. Balnionis. Chi- 
cago, Ilk, Kalinauskas, Phi- tomobilių yra su trūkumai 
la., Pa.. J. Komar, E. Dėt- ir kvietė jų savininkus juo
roit, Mich.. P. Pilka, S. Bos
ton. Mass.. B. Simanavičius. 
Providence, R.I

P. Ekelevičius, Newark. 
N.J., $4.50.

Po $4: J. Palazie, Wap- 
ping. Conn., S. J. Juška, 
Powkatuck, Conn., Pachel- 
gauskas. Alethuen, Mass., J 
l'amulaitis. W. Lynn, Mass.. 
S. Taurinskas. S. Woodslee. 
Ont., A. Kowatschewskv.

vežti pataisyti. Tada ir kon
gresas susirūpino automobi
lių saugumu ir pavedė susi
siekimo saugumo Įstaigai iš
leisti atitinkamas taisykles.

Paskelbus jų projektą, ki
lo sąmyšis fabrikantų tarpe: 
esą. tokių reikalavimų nega
lima įvykdyti, dėl jų nuken
tės automobilių pramonė ii 
tt. Taisyklės buvo "suminkš
tintos ", nors fabrikantai ir

Anglikonu bažnyčios kunigas Charles Davis, kuris per
nai susituokė su amerikiete iš Farmingdale, N.Y., ir 
atsisakė būti kunigu.

taulio darbininkams reika 
O kodėl tėvui parūpo ringą vienybė ir susiprati

mas..
— Girdėjau, kad jos pra- — Tai tu rokuoji, kad tas 

dėjo tarp savęs faituotis. Reutheris galės toki stebuk- 
kaip Čainijos komunistai, lų padaryti?
tai noriu žinoti, dėl ko jos — Aš nemanau, tėve, kac. 
pešasi. i jis galėtų tai padaryti tuo-

— Unijos nesipeša, tėve. j jau, bet iš jo kalbų matyti jIr
tik Darbo Federacijos iri kad jis nori pakreipti Ame Į ...
CIO vadai nesusitaiko. į Akos unijas Į socialistini ke-! balsuoja ir jų mo-

i terys. Štai. teve, kodėl dabar 
. valdžia vra tokia gera dar-

Brony, N. Y., A. Juškevičius? džl« i’urikauJa 
vV. Cheshire, Ct, A. Lapash. Susisiekimo saugumo vir- 
Far Rock Way, N.Y., F. Ur- šininko dr. Haddono pade 
ban, Brooklyn, N.Y.. P.'jėjas Stieglitz tas taisykles
Kunza. Veidun, Canada.. P. suniekino, todėl atsisakė iš 
Vaičiūnas. Brockton. Mass. i pareigų. Ir minėtas Nader 
ir V. Kiklevich, Tupper La- pareiškė, kad jos nėra pa
že, N Y. kankamos, kad tai nereika-

, e . . T , lingas nusileidimas fabri-J. Sutkaitis, Long Beach, _
Calif., $3.50. i kantams-

Šen. Ribicoff. kuris yra 
labai susiiūpinęs susisieki 
mo saugumu, žada vykdyt 
viešą apklausinėjimą šitam

Supinsky, Shadyside, O- reikalui išaiškinti, 
hio, $2.50.’ i

Po $2: P. Aukštikalnis.
Pontiac. Mich., R čenkus.
W. Hazleton, Pa.. A. Poš
kus. Rochester. N.Y.. A. W.
Januškis, Stoughton, Mass..
A. White, Kevvance, IIL. T.
Kovalskis, Summerdale, A- 
la., C Stankevičius. Cudd.

Po 33: A. 
Giigalis. abu
m.

Blasky ir J. 
iš Chicagos,

VIETNAME NETEKOME

1.750 LĖKTUVŲ

ap-
da-

— O ko jiems trūksta?! 
Juk jie gauna po $75,000 pė
dės ant metų, kaip kokie ka
pitalistai. tai jau geriau ne
gali būt.

— Ne dėl to jie ginčijasi.
tėve.

— O dėl ko?
— Dėl politikos. Dabai 

AFL-C1O pirmininkas Mea 
ny yra atžągareiviškų pa 
žiūrų žmogus ir remia Viet 
namo karą, o vicepirminin 
kas Reuther yra socialistinb 
nusistatymo ir karui priešin 
gas. Tai yra viena priežas 
tis. dėl ko jie nesutinka. Ki 
ta priežastis yra ta. kač 
Reutheris rori reformuoti vi 
są AFL-CIO organizaciją 
pastatyti ją tarptautinio uni 
jizmo pamatais ir užmegzt : 
ryšius su laisvojo pasauln 
darbininkų organizacijom

—- O kam to reikia?
— Tai yra svarbus tiks ! 

las. tėve. Susivieniję pašau 
lio darbininkai galėtų ap
saugoti žmoniją nuo brolžu- 
dingu karų.

— Nedaryk fonių. Maiki 
Va. šventas tėvas negali su
stabdyti Vietnamo bombar
davimo. o kaip jau darbinin
kai galėtų tą padaryti?

— Tėve, "šventas tėvas" 
yra tik kūdikis prieš darbi 
ninku galybę.

— Eik jau. eik.
— Nesijuok, tėve. Tik pa

galvok, kas atsitiktų, jei dar
bininkai paskelbtų visuotini 
streiką? Kas gamintų gik- 
lus ir amuniciją, kas šitą me
džiagą pristatytų i karo lau-

Ale pasakvk, kam tt | ? ai7^ia -vra L°*ia Sera 
darbininkams reikia? i “™kam.5- Kiekvienam po- 

jr , litikieriui į-ūpi darbininkų 
balsai, nes be tų balsų jis 

Cigarus rūko. armabiliais| nepatektų į valdžią. Gerin- 
ažinėja, geriausius stoikus į ,annesi darbininkams, jis 

valgo.' tai' ko daugiau rei- padarė visokių įstatymų dar- Rosemont. Que
o bininku naudai. Pripažino T, _A cMa. ? - - . . . Po $l.o0:

— Tėve. jeigu uniju ne-j -elsę organizuotis, streikuo-
būtų. iie tokio gyveninio ne Į '-*• Pūtuoti ir beveik kas- 
urėtu. Seniau jie dirbo daut met nus^ato 'is aukstesnj al- 

ir bedirbdami da\ minimumą. Turėdami to- 
avo darbda į ;ia J'ėga’ darbininkai galėtų 

- rastatvti ir savo vyriausybę 
išmidvt-- S Washingtor.e. Bet jie nesu- 

dpranta ir balsuoja vis už 
lemokratus ir respubliko-

unijų
Amerikos darbininkai 
unijų turi gerą gyvenimą

-unkiau
įsiskolindavo
vi a m s.

— Čia tai jau 
pasaka, Maiki.

— Seniau taip būdavo 
ėve. Dėl to 1894 metais Chi 
cagoje buvo kilęs garsu.- ; 

i Pullmano darbininku strei :
; kas. '

— O kas jis per vienas ta; į 
į Pulimanas?
‘ — Pullmanas tai milio-

rieriaus vardas, tėve. Tokit 
.ardu jisai pavadino ir sa- j 
:o miesteli bei fabriką ša- ■

: ia Chicagos. Tame fabrike! —

Pentagonas (krašto 
saugos ministerija) tik 
bar paskelbė, ka dper 5 me- 

. t tus iki 1966 m. gruodžio 31
n?'rF’T,vfniOn-1SL Chlca£°' d Vietname netekta 1,750 
Bk P. J. Lkele\ich, Nevvark. jvajrip lėktuvų (tame skai- 
N.J., Macvs ir Muzikerich. į.juje 630 helikopterių). Ži- 
Manche^ter Conn., A. Mat- noma daugiausia numušta 
jo>ka. Doichester. Mass., I. mūšiuose, bet netekta ir dėl 
L įbanavicius, Pittsburgh. nelaimingųatsitikimų ore, 

o, be to, priešas yra sunaiki-

Dvi poros: viršuje Floridos gubernatorius Claude Kirk. 
kuris susituokė su braziliete Erika Mattfeld, apačioje 
filmu gamintojas l’at Curtis, kuris vasario 14 d. Pary
žiuje vedė aktorę Raųuel Welcb.

h
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Pa.,M Treinauskas. Cleve- 
land, Ohio. P. Juška, Det- 
roit. Mich.. E. Cecilio, St. 
Petersburg. Fla.. J. Durick. 
Saginavv, Mich., ir Mitchell.

nęs kiek lėktuvų ir aerodro
muose.

Atsiminkime, kad per II- 
rąji pasaulini karą JAV ne
teko 43,581 lėktuvo (iš jų 
23.000 mūšiuose), Korėjos 
kare 2.347 lėktuvų (iš jų

Jau baigiamas parduoti

1967 METŲ "KELEIVIO*

8. Cibulskis,
Stamford, Conn., M Wikis.
Hamilton. Ont., ir P. Bačins- mūšiuose 1.466). 
kas, Memt. Ont. Dabar vienas modernus

Po $1: J. S. Passick, Ho- laivyno Intruder tipo lėktų 
quian. Wisc.. D. Evans, vas, kuris gali pakelti 7 to
Rockf urd. IIL. S. Mikelionis. nas bombų ir jas nunešti 
Du Bois, Pa.. A. Bujavičius. greičiau ir toliau negu kiti

KALENDORIUS

tus. kurie gina išnaudojime 
santvarką. Todėl Reutheris 
r nori AFL-CIO darbininkų 

sąjungą reformuoti. Bet jos 
! prezidentas Meany jam 

^riešingas. ir dėl to prasidė
jo aštrūs ginčai. Bet aš tikiu 
kad Reutheris kovą laimės 
ir pakreips organizaciją Į
kairę.I

Olrait, Maiki, tu ti- 
o aš sukalbėsiu rožan-įsai statė miegamuosius va- j kėk. 

r o rus geležinkeliams. Tie i čių, kad visiems būtų gerai, 
agonai ir šiandien yra vadi

nami "pullmanais“. kaip 
Fordo automobiliai — "for- 
dais“.

—Nu, tai kas buvo?
— I’ulimano kompanija 

oastatė tenai savo darbinin
kams ir gyvenamųjų namų

— Tai gera klumpanija,
Maiki.

— Bet darbininkai turėjo 
mokėti kompanijai gana 
aukštą nuomą už tuos na
mukus: be to, turėjo mokėti

ką? Pagaliau, juk ir karei- jai ir už vandeni, ir už gazą. 
viai yra darbininkai. Kas ;r už kitus dalykus. Bet už
šaudytų, jeigu jie mestų šau- darbiai buvo labai menki, o 
tuvus žemėn? 1894 metais kompanija dar

— Nu. tik tu patrajyk ii daugiau juos sumažino, taip 
pasakyk kareiviams, kad jie kad darbininkai negalėjo iš- 
taip padarytų. Pamatysi, ar simokėti: tais metais jie bu- 
jie tavęs klausys.

— Dabar jie neklausys

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali 
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite savo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų

Manchester, Conn . A. Bu- 
diras, Chicago, IIL, K. Mal- 
ca. Shirley. Mass., S. Žvirb
lis. Brooklyn. N.Y.. P. Miš
kinis. La Šalie, Que.. W. 
Wolko\vki. Malden. Mass.. 
J. Staugas, Baltimore. Md., 
J Kavolius, Cleveland, 0- 
hio, A. Zalpis, Kings Park. 
N.Y., J. Daržinskas. Mt. Cle- 
ment. Mich.. A. Paltus. Los 
Angeles. Calif.. J. Ališaus
kas, Rochdalle. Mass.. K. 
Liutkevičius.. Westrose. Al
berta, P. Alinauskas, Rock- 
ford, III , Grabauskas, Tea- 
mack, N.J.. J. Bitneris, La 
Šalie. Que.

Už aukas visiems šiems 
Keleivio bičiuliams nuošir
džiai dėkojame.

Kelelivio administracija

lėktuvai, atsieina 3 mil. dol.. 
o Thunderchief — apie 
milionus dol.

Per metus išmetama i nu
matytus taikinius apie 564 
000 tonų šovinių ir raketų

Geri
žodynai

vo iau Įsiskolinę kompanijai proga. Kaina $3.00. Gauna- 
$80,000. Darbininkai užpro-įjma ir Keleivy.

DĖMESIUI !
GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos ”Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., daog 
pave’kslų. kaina tik $1.50,

Anglų-lietuvių kalbos žo 
dynas, v. Baravyko, apie 
10,000 žodžių, 583 puslapiai 
<«ina ...................... $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apit 
27,000 žodžių, 511 psl., kai 
na — $5.00.

Lietuviškai angliška* žo-
dvnar. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagavo prof. J. 
Balč’konis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., 
kaina •••••. ...... ••••• $12.00

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- 
iizmas, 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? - j
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.
Be to. kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 

geresnių juokų.

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

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

Prašome adresuoti taip:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

<
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MOTERŲ SKYRIUS
i B. Brazdžionis - sukaktuvininkas Teises patarimai

JONAS JANUšKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1941. 7. 9.

Laisvojoje zonoje jau esame greit mėnuo ar, teisin
giau. daugiau kaip mėnuo, nes perėjome sieną birželio 1 
d., o šiandien liepos 9 d. Tiesa, i vietą. Carry-le-Rouet. at
vykome tiktai liepos 10-tą; mat. veik visas tris dienas te
ko keliauti nuo sienos — St. Palais-Larcereau < B. Pyr i 
iki Marselio. Atvykome vykti Į Ameriką, nes mus infor
mavo dar Paryžiuje, kad vizos mums jau yra Marselyje, 
o iš tikrųjų yra visai kitaip. Washingtonas painformavo 
Amerikos konsulatą, kad man vizą galima duoti, bet ne 
kad reikia. Iš to seka, kad viskas pareina nuo konsulato.

Įžymiajam mūsų poetui Bernardu' Brazdžioniui ši 
mėnesi sukako 60 metų amžiaus (gimęs 1907 m vasario
2 d. Stebeikių km.. Biržų apskr.).* »

Vienokią ar kitokią amžiaus sukakti galime švęsti vi
si. nes visi šios rūšies sukakčių sulaukiame. Kai kurie netgi 
nutempia savo žemiškas dienas iki 100 metų. tik kartais a- 
pie juos tokia iškilminga proga nėra ką pasakyti, nes jų 
įeikšmingesni darbai sutilptų i vienerių metų laikotarpi.

Bernardas Brazdžionis eilėraščius p adėjo rašyti dar
Biržų gimnazijos suole. Pirmas jų buvo išspausdintas 1924 
m. Po poros metų (1926) jau buvo išleistas jo pirmasis 
poezijos rinkinys Baltosios dienos. O jau vėliau, nuo uni
versitetinių dienų iki šiol, išėjo didžiulis jo poezijos rinki
nių skaičius: Amžinas žydas, Krintančios žvaigždės,1 
Ženklai ir stebuklai, Kunigaikščių miestas (apdovanota! 
valstybine premija). Šaukiu aš tautą. Iš sudužusio laivo. į 
rinktinė Per pasauli keliauja žmogus. Svetimi kalnai (at
žymėta švietimo valdybos premijai, šiaurės pašvaistė.
Didžioji kryžkelė (Rašytojų d-jos premija). Vidudienio 
sodai (Aidų premija). Jeigu pridėtume dar jo Vytės Ne-, nesi 
munėlio slapyvardžiu išleistas poezijos knygeles vaikams pajutau 
ir jaunimui, gautume dar labiau stebinami skaičių, rodanti 
poeto nepaprastą kūrybingumą ir darbštumą. i perdaug aštrus, aš niekam

B Brazdziomo poezija, be jam charakteringųj religi- 4 va, kai visuo* et
nu motyvų be.bibliniųpenty,. ypač skmscim spindi savo Xaktį man pra(,ėjo ,abiau

skaudėti, bet iš ryto vėl bu
vo geriau, ir aš nuė jau i dar
bą. Tai buvo penktadienis.

-SLU

Klausimas

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

Atsakymas

Ar skaitei 

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA, tri

jų vaizdelių pynė. parašė 
Į Stasė Vanagaitė-Pvtersonie- 

nė, 81 psl.. kaina $2.

STEPONO STRAZDO 
EILĖRAŠČIU RINKINYS, 
159 psL, kaina $2.50.

ANTANAS SM ETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

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

jo i psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina

kuris stato eilę reikalavimų, sąlygų ir kitokių dirbtinių ar 
gal ir būtinų kliūčių, kurios vykimą i Ameriką nustūmė 
į nežinomą ateiti. O šiuo tarpu lauk čia 'izos, ir nežinia ko 
sulauksi. Birželio 22 d. visos vizos susilaukė dar vieno 
smūgio; AVashingtonas iš viso sustabdė vizų davimą, ir tik
specialiu Washingtono paliepimu vizą galima duoti. Ga- patriotine dvasia, net aštria politine mintim, kalbančia 
lutinai sprendžia irgi konsulatas, bet preliminarinis spren- skambiu žodžiu ir tobula forma. Juodomis mūsų tautos 
dimas su visais daviniais turi būti priimtas \Vashingt ne. ir valstybės dienomis ji buvo ir yra plačiąsias mases gai-
Kokia bus mūsų situacija, kaip išsispręs visas reikalas — vinantis veiksnys, žadinąs tėvynės meilę ir jos ilgesį, o Mano sesuo, kuri gyvena 
nežinia. Vis laukiame ir laukiame vizos. Darosi nuobodu drauge ir mūsų krašto pavergėjų neapykantą. Brazdžionio greta mūsų, paprašė mane
ir visai nesmagu. Atvažiavome vykti i Ameriką, o iš viso žodis vis iš naujo kartojamas skaitytojų ir deklamatorių padėti svainiui namus dažy-
vykimo kol kas išeina tik didelis konfūzas. lūpomis mūsų tautos džiaugsmo ir liūdesio valandomis, ir ti. Noi s nugarą man dar vis

tegul jis būna gyvas iki Lietuvos laisvės valandos ir dar; skaudėjo, bet pagalvojau.
1941. 7. 9. ilgai Vėliau, liudydamas mūsų dvasios gyvastį.

Didelių įvykių šešėly žmonėms niekas nedraudžia 
gyventi ne savo parapijos, bet savo panosės interesais ir 
nematyti per mažus kasdienybės įvykėlius didelių įvykių,

Aš dirbu plieno fabrike.! Jei darbdavys arba
Pradėjau dirbti 1951 metais! draudimo kompanija gali įš- 
ir per 15 metų vos praleidau! vengti mokėjimų, jie taip ir
viena ar dvi dienas per me-' padarys. Tik labai ir labai .. .

m ruįrpiūčio Htvcjnis. kur surrmi komunistėj okupucijm, n ui
keldamas "štangą“,! yra nedidelė ir atsakomybė

skausmą nugaroje, neabejotina, darbdavys ar
Kadangi skausmas nebuvo J° draudimo kompanija ne-į GIMĘ, 

kels ginčų dėl mokėjimų.
Net ir tokiu atveju, kuriuo 
mokėjimai yra "padaromi“, 
draudimo kompanija labai
nuosekliai seka reikalą ir. . XTr. r \ tvn t
jei randa priežastį tiems mo- PUALK MANO M1\E1Ą 
kėjimams nutraukti. tada ji Betro nestato eile?astiat. 
kreipsis į ta įstaigą, kuri

na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES

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

111 psl., kaina......... S2.00
tvarko industrinius akciden-! ŠVENTADIENIS Už MIES- 
tus. į,rašydama leisti mokė-j TO. Mariaus Kat'Hškio 17 
jimus nutraukti.

”Workmen’s

prasmės ir atbalsio aplinkiniame gyvenime. Taip atsitinka 
ir su mumis: savo šeimynoj ir jos aplinkoj aš tiek girdžiu 
apie mūsų "bėdas“, jog ūž tų bėdų visai nebejaučiu di
džiųjų Įvykių. Tiesa, mūsų bėdos didesniame ar mažesnia
me laipsnyje yra didžiųjų Įvykių padaras, bet kai tie ma
žieji Įvykėliai didžiuosius visai nusmelkia, kartais darosi 
lyg nejauku, nes sugretinimas išeina visai laukinis: Lietu
va nuteriota, mūšio laukas, iš vieno priešo apleista pateko ' 
Į kito rankas, o aš negaunu vizos ir "kankinuosi", kaip 
žydas Babilono nelaisvėje. Ir kas gi svarbiau? Be abejo, 
"viza“, nes apie ją ūturiuojama, o apie Lietuva man net 
užsiminti nesmagu — Įkyrėjau ir taip visiems a Eavenant.

1941. 7. 10 •
Vokiečių -rusų karas sudrumstė ligšiolines karo per

spektyvas ir iš esmės bando pakeisti vykstančio karo pras
mę. Karas dėl žaliavų, turtų paveldėjimo, naujo kolonijų 
ir teritorijų paskirstymo bandoma paversti ideologiniu ka
ru — kalbama apie "kryžiaus karą-. civilizacijos gelbėji
mą nuo bolševizmo, religijos ir kitų idėjinių vertybių gy
nimą nuo komunizmo šmėklos baisybių. Karas, imperialis- 
tiškas ir grobuoniškas, karas tautinių naikinimų ir žemių 
užkariavimų, kaip jį praktikuoja ir teorijoje, ir praktikoje 
vokiškas fašizmas, yra ne tik didelis jėgų bandymas, bet 
yra kartu ir milžiniškas veidmainvbės demonstravimas. 
Vokiečiai nori eksploatuot Ukrainos ir Baku rajonų turtus, 
bet tam nori duoti civilizacijos gelbėjimo vardą. Nori pri
siplėšti žemių kolonizacijai, bet tą norą krikštija "kryžiaus 
karu“, kaip savo laiku kryžiaus karu buvo krikštijamas 
Lietuvos sistematiškas plėšimas ir mūsų žemių ir tautos i 
pavergimas. Tik dabar karo objektas yra nepalyginamai 
didesnis, o todėl ir veidmainybės laipsnis yra nepalygina
mai didesnis.

Vaidmuo, kokį tenka vaidinti šiame veidmainystės 
ir plėšimo spektaklyje Įvairiems "civilizacijos gelbėjimo“ 
pagelbininkams (ispanų, prancūzų, danų. slovakų, vengiu 
ir kitų tautybių savanoriams) yra kaitų ir liūdnas, ir juo
kingas. Jų uždavinys yra veikti i žiūrovus, sūdanti "Eu
ropos koalicijos“ iliuziją ir tuo pačiu veikti migdančiai į 
Ameriką ir Angliją, mušti Į antibolšenzmą tose šalyse. 
Karišku žvilgsniu pagalbinės jėgos jokios reikšmės neturi 
ir jokios įtakos į vokiečių santykius su nuveiktomis tauto
mis neturės, nes vokiečiai nemėgsta vadovautis sentimen
tais ir dar mažiau yra linkę atiduoti bent kiek didesnę 
jėgą Į nuveiktų tautų rankas, o tokie pagalbiniai korpusai 
eventualiai galėtų pasidaryti tokia jėga nuveiktųjų ran
kose. Reikalas yra ne militarinio, bet psichologinio ir po
litinio pobūdžio, ir tik iš to matymo punkto galima jį ir 
vertinti.

Kuo vadovaujasi patys pagelbininkai, pasakyti sun
kiau. Antibolševizmas plius avantiūrizmas, plius didelis

Bernardas Brazdžionis

GIMTOSIOS ŽEMĖS ILGESYS

Koks gyvas tu, koks didelis ir koks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy,
Užliejęs saule ir kaitra visus takus.
Suspaudęs širdį, lyg rudens naktis tamsi.

Tu ateini ii pat piliakalnių širdies.
Iš pačio židinio šventų tėvų namų. —
Ir nematau aš pro tave kitos žvaigždės.
Ir nežinau kitų, taip žudančių skausmų...

Greičiau nei spindulys radaro danguje,
Giliau nei šachtų suodini urvai,
Švelniau nei nailono švelniausioji gija,
Ir įkyriau negu šešėlis visame kely buvai...

Ir be tavęs aš lyg be duonos kasdieninės,
Ir be tavęs, tarytum žemė be lietaus,
Ir be tavęs aš lyg be šaukiančios tėvynės 
Ant žemės vieškelio plataus.

Kaip motina gera, tu surenki visus išsklidusius 
vaikus

Ir kaip patėvis piktas tu negrįžtančiam esi,
Kai sieloj pabundi toks didelis ir toks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy.

POPIEŽIUS ir SKYRYBOS

kad sunku atsisakyti, svai
nis man visuomet padeda, 
kai pagalba man vra reika
linga: tad visą šeštadieni 
mudu su svainiu dažėme na-

compensa
tion" yra mokama tik tada. 
kada Įrodoma, kad industri
nis akcidentas buvo "tiesio
ginė" priežastis darbininko 
susižeidimo arba ligos (pox-!

novelių, kaina $5.00.
Jonas Aistis, POEZIJA. 

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

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jųnugara ir skaudė- irr-ate cause). Tas susižei _

dimas“ privalo būti ne tik; tarpe v. Maciūno Naujoji 
faktiška, bet ir teisine pras-! dokumentinė medžiaga apie 
me susijęs su darbu (arisingi Antana Strazdą“. J. ‘ -’mbu- 

i out of and in the course of to Mažosios Lietuvos knkš- 
tos. Pirmadieni, kaip ir vi-Į employment). Tai nėra taip. tų formos". R. Sealy "Vel- 
suomet, nuėjau i darba. i lengvai įrodoma, kaip atro-■ u „fo^asointų nr.\n;^i{ »FįU 

i do. Nenoriu išvardinti visu kt., 2J7 psl.. Kama . bo.90.

mus. Noi
;o. bet neperdaugiausiai. 
Sekmadieni gulėjau visą 
diena Ir dėjau elektrini šil- 
dvtuva prie skaudančios vie-i

Mano darbas yra sunkus 
ir reikalauja gana didelės fi- 

. zir.ės jėgos. Po keletos va
landų darbo na jutau, kad 
nugarą man vis labiau ir la
biau pradeda skaudėti, kad 

! sunku pasidaro pasilenkti.
Nuėjau pas foremaną ir 

i pasakiau, kad man nugarą 
skauda. Sako, ar susižeidei?

! Sakau, ketvirtadienį lyg iš
narinau nugarkaulį, paskui 
man buvo pasidarę geriau 

i Sako. nueit pas klinikos 
daktarą. Daktaras davė vais
tų nuo skausmo ir liepė kele- 

' tą dienų neateiti i darbą. Ke- 
i lėtą dienu pabuvus ramie. 
maniau, kad iš proto išeisiu 

i dėl skausmo. Visa nugara 
pasidarė nelanksti ir labai 

‘ skausminga. Negalėjau net 
• batu apsiauti. Žmona turėjo
Į šniūriukus surišti.

•
Nuėjau pas savo daktarą.

; Tas nusiuntė i ligoninę rent- 
S genogramos padalyti. Rent- 

; genogramos .nerodė jokio Į- 
i lūžimo, bet daktarai sakė, 

Popiežius yra priešingas kad nugarkaulio žiedai yra 
net tokiam skvrybų Įstaty- netvarkoje, nes muskulai

šiuo metu tas klausimas mui. Jis pastangas įvesti Ita- 'tempia nervą. Trumpai sa- 
lijoje skyiybas vadina aštriu kant, as likau invalidu ii 
moraliniu išsigimimu, nors jau vn? šešių mėnesių kaip 
gerai žino. kad'daugybė šei-, nedirbu.
mų gyvena persiskyrė ir su-j Mano fabrikas atsisako 
kfue nau seimas, bet jos man nrokėti vadinamąjį

galimu techniškų, mediciniš
kų ir teisinių kliūčių. Žinau, 
kad Tamsta neapsieisi be 
teisinės pagalbos, todėl pa
tariu nedelsiant paimti ad
vokatą. kuris pasirūpins 
Tamstos reikalais: jis susi
sieks ~u Tamstos daktarais 
ir ves Tamstos reikalą, pasi
tardamas su Tamstos dakta
rais tais klausimais, kurie 
yra mediciniško pobūdžio 

* ♦ •
"Keleivio“ skaitytojui.
New Britain, Conn.
Tamsta prašai Tamstos 

laiško neskelbti laikrašty, 
bet prašai atsakymo laišku. 
Privačių patarimų ne save 
klientams laiškais aš neduo
du. Tamsta gali nueiti i "De
partment of Immigration“ ir 
su jais pasikalbėti rūpimu 
reikalu. Jei Tamsta to neno
ri daryti, turėsi pasiimti vie
tinį advokatą šiam reikalui 
tvarkvti. __ j
SUKNELĖS TRUMPĖJA, į 

BATAI ILGĖJA

labai aktualus Italijoje. Ka
talikų bažnyčia nepripažįs
ta skvrvbų, o Į parlamentą 
socialistų atstovas Fortūna 
vra inešes Įstatymo projektą, 
kuris palengvintų nesugyve
nančioms šeimoms persiskir
ti. Palyginus su kitų valsty
bių tos rūšies Įstatymais, tas 
pasiūlymas yra labai konser
vatyvus. Jis tenumato per

laikomos nelegaliomis. ’Nvorkmen's compensation4
Popiežius pagalbon šau- Sako, susižeidei bedažyda- 

kiasi net 1929 m. pasirašytą mas namus. Kaip jie ten su
su Italijos vyriausybe kon-i žinojo apie namų dažymą, 
kordata. pagal kuri katalikų'nežinau. Matyti, visur turi 
bažnyčia esanti teisėja ve- šnipų.
dybų klausimais.siskyrimą tik šiais atvejais: vivi;u

kai vyras ir žmona atskirai 'uv,'u ka5 man dabar daryti?
gyvena ne trumpiau kaip 5 V’sa tai Italijoj sukėlė di-. Turėjau šiokio tokio draudi- 

skurdas bus sprendžiamieji veiksniai, o, be to, ar daug jų j metus; kai vienas vvras ar ^te’1 nepasitenkinimą ir pro- mo pagal kuri aš gavau še
yra? Ar ne operuojama daugiau tuščiais vienetais, fikci- j žmona nuteisti kalėti ne' t^tp kad Popiežius netei-. Siu mėncsiu pašalpą. Dabar
jomis? Svarbu ne kariška jėga, bet psichologinė Įtaka ang-' trumpiau kaip 5 metu3 arba; Jngai au k ndamas konkoi- • vyturiu iš ko srv
losaksų kraštuose. "Pagelbininkai“ turi pagelbėti sustip-i-vra psichiatrinėj ligoninėje ^tą, nori Ristis , valstybes P^ige. Neturiu » ko gy- 
rinti penktąją koloną anglosaksų kraštuose, ir tiktai tiek. ne.trumpiau kaip 5 metus; j vi aus įei 'a us. j
Tam tikslui nė nereikia, kad maurų būtų daug. t^1 ̂ *a"i ^ar9.atv‘ime,kas nugalės:! ”Keie;vįo«« •kaitTtoia*“

/ttn. 4 • \ " mi kitos valstybes piliečiai, popiežius ar sveikas gyve-! keleivio skaitytoja*
_________ _ *BUb <,au£iauJ. gauna skyrybas užsieny. i nimo reikalavimas. Į Mi| Michigan.

Suknelės sutrumpėjo tiek. 
kad jos besiekia 6 colius virš 
kelių Kažkiek daugiau jos 
jau nebegalėtų trumpėti 
nes tada tektų jas jau visai 
panaikinti... Suknelėms su
trumpėjus, kyla klausimas, 
kuo pridengti kojas. Madų 
kūrėjai jau sugalvojo ir siū
lo ilgus virš kelio batus, pa
puoštus Įvairių gėlių lape
liais. Jei kuri nedėvės tokių 
batų, ta galės dėvėti kojines 
su Įvairiu gėlių raštais. Ba
tai nebūtinai bus odiniai.

Kai jau dabar įsibėgėta 
viską trumpinti, tai trumpi
namos ir kelnės, kurios dė
vimos kartu su švarkeliu, su 
bliuzele be rankovių ir tt.

Įdomu, kad pradėsime dė
vėti plastikinius drabužius, 
išmargintus afrikietiškais! 
raštais ir kt. i

VYNUOGĖS IK KAKTU
SAI- Julijos švabaitės ei
lėraščiu rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDA ERINĖS K AM A NOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

AUKOS TAURĖ. IRasio 
Santvaro 5-ji eiUrašč iU 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.5°.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
kr.vga apie fa ™ie<=ta ir a- 
pvlinkę, 480 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.00.
BASTAI — STRAIPSNIAI, 
YTSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

TŪZŲ KLUBAS. Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl.,
kaina ..................  $3.09.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............$3.50
^EIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 201 psl., kaina 
$2.00.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

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

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

Keleivio administracijoje; 
636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

i f
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Vietinės žinios
Podgornio vizito popiežiui proga

(Tęsinys)
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AR VISKĄ PADARĖME, 

KA PRIVALĖJOME?

Stebėdami Įvykius pašau- tai ir net okupantų pataikų- 
Brazdžionio kūrinio” Valdi-'!i.ni“ mastu matome, kad nai.I

la Valiūnas“ dali ir Jeroni-!
' mo Kačinsko vadovaujamasi

Šv. Petro parapijos chorasVasaric 19 d. Bostono lie
tuviai minėjo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
paskelbimo 49 m. sukakti 
nebe Įprastoje vietoje — So.
Bostono aukšt. mokyklos sa
lėje, bet So. Bostono Lietu-i 
vių Pil. I)r-jos didžiojoje sa
lėje dėl tik paskutinę dieną danei",} 
tepaaiškėjusių technikinių g 
priežasčių. Paskelbus apie 
tai per radijus ir bažnyčio- * adv A Young prane- 
je, jau nė \ ienas neoeatejo, — ^afj aukų surinkta ši kar
imąją vietą. ! tą 81,628.80 (pernai $1,822.

Lietiniu <lr-jo> salė buvo į bet ta suma dar padi- 
pi i na. oet bėdos atveju joje ^ės, nes ^krai ciar nevisi 
galėtų susirinkti ir dar di- SUSpejo savo auką atiduoti, 
dėsnis būrys. \ adinasi mū- Kas dar nori aukoti, gali 
su susirinkimams si salė yra vo auka palikti Keleivio ad-

sudainavo 4 dainas.
Minėjimas buvo baigtas

pirm. V Izbicko padėka vi
siems. kurie padėjo ji su
rengti. jame dalyvavo, au
kojo, o ypač choro vadovui 
ir chorui, ne*- jis dabar beli
ko vienintelis Bostone, ka- 

Gaidelio vadovau- 
mišrus choras jau išsi-

\ atikano politika vis labiau Sovietų valdžia, taip per-į 
išplaukia Į viešumą su aiš-1 tvarkiusi lietuvių katalikų 
kia tendencija surasti koeg- Bažnyčią, pasiuntė atstovus 
zistencinius (sugyvenimo)^ Vatikano II Susirinkimą
galimumus su komunistiniu 
pasauliu... Gromyko privati
nė audiencija Vatikane kaip 
tik tuo metu, kai kard. Vi
šinskis vedė sunkias kovas 
už Lenkijos Katalikų Baž
nyčios egzistenciją, rodo. 
kad Povilas VI kartoja a- 
biejų Piju vestą diplomatinį 
žaidimą su fašizmu ir naciz- 

' mu. Pagaliau, pasirašytas su 
komunistine Jugoslavija 
konkordatas, kuris turi tar
nauti modeliu visoms komu
nistinėms valstybėms, gilu
moje pripažįsta komunistini 
režimą kaip teisėtą valdžią, 
kuriai vyskupai ir kunigai

1
1

Filmu aktorė Katharine llep- 
burn su savo seserėčia Kathari
ne Houghton. kur: pirmą kartą 
vaidins filme "Spėkite, kas at
eis pietų".

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius naują 

klientą, kurie siunčia 
DOVANOS ii USSR

1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 
siuntinius Į persiuntimo Įstaigas.

2. Jiy neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, Įpakavimo ir persiuntimo 

mokesčius.
L Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilr moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo a pa katą, šal
dytuvą arba

5 Jie Įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ,1^ ku
riuo jų giminės jiems patinkamas prek^ gali 
Įsigyti Vnešposvltorg’o m

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.

6. Jų giminės gali Įsigyti maisto produktų, audeklų,
drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniuUjr pri
taikytų. ’ .

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per
Atlantą. :

8. Jie sutaupo pinigus, nes DOLERIŲ KRAUTUVĖ
SE prekės vra labai žemomis kainomis. 
Aplankykite mūsų Parodimi Salę New Yorke!

Siuskite savo užsakymus ar klausimus i

PODAROGIFTS, INC.
(\ ienintelis dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street 
New York, N. Y..10003 
Tel. 212-228-9547

arba i prie jo prisijungusias firmas:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut Street, Philadėlphia, Pa. 10106
arba i bet kurį jų skyrių.

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1530 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y. 11216

arba i bet kurį jų skyrių.
COSMOS PACEL EXPfcESS CORP.
45 West 45 St., New York, N. Y. 10036

arba Į bet kurį jų skyrių.

ir netgi su korespondentų 
palydovais. Sovietams buvo 
svarbu, kad jų pastatyti at-i 
stovai būtų popiežiaus ofi
cialiai pripažinti ir galėtų 
kalbėti sovietinės Lietuvos 
katalikų vardu. Po pirmųjų; 
repą: isekimų komunistams 
vis dėlto pasisekė pasiekti 
savo tikslo. Visi atstovai ga- į 
vo pilną popiežiaus pripaži- į 
nimą, suteikiant jiems titula- 
r irius paaukštinimus, o prel.' 
Labukas buvo Romoj Įšven
tintas Į vyskupus, asistuo
jant iš vienos pu'ės vysk V. 
Brizgiu: ir vysk Pr. Braziui, 
o iš kitos... dalyvaujant j-i 
šventinimo apeigose „Tie
ses“ korespondentams. Vė
liau paaiškėjo, kad naujai Į- 
šventintas lietuvių katalikų 
vyskupas jau nuo šėriau 
darbuejasi gen. Micbailovo 
komitete kultūriniams ry
šiams su užsienio lietuviais 
palaikyti.

Aišku, tai buvo didelis 
Maskvos diplomatinis laimė
jimai po kurio seks kiti 
nauji eiimai. kuriuos netru
kus pajus laisvojo pasaulio 
lietuviai. Į

Gromyko vizitas Povilui 
VI ir numatytos derybos dėl; 
lietuviu ir ukrainiečių kata-- 
liku reikalu sutvarkymo bei 
galimo konkordato pasira-' 
šymo reiškia, kad Vatikanas 
vra pasiryžęs mokėti aukštai 
kaina už katalikybės egzis
tenciją pavergtoje Lietuvo-; 
je. Reikia manyti. k»d už 
gautas lengvatas katalikam 
komunistai pareikalaus iš 
Vatikano: pripažinti teisėtu 
Lietuvos inkorporavimą i 
Sovietų Sąjungą, panaikinti 
Lietuvos atstovybę prie šv. 
Sosto, paveikti Į laisvojo pa-' 
šaulio lietuviu katalikus, o 
ypač i dvasiškiją. kad pa
starieji sustabdytų bet kokią 
veiklą prieš lietuvių tautos 
pavergima ir. aplamai, prieš 
komunistini sąjūdi. Būkime 

Į tikri, kad Vatikanas, jau pa
daręs ta kryptimi dideles 
nuolaidas komunistams, su
tiks sumokėti reikalaujamą 
kainą. Kitas klausimas, ar 
laisvojo pasaulio, o ypač 
pavergtosios I ietuvos kata
likai sutiks išpirkti pasirašy
ta vekseli?!”

Ji 19 mėnesiu pagyvenusi su 
Kurt \Vard persiskyrė. Ward 
jai turės kas mėnesi mokėti po 
S800 ir po SI'Mi dukteriai išlai
kyti.

ištikimybės 
pasmerkiama

privalo duotipakankama.
Minėjimą pradėjo Ameri- iždininkui A. Young jo ofise* P’ie*a\K 

kos Lietuvių Tarybos sky- zqi= v ■ bet koK

ministracijoje arba Įteikti. -
priesaiką. ir

(315 E gatvė, So. Bostone)

Moterų klubo susirinkimas

Lietuvių Moteių Klubų
, himnus sugiedojus i Fe^eiacijos Bostono klubo

susirinkimas buvo vasario 5 
d. A. Vakauzienės bute.

Susirinkimo pradžioje ty
los minute buvo pagerbta 
amžinybėn iškeliavusi Lydi- 
ja Bieliukienė. Taip pat su
sikaupimo minute buvo pa
gerbtas ir mūsų iždininkės 
neseniai miręs vyras Albi
nas Karosas.

Įdomia paskaitą skaitė A

l iaus pirm. inž Vytautas Iz- 
bickas. Vėliavas Įnešus (jų 
buvo 12, vadovavo Stepono 
Dariaus posto vadas Tre- 
penskis)
Šv. Petro parapijos chorui,' 
kuriam vadovauja komp.
Jeronimas Kačinskas, kun. 1; 
kleb. Antanui Baltrašūnui 
sukalbėjus invokaciją. pa
gerbus žuvusius dėl Lietu
vos laisvės susikaupimo mi
nute. susirinkusius sveikino 
Lietuvos garbės konsulas 
adv. Anthonv Shallna. Mass. 
vicegubernatorius Francis 
Sargent. latvių vardu inž.
Edvads Vallens, užrainiečių 
vardu Walter Tutka ir Pa
vergtųjų Tautų Savaitės 
Bostono komiteto vardu O- 
rest Szczudluck (ukrainie
tis).

Po sveikinimų kalbėjo pa- 
gridinis kalbėtojas svečias 
iš Clevelando Aleksandras!
Laikūnas. Jis savo kalboje; 
pabrėžė, kad mūsų svar
biausias uždavinys padėti 
atkovoti laisvą ir nepriklau
soma Lietuvą ir perduoti gy
vą lietuvybę jaunesniosioms 
kartoms, ragino vieningai 
dirbti, remti mūsų vadovau
jančius politinius veiksnius, i 
nuolat atsiminti ir save 
klausti, ar viską atlikome, 
ką privalėjome.

A Laikūnas sustojo prie 
komunistų siūlomo vadina
mojo kultūrinio bendradar
biavimo. Tai esanti nauja 
priemonė mūsų gretoms su
sprogdinti. Tuo savo taria
muoju kultūriniu bendra
darbiavimu jie nori suardy
ti mūsų Vliką. Altą, kurie 
vadovauja mūsų kovai dėl 
laisvės, sužlugdyti mūsų ki
tas organizacijas, nutildyti 
chorus, radijo programas ir 
tt. To pasiekus, mes būsime 
jiems nereikalingi, nes jau 
būsime iškrikę kaip žydo bi
tės ir jiems nepavojingi.

Adv. John Grigalius per
skaitė gubernatoriaus ir ma
joro raštus, skelbiančius va
sario 16-ją Lietuvos nepri
klausomybės diena.

Algis Lapšvs perskaitė re
zoliuciją prezidentui ir kt.. 
kuri buvo vienu balsu priim
ta (ją rasite 8-jame puslapy.!
Vėliavas išnešus, po trum-į 
pos pertraukos prasidėjo Hali salėje pianistės Veros; 
meninė dalis. 1 Veinbergs koncertas, rengia

ioje formoje antiko- 
i munistinė veikla...“
! Autorius toliau rašo. kad 
veik visi diplomatai ir žur
nalistai pranašauja, iog kai
rysis blokas laimės rinkimus 
Italijoje, ir tuomet ..."po
piežius. atsidūręs Maskvos 
patriarcho padėtyje, norė
damas išlaikyti R. Kataliku 
Bažnvčios bent pakenčiama 
egzistenciją, nasisakys už 
komu’ izmo siūloma pasau
line "taiką.“ ir prieš "anglo
saksu karo kurstvtojus ir 
agresorius“. Rezultate kon- 

! fliktas taps neišvengiamas
Saulaitis tema „Jaunimo re- ne vieIį tarP Lomos ir pro-j 
Ilginės kryptys“. Klubo na-' testantisku kraštų, bet ir Ii-J 
rėš šie mprelegentui yra la-irusiojo laisvojo pasaulio, i-į 
bai dėkingos. ' skaitant ir kai kuriuos pa-:

Nutaria Atvelyky (balan-i ^1US katalikiškiausius kraš- 
džio 2 d.) surengti vaikams; Naujas Romos R Baž- 
Velvkų popietę.“ ! n-včios skilimas Į Rvtų (ko-

Čia taip pat buvo nutaria! munistu) ir Vakarų (laisvo- 
gegužės 7 d. suiuošti kartu-iPą^aulio) taptų lakusiu 
nu balių. Visos viešnios pra
šomos Įsigyti kartūnines 
sukneles. Už gražiausią ir i- 
domiausią suknelę bus pa
skirta dovana. Bu« ir meni
nė dalis su solistais ir muzi-į 
ka.

Prašome kitas organizaci-; 
ias ta d’eną savo parengimų i 
neruošti.

Klubo valdyba

i istoriniu faktu. Reikia ma
nyti. kad Romos Bažnyčiai, 
išaugusiai imperiniais pa
grindais. gresia kitų imperi
jų likimas — subyrėjimas i 
tautines Bažnyčias. To išda
voje tautinės Bažnyčios ieš
kos išsigelbėjimo ekumeni
niame sąjūdyje.

Lietuva kaip Romos ir 

Maskvos mainų objektas?..

Dabar Maskvos komuniz
mo strategai Įžiūrėjo dide
lius galimumus panaudoti 
Romos Bažnyčios patarnavi
mus savo pasauliniams tik

Stelmokai Floridoje

Baltic Realty savininkas 
Vytautas Stelmokas su žmo
na Scholastika šiuo metu
atotf^uja Floridoje ir ęriš,, j k • To(,ė, j; R 
, Bostoną t.k kovo pradz.oj. centrav0 fav0 d; „

Bostono

PARENGIMU KALENDORIUS

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

savo
tuvius katalikus, kad per 
juos paveiktų Vatikaną. Jau 
po II pasaulinio karo sovie
tai, neturėdami atominės 
bombos ir bijodami galimo 
anglosaksų preventyvaus 
karo. išvystė milžinišką pro
pagandą prieš atominį karą.

mugė, kurią rengia Bostono] šiam tikslui panaudojo visų 
skautu Baltijos ir Žalgirio! religijų dvasiškiją, bet ypač
tuntai.

♦ ♦ ♦

Kovo 26 d. So Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III a. 
salėje Skautų akademikų 
Velykų šokiu vakaras.

• • •

Balandžio 7 d Jordan

Meninės programos pra-! 
nešėja buvo Jūra Galinytė. į 
Programą atliko solistė Dai-! 
va Mongirdaitė-Richardso-;

Pabaltiečių draugija.
* * *

Balandžio 9 d. So. Bosto-

buvo naudojamas vysk. K. 
Paltarokas. Jis dalyvavo vi
suose komunistų suruoštuose 
protesto spektakliuose. Už 
ši patarnavimą komunizmui 
jis ne tik save, bet ir pačią 
okupuotos Lietuvos R Ka
talikų Bažnyčią išgelbėjo 
nuo galutinos likvidacijos.

Artėjant Vatikano II Su
sirinkimui. komunistai su
stiprino savo akciją prieš 
katalikus Lietuvoje. Vysk 
P. Maželi ir vysk J. Stepo
navičių ištrėmė i provincijų

SANDĖLIS VISOKIŲ
ARBATŲ IR ŽOLIŲ

prieinamiausią kaina 
KATALOGAS

dykai siunčiamas pagal 
pareikalavimą
PALANGOS

TREJOS DEVYNETUOS
Tai yra augalinis mišiny?, 

susidedanti? grynai L šakne
lių. lapų. žiedu, sėklų ir žo'ių. 
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 
sunykimo, išpūtimo, pilvo su
vedimo, reumatizmo, neural
gijos. kosulio, gerklės skaudė 
jimo. karščiavimo. kreuo, 
blogo ūpo. bendro nusilpimo, 
inkstų ir kepenų ligų.
Kaina su persiuntimu SL.7)

Visada gaunama — 
FLORAI. HERK COMPANY 
Box 305. <Jinton. Indiana.

Dept.
PASTARA: Kartu su orderiu 
prisi'iskite ir pinigus, nes ki
taip orderiu neišpihlysime. 
Kanadoje ŪO centų ekstra.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, g;u>i pagalbą

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, ranku, 
kojų nutirpimo h skaudėjimo; 
jau yra

Tuojau siųsk ši skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes! 
atsiusime vaistu išbandymui,

royal pRonrt rs 
N'orth Sta., P.O. Bo\ 9112

nienė. padainavusi 4 dainas, į n° Lietuvių Piliečių Dr-josI užkampius, nes jie atsisakė

O a ■ V.- w
Lingertaitis atliko Bernardo balius.

Anglijos karalienės sesuo 
garet eina iš karaliaus Edwardn 
VII vardo ligoninės Londone, 
ten 5 dienas tikrinusi savo svei- 

valdytojai, aiškūs oportunis- kat#-

.Mar- „Keleivis“ 

jūsų draugas!

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
PLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.09 iki S10.000.0C. .<i< '

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą «w»fElu 
doument Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: TERM
apdraudą: už $i,0vC.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams. .nudilk

ST.A—AKCIDENTALĖ APDRAT’DA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama hetuvilkų 
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 darbus.

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

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyto 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kertėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galime gauti dailininko A- 
domd Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo aklo pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.
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JAI BUVO GERI METAI

So Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos šio mėnesio su
sirinkimas buvo vasario 16 
d. Jame pagerbti du mirę 
nariai ir priimti du nauji. 
Sausio mėnesio apyskaita, 
kuria susirinkimui davė fin.

BOSTONIEČIŲ

REZOLIUCIJAVasario 16 d. buvo eilinis spaudoje

So. Bostono Lietuviu Pilie- Valės univemtete politi- M Amerikos lietuviai? 
eių Dr-jos susirinkimas, ku- niu rnėsiu daktaro laipsniui gvvena Bostone ir jo apvlin. 
name pirma buvo paminėta besnuosiarus Romualdas J. ;usifinkę iy67 m; ya_

i Lietuvos nepriklausomybės Misiūnas Bostono Kultūros iy d . §o Boslono
jamų šaltinis — salių nuo- atstatymo paskelbimo 49 m. ktubo susiimtame \asano-o Uel pn _ § 
ma: pernai gauta $5,692,' sukaktis. o vėliau svarstyti kaioes apie tai, kaip da-

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAI SIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

užpernai $5,717. i draugijos reikalai

Išlaidų suma $104,299. iš 
tos sumos už prekes sumo
kėta
198.
kestrui 84.633. kurui ir švie- tas 
sai 83.979, valdvbos atlvgi- ke.

Minėjimo programai va 
dovavo direktorius Antana

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RA Y

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

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

u. . - , - f BOSTONO Į LIETUVĄ
, . .. ,; - 1 ,. neti Lietuvos nepriklauso- . .i baltinėje Lietuvoje spauda mvbės aBtatymo 1 paskelbi.Į ir kitu, Ru.ijo. okupuotu, 
vaizduoja JAV gyvenimą. 4y metų kraitu.

Klubo susirinkimai būna PROTESTL ODAMI griež- Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Atidaryta darbo dienomis

REIKALAUDAMI atstaty- j nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL vak* 
ti Lietuvos nepriklausomy-1 ° šeštadieniais

; bę. kad patys lietuviai gale-: nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Sausio 28 d. Nonyoodo tvarkytis, kaip jie nori; į

Lietučių Amerikos Piliečių DĖKODAMI Amerikos vy-!
B-yes svetainėje mūsų vai-į riausybei už nepripažinimai 
kai suruošė mums mūsų 50 sovįetu įvykdytos okupaci-į 
metu vedybinio gyvenimo
sukakties minėjimą.

)s sumos uz prekes sumo- dovavo direktorius Antanas , ..... T. &. c-at - i • i Tarptautinio Instituto patai- tai prieš karinę Lietuvos o-eta M0 961. algoms s’S. Matjoska. kūno sumanymui į .,s7 Commonweahh kkuri| ivvkdė So.i 
98. mokesčių $9.828, or- tas minėjimas buvo Įtrauk- Ave ?radžia 7:30 val vak ‘ SJ 1 į Al.
. ....... i..,......................... usirinkimo darbotvar- ‘ ----

sekretorius A. Druzdis. ro-, . - COl,o- ,... ... 1 nimui $2,02o. aukom 81.439do. kad per menesi pajamų; . ~ . ...
. -♦> eo ooc --.U iLi™ lr tt. Grvno pelno liko blO.turėta 89.328 ir naci pelno „ 1
... 9j2 (196o m. — 8l.llb).liko:844)7.

lame pačiame susirinki Draugija 1966 m.

Anelė Januškevičienė pa
skambino Amerikos ir Lie
tuvos himnus, adv. Antanas 

iiruo- oung perskaitė majoro de
klaraciją, skelbiančią vasa- 

16-ją Lietuvos nepri-

Mūsų padėkos žodis

327 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068me patvirtinta ir 1966 m. a-! džio 31 d. grynais pinigais

isuMU«ta
atėjus i susirinkimą, ir. pir-

diena. Birutė
padeklamavo“ Už tai tariame jiems nuo- 

828.329. O viso labo draugi- P° vieną B. Brazdžionio ir į širdų ačiū. o giminėms ii• V — w . • a

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
Smith Boston. MassJ°s;

DĖKODAMI JAV Atstovų• Vedėjas J. V a i č a i t i s 
Rūmams ir Senatui už priė
mimą rezoliucijos Nr. 416, TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valančios:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
ž Trečiadieniais—uždara

445 BROADMAY 
| SOUTH BOSTON. MASS.

aciu. o giminėm
svečiams dėkojame už gau- kuria JAV prezidentas ragi- 

Tau- 
ptautinėse 

Lietuvos, 
iklau-

a-1 pernai 45) ' kakties minėiime vasario 19' van3 ir sveikinimą Alto sky- somybės atstatymo klausi-
Nesuprantama. kodėl 1966 dieną. r*aus 'aidu» Pat B- T?’,

metų spausdintoje apyskai
toje sulakta 1961 metų vai- Nauja ramovėnų valdyba

Štai keli Įdomesni to: 
pyskaitos skaičiai.

Pernai viso labo pajamų
buvo 8115.271 (1965 m.
$106.108). Aišku, didžiau- dyba. Jei apyskaita 1966 m..

lai. sveikinusiam Balfo sky- PRISIMINDAMI Jungtinių 
liaus vardu, SLA centrui už Tautų 1960 metų gruodžio 
gražu sveikinimo laišką ir ii-, 14 d. deklaraciją, kurioje

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Mil būry St. 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintele oficiali įstai- I • . o
Ketvirtis « Co.

—JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai
, i* . --i • . r Elektros Prietaisai
bama lietuviškai, patarnau- x „... . . . . 5 Kap«stimpai taisome laikrodžius

žiedus papuošalus
Siuntiniai nueina greitai ir 5 
tvarkingai. |

Čia galima gauti įvairiau- t 
šių importuotu ir vietinės i

kų metų kuopos valdyboje skelbiama, kad visos tautos!8a Worcestery, kuri siunčia 3
Pajamos iš baro- per- tai joje turi būti nurodyta L. V. S-gos -Ramovė“ darbavimuisi atžymėti ženk- turi teise pačios spręsti sa 

ec1-™'6??.’, uzP^nai.bu'° tų. o ne kitų metų valdy- Bostono skyriaus valdybai lėlį. į vo politinius, ekonominius,
$8o,8d6 Kitas didesniu pa-, ba. 1967 metams išrinkta tokia:

pirm. K. Šimėnas, vicepirm 
dr. E. Jansonas, sekretorius

Už vis labiausia ačiū Juo- socialinius ir kultūrinius rei- 
zui Lėkiui, kuris ne tik tą kalus, — 
ženkleli išrūpino, bet atliko RYŽTAMĖS:

A. Vilėniškis. iždininkas P. ir programos vedėjo parei-i 1. Kreiptis i Amerikos 
Martinkus ir narys P Ausie-; Negaliu užmiršti ii ilgų piezidenta. valstybės sekie- 

‘ * j metu uolaus darbuotojo inžJ torių ir kongresą, prašydami 
j Aleksandro Čapliko, kuris, daryti pastangų Lietuvos ne- 
nors dar visai nepagydęs ko- pi ik la xomj bei a t." tat \ ti,

Operuotas E. Maksvytis

ju

siuntinius tiesiog iš VVcrces- J> 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- į; 
jos valdomas sritis* Čia kai-

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TRANS--ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAI JOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi
praleisti atostogas Floridoj, Cari’obean salose. Europoj ar tik Edmundą' Maksvytis 16 
aplankyti bičiuli, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmenis- . 7 . ’ ,.
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky- m' amZ'" Staiga. SUrtlgO -Ta, \egaR būti nieko malo-
mo reikalu. į tulžies liga. kokia jo am- nesnjo kaip nors ir senatvė- e, Up°S-’t- i t •
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL* žjaus tik vienas iš tūkstan- je susilaukti gražių pilsimi- Tau^u !24\omiTetasUngkuiS 
DOMO MOKESČIO. Tą pat į mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką.; čio tesuserga. Jis operuotas nimų u mielų įaugu ii rūpįnasj kolonializmo pa- »
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu. Miltono ligoninėje. Linkim enc - a* a. įų. naikinimu, imtųsi iniciaty-į J

greičiau pasveikti. Jonas ir Antanina Pečiuliai į vos atlikti savo pareigą, iš-Į •
keliant Sovietų Sąjungos i {

Ivtp į "* ; naująjį kolonializmą;allv. ^^e^^^^M^^M^MNM^M*.^********#**#****************************. ų Prašyti, kad Free Eu- 
rope radijas būtų transliuo
jamas ir i Lietuvą:

5. Pi ašvti netvirtinti kon- j 
sukarinęs sutarties su Sovie
tų Sąjunga, nes jos konsula
tai būtų nauji šnipinėjimo ir 
subversijos lizdai Ameriko

! je.
6. Raginti visus Amerikos: 

lietuvius remti Amerikos 
politiką, kuri įyžtasi sulai
kyti komunistini plėtimąsi ir

KARTU YRA

Globė Parcel
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius L užsa- ;; 
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien r.uo 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: AN'drew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visu rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

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

Jelefonas: 268-6030

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadwav 

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

►
t

. *
U
ii 
♦

t

J visKą, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass. 

Tek CO 5-5854

iekia visoms
___ _ a

^^^eee^^e********************************************************* gjy jj* Jaj^vėS
tautoms apsisprendimo tei-

k^Qeoooeeaeseooooooeoaeor4

Televiziją 
ir radiją -

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 £. Sixht Street 

South Boston 
Te!. AN 8-6645

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo
pavergtoms'oavn Hrailtfam Programa Naujoj Anglijoj savu Ul dUgdlll £ WLYN, 1360 ki-

lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.i veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die-

Išrašykite

KELEIVĮ

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MLSTANG * THUNDERBIRD * FALCON • FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talko* perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j

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

” 3271000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

w ■ m. v,

LAISVES VARPAS

naujosios angluos lietuvių- 
KL'LTCRINfe RADIJO PROGRAMA5

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
FM Bandomis 105.7 mejcaciklĮi 
Iš WK0X, Frair.ingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St.

vai

BROCKTON 18, MASS. 

Tel. JUniper 6-7209 A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd« 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

ną. Perduodama: Vėliausią 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

oeptus ir turime visas gatavas vaistas.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonaa AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vn išskyros šventadienius ir seka.
—~i n no noram

Flood Sąuare 
H ardware Co.
Savininku N. J. ALEKNA
•28 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popiero* Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namam 

Reikmenys plumheriama 
Virnk<e geležies daiktai

»


